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Apresentação
A Linha de Transmissão (LT) 500 kV Miracema – Riachão das Neves II – Barreiras II vem sendo
licenciada no âmbito do processo ambiental IBAMA nº 02012.001891/2019-26, estando
atualmente em fase de implantação do empreendimento. Considerando o estabelecido pela Lei
nº 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, o Plano Básico Ambiental (PBA) incluiu, dentre as
medidas de compensação, o Programa de Apoio à Elaboração/Revisão do Plano Diretor, cujo
objetivo é fornecer apoio à elaboração ou revisão de Planos Diretores dos municípios
impactados pelo empreendimento com as seguintes características:
▪

Municípios que tenham a área de influência direta do empreendimento inserida nos seus
limites jurisdicionais, que não possuam Planos Diretores, mas que passaram a ter essa
obrigação devido à realização do empreendimento;

▪

Municípios com mais de 20.000 habitantes que tenham a área de influência direta do
empreendimento inserida nos seus limites jurisdicionais, onde foram verificadas alterações
significativas no ordenamento territorial do município, em função do empreendimento.

Esta condicionante foi reforçada pela Licença de Instalação (LI) nº 2331/2019 do
empreendimento, que traz como condicionantes ao empreendedor apresentar os Termos de
Compromisso com as seguintes prefeituras:
▪

Aquelas que tenham a área de influência direta do empreendimento inserida nos seus
limites jurisdicionais, que não possuam Planos Diretores, mas que passaram a ter essa
obrigação devido à realização do empreendimento, nos termos do inciso V do art. 41 da
Lei 10.257/2001;

▪

Aquelas dos municípios com mais de 20 mil habitantes, que tenham a área de influência
direta do empreendimento inserida nos seus limites jurisdicionais, onde forem verificadas
alterações significativas no ordenamento territorial do município, em função do
empreendimento, nos termos da Resolução Recomendada nº22, de dezembro de 2006.

Destaca-se que o município já havia iniciado o processo de revisão do seu Plano Diretor em
2018, visto que o Plano Diretor 2008-2018 (lei nº426/2008) se encerrava. Nesse ano foi firmado
o contrato de programa nº6, assinado pelo município com o Consórcio Intermunicipal do Oeste
da Bahia – COSID em 24 de maio de 2018, com a finalidade de revisão do Plano Diretor
Municipal.
Posteriormente, a empresa de energia Equatorial/Urbanizando, visando cumprir a
condicionante de Licença de Instalação LI / IBAMA nº12.44/2018, se envolveu no processo por
meio do seu programa de subsídio a implantação ou revisão de Planos Diretores Municipais.
Por meio do programa a empresa ficou responsável pela elaboração dos seguintes
documentos: Mapa da Zona de Interesse Ambiental – ZIA; Mapa da Zona de Ocupação
Controlada; Mapa da Zona Industrial; Implantação de Base de Referência na sede municipal e
nos distritos de Cariparé, São José do Rio Grande, Entroncamento e povoado de Barra do
Riacho.
Apesar dessas iniciativas, até o início de 2020 de o cronograma de trabalho encontrava-se
atrasado. Nesse contexto a prefeitura municipal de Riachão das Neves manifestou o interesse
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de firmar um acordo de cooperação técnica com a NEOENERGIA JALAPAO TRANSMISSAO
DE ENERGIA S.A. para conclusão dos trabalhos de revisão do Plano Diretor no âmbito do
Programa de Apoio à Elaboração/Revisão do Plano Diretor constante no PBA em execução
pela empresa. Tal acordo foi assinado em 30 de abril de 2020.
Neste sentindo, a revisão do Plano Diretor do município de Riachão das Neves insere-se no
contexto deste Programa. Para tanto, a Arcadis foi contratada pela Neoenergia, empresa
responsável pela implantação da Linha de Transmissão (LT) 500 kV Miracema – Riachão das
Neves II – Barreiras II, para prestação serviços de consultoria especializada no apoio técnico
à revisão do Plano Diretor em questão.
O presente Diagnóstico Municipal é, portanto, a etapa inicial do desenvolvimento do Plano
Diretor de Riachão das Neves e objetiva traçar um panorama do município de forma holística,
avaliando-se seus componentes naturais, sociais, econômicos e de gestão, bem como as
dinâmicas de sua população que impactam na conformação do território tal como se apresenta
atualmente. Esta etapa embasará as futuras propostas de ordenamento e de ações temáticas
para os próximos 10 anos, visando o desenvolvimento sustentável do município de Riachão
das Neves.
De acordo com o Guia para Elaboração de Plano Diretor Participativo do Ministério das
Cidades, publicado em 2004 e atualizado, em versão de teste, em 2019, a primeira etapa de
elaboração de um Plano Diretor deve ser a de “leitura da cidade”. Trata-se de identificar e
compreender a atual situação socioeconômica e territorial do município como um todo, tanto
da área urbana como da área rural, buscando possibilitar a identificação das suas principais
fragilidades e potencialidades em um momento posterior.
Para tanto, pode-se dividir a “leitura da cidade” em dois momentos complementares entre si:
as leituras técnicas e as leituras comunitárias. No primeiro momento são levantados dados
secundários sobre os mais diversos temas considerados pertinentes para a avaliação do
município. Na sequência, são coletados dados primários por meio do contato com técnicos e
secretários municipais, de forma a complementar e qualificar os temas estudados. Os
resultados deverão então auxiliar no direcionamento das ações e diretrizes das políticas
setoriais a serem propostas no Plano.
Diferentemente do processo tradicional de construir diagnósticos, a “leitura da cidade” não deve
ser composta apenas de dados técnicos. Desta forma, ainda segundo o guia do Ministério das
Cidades, entende-se que as leituras técnicas “devem ser enriquecidas com as leituras
comunitárias, feitas pela população, sob os pontos de vista dos diferentes segmentos
socioeconômicos”, que vivenciam e se apropriam do território a partir de diferenças condições
e perspectivas (BRASIL, 2014). Afinal, o levantamento de conflitos e de potencialidades
divergem de acordo com os diferentes grupos sociais, e a tomada das decisões para o
desenvolvimento do município, em etapa posterior, deve atender a maior parcela da população.
Por este motivo, o Processo Participativo do Plano Diretor de Riachão das Neves foi
estruturado para garantir a possibilidade de participação de toda a sua população, por meio de
um conjunto de estratégias a serem desenvolvidas ao longo das etapas do processo de revisão
do plano. Os principais resultados da primeira etapa de participação, a chamada “leitura
comunitária”, estão distribuídos ao longo deste diagnóstico, de forma a completar a análise de
cada um dos temas elencados. A metodologia completa, relatorias dos momentos participativos
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e os resultados específicos de cada uma das estratégias estão detalhados no Relatório do
Processo Participativo, produto integrante do processo de revisão do Plano Diretor de Riachão
das Neves.
Deste modo, ressalta-se que o presente Diagnóstico apresenta o resultado da análise de todas
as informações coletadas, a partir do levantamento de dados secundários, bem como nos
momentos participativos, consolidando uma visão única do município aqui estudado.
Nesse sentido, foi desenvolvida uma plataforma digital para facilitar a comunicação com a
prefeitura e população em geral, a disponibilização de produtos, o fornecimento de informações
e a execução de consultas públicas. A Plataforma Digital está hospedada no endereço:
https://digital.arcadis.com.br/neoenergia/home. Adicionalmente, foi criada uma máscara para
facilitar a divulgação (bit.ly/NeoenergiaJalapao).
No momento é possível acessar informações sobre o escopo dos trabalhos e cronograma no
município. Também foi disponibilizado um questionário online para obter informações da
população sobre o seu município, sobretudo de necessidades de melhoria nos serviços
públicos (Consulta Cidadã). Essa consulta foi aberta em 15 de junho de 2020 e o encerramento
da coleta de respostas está previsto para o dia 12 de julho de 2020.

Arcadis 16

1 Aspectos Jurídicos e Institucionais
A formulação de um diagnóstico a partir da análise da legislação urbanística, ambiental e
patrimonial incidente sobre Riachão das Neves, no âmbito do processo de revisão do Plano
Diretor, é uma etapa importante na construção de uma leitura sobre a dinâmica territorial
municipal, pois nos permite verificar a atualidade, a correlação e a eventual coerência lógica
entre os dispositivos e políticas públicas incidentes sobre o território. Em vista disso, neste item
serão analisadas as principais legislações urbanísticas pertinentes ao Plano Diretor Municipal
nas diferentes esferas de governo.

1.1 Análise Legislativa
1.1.1 Constituição Federal
A Constituição Federal de 1988 inaugurou um novo capítulo para o planejamento urbano
brasileiro ao dispor, em seus artigos 182 e 183, sobre a Política Urbana. Embora a Constituição
não se alongue ao tratar sobre o tema, o artigo 182 fornece subsídios importantes tanto para
orientar a formulação das diretrizes da referida política, consubstanciadas, em 2001, no texto
normativo do Estatuto da Cidade, quanto para estruturar as bases dos Planos Diretores como
instrumentos da política urbana.
Dentre as questões tratadas pelos dispositivos constitucionais, passou a ser instituído que:
▪

a política de desenvolvimento urbano tem como instrumento básico o Plano Diretor e que
ela deverá ser executada pelo Poder Público Municipal, em observância às diretrizes gerais
fixadas em lei;

▪

o Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais de 20.000 habitantes;

▪

o Plano Diretor deverá estabelecer as exigências fundamentais de ordenação da cidade,
as quais orientarão os critérios de cumprimento da função social da propriedade urbana;

▪

o Plano Diretor deverá definir a área de incidência do Parcelamento, Edificação ou
Utilização compulsórios (PEUC), do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU) progressivo no tempo e da Desapropriação com pagamento mediante
títulos da dúvida pública, no caso do município decidir por aplica-los como instrumentos de
indução do cumprimento da função social do solo urbano não edificado, subutilizado ou
não utilizado.

Observa-se que o Município adquiriu uma posição de destaque na condução da Política
Urbana, a qual é reforçada pela competência, conferida pela mesma Constituição ao ente, de
promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII). O exercício de tais atribuições e
competências, no entanto, deve ser realizado em observância às diretrizes gerais e demais
legislações a nível federal. No caso especificamente da Política Urbana, as diretrizes gerais
foram disciplinadas pelo Estatuto da Cidade.

1.1.2 Estatuto da Cidade
O Estatuto da Cidade foi aprovado por meio da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001.
Ao longo dos anos, o Estatuto da Cidade foi alterado pontualmente por diversas legislações,
Arcadis 17

como a Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012 – Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil; Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009; Lei Federal nº 13.465, de 11 julho de 2017
– Regularização Fundiária; Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015 – Estatuto da Pessoa
com Deficiência; a Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 – Estatuto da Metrópole,
entre outras.
Pelo fato da sua aprovação ter se dado em 2001, ao longo dos 13 anos que separaram a
promulgação da Constituição Federal e aprovação do Estatuto da Cidade, os municípios
ficaram desprovidos do arcabouço normativo que lhes possibilitava o exercício integral das
suas faculdades e obrigatoriedades em relação à Política Urbana. Após a sua aprovação, as
bases normativas da Política Urbana e dos Planos Diretores passaram a estar estruturadas,
garantindo aos Municípios os alicerces para a sua atuação.
Em seu Capítulo I, o Estatuto da Cidade introduz as diretrizes gerais da Política Urbana (art.
2º), sendo elas:
▪

garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

▪

gestão democrática por meio da participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;

▪

cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no
processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;

▪

planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e
das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo
a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o
meio ambiente;

▪

oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados
aos interesses e necessidades da população e às características locais;

▪

ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

−
−
−
−
−
−
−
−
−

a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação
à infraestrutura urbana;
a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos
geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente;
a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não
utilização;
a deterioração das áreas urbanizadas;
a poluição e a degradação ambiental;
a exposição da população a riscos de desastres naturais;
a exposição da população a riscos de desastres.
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▪

integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o
desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência;

▪

adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana
compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município
e do território sob sua área de influência;

▪

justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;

▪

adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos
públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos
geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais;

▪

recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de
imóveis urbanos;

▪

proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio
cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;

▪

audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de
implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos
sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população;

▪

regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda
mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo
e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas
ambientais;

▪

simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas
edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e
unidades habitacionais;

▪

isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de
empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse
social.

▪

estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas
operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de
impactos ambientais e a economia de recursos naturais

▪

tratamento prioritário às obras e edificações de
telecomunicações, abastecimento de água e saneamento.

▪

garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências
internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço dos
trabalhadores domésticos, observados requisitos mínimos de dimensionamento,
ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados.

infraestrutura

de

energia,

Já no Capítulo II, são elencados os instrumentos da Política Urbana, dentre os quais
destacam-se: (i) os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social; (ii) o planejamento das regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões; (iii) o planejamento municipal, no qual está incluído o
Plano Diretor; (iv) os institutos tributários e financeiros; (v) os institutos jurídicos e políticos; (vi)
o estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).
Ainda no mesmo capítulo, são regulamentados alguns instrumentos jurídicos e políticos, bem
como o estudo prévio de impacto de vizinhança. A regulamentação de tais instrumentos é
relevante na medida em que são ferramentas, disponibilizadas ao Poder Executivo Municipal,
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para o cumprimento dos objetivos e diretrizes do seu Plano Diretor. Neste sentido, a
regulamentação garante uma moldura mínima para a aplicação de tais instrumentos a nível
municipal e, consequentemente, uma coerência entre as legislações locais.
O Estatuto da Cidade segue dispondo, em seu Capítulo III, sobre o Plano Diretor. Este capítulo
tem uma relevância ímpar para o Processo Participativo do Plano Diretor do Município de
Riachão das Neves, uma vez que estabelece as regras básicas para a formulação do
instrumento.
Sobre o tema, destaca-se, primeiramente, que o Estatuto da Cidade reforça as disposições
constitucionais, ao ressaltar o papel do Plano Diretor como instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana (art. 40). Atrela, também, o cumprimento da função social
da propriedade às diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor.
Por outro lado, o Estatuto da Cidade inova ao expandir o rol de municípios cujo Plano Diretor
é obrigatório. Além dos municípios com população superior a 20.000 habitantes, já disposta na
Constituição Federal, passam a ser obrigados a elaborar Planos Diretor os municípios que: (i)
integram as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; (ii) tenham interesse em utilizar
os instrumentos da PEUC, IPTU Progressivo no Tempo e Desapropriação mediante
pagamento com títulos da dívida; (iii) integram as áreas de especial interesse turístico; (iv)
estejam inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo
impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; (v) estejam incluídos no cadastro nacional
de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto,
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos (art. 41)
Para todos os municípios enquadrados em tais critérios, o Plano Diretor é obrigatório. Sua
vigência máxima é de 10 anos (art. 40, §3º) e seu conteúdo, abrangente para todo o território
(art. 40, §2º), deverá definir, no mínimo (art. 42):
▪

a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o Parcelamento, edificação ou
utilização compulsórios (PEUC), considerando a existência de infraestrutura e de demanda
para utilização, na forma do art. 5o do Estatuto da Cidade;

▪

disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 do Estatuto da Cidade, referentes
ao Direito de Preempção, Outorga Onerosa do Direito de Construir, Operações Urbanas
Consorciadas e Transferência do Direito de Construir, respectivamente1;

▪

sistema de acompanhamento e controle.

Ressalta-se que, para os municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou

1

A leitura do art. 42 do Estatuto da Cidade, cc art. 4º da A Resolução nº 34, de 2222 de 2005, do Conselho Municipal das Cidades

indica que não necessariamente o município é obrigado a regulamentar o Direito de Preempção, Outorga Onerosa do Direito de
Construir, Operações Urbanas Consorciadas e Transferência do Direito de Construir como parte do conteúdo mínimo do seu Plano
Diretor, visto que a escolha pela regulamentação dos instrumentos urbanísticos no Plano Diretor deve considerar as condições
sociais, territoriais, econômicas e institucionais do município. No entanto, caso o plano diretor determine a aplicação de algum dos
referidos instrumentos, esta será condicionada à determinação da sua área de incidência no Plano Diretor.
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processos geológicos ou hidrológicos correlatos2, o Plano Diretor deverá conter, além das
disposições elencadas acima (art. 42-A):
▪

parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade
de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda;

▪

mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos;

▪

planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de
risco de desastre;

▪

medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de
desastres;

▪

diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver,
observadas as leis federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de
interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros
instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido;

▪

identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais,
quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades.

Além desses temas, o Estatuto da Cidade também estabelece regras para os municípios que
desejarem ampliar seu perímetro urbano. Neste caso, deverá ser elaborado um projeto
específico, observadas as diretrizes do Plano Diretor e instituído por lei municipal, que
contenha, no mínimo (art. 42-B):

2

▪

demarcação do novo perímetro urbano;

▪

delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle
especial em função de ameaça de desastres naturais;

▪

definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura,
sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais;

▪

definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a
diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda;

▪

a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas
especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso
habitacional for permitido;

▪

definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio
histórico e cultural;

▪

definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios
decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação
para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público.

Embora o art. 6º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, estabeleça a competência da União para instituir e manter o

Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, não há notícias da sua existência.
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Tal projeto é obrigatório, salvo no caso de o Plano Diretor contemplar tais exigências (art. 42B, §2º).
Ainda sobre os Planos Diretores, ressalta-se, por fim, que o Estatuto da Cidade também
estabelece alguns procedimentos aos Poderes Executivo e Legislativo Municipais referentes à
sua elaboração e fiscalização de implementação. De acordo com o art. 40, §4º, tais órgãos
deverão garantir:
▪

a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade;

▪

a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;

▪

o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.

Findo o Capítulo sobre Plano Diretor, o Estatuto da Cidade passa a dispor sobre a gestão
democrática da cidade que, embora esteja em capítulo diverso, é um assunto pertinente aos
Planos Diretores e ao planejamento territorial. No art. 43, são listadas, de forma não exaustiva,
os instrumentos de gestão democrática, como os órgãos colegiados de política urbana, nos
níveis nacional, estadual e municipal; debates, audiências e consultas públicas; conferências
sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; e iniciativa
popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. O
capítulo também dispõe que as propostas de Plano Plurianual, das Leis de Diretrizes
Orçamentárias e do Orçamento Anual devem ter sua aprovação legislativa precedida de
debates, audiências e consultas públicas (art. 45).
Por fim, no Capítulo referente às disposições gerais, merece destaque duas disposições. A
primeira refere-se à diferenciação das tarifas relativas a serviços públicos urbanos e aos
tributos sobre imóveis urbanos em vista do interesse social a elas atrelado. A segunda referese às hipóteses que caracterizam o crime de improbidade administrativa, sendo elas:
▪

deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel
incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no § 4o do art. 8o do Estatuto da
Cidade;

▪

utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no
art. 26 do Estatuto da Cidade;

▪

aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração
de uso em desacordo com o previsto no art. 31 do Estatuto da Cidade;

▪

aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto
no § 1o do art. 33 do Estatuto da Cidade;

▪

impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4 o do art. 40 do
Estatuto da Cidade, referentes à elaboração e à fiscalização de implementação do Plano
Diretor;

▪

deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no §
3o do art. 40 e no art. 50 do Estatuto da Cidade, referente à revisão do Plano Diretor após
os 10 anos de sua vigência;

▪

adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 do Estatuto
da Cidade, pelo valor da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior
ao de mercado.
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Conclui-se, de todo o apresentado, que o Estatuto da Cidade orienta a formulação dos Planos
Diretores Municipais, tanto no que tange ao seu conteúdo, seus instrumentos e objetivos. Vale,
no entanto, ressaltar que o Estatuto pouco trata sobre as diferentes escalas de cidade nas suas
disposições, o que acaba por resultar em regras iguais para cidades de 25.000 e 12 milhões
de habitantes, por exemplo. Este é um ponto sensível, uma vez que as dinâmicas territoriais
se diferenciam a depender da quantidade da população residente, o que significa, por
consequência, diferentes instrumentos e estratégias para a superação de desafios. Isso impõe
ainda mais atenção aos estudos técnicos desenvolvidos ao longo do Processo Participativo
dos Planos Diretores e, em especial, à escala municipal, motivo pelo qual o presente item
passará a se dedicar à análise da legislação urbanística aprovada a nível local.

1.1.3 Legislação Municipal
Como indicado por FREITAS3, a elaboração de um Plano Diretor implica em dois processos
simultâneos: um destrutivo, no sentido de que os padrões de desenvolvimento até então
incidentes serão substituídos, e outro construtivo, já que uma nova realidade territorial passará
a ser idealizada e instituída. Neste sentido, é fundamental consolidar um conhecimento sobre
a legislação atualmente vigente sobre o território de Riachão das Neves, para que seja possível
avaliar quais pontos devem ser readequados para integrar o novo planejamento idealizado.
Neste sentido, este diagnóstico será dividido em 2 momentos: no primeiro, será sistematizado
um levantamento das legislações recebidas; em seguida, será feita uma análise das principais
legislações urbanísticas, ambientais e patrimoniais municipais existentes no Município. Tais
legislações serão, ao final deste Diagnóstico, revisitadas com o objetivo de analisar como as
disposições legislativas estão sendo aplicadas, em vista da realidade observada no município,
e identificar temas críticos a serem trabalhados ao longo do processo de revisão do Plano
Diretor Municipal.
1.1.3.1 Levantamento legislativo
O Município, enquanto ente federativo autônomo do Estado Brasileiro, detém suas
competências materiais e legislativas instituídas pelo artigo 30 da Constituição Federal. Por
este rol de competências ser abrangente, uma considerável atividade legislativa tem sido
observada no âmbito dos municípios. Tendo isso em vista, foi feita uma seleção de normas
consideradas prioritárias para a compreensão do arcabouço legislativo de Riachão das Neves,
cujo envio foi solicitado à Prefeitura no primeiro trimestre de 2020. Abaixo, sistematiza-se a
legislação solicitada e enviada:

3

Para mais, ver http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/conhecampdft-menu/promotorias-justica-menu/prourb/36-prourb/375-

plano-diretor-como-instrumento-da-politica-urbana. Último acesso em 26/02/2020.
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Tabela 1-1 – Sistematização da Legislação Municipal recebida.
Legislação Prioritária
Legislação / Estudo

Situação da
entrega (a)

Referência

Lei do Plano Diretor vigente

Recebido

Lei Municipal nº 426 de 04 de junho de 2008

Lei Orgânica Municipal

Recebido

Diagnóstico do Plano Diretor
Anterior

Recebido

Lei de Perímetro Urbano
Lei de Criação de Distritos
Código de Posturas
Código de Obras
Lei de Parcelamento do Solo
e Loteamentos
Lei de Zoneamento
Lei de Uso e Ocupação do
Solo
Patrimônio Histórico e Cultural

Meio Ambiente

Plano Municipal de
Saneamento Básico
Plano Municipal de Habitação
Social
Plano de Mobilidade Urbana

Não
recebido
Não
recebido
Recebido
Não
recebido
Não
recebido
Não
recebido
Não
recebido
Não
recebido

Recebido

Recebido

Versão publicada no Diário oficial de 13 de
março de 2012 – ano V – edição 043
Relatório preliminar de caracterização geral
do município de Riachão das Neves - BA:
aspectos geoambientais, históricos,
socioeconômicos e político – administrativo –
ano 2018
Relatório preliminar de caracterização geral
do município de Riachão das Neves - BA:
aspectos geoambientais, históricos,
socioeconômicos e político-administrativo e
topográficos– ano 2019

Lei Municipal nº 326, de 10 de junho de 2003

Lei Municipal nº 377 de 12 de dezembro de
2005 – Institui o Código Municipal de Meio
Ambiente e dispõe sobre o Sistema Municipal
de Meio ambiente – SIMMA, para a
administração do uso dos recursos
ambientais, proteção da qualidade do meio
ambiente, do controle das fontes poluidoras e
da ordenação do solo do território do
município de Riachão das Neves – BA, de
forma a garantir o desenvolvimento
ambientalmente sustentável
Diagnóstico Técnico-participativo do Plano
Municipal de Saneamento Básico

Não
recebido
Não
recebido
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Dados suplementares
Legislação / Estudo

Código Tributário
Lei Orçamentárias
Consórcios / Convênios
Intermunicipais
Fundos Municipais
Conselhos
Áreas públicas

Situação da
entrega (a)

Referência

Não
recebido
Não
recebido
Recebido

Contrato de programa nº 06 – viabilização da
elaboração dos Planos Diretores participativos
no âmbito dos municípios contratantes

Não
recebido
Não
recebido
Não
recebido
Legislações enviadas pela Prefeitura

PDDU

Recebido

Contrato com EMBASA

Recebido

Decreto Municipal nº 016 de 29 de maio de
2018 – Constitui, designa e nomeia Equipe
Técnica de Gestão Municipal para coordenar
as atividades no âmbito da Revisão do PDDU
Lei Municipal nº 279, de 28 de fevereiro de
2000 – Autoriza o prefeito municipal de
Riachão das Neves, Estado da Bahia, a firmar
contrato com a EMBASA, para exploração de
água, e dá outras providências

Elaboração: Arcadis, 2020.

1.1.3.2 Análise legislativa
Para efeitos de análise e deste diagnóstico jurídico, foram selecionadas, dentre as legislações
recebidas, aquelas cujo conteúdo guarda relação intrínseca com a matéria do Plano Diretor,
como é o caso do Plano Diretor vigente, Lei Orgânica do Município, Lei de Perímetro
Urbano, Lei de Criação de Distritos, Lei de Parcelamento do Solo, Lei de
Zoneamento, Lei de Uso e Ocupação, Código de Obras, Código de Posturas, Leis de
Patrimônio Histórico e Leis Ambientais.
É verdade que algumas destas normativas são ausentes em Riachão das Neves, como é o
caso da lei de parcelamento do solo e de uso e ocupação, motivo pelo qual a seguir serão
analisadas aquelas existentes dentre a seleção acima indicada.
Plano Diretor
O Plano Diretor Municipal Participativo de Riachão das Neves foi aprovado por meio da Lei
Complementar nº 426 de 04 de junho de 2008. Por estar vigente há mais de 10 anos, entendese que o seu processo de revisão está sendo conduzido em momento oportuno, tendo em vista
que o prazo para realizá-lo é de, no máximo, 10 anos após a aprovação legislativa (art. 40, §
3º da Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade). Sobre isso, vale dizer que o processo
de revisão do Plano Diretor está em desenvolvimento desde 2018, conforme disposto no
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Decreto Municipal nº 016 de 29 de maio de 2018, que constitui, designa e nomeia Equipe
Técnica de Gestão Municipal para coordenar as atividades no âmbito da Revisão do PDDU.
Em termos de conteúdo, o Plano Diretor é iniciado com a definição dos seus princípios e
diretrizes gerais (Título I). Em seguida, passa a dispor sobre as políticas setoriais relacionadas
à Política Urbana, como é o caso do sistema viário e mobilidade (art. 9º), da infraestrutura (arts.
10 e 11), saneamento ambiental (arts. 12 a 18), habitação (arts. 19 a 21), equipamentos
comunitários (arts. 22 a 24), meio ambiente (art. 25), educação e esporte (arts. 26 e 27),
preservação do patrimônio cultural (art. 28), saúde (art. 29), assistência social (art. 30) e
desenvolvimento econômico e social (art. 31). Vale dizer que, no geral, as disposições sobre
as políticas setoriais foram estruturadas entre diretrizes e ações orientativas para a ação do
Poder Público e apresentam um componente espacial significativo, o que as difere das
disposições genéricas sobre políticas setoriais não raro encontradas nos Planos Diretores
Municipais. Neste caso, especificamente, há uma quantidade interessante de dispositivos que
identificam os bairros, localidades e áreas do município para as quais cada disposição deve
recair.
A partir do art. 32, o Plano Diretor dispõe sobre o Ordenamento Territorial, abrangendo os
temas do Macrozoneamento e Zoneamento Urbano e Rural. A Macrozona Urbana é definida
pelo Perímetro Urbano definido no Mapa anexo ao Plano Diretor e divide-se em:
▪

Zona Urbana Consolidada: corresponde às áreas urbanizadas ou em processo de
urbanização, servidas de infraestrutura e equipamentos comunitários e caracterizados pela
baixa e média densidade populacional (art. 34);

▪

Zona de Expansão: corresponde às áreas propensas à ocupação urbana e que possuem
relação direta com as áreas já urbanizadas, sendo também composta por assentamentos
informais que necessitam de qualificação, conforme delimitação em Mapa anexo ao Plano
Diretor (art. 36). Tem como diretrizes (art. 37):

−
−
−
−
−
−

estruturar e articular a malha urbana de forma a integrar e conectar as localidades
existentes;
aplicar o conjunto de instrumentos de política urbana adequado para qualificação,
ocupação e regularização do solo;
qualificar as áreas ocupadas para reversão dos danos ambientais e recuperação das
áreas degradadas.
constituir áreas para atender às novas demandas habitacionais;
priorizar a ocupação dos vazios urbanos nas Áreas de Interesse Social.
definir normas que permitam a regulamentação fundiária e a titularização das
habitações em situação irregular, visando a garantia da propriedade do imóvel.

Já a Macrozona Rural corresponde às áreas voltadas para o desenvolvimento das atividades
primárias, nas quais é possível a implantação de equipamentos públicos, comunitários e
atividades de apoio às comunidades rurais. Ressalta-se a proibição de parcelamento do solo
em áreas rurais cujos lotes resultantes sejam inferiores a 10 (dez) hectares.
Além das Macrozonas, o Plano Diretor define as chamadas Áreas de Especial Proteção
Ambiental e Relevante Interesse Ecológico, que abrangem as serras, serrotes, mananciais
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e respectiva vegetação nativa. Nelas, são proibidas a instalação de atividades em edificações
permanentes (art. 41).
Sobre este tópico, especialmente, é importante dizer que, embora o texto normativo do Plano
Diretor indique a existência de diversos mapas anexos à legislação que retratam o zoneamento,
o perímetro urbano, a sede, os distritos e povoados, etc. (art. 3º, §2º), o arquivo disponibilizado
pela Prefeitura de Riachão das Neves contém apenas uma parte desses anexos. Em vista
disso, não é possível verificar a demarcação do zoneamento urbano ou mesmo das Áreas de
Especial Proteção Ambiental e Relevante Interesse Ecológico.
Ao tratar sobre os parâmetros de uso, ocupação e parcelamento do solo, o Plano Diretor é
bastante breve, indicando o conteúdo mínimo das leis que tratarem sobre os temas (arts. 42 a
45).
O título V trata sobre os instrumentos da política urbana, sendo estes restritos a disposições
sobre o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC). No art. 47, são definidos
a Zona Urbana Consolidada como a área de aplicação da PEUC e os critérios de
caracterização dos imóveis não edificados e subutilizados e não-utilizados:
▪

não edificados: o lote, a projeção ou a gleba cuja relação entre a área edificada e a área
do terreno seja equivalente a zero;

▪

subutilizados: corresponde aos lotes, projeções ou glebas (i) que contenham edificação
cuja área seja inferior a 25% do potencial construtivo previsto na Lei de Uso e Ocupação
do solo, independentemente do uso; (ii) cuja edificação seja irregular, paralisada ou em
ruínas; (iii) cujos usos sejam diferentes daqueles destinados na Lei de Uso e Ocupação do
Solo.

▪

não utilizados: o lote, a projeção ou a gleba sem qualquer tipo de uso ou em situação de
abandono.

Nos artigos 48 a 50, são estabelecidas as etapas dos procedimentos para a aplicação do
instrumento. Vale dizer que, ainda que a aplicação do instrumento dependa da aprovação de
Lei de Uso e Ocupação do Solo e de regulamentação posterior, o Plano Diretor de Riachão
das Neves parece agir na contramão do que vem sendo feito por muitos municípios brasileiros
– que dispõem sobre diversos instrumentos do Estatuto da Cidade de maneira genérica e sem
possibilidade de autoaplicação –, se atendo à PEUC e a disciplinando de forma a garantir seu
conteúdo mínimo.
Findas as disposições sobre os instrumentos urbanísticos, o Plano Diretor passa a tratar da
gestão democrática da política urbana, dispondo, especificamente sobre o Conselho Municipal
da Cidade (COMCID), cuja atividade não foi mencionada pelos técnicos municipais.
Por fim, ressalta-se que, nas Disposições Transitórias, foram estabelecidas diretivas de
formulação/revisão de leis urbanísticas municipais em até 02 anos da publicação do Plano
Diretor, como a lei de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo urbano, regularização
fundiária, código de obras, código de posturas, lei orgânica municipal, código tributário.
Diante de todos os tópicos ora levantados e analisados, avalia-se que o Plano Diretor
Participativo de Riachão das Neves atende parcialmente o objetivo de ser o instrumento básico
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da política de desenvolvimento territorial, considerando o conteúdo mínimo estabelecido no
Estatuto da Cidade.
Quadro 1-1 – Observância do conteúdo mínimo para Planos Diretores (art. 42 do EC).
Conteúdo Mínimo do PD (Art. 42 do EC)
Delimitação das áreas urbanas onde
poderá ser aplicado o parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios,
considerando a existência de infraestrutura
e de demanda para utilização, na forma do
art. 5º do Estatuto da Cidade;
Disposições sobre Direito de Preempção
(art. 25 do EC), Outorga Onerosa do Direito
de Construir (art. 28 do EC), Operações
Urbanas Consorciadas (art. 32 do EC) e
Transferência do Direito de Construir (art.
35 do EC).

Sistema de acompanhamento e controle

PD Riachão das Neves

Atende

Zona Urbana Consolidada

não atende

Não há disposições específicas sobre
tais instrumentos, o que pode
decorrer da avaliação do município
de que tais instrumentos não lhe
eram pertinentes.

Atende

Dispõe sobre a Gestão e o Sistema
de Planejamento Municipal
Participativo e sobre o Conselho
Municipal das Cidades

Elaboração: Arcadis, 2020.

Lei Orgânica do Município
A Lei Orgânica do Município de Riachão das Neves foi promulgada em 1990, tendo em vista o
conteúdo mínimo estabelecido pelo artigo 29 da Constituição Federal. Dentre suas disposições,
destaca-se:

4

▪

as disposições referentes aos Distritos Municipais, os quais poderão ser criados,
organizados e suprimidos por meio de lei municipal, desde que observada a lei estadual
(art. 4º, §4º);

▪

a obrigatoriedade de elaboração de Decreto para o estabelecimento de medidas
executórias do Plano Diretor do Município (art. 31, I, ‘h’), o que foi feito mediante a
publicação do Decreto Municipal nº 016 de 29 de maio de 2018, que constitui, designa e
nomeia Equipe Técnica de Gestão Municipal para coordenar as atividades no âmbito da
Revisão do PDDU;

▪

o estabelecimento de regras para a votação da lei que aprova o Plano Diretor Municipal,
como é o caso da obrigatoriedade de realização de duas discussões e duas votações
referentes ao seu projeto de lei (art. 180, §1º, II), de votação favorável da maioria dos
membros da Câmara a aprovação de projetos de lei contendo a aprovação e alteração do
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (art. 194, §3º, ‘f’) e de votação pelo processo
nominal para as seguintes matérias (art. 200, IX)4

Vale ressaltar que o §10 do art. 36 da Lei Orgânica do Município dispõe que a aprovação da alteração do Plano Diretor Urbano

e da política de desenvolvimento urbano depende de voto favorável de dois terços dos membros da Câmara.
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▪

a discriminação do conteúdo mínimo do Plano Diretor (art. 91) e a obrigatoriedade de
criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (art. 94), além de outras
disposições sobre a Política Urbana (arts. 90 a 94), abaixo reproduzidas:

Tabela 1-2 – Principais Disposições sobre a Política Urbana – Lei Orgânica do Município
de Riachão das Neves.
Art. 90. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme
diretrizes fixados em leis estaduais e federais tem por objetivo ordenar o plano desenvolvimento das
funções sociais da cidade e seus bairros, dos distritos e dos aglomerados urbanos e garantir o bem
estar de seus habitantes;
§1º O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana;
§2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade, expressas no Plano Diretor;
§3º Os imóveis urbanos desapropriados pelo Município serão pagos com prévia e justa indenização
em dinheiro, salvo nos casos do inciso III, do parágrafo seguinte;
§4º O proprietário do solo urbano incluído no Plano Diretor, com área não edificada, não utilizada nos
termos da lei federal, deverá promover seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente de:
I - parcelamento ou edificação compulsória;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública municipal de emissão
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas
anuais, iguais e sucessivas assegurado o valor real da indenização e os juros legais;
Art. 91. O Plano Diretor fixará normas sobre zoneamento, parcelamento, loteamentos, uso e ocupação
de solo, contemplando áreas destinada às atividades econômicas, áreas de lazer, cultural e desporto,
residenciais, reservas de interesse urbanístico, ecológico e turístico, para o fiel cumprimento do
disposto no artigo anterior.
§ 1º Lei Complementar estabelecerá as formas de participação popular na sua elaboração, garantindose a colaboração das entidades profissionais comunitárias e o processo de discussão com a
comunidade, divulgação, formas de controle de sua execução e revisão periódica;
§ 2º - O Plano deverá considerar a totalidade do território Municipal.
Art. 92. As terras públicas não utilizadas ou subutilizadas e as discriminadas serão destinadas
prioritariamente a assentamentos da população de baixa renda e a instalação de equipamentos
coletivos.
Parágrafo Único. Fica assegurado o uso coletivo de propriedade urbana ocupada pelo prazo mínimo
de cinco anos por população de baixa renda desde que requerida em juízo por entidade representativa
da comunidade à qual caberá o título de domínio e a concessão do uso.
Art. 93. O Município implantará o sistema de coleta, transporte, tratamento e ou disposição final de
lixo, utilizando processos que envolvam sua reciclagem.
Art. 94. Será criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano como representação de órgão
Públicos, Entidades Profissionais e de moradores, objetivando definir diretrizes e normas, planos e
programas submetidos à Câmara Municipal, além de acompanhar e avaliar as ações do Poder
Público, na forma da Lei.
Fonte: Lei Orgânica do Município. Elaboração: Arcadis, 2020.

Código de Posturas
O Código de Posturas de Riachão das Neves foi aprovado por meio da Lei Municipal nº 326,
de 10 de julho de 2003. Seu conteúdo chama atenção por tratar, especificamente, sobre temas
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ligados ao Sistema Municipal de Saúde, à Vigilância e Investigação Epidemiológica, ao
Saneamento Ambiental, à Vigilância Sanitária, Prevenção e Controle de Zoonoses, sem deixar
de dispor sobre as infrações, procedimentos e aplicação de penalidades relacionados.
Legislação Ambiental
O Código Municipal de Meio Ambiente de Riachão das Neves foi aprovado por meio da Lei
Municipal nº 377, de 12 de dezembro de 2005.
De início, tal lei dispõe sobre os princípios, objetivos, instrumentos e conceitos gerais da
Política Municipal de Meio Ambiente. A partir do artigo 6º, dispõe sobre o Sistema Municipal de
Meio Ambiente, definindo os órgãos que o compõem, bem como suas atribuições e
competências. Nesta estrutura, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi estabelecida como
o órgão de coordenação, controle e execução da referida Política e o Conselho Municipal do
Meio Ambiente (COMDEMA), seu órgão colegiado autônomo de caráter consultivo e
deliberativo.
Em seguida, a legislação passa a regulamentar os instrumentos da Política Municipal de Meio
Ambiente elencados no art. 4º da mesma lei: o zoneamento ambiental e da flora; espaços
territoriais especialmente protegidos; dos padrões de emissão e de qualidade ambiental; da
avaliação de impacto ambiental; do licenciamento, auditoria e monitoramento ambiental; do
sistema municipal de informações e cadastros ambientais; fundo municipal de meio ambiente;
programa diretor de arborização e implantação de Áreas Verdes e Unidades de Conservação;
educação ambiental; benefícios e incentivos para a preservação e conservação dos recursos
ambientais, naturais ou não e; fiscalização ambiental.
Especificamente sobre o zoneamento ambiental, a lei dispõe que ele será definido por
legislação específica e integrado ao Plano Diretor do Município (art. 25, parágrafo único). No
entanto, ela também dispõe, em seus ars. 26 e 27, sobre a Zona de Proteção Ambiental,
subdividida em:
▪

ZPA I: compreende as APPs; nascentes e cabeceiras, matas ciliares, encostas de morros
etc.;

▪

ZPA II: compreende as UCs;

▪

ZPA III: compreende as faixas de transição das APPs e UCs, excetuando as parceladas e
consolidadas pertencentes às Zonas Urbanas e de Expansão Urbana;

▪

ZPA IV: compreende os espaços abertos, praças, parques infantis, parques esportivos
rótulas do sistema viário e plantas ornamentais de logradouros.

Destacam-se também as disposições sobre a Avaliação de Impactos Ambientais. Sobre o
tema, a lei conceitua impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante de atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, segurança e o
bem estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e
sanitárias do meio ambiente, a qualidade e quantidade de recursos ambientais e os costumes,
cultura e formas de sobrevivência das populações (art. 42).

Arcadis 30

Neste contexto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente é
competente tanto para exigir o EIA/RIMA nos processos de licenciamento de atividades
potencial ou efetivamente degradadora do meio ambiente quanto para deliberar sobre o
documento. O EIA/RIMA deve obedecer a diretrizes estabelecidas pelo art. 45.
Destaca-se, por fim, as disposições sobre licenciamento ambiental, as quais definem a
competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de expedir as Licenças Ambientais de
Localização, Instalação, Operação e Queimadas, bem como a Licença Simplificada, Certidão
e Autorização Ambiental (art. 54).

1.1.4 Considerações Finais
Diante do exposto, é possível afirmar que, em relação à temática do planejamento urbano e
territorial, Riachão das Neves é um município que possui um arcabouço legislativo com
potencial de ser estruturado. A ausência de algumas legislações não parece implicar em um
processo de expansão urbana desorganizado e com problemas de alta complexidade, até
porque certas regras de ocupação são resguardadas pela legislação federal e estadual.
Fundamental, neste sentido, que o Plano Diretor em revisão articule questões elementares de
ordenamento territorial para o município, de maneira a garantir que o processo de expansão e
desenvolvimento urbano futuro seja organizado e orientado à diminuição de impactos
negativos no território.

1.2 Estrutura de Governança
Compreender a organização institucional dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, bem
como conhecer as organizações técnicas e da sociedade civil que atuam ativamente a nível
local, é fundamental para identificar os principais agentes informantes sobre os dados
municipais e os principais agentes divulgadores das atividades participativas que compõem o
processo de revisão do Plano Diretor.
Poder Executivo Municipal
De acordo com as informações disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Riachão das
Neves, atualmente, os cargos da Administração Municipal estão ocupados pelos seguintes
representantes:
Quadro 1-2 – Estrutura Administrativa da Prefeitura de Riachão das Neves
Órgão Municipal

Responsável

Prefeito

Miguel Crisóstomo Borges Neto

Vice Prefeito

Tarcilio dos Santos Bomfim

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Erico Crisóstomo Borges

Secretaria Municipal de Educação

Evilázio Magalhães dos Santos

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Debora Soraia Costa dos Santos

Secretaria Municipal de Saúde

Franciane Moura Teixeira
Crisóstomo

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

Rosineide da Rocha Bomfim
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Órgão Municipal

Responsável

Secretaria Municipal de Transportes

Bonifácio de Brito Santos

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Pesca

-

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Fábio Bomfim de Souza

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

-

Fontes Portal Eletrônico da Prefeitura de Riachão das Neves. Elaboração: Arcadis, 2020.

Poder Legislativo Municipal
No site da Câmara Municipal de Riachão das Neves, não consta informação sobre os
vereadores que compõem a atual legislatura municipal. De acordo com o “Relatório preliminar
de caracterização geral do município de Riachão das Neves – BA: aspectos geoambientais,
históricos, socioeconômicos e político – administrativo (2018)”, a composição administrativa da
Câmara Municipal de Riachão das Neves é feita por:
Tabela 1-3 – Composição Administrativa da Câmara Municipal de Riachão das Neves
Cargo

Quantidade

Vereadores

11

Secretário Parlamentar

01

Assessores Parlamentares

02

Tesoureiro

01

Controlador Interno

01

Assessor Parlamentar do Vereador

33

Fontes: Relatório preliminar de caracterização geral do município de Riachão das Neves – BA (2018).
Elaboração: Arcadis, 2020.

Conselhos Municipais
Considerando as leis enviadas pelo município, não há previsão legislativa de criação de
Conselhos Municipais em Riachão das Neves. No site da prefeitura municipal, não constava
informação atualizada sobre atividades de conselhos.
Matriz de Stakeholders
A Matriz de Stakeholders é a sistematização das principais organizações sociais,
empreendedores, ativistas e outras entidades da sociedade civil organizada que atuam de
maneira coordenada e ativa no Município de Riachão das Neves.
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Quadro 1-3 - Matriz de Stakeholders de Riachão das Neves
Nome da instituição

Telefone

Endereço

ACER - Associação Comercial e
Empresarial de Riachão das neves

(77) 9900-1586

Avenida santos Dumont 17, - centro

APRO santa Alice - associação dos
produtores rurais da fazenda santa Alice

(77) 3611-1774

Rodovia BR 135 s/n, - zona rural

Assoc. dos cond. de transp. escolar do
munic. de Riachão das neves

(77) 3611-4606

Praça 19 de julho sn, - centro

Associação agrícola santa rafaela maria

(77) 0361-1347

Br 020 s/n, 1 - sao jose do rio gran

Associação cinco - assentamento rio
branco

(77) 0361-2336

Assentamento rio branco s/n, 1 - sede

Associação comunitária assistência rural
de prazeres
-

Rua central sn, prazeres

Associação comunitária e de
radiodifusão neves

-

Avenida j.k. 418, centro, Riachão das
neves

Associação comunitária riachãoense

-

Avenida Juscelino Kubitschek 403, centro

Associação das mulheres riachãoense

-

Praça borges s/n, centro

Associação de lavradores de sao jose

-

Povoado de sao jose sn, sao jose

Associação de pequenos produtores de
extrema

(77) 0361-2336

Povoado de sao jose sn, 1

Associação de pequenos produtores
rurais da fazenda castelo

-

Fazenda castelo s/n, sede

Associação de pequenos produtores
rurais de gameleirinha

() 77824-2136

Comunidade de gameleirinha sn, zona
rural

Associação de produtores irrigantes
riacho grande

-

Br 135 km 35 s/n, distrito rural

Associação de proteção da natureza
tapuia-sarapó - APRONATAS

-

Avenida cachoeirinha s/n, pov.de
canudos

Associação do assentamento dom
Ricardo de monte alegre

(77) 9912-6245

Fazenda monte alegre ba 451 km 03
s/n

Associação do Assentamento Paulo
Freire

() 77612-3032

Assentamento Paulo Freire s/n, 1 - São
José

Associação dos artesao e costureiras
mãos que criam sao jose - ANCOSE

(77) 9945-9789

Distrito projeto amanhã do distrito de
irrigação Nupeba s/n

Associação dos bananicultores do
nupeba e riacho grande - ABANURG

(77) 9825-4017

Rua alto da vista 27, distrito sao jose do
rio grand

Associação dos fruticultores do riacho
grande - ASSFRUTA

(77) 0361-2043

Projeto riacho grande s/n, 1
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Nome da instituição

Telefone

Endereço

Associação dos ministros evangélicos de
Riachão das neves
(77) 3624-2313

Avenida Juarez de Souza 107, centro

Associação dos moradores e pequenos
produtores rurais da pedra de cal

-

Comunidade de pedra de cal s/n, - zona
rural

Associação dos operadores de poços
artesianos e manutenção de água do
município de Riachão das neves

(77) 3612-7472

Rua princesa Isabel sn, - centro

Associação dos pequenos prod. rurais
de s j do rio grande

-

Rua Eduardo gomes sn, - sao jose do r.
grande

Associação dos pequenos produtores
rurais da comunidade pau louro

(77) 3611-0514

Comunidade pau louro sn, zona rural

Associação dos pequenos produtores
rurais de prazeres

-

Br 135 s/n, prazeres

Associação dos pequenos produtores
rurais do acampamento pau loro

(77) 9973-5372

Fazenda fazenda pau loro sn, - zona
rural

Associação dos pequenos produtores
rurais do geraisinho - ASPEPRUG

() 77624-2208

Fazenda geraizinho s/n, - distrito sede

Associação dos pequenos produtores
rurais riachoense

-

Avenida jk s/n, - centro

Associação dos piscicultores e
pescadores das margens do rio grande

-

Sao jose do rio grande s/n, vila sao jose

Associação dos piscicultores do rio
branco

(77) 3611-8145

Estrada vicinal reforma agraria do rio
branco 142

Associação dos prod. da agricultura
familiar do rio branco v

-

Fazenda maquine s/n, sede

Associação dos produtores da
agricultura familiar do rio branco iii

(77) 0361-2356

Rio branco iii s/n, 1 - rio branco

Associação dos produtores da
agricultura familiar encontro das águas

(77) 3611-8145

Estrada vicinal estrada fazenda
encontro das águas

Associação dos produtores da
agricultura familiar rio branco

() 77824-2136

Povoado rio branco sn, - zona rural

Associação dos produtores de alho do
assentamento do rio branco - APAARB

(77) 3624-2313

Chácara assentamento rio branco 83

Associação dos produtores vila boa

(77) 3611-8737

Vila comunidade dos produtores vila
boa 35, 35 - fazenda mandacaru

Associação dos vaqueiros do município
de Riachão das neves-ba

(77) 3611-1634

Rua nanuta 346, centro

Associação Juscelino Kubitschek de sta
rta de Cassia ba

(77) 3629-3037

Acesso cruzeiro do Oeste s/n, entroncamento
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Nome da instituição

Telefone

Endereço

Associação riachoense de assistência e
benefícios

-

Rua rodrigues alves s/n, - centro

Associação rio branco i

-

Rodovia br 135 km 19 esquerda s/n

Associação rural dos moradores de
Canudos, Areias, Malhada de Areia e
Riachão do Pintor

-

Rua C s/n, - Riachão do pintor

Associação vale do rio branco

-

Avenida sao bento s/n, centro

AIBA – Associação de Agricultores e
Irrigantes da Bahia

(77) 3613-8000

Av. Ahylon Macedo N 919 Morada
Nobre – Barreiras – BA

Colônia de pescadores e piscicultores z64 de Riachão das neves - ba

(77) 03624-5086

Distrito de sao jose do rio grande s/n, 0
- zona rural

Diocese de barreiras

(77) 3611-7762

Rua juarez de souza 117, 100 - centro

Distrito de irrigação dos perímetros
irrigados Nupeba e riacho grande

(77) 0362-4500

Núcleo habitacional projeto nupeba s/n,
1 - s jose r grande

Escolinha gol de placa

(77) 3624-2313

Avenida sao bento sn, centro

Grupo mulheres de paz e solidariedade
GMPS

(77) 9998-3406

Praça castro alves sn, - centro

Igreja apostólica missão mundial servos

(77) 9943-1799

Avenida juarez de souza 56, centro

Igreja batista nova esperança

(77) 3613-2632

Travessa Faustino de oliveira sn, centro

Igreja evangélica assembleia de deus

-

Avenida j k sn, 0 - centro

Igreja evangélica batista de Riachão das
neves
(77) 0362-8009

Avenida juarez de souza 107, 107 centro

Igreja mundial do poder de deus

(11) 3577-3815

Travessa Magalhaes 292, - centro

Igreja nova vida em cristo ministério
Riachão - ba

(77) 3624-2313

Rua da Encarnação sn, - sao Francisco

Instituto socio educacional solidariedade
- ISES

(77) 3611-5562

Praça municipal 310

Liga riachoense de futebol

(77) 824-2288

Rua princesa Isabel s/n, centro

Ordem espiritualista crista uracy do
amanhecer

(77) 0361-1844

Vila barauninha s/n, 1 - sede

Ria-leite associação dos produtores de
leite e derivados de Riachão das neves ba
(77) 3611-5428

Avenida juarez de souza 51, centro

Fonte: Sítios eletrônicos guiamais.com.br; ongsbrasil.com.br; mapaosc.ipea.gov.br. Elaboração:
Arcadis, 2020.
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2 Inserção Regional
A compreensão da dinâmica regional e da rede urbana, que é formada por diversas cidades
por onde fluem os fluxos materiais e imateriais, é fundamental para o entendimento dos
processos socioeconômicos intrínsecos a uma determinada região. A partir desses conceitos,
algumas áreas com maior dinamismo destacam-se das demais, formando uma verdadeira
hierarquização funcional da rede urbana, onde cidades mais carentes de equipamentos e
serviços são polarizadas por outras mais dinâmicas.
Desta forma, a fim de melhor compreender a inserção regional do município de Riachão das
Neves, bem como a conexão que ele estabelece com os municípios próximos, é preciso
diagnosticar como e a quais municípios e núcleos urbanos da região ele se relaciona.
De acordo com o IBGE (2017), a partir da análise do processo socioespacial ocorrido nas
últimas décadas no Brasil, foi possível propor um novo recorte das Regiões Geográficas do
Brasil, que incorpora as mudanças ocorridas ao longo das últimas três décadas, a partir de
duas escalas: as Regiões Geográficas Intermediárias e as Regiões Geográficas Imediatas, que
anteriormente eram conhecidas como Mesorregiões e Microrregiões Geográficas,
respectivamente
As Regiões Geográficas Imediatas têm na rede urbana o seu principal elemento de
referência. Essas regiões são estruturadas a partir de centros urbanos próximos para a
satisfação das necessidades imediatas das populações, tais como: compras de bens de
consumo, busca de trabalho, procura por serviços de saúde e educação e prestação de
serviços públicos, como postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
do Ministério do Trabalho e de serviços judiciários, entre outros. São limitadas a uma estrutura
composta por, no mínimo, 5 municípios e, no máximo, 25 municípios, além de ter uma
população mínima aproximada de 50 mil habitantes.
Já as Regiões Geográficas Intermediárias articulam as Regiões Geográficas Imediatas
através de um polo urbano de hierarquia superior, cujas funções urbanas são de maior
complexidade, a exemplo de serviços médicos especializados ou universidades, e apresentam
fluxos de gestão privada significativos.
Riachão das Neves está situada no estado do Bahia, em sua porção Oeste, a
aproximadamente 55 km do município de Barreiras. De acordo com a classificação do IBGE
(2017), Riachão das Neves pertence a Região Intermediária de Barreiras e a Região Imediata
de Barreiras.
Região Intermediária de Barreiras
A Região Intermediária de Barreiras é uma das dez regiões intermediárias da Bahia. É formada
por 24 municípios, sendo estes divididos em duas Regiões Imediatas (Barreiras e Santa Maria
da Vitória). A articulação se dá por meio de Barreiras, um dos principais municípios do oeste
baiano, e o mais populoso, com pouco mais de 155 mil habitantes, segundo estimativa
populacional do IBGE de 2019. Ainda de acordo com esta, a população da Região Intermediária
de Barreiras é de 505.047 habitantes.
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Barreiras, que exerce maior influência sobre os demais, está em uma posição hierárquica mais
elevada, uma vez que é polo de atração de habitantes dos demais municípios da região. Estas
pessoas buscam serviços que não encontram em seus territórios, como atendimento médico
especializado para casos complexos e cursos de ensino superior, além de maiores opções de
estabelecimentos comerciais.
Região Imediata de Barreiras.
A Região Imediata de Barreiras é uma das trinta e quatro regiões imediatas do estado baiano
e uma das duas que compõe a Região Intermediária de Barreiras. É formada por dezessete
municípios: Angical, Baianópolis, Barreiras, Brejolândia, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis,
Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita de
Cássia, Santana, São Desidério, Serra Dourada, Taboca dos Brejo Velho e Wanderley.
Segundo estimativa populacional do IBGE (2019), a região possui 443.804 habitantes, sendo
que destes, aproximadamente 5% corresponde aos moradores de Riachão das Neves.
O município de Barreiras está no topo da hierarquia desta região, estabelecendo relações de
dependência com os demais. Nota-se, especificamente, a busca por serviços especializados,
sobretudo de saúde e educação, além de bens de alto valor agregado, como veículos,
máquinas e eletroeletrônicos.
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Figura 2-1 - Regiões Imediatas e Intermediárias do município de Riachão das Neves

Fonte: IBGE, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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2.1 Riachão das Neves no Contexto Regional
Riachão das Neves tem como municípios limítrofes Angical, Barreiras, Cotegipe, Formosa do
Rio Preto e Santa Rita de Cássia.
O município tem como principal via de conexão a BR-135, sendo estuma rodovia de 2.657 km
de extensão que liga São Luís (MA) a Belo Horizonte (MG), no âmbito regional, a rodovia se
intersecta com a BR-020, que liga Riachão das Neves à Barreiras, ao sul, e a Formosa do Rio
Preto, ao norte. As estradas Pará Cariparé e Pará Enseada fazem a conexão com as áreas
rurais com a sede municipal. A BA-459 se a conecta a BR-020, que liga o município a Luís
Eduardo Magalhães. Já a BR-451, à noroeste, faz a conexão de Riachão das Neves com Santa
Rita de Cássia.
Vale destacar que o município de Riachão das Neves possui quatro assentamentos rurais
demarcados pelo INCRA, são eles: PA Rio Branco, PA Carlota, PA Castelo, PA Dom Ricardo.
Juntos, eles abrangem uma área de aproximadamente 27.000 hectares, composto por 550
famílias.
Riachão das Neves não conta com nenhuma Unidade de Conservação em seus limites
territoriais. Mas conta com duas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) próximas: APA do Rio
Preto, ao norte, que abrange os municípios de Mansidão, Santa Rita de Cássia e Formosa do
Rio Preto, cuja importância está no seu potencial ecológico, ao passo que possui elevada
fragilidade ambiental, e APA Bacia do Rio de Janeiro, ao sul, que abrange os municípios de
Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.
A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco é importante para o abastecimento da região, bem
como o município de São Desidério, localizado a sudeste de Riachão das Neves, no qual
contempla as nascentes de Rio Grande, fundamental para o abastecimento de Riachão, e Rio
das Ondas, para o município de Barreiras.
É importante pontuar que o município de Riachão das Neves está inserido no MATOPIBA,
região formada por quatro estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, sendo denominado
como a “nova fronteira” agropecuária. Com o avanço das técnicas agrícolas, a ocupação dos
chapadões planos a partir da utilização de calcário e fertilizantes possibilitou com que essa
área se tornasse uma das mais produtivas do Cerrado. Além disso, seu potencial foi ampliado
por meio da implantação de infraestruturas logísticas, o que permitiu o escoamento da
produção e redução dos custos de transporte, não dependendo da necessidade de consumo
local. Dessa forma, caracteriza-se por uma região dinâmica, cujo predomínio das culturas é
baseado nas commodities de soja, algodão e milho.
Conforme descrito no portal da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) aponta que “até 2022, o Brasil
plantará cerca de 70 milhões de hectares de lavouras e a expansão da agricultura continuará
ocorrendo no bioma Cerrado”. A região é considerada como a última fronteira agrícola do Brasil,
dado que a expansão agrícola tem se dado de forma ampliada. Ainda segundo o MAPA,
“somente a região que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia terá,
nesse mesmo período, o total de 10 milhões de hectares, o que representará 16,4% da área
plantada e deverá produzir entre 18 a 24 milhões de toneladas de grãos, um aumento médio
de 27,8%” (EMBRAPA, 2020).
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Diversos projetos estão sendo desenvolvidos na região, sobretudo no que se refere à pesquisa
e transferência tecnológica, sendo que quase 60% do orçamento é destinado ao melhoramento
energético (EMBRAPA, 2020). Além disso, de acordo com o Diário Oficial da União, em
novembro de 2015, a partir da Portaria nº 244, o município de Riachão das Neves foi inserido
no Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba, sendo este instituído por meio do
decreto nº 8447 de maio de 2015, tendo como objetivo promover e coordenar políticas públicas
voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável baseado nas atividades agrícolas e
pecuárias.
Nesse cenário, é fundamental levar em consideração as dinâmicas regionais presentes e como
isso pode tangenciar o município de Riachão das Neves. Ademais, é importante levar em
consideração os conflitos ambientais e de ocupações antigas de comunidades tradicionais,
esta última, por sua vez, é um ponto relevante no município em questão, visto que conta com
comunidades quilombolas em seu território.
Em relação ao turismo, o Oeste baiano detém diversas atrações. Em Riachão das Neves, em
especial, o Rio Grande é buscado para nado e pesca, bem como o Rio Branco. A gruta de
Sarapó é um lugar histórico, que chama atenção pelas pinturas rupestres. E, além disso, o
município se destaca na região por conta da Festa de Santana, que ocorre no mês de julho,
sendo este um dos grandes eventos do Oeste da Bahia.
A linha de transmissão (LT) 500 kV Miracema – Gilbués II – Barreiras II e SE Associadas,
intercepta 19 municípios de quatro estados (Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia), entre eles
Miranorte, onde a LT intercepta um pequeno trecho do território municipal, a leste da sede
urbana e próximo ao limite com o município de Miracema do Tocantins, esta, por sua vez, visa
garantir a qualidade ambiental do ecossistema Cerrado, por meio da proteção da Bacia do Rio
de Janeiro.
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Mapa 2-1 – Inserção Regional do município de Riachão das Neves

Fonte: IBGE, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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2.1.1

Aspectos Socioeconômicos

Ao se analisar o perfil da população municipal, apresentado na tabela a seguir, verifica-se um
certo equilíbrio entre a área urbana e rural, uma vez que aproximadamente 49% da população
de Riachão das Neves reside em domicílios situados na área urbana, enquanto 51% reside na
área rural. Em geral, a região possui perfis variados: Barreiras, Formosa do Rio Preto, Luís
Eduardo Magalhães, Santa Rita de Cássia e Santana possuem uma população
majoritariamente urbana. Já Baianópolis, Brejolândia, Catolândia, Cristópolis, Mansidão, São
Desidério, Serra Dourada e Tabocas do Brejo Velho possuem uma população majoritariamente
rural. Em comparação, os municípios de Angical, Cotegipe e Wanderley se apresentam
também com um maior equilíbrio entre ambas áreas, possuindo aproximadamente metade dos
domicílios situados em zona rural e urbana.
Em relação ao crescimento populacional do município, verificou-se um crescimento de (20)
habitantes em Riachão das Neves entre 2000 e 2010, o que equivale a uma taxa média anual
de 0,01%. Em relação ao contexto regional, verifica-se que Riachão das Neves acompanhou a
tendência positiva de crescimento da maioria dos outros municípios, no entanto, possui uma
das menores taxas, representando um crescimento quase nulo. Em queda populacional,
encontram-se os municípios de Angical, Catolândia, Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho e
Wanderley.
Por sua vez, a análise da estimativa populacional para 2019 e a taxa de crescimento entre
2018 e 2019, também apresentados na tabela a seguir, contradizem os valores aferidos na
ocasião do Censo 2010, o que indica que a tendência de crescimento da população se inverteu.
No período de 2000 a 2010 a taxa de crescimento era de 0,01%, já no período de 2018 a 2019
essa taxa passou a ser negativa, de -0,02%. Os demais municípios mantiveram as respectivas
tendências, com exceção de Catolândia, Cotegipe, Serra Dourada e Tabocas do Brejo Velho,
que inverteram as taxas do período inicial analisado.
Cabe destacar que também dentre todas as cidades no estado, Luís Eduardo Magalhães
apresentou o maior crescimento populacional, de 3,26%, no entanto, não é possível fazer uma
comparação com o período anterior, dado a ausência de dados.
Tabela 2-1 – Evolução da População da Região Imediata de Barreiras – 2010 a 2018
População
População em 2010

Taxa de
crescimento
anual 20002010

Taxa de
crescimento
2018-2019

0,01

-0,02%

População
Urbana (%)

População
Rural (%)

População
Total

População
Total
Estimada
em 2019

Riachão das
Neves

48,98%

51,02%

21.937

22.339

Angical

46,41%

53,59%

14.073

13.977

-0,44

-0,29

Barreiras

90,04%

9,96%

137.427

155.439

0,42

1,05

Baianópolis

25,14%

74,86%

13.850

13.877

1,29

0,38

Brejolândia

17,91%

82,09%

11.077

10.577

2,37

0,61

Catolândia

37,02

62,98%

2.612

3.577

-1,67

0,62

Município
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População
População em 2010

Taxa de
crescimento
anual 20002010

Taxa de
crescimento
2018-2019

População
Urbana (%)

População
Rural (%)

População
Total

População
Total
Estimada
em 2019

Cotegipe

48,75%

51,25%

13.636

13.782

0,19

-0,10

Cristópolis

23,59%

76,41%

13.280

13.910

0,48

0,27

Formosa do
Rio Preto

60,58%

39,42%

22.528

25.591

2,11

1,11

Luís
Eduardo
Magalhães

-*

3,26

91,31%

8,69%

60.105

87.519

Mansidão

37,98%

62,02%

12.592

13.643

1,32

0,72

Santa Rita
de Cássia

56,79%

43,21%

26.250

28.338

0,89

0,52

Santana

54,48%

45,52%

24.750

26.614

0,25

0,37

São
Desidério

31,21%

68,79%

27.659

33.742

3,82

1,65

Serra
Dourada

33,14%

66,86%

18.112

17.386

-0,13

-0,38

Tabocas do
Brejo Velho

34,4%

65,6%

11.431

12.518

-0,98

0,01

Wanderley

47,08%

52,92%

12.485

12.238

-0,89

-0,50

Estado da
Bahia

72,07%

27,93%

14.016.906

14.873.064

0,69

Brasil

84,37%

15,63%

190.755.799 210.147.125

1,16

Município

0,41%
0,79%

*Não foi possível calcular a taxa de crescimento para o município de Luís Eduardo Magalhães, pois este
não apresenta os dados populacionais do ano de 2000, dada a sua data de instituição como município
no mesmo ano.
Fonte: IBGE - Censo demográfico, 2010; Projeções de População - IBGE, 2018, 2019. Elaboração:
ARCADIS, 2020.

Já com relação ao PIB, nota-se que Riachão das Neves apresentou um dos maiores
crescimentos dentre os municípios de sua região imediata, de 14,10%, ficando atrás de
Tabocas do Brejo Velho, Catolândia, Formosa do Rio Preto e Luís Eduardo Magalhães, todos
entre 14 a 15%. A comparação também permite identificar dinâmicas econômicas mais
expressivas no município de Tabocas do Brejo Velho, notadamente se considerarmos que seu
porte populacional é menor que os outros da região.
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Tabela 2-2 - Evolução do PIB das cidades da Região Imediata de Barreiras – 2010 a 2018
PIB (mil)
Município
2010

2017

Taxa de crescimento
anual (2010-2017)

Riachão das Neves

263.605

663.995

14,10

Angical

66.154

135.835

10,82

1.921.578

3.889.952

10,60

Baianópolis

66.400

144.538

11,75

Brejolândia

46.726

80.380

8,06

Catolândia

27.761

75.541

15,37

Cotegipe

61.028

126.995

11,04

Cristópolis

51.841

109.515

11,28

Formosa do Rio Preto

651.069

1.744.435

15,12

4.804.729

14,17

Barreiras

Luís Eduardo
Magalhães

1.899.745

Mansidão

38.564

71.545

9,23

Santa Rita de Cássia

106.272

216.621

10,71

Santana

125.845

233.276

9,22

São Desidério

959.035

2.355.568

13,17

Serra Dourada

85.458

140.396

7,35

Tabocas do Brejo
Velho

47.635

135.610

16,12

Wanderley

67.018

122.263

8,97

154.419.547,38

268.660.840,78

8,23

3.885.846.999,97

6.583.319.000,04

7,82

Estado do Tocantins
Brasil

Fonte: IBGE - Censo demográfico, 2010; IBGE e SUFRAMA, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.

2.1.2

Aspectos Ambientais

O município de Riachão das Neves, possui 5.978,998 km² de área (IFBA, 2019), está situado
na Mesorregião Geográfica do Extremo Oeste Baiano, Microrregião de Barreiras inserido no
Território de Identidade da Bacia do Rio Grande. A distância do município de Riachão das
Neves à capital Salvador é de 928 km, conforme Google Earth, o que lhe posiciona distante ao
litoral, a uma altitude de 495 m em relação ao nível do mar.
Em termos de geomorfologia no município de Riachão das Neves predominam: i) Chapadão
Ocidental do São Francisco, ii) Depressões Periféricas e Interplanálticas e iii) Região de
Acumulação Fluvial.
A maior parte do município é ocupada pelo Chapadão Ocidental do São Francisco, formado
pelas chapadas e planícies com baixo índice de declividade e elevada altitude. As Depressões
Periféricas e Interplanálticas, que cobrem uma pequena porção a leste do município, são
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constituídas de pediplano sertanejo, serras e maciços residuais, pedimentos funcionais ou
retocados por drenagem incipiente. Já a Região de Acumulação pertencente ao município é
composta por depósitos fluviais. Consiste numa planície resultante das ações fluviais, contendo
aluviões, sujeitas a inundações, às vezes contendo terraços.
Com relação a Geologia, as principais rochas sedimentares presentes no município são:
Arenito, Sedimentos Detrito-Lateritico e depósitos de areia e argila. Já as rochas metamórficas
presentes em pequenas porções no município são do tipo Metagrauvaca, Metarcoseo,
Metarenito Feldspatico, Ardosia, Folhelho, MetaCalcario, Metarenito e Metassiltito.
Segundo os levantamentos feitos os principais solos encontrados no município são Argissolo
Vermelho-Amarelo Eutrófico, Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Neossolo Flúvico,
Neossolo Quartzarênico, Neossolos Litólicos Distróficos e Neossolos Litólicos Eutróficos.
A vegetação de Riachão das Neves é formada principalmente por formações de Cerrado,
Floresta Estacional e Veredas. O Cerrado é representado por vegetações adaptadas a climas
semiáridos a desérticos com fisionomias diversas, desde arbórea densa (Cerradão) e gramíneo
lenhosa (Campos), caracterizada de um modo geral por árvores de pequeno porte, isoladas ou
agrupadas, sobre um tapete graminóide, serpenteada às vezes por florestas que formam
corredores ao longo dos rios e áreas úmidas. Este tipo de vegetação está distribuído por quase
todo o município.
A rede de drenagem de Riachão das Neves apresenta, em maior proporção, uma distribuição
dendrítica, isto é, com muitos afluentes, sendo composta pelos rios Grande, Vereda do Monte
Alegre, Cabeceira de Pedras, Riacho do Curralinho, Rio Jatobá, Rio Branco e outros. A
totalidade da área do município está inserida na bacia hidrográfica do Rio Grande.
Esse conjunto de condições físicas tem favorecido o desenvolvimento da região, sobretudo
pelas atividades agrícolas de larga escala que sabidamente têm se intensificado na região
conhecida como MATOPIBA.
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3 Caracterização Socioeconômica
De acordo com os levantamentos feitos pela prefeitura municipal (Arruda, 2018) e diagnóstico
do Plano Municipal de Saneamento Básico (IFBA, 2019), o município de Riachão das Neves
teve origem pelo desmembramento do município de Cotegipe, e, sua história tem como ponto
de partida a história de ocupação da região Oeste da Bahia. Essa ocupação está relacionada
com a apropriação do território brasileiro atrelada à descoberta do Rio São Francisco.
Esse período corresponde ao período Colonial, no movimento de interiorização entres os
séculos XVI e XVII. As características naturais da região estimulavam uma ocupação territorial
orientada aos cursos d’água, fontes de alimentos e importantes vias de acesso e comunicação.
As casas eram construídas próximas aos rios, o que possibilitava atividades agrícolas voltadas
à subsistência através da abertura de roças de feijão, mandioca, milho e cana-de-açúcar (pela
técnica da coivara); o cultivo de frutíferas e hortaliças, além da criação de animais como
galinhas, porcos, cabras, cavalos, asnos e gado.
O povoamento gradativo começou mais efetivamente a partir da concessão de sesmarias, que
deram origem às primeiras propriedades, onde predominava a pecuária como principal
atividade econômica. No século XVII, já era possível observar currais nas beiras dos rios e o
surgimento de pequenos povoados.
Riachão das Neves foi elevado à categoria de vila do município de Cotegipe, em 26 de julho
de 1934. Essa data é o dia de Nossa Senhora Sant`Ana, razão pela qual ela é padroeira da
cidade. Elevado à categoria de município com a denominação de Riachão das Neves, pela lei
estadual nº 1731, de 19-07-1962, desmembrado do município de Cotegipe.
O topônimo do município originou-se da existência da Fazenda Neves que pertenceu ao
Coronel Francisco Macêdo e do riacho que banha a região. Em divisão territorial datada de
31/12/1963, o município é constituído de 3 distritos: Riachão das Neves, Cariparé e São José
do Rio Grande. Mais recente o povoado de Entrocamento foi elevado a distrito no ano 2000.

3.1 Dinâmica Populacional
O conceito de população pode ser definido como o conjunto de pessoas que residem em
determinado território, que pode estar constituído em uma cidade, um Estado, um país ou
mesmo o planeta como um todo. Já a dinâmica populacional é a compreensão da variação na
quantidade dos indivíduos de determinada população (Elisabeth & Geografia. Dinâmica da
População, 2011).
De acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE), o município de Riachão das Neves conta
com uma população total (urbana e rural) de 21.937 habitantes, sendo considerado um
município de Pequeno II porte. Deste total, 10.744 habitantes, ou seja, 48,98%, representam a
parcela urbana da população, e 11.193 habitantes, 51,02%, compreendem a população rural
do município. A densidade demográfica do município é de 3,87 habitantes por quilômetro
quadrado.

Arcadis 46

Tabela 3-1 - Distribuição Populacional de Riachão das Neves – 2010

Localização

População
Total

População
Urbana

População
Rural

Área
Territorial
(km²)

Densidade
Demográfica
(hab/km²)

População
Total
Estimada
(2019)

Riachão das
Neves

21.937

48,98 %

51,02 %

5.978,99

3,87

22.339

Bahia

14.016.906

72,07 %

27,93 %

564.722,61

24,82

14.873.064

Brasil

190.755.799

84,36%

15,64%

8.515.767,0
49

22,43

210.147.125

Fonte: IBGE - Censo demográfico, 2010; Projeções de População - IBGE, 2019. Elaboração: ARCADIS,
2020.

Ao analisar a taxa de crescimento populacional verificou-se que entre 2000 e 2010, a população
de Riachão das Neves cresceu a uma taxa média anual de 0,12%, representando um aumento
de (20) habitantes no período. A taxa de crescimento anual do Brasil neste período foi de 1,17%
ao ano. No mesmo período, entre 2000 e 2010, a taxa de urbanização do município passou de
46,8 % para 48,98%, permanecendo um município predominantemente rural.
Gráfico 3-1 – Crescimento Populacional no município de Riachão das Neves

Fonte: IBGE - Censo demográfico, 2000 e 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Com relação a distribuição da população por faixa etária, observa-se que entre 2000 e 2010, a
razão de dependência da população de Riachão das Neves passou de 75,33% para 55,6% e
a taxa de envelhecimento evoluiu de 5,87% para 7,75%.
O aumento da taxa de envelhecimento combinado com a redução da razão de dependência
está altamente relacionado com a diminuição da taxa de fecundidade do município, que caiu
de 3,78 filhos por mulher em 2000 para 2,51 filhos por mulher em 2010, assim como a
expectativa de vida ao nascer que subiu de 63,88 anos em 2000 para 71,73 em 2010.
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Gráfico 3-2 - Pirâmide Populacional do
município de Riachão das Neves – 2000

Gráfico 3-3 - Pirâmide Populacional do
município de Riachão das Neves – 2010

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2016. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Verifica-se uma redução das populações entre 0 e 4 anos e 5 e 9 anos como resultado
principalmente da redução da taxa de natalidade, verificadas em todo o país no período. De
forma geral houve um aumento das demais faixas etárias, sobretudo das populações acima de
40 anos, o que tem como fator principal o aumento da expectativa de vida criado pela melhoria
das condições sanitárias e de saúde pública.
Destaca-se também o aumento da população entre 15 e 64 anos, porém abaixo da projeção
esperada em comparação com os números absolutos de 2000. Isso expressa um dos principais
gargalos das cidades de pequeno e médio porte do brasil, que é a baixa atratividade paras as
populações mais jovens e a consequente perda de mão de obra.
A baixa disponibilidade de cursos técnicos profissionalizantes, cursos superiores e
oportunidades de trabalho leva grande parte dos habitantes nessa faixa etária a se mudarem
para grandes capitais mais próximas e que possuem mais opções de cursos superiores e
oportunidades de emprego, como Salvador, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia. Uma vez
instalados nessas novas localidades os jovens acabam não retornando a Riachão das Neves,
já que as oportunidades de emprego no município ainda são bastante limitadas quando
comparada a esses grandes centros urbanos.

3.1.1 Renda per capita
A renda per capita é um indicador que ajuda a reconhecer o grau de desenvolvimento
econômico de um país, região ou município, sendo calculado através da soma da renda dos
residentes em domicílios particulares permanentes e o número total destes residentes. Deste
modo, observa-se que a renda per capita de uma região tende a ser mais elevada em regiões
mais desenvolvidas, apesar deste indicador não demonstrar a concentração da renda (Índice
de Gini será apresentado adiante).
Observa-se que a renda per capita média de Riachão das Neves cresceu 99,27% nas últimas
duas décadas, passando de R$ 106,43, em 1991, para R$ 119,97, em 2000, e R$ 212,09 em
2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 3,69%. A taxa
média anual de crescimento foi de 1,33%, entre 1991 e 2000, e 5,86%, entre 2000 e 2010. Esta
evolução permite uma melhora não apenas financeira, mas também na qualidade de vida dos
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habitantes, uma vez que o aumento da renda possibilita o acesso a melhores bens e serviços,
como educação, saúde e alimentação.
Tabela 3-2 - Evolução da Renda per capita (R$) no município de Riachão das Neves –
1991-2010
Localização

1991

2000

2010

Riachão das Neves

106,43

119,97

212,09

Bahia

234,57

322,04

496,73

Brasil

450,88

605,61

800,84

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, com base em IBGE - Censo demográfico, 1991;
2000; 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Ainda com relação à renda, outros aspectos relevantes a serem analisados é a proporção de
pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de
agosto de 2010), assim como a evolução do Índice de Gini5 nas últimas décadas.
Tabela 3-3 - Renda, Pobreza e Desigualdade no município de Riachão das Neves –
1991-2010.
1991

2000

2010

Renda per capita

106,43

119,97

212,09

% de extremamente
pobres

48,84

45,27

30,92

% de pobres

83,59

73,72

47,3

Índice de Gini

0,51

0,57

0,53

Fonte: PNUD, ATLAS BRASIL, 2013. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Verifica-se nesse período uma redução expressiva da pobreza no município acompanhada do
aumento de renda per capita. Isso demonstra que o aumento de renda em Riachão das Neves
verificado desde 1991 foi acompanhado também de um processo de redução da desigualdade,
sobretudo a partir de 2000. Isso pode ser verificado pela variação do Índice de Gini, que mede
a desigualdade, onde quanto maior o índice maior a desigualdade de uma sociedade.

5

Instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e

dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma
renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar (Atlas Brasil,
2013).
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Tabela 3-4 - Classe de rendimento mensal domiciliar por domicílio particular permanente
do município de Riachão das Neves – 2010
Classe de rendimento nominal
mensal domiciliar

Domicílios Particulares Permanentes

Sem Rendimento

955

Até 1/2 salário mínimo

925

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo

1.478

Mais de 1 a 2 salários mínimos

1.590

Mais de 2 a 5 salários mínimos

811

Mais de 5 a 10 salários mínimos

122

Mais de 10 a 20 salários mínimos

24

Mais de 20 salários mínimos

6

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Apesar da melhoria nas condições de renda e desigualdade, é importante destacar que em
Riachão das Neves a grande maioria dos domicílios possuem um rendimento mensal abaixo 2
de salários mínimos (4.948 domicílios). Considerando o total de domicílios permanentes
particulares do CENSO 2010 (5.911 domicílios) e população (22.339 habitantes) no município,
com uma média de 3,77 hab/dom, são cerca de 18.700 habitantes vivendo nessas condições,
das quais 3.609 não possuem renda.
Em termos territoriais, a distribuição de renda em Riachão das Neves tem nos povoados e
distritos as maiores concentrações de pessoas, mas não de renda. Isso pode ser explicado
pela presença pontual de domicílios com maior renda nas áreas rurais, principalmente no Leste
odo território onde encontram-se sistemas de irrigação e plantio de monoculturas.
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Mapa 3-1 – Renda Mensal per capita por Setor Censitário (2010)

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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3.1.2 Renda – Cadastro Único
O Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, é
responsável pela formulação e coordenação de políticas, programas e ações voltados à renda
de cidadania, assistência social, inclusão social e produtiva nos âmbitos rural e urbano,
promoção do desenvolvimento humano e cuidados e prevenção às drogas.
A partir da publicação do Decreto nº 9.674/2019, em 2 de janeiro de 2019, o então Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), criado em 2004, foi extinto e suas
atribuições incorporadas a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do Ministério da
Cidadania. O órgão tem então sido responsável por gerenciar as atividades e secretarias até
então administradas pelo MDS, entre elas a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação
(SAGI) e CECAD, a partir dos quais são trabalhados uma série de dados a respeitos das ações
e programas desenvolvidos pela secretaria.
Entre estes programas destaca-se o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal, instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o
governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas
informações como: características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade,
situação de trabalho e renda, entre outras.
A partir de 2003, o Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro para
a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado
obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social
de Energia Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida, da Bolsa Verde, entre outros.
Também pode ser utilizado para a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos
governos estaduais e municipais.
Segundo informações do CECAD (Ministério da Cidadania), em novembro de 2020, Riachão
das Neves possuía 6.426 famílias inscritas no Cadastro Único, totalizando 17.558 pessoas
inscritas, o que corresponde a 78,59 % da população total do município.
Importante destacar que atualmente, segundo definições do Ministério da Cidadania, as
famílias que possuem renda mensal per capita de até R$ 89,00, encontram-se em situação de
extrema pobreza. Já a linha de pobreza é definida, segundo o Ministério da Cidadania, como
aqueles que possuem renda per capita familiar inferior a R$ 178,00.
Tendo como base a renda das famílias residentes no município e inscritas no Cadastro Único,
observa-se que cerca de 76 %, em um universo de 6.426, possuíam renda mensal per capita
familiar de até R$ 89,00, 2% entre R$ 89,01 e R$ 178,00 e 5 % entre R$ 178,01 e meio salário
mínimo, e 17% com renda per capita acima de meio salário mínimo.
Ainda de acordo com informações do Cadastro Único, até o final do ano de 2019, 4.432 famílias
residentes no município estavam inscritas como beneficiárias do Programa Bolsa Família,
programa do governo federal de transferência direta de renda que beneficia famílias, em
situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, que possuam filhos entre 6 e 17
anos matriculados e frequentando a escola. A soma do benefício, calculado a partir da
composição familiar (gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.) pode chegar
até no máximo R$ 372,00 mensais.
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Tabela 3-5 - Distribuição das famílias inscritas no Cadastro Único no município de
Riachão das Neves segundo faixa de renda per capita – 2019.
Recebe PBF família

Faixa da renda familiar
per capita

Total
Não

Sim

Extrema Pobreza

497

4.371

4.868

Pobreza

87

34

121

Baixa Renda

291

34

325

Acima de 1/2 S.M.

1.086

0

1.086

Total

1.961

4.439

6.400

Fonte: CECAD, Ministério da Cidadania, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.

As informações mostram que o esforço municipal de superação da pobreza deve-se concentrar
em ações de geração de emprego e renda tanto para o meio urbano como para o meio rural.
A literatura especializada no tema (Castro et al. 2012; Carneiro, 2005; Guerra, 2017;
Pochmann, 2007) aponta a necessidade de estratégias diferentes de inclusão social para a
população socialmente vulnerável do campo e da cidade.
Ao avaliar a importância de diferentes estratégias para o meio urbano e rural, a equipe da
Arcadis sistematizou informações do Cadúnico considerando o público alvo prioritário para o
fomento a geração de emprego e renda. Nesse sentido, foram consideradas as pessoas
cadastradas no Cadúnico que se encontravam na condição de extremamente pobres e que
estavam na idade produtiva - delimitada nesse estudo pela faixa etária entre 16 e 64 anos.
No município analisado existiam 9.367 pessoas extremamente pobres em idade produtiva de
16 a 64 anos. Destes, 37% viviam no meio urbano (3.493 pessoas) e 63 % (5.874) no meio
rural.
Tabela 3-6 - Distribuição das pessoas extremamente pobres na faixa etária de 16 a 64
anos no município de Riachão das Neves segundo situação do domicílio – 2020.
Situação do Domicílio

Nº de pessoas

%

Urbana

3.493

37%

Rural

5.874

63%

Total

9.367

100,0

Fonte: CECAD -Ministério Da Cidadania, 2020 Elaboração: ARCADIS, 2020.

O Cadúnico também permite identificar pessoas pertencentes a grupos sociais específicos,
tais como comunidades tradicionais e agricultores familiares que estavam cadastrados. Em
2020, existiam no município Riachão das Neves 0 agricultores familiares e 0 catadores de
material reciclável cadastrados no Cadúnico.
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Tabela 3-7 - Distribuição das pessoas inscritas no Cadastro Único segundo grupos sociais específicos- município de Riachão das
Neves – 2020.
Riachão das
Neves

Extrativistas

Pescadores
Artesanais

Ribeirinhos

Agricultores
Familiares

Assentados da
Reforma
Agraria

Catadores de
Material
Reciclável

Indígenas

Quilombolas

Riachão das
Neves

10

25

0

93

50

24

0

88

Fonte: CECAD - Ministério do Desenvolvimento Social, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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3.1.3 PEA - População Economicamente Ativa
Segundo definição do IBGE, a PEA (População Economicamente Ativa) compreende o
potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a população ocupada
e a população desocupada. A população ocupada é definida como aquelas pessoas que
efetivamente trabalham. Já a população desocupada são aquelas pessoas que não trabalham,
mas que estão dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomam alguma providência efetiva
(buscando emprego, iniciando um negócio etc.). A população economicamente inativa são as
pessoas não classificadas como ocupadas ou desocupadas, ou seja, pessoas incapacitadas
para o trabalho ou que desistiram de buscar trabalho ou não querem trabalhar.
Ao se analisar a população economicamente ativa do município de Riachão das Neves em
2010, verificou-se que aproximadamente 47,49% da população, ou seja 6.794 pessoas, com
idade igual ou superior a 18 anos estavam ocupadas, ou seja, possuíam um emprego.
Ressalta-se que, em 2010, a taxa de atividade e desocupação da população com 18 anos ou
mais de idade foi de 47,49% e 13,15%, respectivamente. Tais dados podem ser visualizados
no gráfico a seguir:
Gráfico 3-4 - Composição da População de 18 anos ou mais de idade em Riachão das
Neves – 2010.

6
Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.

3.1.4 Emprego
Em 2018 os dados do Ministério do Trabalho apontaram para 2.601 empregos com carteira de
trabalho assinada no município de Riachão das Neves. Destes, 2,27 % eram da indústria, 0,27
% eram da construção civil, 4,61 % pertenciam ao comércio, 40,72 % eram dos serviços e
52,13 % faziam parte do setor agropecuário.
Entre os segmentos com maior concentração de empregos formais destacam-se a
Administração Pública e a Agricultura.
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Tabela 3-8 - Distribuição dos trabalhadores formais segundo setor de atividade
econômica do Riachão das Neves – 2018.
Grande
1 – Indústria

2 - Construção Civil

3 – Comércio

4 – Serviços

Subsetor

Nº

%

Total

59

2,27

Extrativa Mineral

0

0

Prod. Mineral Não Metálico

58

2,23

Indústria Metalúrgica

0

0

Indústria Mecânica

0

0

Elétrico e Comunicação

0

0

Material de Transporte

0

0

Madeira e Mobiliário

0

0

Papel e Gráfica

0

0

Borracha, Fumo, Couros

0

0

Indústria Química

0

0

Indústria Têxtil

1

0,04

Indústria Calçados

0

0

Alimentos e Bebidas

0

0

Serviço Utilidade Pública

0

0

Total

7

0,27

Construção Civil

7

0,27

Total

120

4,61

Comércio Varejista

98

3,77

Comércio Atacadista

22

0,85

1.059

40,72

Instituição Financeira

11

0,42

Administração Técnica e Profissional

13

0,5

Transporte e Comunicações

7

0,27

Alojamento

37

1,42

Médicos, Odontológicos e Veterinários

0

0

Ensino

0

0

991

38,1

Total

1.356

52,13

Agricultura

1.356

52,13

Total

2.601

100%

Total

Administração Pública
5 – Agropecuária

Total

Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS 2018. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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3.2 Dinâmica Econômica
Compreender a dinâmica econômica de uma determinada região consiste em entender como
os componentes da economia local se alteram ao longo dos anos e quais são os principais
fatores que impulsionam tal mudança. Para tanto, analisou-se os seguintes fatores no
município de Riachão das Neves:
▪

PIB e Principais Atividades Econômicas;

▪

Estabelecimentos segundo atividades econômicas;

▪

Receitas e Despesas Municipais.

3.2.1 PIB - Produto Interno Bruto e Principais Atividades Econômicas
Um dos principais indicadores para se analisar os aspectos econômicos de um determinado
território é o Produto Interno Bruto (PIB). A distribuição do PIB no espaço geográfico é uma
ferramenta importante na atividade de planejamento, na distribuição das receitas públicas, na
compreensão da dinâmica das economias regionais e no nível de concentração econômica
existente, podendo servir de parâmetro para a implementação de políticas destinadas ao
desenvolvimento regional.
Segundo informações do IBGE, no ano 2010, o PIB do município de Riachão das Neves era
de 263.605 (em mil R$), enquanto, em 2017, passou a ser 663.995 (em mil R$) - o que indica
uma taxa média de crescimento anual de aproximadamente 14,10 %. Conforme pode ser visto
no gráfico a seguir, o ano de 2015 foi o que apresentou o melhor resultado se comparado aos
demais.
Tabela 3-9 - PIB do Riachão das Neves a Preços Correntes (Mil R$).
PIB a
Preços
Correntes

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Riachão das
Neves

263.605

351.292

481.499

400.907

493.737

731.612

476.134

663.995

Fonte: IBGE, PIB Municipal, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Ao analisar o PIB através do valor adicionado, ou seja, a contribuição ao produto interno bruto
pelas diversas atividades econômicas, o qual é obtido pela diferença entre o valor de produção
e o consumo intermediário absorvido por essas atividades, verifica-se que a Agropecuária é o
principal setor econômico do município, representando 55,71% das receitas totais geradas. Já
o setor de serviços é o segundo maior gerador de renda do município, sendo responsável por
21,65% do valor agregado do PIB. A tabela a seguir apresenta de forma mais detalhada a
composição do PIB no ano de 2017.
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Tabela 3-10 -Valor Agregado do município de Riachão das Neves a Preços Correntes –
2017.
PIB 2016 - Preços Correntes

Valores (mil reais)

% PIB

Valor adicionado bruto da Agropecuária

R$ 369.965,70

55,71 %

Valor adicionado bruto da Indústria

R$ 36.820,06

5,54 %

Valor adicionado bruto dos Serviços

R$ 143.770,58

21,65 %

Valor adicionado bruto da Administração

R$ 82.369,18

12,40 %

Valor adicionado bruto Total

R$ 632.925,54

95,32%

Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos

R$ 31.069,22

-

R$ 663.995

-

R$ 28.481,74

-

PIB
PIB per capita

Fonte: IBGE, PIB Municipal, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.

3.2.2 Estrutura Econômica
Além das riquezas geradas por meio do PIB municipal, também é possível mensurar o
comportamento econômico de cada localidade por meio da distribuição dos estabelecimentos
segundo setores de atividade econômica predominantes.
Em 2018, os dados do Ministério do Trabalho apontaram para 178 estabelecimentos
econômicos formalizados atuando no município de Riachão das Neves. Destes, 1,69% eram
da indústria, 1,12% eram da construção civil, 21,91% do comércio, 10,11% eram de serviços e
65,17% da agropecuária.
Tabela 3-11 - Distribuição estabelecimentos segundo setores e subsetores de atividade
econômica de Riachão das Neves – 2018.
Grande
1 – Indústria

Subsetor

Nº

%

Total

3

1,69

Extrativa Mineral

0

0

Prod. Mineral Não Metálico

2

1,12

Indústria Metalúrgica

0

0

Indústria Mecânica

0

0

Elétrico e Comunicação

0

0

Material de Transporte

0

0

Madeira e Mobiliário

0

0

Papel e Gráfica

0

0

Borracha, Fumo, Couros

0

0

Indústria Química

0

0
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Grande

2 - Construção Civil

3 – Comércio

4 – Serviços

5 – Agropecuária

Total

Subsetor

Nº

%

Indústria Têxtil

1

0,56

Indústria Calçados

0

0

Alimentos e Bebidas

0

0

Serviço Utilidade Pública

0

0

Total

2

1,12

Construção Civil

2

1,12

Total

39

21,91

Comércio Varejista

37

20,79

Comércio Atacadista

2

1,12

Total

18

10,11

Instituição Financeira

2

1,12

Administração Técnica e Profissional

6

3,37

Transporte e Comunicações

2

1,12

Alojamento

6

3,37

Médicos, Odontológicos e Veterinários

0

0

Ensino

0

0

Administração Pública

2

1,12

Total

116

65,17

Agricultura

116

65,17

Total

178

100%

Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS 2018. Elaboração: ARCADIS, 2020.

3.2.2.1 Indústria e construção civil
Conforme apresentado acima, o setor industrial possuía 1,69% do total de estabelecimentos
que atuam no município em 2018. Entre os segmentos industriais que atuam no território
destacam-se os subsetores de Produção Minerária não Metálica e Produção Têxtil, que
atendem principalmente. Destaca-se a presença de uma indústria de produção cerâmica nas
proximidades da sede municipal, próxima da entrada da BR-135 localizada ao Sul da mancha
urbana.
3.2.2.2 Serviços e comércio
Os serviços na composição do valor agregado do PIB correspondem a geração de valores
decorrentes de comércio, transporte, sistemas de informações, intermediações financeiras,
seguros, previdência, turismo, atividades imobiliárias, aluguéis, serviços prestados por
empresas na esfera municipal.
Em 2018, os dados do Ministério do trabalho mostraram existir 18 estabelecimentos do setor
de serviços no município, equivalente a 10,11% do total. Entre as atividades de serviços que
atuam no território destacam-se os subsetores de Administração Técnica e Profissional,
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Instituição Financeira e Transporte e Comunicações. Conforme observado anteriormente, a
administração pública também de consolida como uma importante geradora de empregos na
localidade.
O comércio representava 21,91% dos estabelecimentos econômicos do município, com
destaque para o comércio varejista responsável por 37 dos 39 estabelecimentos do município.
Considerando a baixa representatividade da indústria local, o setor varejista se apresenta como
fator distribuidor de bens importados em nível regional e nacional para consumo da população,
como calçados, roupas, eletrônicos e eletrodomésticos.
Destaca-se ainda a presença de 2 agências bancárias, sendo uma da Caixa Econômica
Federal e uma do Banco do Brasil, ambas na sede municipal.
3.2.2.3 Agropecuária
Segundo o Censo Agropecuário realizado pelo IBGE em 2017, o município de Riachão das
Neves possuía 1.625 estabelecimentos agropecuários, que ocupavam 407.241,62 hectares.
Segundo a definição utilizada pelo IBGE, um estabelecimento agropecuário é toda unidade de
produção/exploração dedicada, total ou parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e
aquícolas, tendo como objetivo a produção, seja para venda (comercialização da produção) ou
para subsistência (sustento do produtor ou de sua família).
No que se refere a utilização da terra (em hectares) pelos estabelecimentos agropecuários
nota-se a seguinte distribuição no município: 39,80 % eram lavouras, 17,27 % pastagens, 40,73
% eram matas ou florestas e 2,17 % sistemas agroflorestais.
Ao desagregar as informações sobre a distribuição da utilização da terra no município de
Riachão das Neves percebe-se a seguinte distribuição percentual e em hectares:
Tabela 3-12 - Distribuição da utilização da terra pelos estabelecimentos agropecuários
no município Riachão das Neves – 2017.
Área utilizada (em
hectares)

%

162.103,04

39,80

Permanentes

2.146,82

0,52

Temporárias

159.849,21

39,25

107

0,62

Pastagens

70.367,66

17,27

Naturais

5.621,28

1,38

Plantadas em boas condições

58.462,99

14,35

Plantadas em más condições

6.283,38

1,54

165.899,16

40,73

84.517,53

20,75

Utilização das terras
Lavouras

Área para cultivo de flores

Matas ou florestas
Naturais
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Área utilizada (em
hectares)

%

77.967,61

19,14

Florestas plantadas

3.414,02

0,83

Sistemas agroflorestais

8.871,78

2,17

Área cultivada com espécies florestais também usada
para lavouras e pastejo por animais

4.053,71

0,99

Lâmina d’água, tanques, lagos, açudes, área de águas
públicas para aquicultura, de construções, benfeitorias
ou caminhos, de caminhas degradadas e de terras
inaproveitáveis

4.818,07

1,18

-0,39

-0,34

407.241,62

100

Utilização das terras

Naturais destinadas à preservação permanente ou
reserva legal

Demais usos
Total

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.

De acordo com os dados do censo agropecuário 2017, o principal uso das terras dos
estabelecimentos agropecuários de Riachão das Neves é por lavouras temporárias (39,25%
das áreas), relacionadas principalmente com a produção de grãos na parte leste do território
municipal. Em segundo lugar, verifica-se o uso por Matas Naturais, por cerca de 40% das
áreas, relacionadas com páreas de vegetação natural e protegidas legalmente. Por fim, as
pastagens representam cerca de 17% dos estabelecimentos, em sua maioria em boas
condições.
De acordo com levantamentos da prefeitura municipal (Arruda, 2018; IBGE, 2013), Riachão
das Neves tem um participação importante na produção agrícola do seu Território de Identidade
(regionalização do estado da Bahia) nas culturas temporárias de melancia (72,4% da produção
regional); algodão (12,4%); e arroz (10,3%); culturas permanentes: laranja (15,6%); manga
(14,0%); e mamão (6,6%); além da criação de equinos (13,1%), bovinos (10,8%), ovinos
(9,7%), suínos (8,6%) e caprinos (8,3%).
Ainda de cordo com os dados do censo, dos 1.625 estabelecimentos agropecuários no
município, 1.083 são de produtores individuais e 1.371 são proprietários. Essas propriedades
ocupavam em 2017 6.460 pessoas, das quais 3.991 eram parentes dos proprietários. Tais
indicadores apontam um perfil majoritariamente individual e relativamente familiar no
desenvolvimento agropecuário do município.
Atualmente, as maiores culturas de lavoura são as de Soja (111.640 ha), Milho (16.658 ha),
Feijão Fradinho (3.979 ha) e Feijão Verde (1.342 ha). Já na pecuária as atividades mais
fortes no município são a criação de galináceos, com 63 mil animais em 1.304
estabelecimentos, bovinos, com 62,2 mil cabeças em 945 estabelecimentos, ovinos com 5421
animais em 126 estabelecimentos, suínos com 5.005 cabeças em 541 estabelecimentos,
equinos com 2.344 animais em 732 estabelecimentos caprinos com 1.617 animais em 65
estabelecimentos. Verifica-se, portanto, que o perfil de produção agropecuária do município é
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voltado para a produção de Soja, sobretudo para exportação, e gado de corte e aves para o
mercado regional.
3.2.2.4 Assistência Rural
A Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER) é o órgão
responsável por promover a gestão e execução dos serviços de assistência técnica e extensão
rural no estado, bem como a articulação de políticas públicas para agricultura familiar, visando
sua emancipação econômica, social e o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a
melhoria de vida dos agricultores familiares baianos.
A BAHIATER está presente nos 27 Territórios de Identidade que organizam territorialmente o
estado da Bahia, e possui o compromisso de disponibilizar serviços de ATER. Entre suas
atribuições, destacam-se:
▪

Contratar, monitorar, fiscalizar e avaliar o serviço de assistência técnica e extensão rural
como estratégia para ampliar o acesso dos agricultores/as familiares às políticas públicas

▪

Contribuir para formação de gestores, de técnicos e agricultores familiares para a
qualificação dos serviços de ATER

▪

Estimular e articular a pesquisa e inovação tecnológica promovendo sua integração com a
agricultura familiar

▪

Estimular e apoiar processos de transição agroecológica e produção orgânica

▪

Articular políticas públicas de apoio à agricultura familiar

▪

Contribuir para a segurança e soberania alimentar e nutricional

▪

Contribuir para a inclusão produtiva e emancipação econômica e social

▪

Promover ações específicas voltadas para mulheres, jovens e povos e comunidades
tradicionais

▪

Apoiar e estimular a consolidação da Rede Baiana de ATER e outras articulações

▪

Criar o Plano Estadual de ATER e um Sistema de Gestão

▪

Buscar a universalização dos serviços de ATER

De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, dos 1.625 estabelecimentos agropecuários
presentes no município, a grande maioria (1.480) reportaram não receber assistência técnica.
Outros 1.380 estabelecimentos responderam que não utilizam agrotóxicos, enquanto 1.370
também não usam adubação e 1.165 não obtiveram empréstimos para sua produção.
Destaca-se, portanto, que a acessibilidade dos serviços de ATER e do crédito agropecuário
são serviços que podem melhorados e devem considerados para o planejamento do
desenvolvimento rural de Riachão das Neves.

3.3 Finanças Públicas
A análise das finanças públicas mostra-se de grande valia para a apreciação das realidades
socioeconômicas municipais, sobretudo por indicar o nível de gastos que os municípios têm
condições de praticar, definido a partir de sua receita orçamentária advindas de múltiplas
fontes. Desta forma, é possível inferir e avaliar aspectos de sua capacidade de arrecadação,
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que é determinada pelo grau de organização e de eficiência de sua administração fiscal, e de
aspectos de sua base econômica.

3.3.1 Receitas Municipais
Denomina-se receita pública o conjunto de recursos financeiros que entram para os cofres
estatais, provindo de quaisquer fontes. No caso específico da receita municipal incluem-se
recursos financeiros oriundos dos tributos municipais pela utilização de bens ou serviços, e
demais ingressos que o município recebe em caráter permanente, como a sua participação
nas transferências constitucionais estaduais e federais (ICMS, FPM), ou eventuais, como os
advindos de financiamentos, empréstimos, subvenções, auxílios e doações de outras
entidades ou pessoas físicas.
A tabela a seguir retrata a evolução das receitas orçamentárias do município de Riachão das
Neves nos últimos anos. No período 2010-2017, a receita orçamentária nominal do município
passou de R$ 30.351.062,66 para R$ 74.018.985,93. Destaca-se que o aumento de receitas
foi praticamente constante no período, apesar da crise econômica nacional verificada desde
21014 no país. Isso pode estar relacionado com o perfil economico do município, no qual a
produção agropecuária desempenha um papel fundamental e foi o setor menos impactado pela
crise, justamente pela manutenção da demanda internacional de commodities e desvalorização
do real, impulsionando a exportação de grãos produzidos no município.
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Tabela 3-13 - Receitas Orçamentárias no município de Riachão das Neves (reais).
Receitas Orçamentárias - Riachão das Neves (Reais)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

30.351.062,66

36.199.440,44

39.140.412,84

47.919.361,69

56.260.204,55

61.929.553,79

61.487.167,57

68.541.307,32

74.018.985,93

Fonte: FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, 2010 -2018. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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A Constituição Federal de 1988 definiu os tributos e contribuições que são à base do nosso
sistema tributário, assim como também regulou as atribuições de cada ente da federação e a
divisão da receita que cabe a União, Estado e municípios.
No que se refere aos recursos próprios, a prefeitura tem a competência de cobrar o Imposto
sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Imposto sobre Transmissão de Bens
Intervivos (ITBI) devido quando se vende um imóvel e o Imposto sobre Serviços (ISS), com
exceção de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Esses três são de
competência exclusiva do município cabendo a ele a arrecadação. Também existe a
contribuição do regime próprio de previdência, quando houver.
A Constituição Federal também definiu as formas de contribuição do valor arrecadado pela
união e pelos estados, bem como estabeleceu transferências obrigatórias para as prefeituras.
Entre os impostos de competência da união estão à cota do Imposto de Renda (IR) e do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que são reservadas aos municípios. A União tem
que repassar 23,5% do total arrecadado com o IR e o IPI para compor o Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), que por assumir um formato redistributivo entre os entes da federação
tem o cálculo da cota baseado no número de habitantes de cada município.
Além disso, a Constituição determina que 25% do que é arrecadado pelos estados com o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e 50% dos recursos provenientes
do IPVA sejam repassados aos municípios. Os estados também são obrigados a repassar ¼
dos 10% da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que recebem da
União.
Destacam-se também as transferências voluntárias, por convênios firmados pelo município
com o estado e a União, comuns nas áreas de saúde, saneamento e educação. Alguns
municípios possuem compensações financeiras, destinadas a indenizar a exploração de
recursos naturais, como petróleo, gás natural, água (barragens para geração de energia, por
exemplo) ou minérios. São os royalties e as chamadas participações especiais.
Em 2017, no município de Riachão das Neves, 93,68% da receita orçamentária total eram
provenientes de transferências correntes, ou seja, recursos provenientes da União e, em menor
medida, pelo estado. A receita tributária proveniente de impostos e taxas municipais (IPTU,
ITBI e ISS) correspondia a 3,91% da receita orçamentária total.
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Gráfico 3-5 - Receitas Orçamentárias do Riachão das Neves – 2017.

Fonte: FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.

De acordo com os dados do Tesouro Nacional, praticamente toda a receita municipal de
Riachão das Neves é oriunda de Transferências Correntes (93,68%), que são aquelas feitas
por outros órgãos sem contraprestação de bens ou serviços do município. Apenas uma parcela
bastante reduzida das receitas é gerada pelo município, correspondendo à receita tributária,
ou seja, de impostos municipais. Tais aspectos apontam para uma forte dependência do
município de recursos transferidos pelo estado e união. A tabela a seguir apresenta em detalhe
as receitas orçamentárias de 2017.
Tabela 3-14 - Receitas Orçamentais do Riachão das Neves – 2017.
Tipo de receita

Valores (em R$)

%

Receita Orçamentária

68.541.307,32

100

1- Receitas correntes

68.541.307,32

99,05

Receita Tributária

2.680.392,01

3,91

IPTU

11.073,55

0,01

Imposto de renda RF

716.038,99

1,04

ITBI

908.032,06

1,32

ISS

949.534,75

1,38

Taxas

95.712,66

0,13

Receita Patrimonial

347.705,86

0,50

Receita de Serviços

481.122,26

0,70

64.212.915,66

93,68

Receita Transferências Correntes
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Tipo de receita

Valores (em R$)

%

24.697.803,21

36,03

17.146.035,21

25,01

183.729,07

0,26

3.533.181,51

5,15

705.782,75

1,02

1.576.700,93

2,30

80.640,36

0,11

1.471.733,38

2,14

Estadual

23.370.240,07

34,09

Cota ICMS

22.520.298,5

32,85

Cota IPVA

226.212,17

0,33

Cota IPI

214.366,08

0,31

Cota CIDE

48.497,27

0,07

Outras Participações nas Receitas dos Estados

22.339,55

0,03

Transferências de Recursos do Estado para Programas
de Saúde – Repasse Fundo a Fundo

251.732,5

0,36

Outras Transferências Estaduais

86.794,00

0,12

15.895.992,38

23,19

Outras Receitas Correntes

174.266,32

0,25

2- Receita de Capital

644.905,21

0,94

União
Cota FPM
Transferências de compensação financeira pela
exploração de recursos naturais
SUS União
SUAS União
FNDE
ICMS (União)
Outras Transferências da União

Transferências Multigovernamentais (Fundeb)

Nota: Os dados da base são apresentados com várias casas decimais, o que pode ocasionar leves
distorções nos valores totais. Dessa forma, vale ressaltar que a soma das categorias pode não
corresponder precisamente ao montante, mas é desse modo que os dados são expostos pela fonte
utilizada, sendo aqui representados de forma fiel.
Fonte: FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Ao observar os principais itens da receita orçamentária do município de Riachão das Neves,
nota-se que o principal item de arrecadação foram o Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços – ICMS (32,85%), Fundo de Participação dos Municípios – FPM (25,01%) e
Transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb (23,19%), destacando-se que os
recursos do FUNDEB tem como destino aplicação exclusiva na pasta de educação.
De acordo com o indicador de vinculação da receita corrente, medido pela plataforma
MeuMunicípio (2020) com dados oficiais de 2018, Riachão das Neves possui 52,70% das suas
receitas com destinação pré-definida em leis ou convênios. Ou seja, a prefeitura possui
liberdade para distribuir cerca de metade do seu orçamento. Entretanto, de acordo com os
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indicadores da plataforma, para cada real recebido por transferências intergovernamentais,
apenas R$ 0,07 são gerados pela prefeitura, o que aponta uma baixíssima capacidade de
geração de receitas próprias.
Além dos aspectos já apontados, verifica-se que o município possui uma arrecadação muito
baixa por meio de cobrança do IPTU (cerca de R$ 11 mil/ano), o que pode indicar uma
defasagem nos valores ou no levantamento das áreas passíveis de cobrança. O tributo está
fortemente vinculado à definição dos perímetros urbanos do município, uma vez que incide
sobre as propriedades urbanas. Dessa forma, os mecanismos para sua atualização e
viabilização no município deverão ser objeto de análise no processo de elaboração do Plano
Diretor Municipal, como a revisão dos perímetros urbanos e atualização da Planta Genérica de
Valores (a qual não foi identificada na documentação do município).

3.3.2 Despesas Municipais
As despesas municipais são formadas pelo conjunto de dispêndios realizados pelos entes
públicos a fim de saldar gastos fixados na lei do orçamento ou em lei especial, visando à
realização e ao funcionamento dos serviços públicos. A despesa faz parte do orçamento e
corresponde às autorizações para gastos com as várias atribuições governamentais
A seguir é possível visualizar a evolução das despesas orçamentárias de Riachão das Neves
nos últimos anos. Entre 2010 e 2017 as despesas orçamentárias passaram de R$
30.580.331,39 para R$ 68.148.547,49, acompanhando a variação do montante arrecadado.
Verifica-se um aumento praticamente contínuo nos gastos por todo o período, com redução
apenas em 2016 e maior aceleração no último ano (2018).
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Tabela 3-15 - Despesas Orçamentaria do Riachão das Neves a Preços Correntes (Reais)
Despesas Orçamentárias - Riachão das Neves (Reais)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

30.580.331,39

36.688.234,67

39.775.749,78

41.253.803,89

50.496.491,8

56.837.284,84

51.435.781,97

59.314.801,86

68.148.547,49

Fonte: FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, 2010 - 2018. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Estas despesas são classificadas de acordo com a sua categoria econômica de gasto, que são
basicamente: i) as despesas de custeio/correntes (pessoal, material de consumo e serviços de
terceiros) e ii) as de investimento/capital. As despesas de custeio são relacionadas à
manutenção das atividades e serviços já prestados pelo ente público, já as de
investimento/capital estão relacionados a um incremento da capacidade do ente público em
prestar serviços à população. Em 2017, as despesas correntes representavam 95,95% do total,
enquanto as despesas de capital, que representam a capacidade de investimento municipal,
correspondiam a 4,05% das despesas.
Tabela 3-16 - Despesas Orçamentárias do Riachão das Neves – 2017.
Despesas Orçamentarias

Valor (R$)

%

Despesas Correntes

56.914.969,98

95,95

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

32.767.857,15

55,24

Outras Despesas Correntes

24.147.112,83

40,71

Despesas de Capital

2.399.831,88

4,05

Investimentos

1.223.466,51

2,06

Principal da Dívida Contratual Resgatado

1.176.365,37

1,98

Despesa Total

59.314.801,86

100

Fonte: FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.

3.3.2.1 Despesas Correntes
Em 2017, 95,95% das despesas do município de Riachão das Neves estava relacionado às
despesas correntes (equivalente a R$ 56.914.969,98), ou seja, despesas de custeio de
manutenção das atividades dos órgãos da administração pública.
Dentre as despesas correntes se destacam as despesas com pessoal e encargos sociais,
correspondente a um montante de R$ 32.767.857,15, representando 55,24% do total das
despesas do município. Esse valor está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101, promulgada em 04 de maio de 2000), que determina que a despesa
total com pessoal, em cada período de apuração não poderá exceder 60% os percentuais da
receita corrente líquida.
As outras despesas correntes corresponderam a 40,71% das despesas totais do município, ou
seja, R$ 24.147.112,83. Tal despesa é composta pelas por transferências as instituições
privadas sem fins lucrativos e aplicações diretas. As aplicações diretas são majoritárias e
equivalem aos serviços prestados para administração pública por terceiros.
3.3.2.2 Despesas de Capital
As despesas de capital representaram 4,05%, correspondente a R$ 2.399.831,88 das
despesas totais do município de Riachão das Neves. As despesas de capital consistem em
despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital,
sendo composta por investimentos e inversões financeiras. Em 2017, R$ 1.223.466,51 foram
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investidos em obras e instalações e equipamentos e materiais permanentes em Riachão das
Neves. As despesas com a amortização da dívida pública contratual interna e externa equivaleu
ao montante de 1.176.365,37.
A respeito do equilíbrio das cotas municipais, se faz necessário fazer algumas ponderações
finais. Verifica-se que o município contou em 2018 com receita total de R$ 68.541.307,32 e
despesas de R$ 68.148.547,49. Ou seja, houve pouco espaço para poupar recursos (pouco
menos de R$ 400 mil, ou 0,57% das receitas).
De acordo com os indicadores medidos pela plataforma MeuMunicípio, Riachão das Neves
possui capacidade para economizar, medida pela parcela disponível da receita corrente após
a cobertura das despesas de pessoal e custeio e da amortização e juros da dívida, é de -1,99%,
tomando como base os gastos e receita totais em 2018.
Por fim, levando em conta o endividamento municipal bruto, medido pelo percentual entre a
receita orçamentária e de operações de crédito, precatórias, obrigações a pagar em circulação,
obrigações legais e tributárias, as dívidas municipais representam 27,02% da receita corrente
líquida. Ou seja, as dívidas municipais representaram em 2018 quase 30% da receita
municipal. Tal cenário indica que o município de Riachão das Neves operou dentro de um
cenário negativo de equilíbrio das contas públicas no período de análise.

3.4 Plano Plurianual do Governo de Riachão das Neves
O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento de médio prazo da Administração
Pública. Previsto no artigo 165 da Constituição Federal - que determina a elaboração de um
PPA para os três entes federados, Governo Federal, Estadual e Municipal, a cada quatro anos
- o documento sistematiza as diretrizes, objetivos, metas e resultados que a gestão pública
pretende alcançar neste período.
O PPA organiza as políticas públicas e as ações da gestão em programas que resultem em
bens e serviços para a população partindo de um diagnóstico da situação presente e das
diretrizes do plano de campanha do governo, garantindo a consulta popular no processo. O
plano detalha as metas físicas e financeiras, o público-alvo das ações e os produtos que devem
resultar delas. A partir do PPA, outras duas leis orçamentárias previstas na Constituição são
elaboradas: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
O conjunto desses instrumentos legais de planejamento é fundamental para a efetividade das
ações e para o monitoramento dos resultados, tanto por parte do próprio governo como por
parte da sociedade. O PPA 2018-2021 de Riachão das Neves foi aprovado pela Lei Ordinária
nº651/2017 de 09 de novembro de 2017. Analisando o PPA, verifica-se que a administração
municipal inscreveu 10 programas temáticos no seu planejamento, incluindo os seus
compromissos, objetivos e metas a serem cumpridos ao longo do quadriênio, relacionando
entregas ou iniciativas a serem desenvolvidas, sendo:
▪

Educação: Fortalecer a educação básica, ampliar a oferta de vagas, visando um ensino
de qualidade, para alcance dos índices educacionais programas temáticos;

▪

Saúde: Garantir à população um serviço qualificado e humanizado, com eficácia e
eficiência necessárias ao oferecimento de uma saúde pública que promova a melhoria da
qualidade de vida da população;
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▪

Assistência Social e Habitação: Fortalecer a rede de assistência social, visando ampliar
a cobertura da população assistida pelos serviços assistenciais.

▪

Cultura, Esporte e Lazer: Desenvolver projetos de esporte e lazer, objetivando a prática
de esporte como inclusão social no município;

▪

Infraestrutura e Serviços Públicos: Recuperação e pavimentação de vias públicas;
Melhoria do saneamento básico; construção de pontes; reformar e construção de praças e
jardins;

▪

Agricultura e Desenvolvimento: Fortalecer e apoiar a agricultura do município; organizar
o cadastro e promover a capacitação dos pequenos agricultores; inserir novas tecnologias
de produção; prestar assistência aos produtores locais;

▪

Meio Ambiente e Turismo: Desenvolver ações e apoiar ações de arborização do
município, promover a recuperação e preservação ambiental;

▪

Administração Planejamento e Finanças: Qualificar a gestão administrativa e financeira
pela eficiência do controle do gasto público, incremento de receitas e prospecção de novas
fontes de recursos. Promovendo a informação a comunicação governamental e a
participação popular;

▪

Gabinete do Prefeito: Implementar ações de comunicação governamental visando
otimizar a relação do governo com a população e as instituições;

▪

Poder Legislativo: Implementar e otimizar ações legislativas para melhor servir ao
município.

Em termos orçamentários, a previsão original de recursos para execução do PPA 2018-2021
foi estimada em R$ 275.975.000,00, a distribuição por função é apresentada a seguir:
Gráfico 3-6 – Distribuição Orçamentária – PPA (2018-2021) Riachão das Neves.

Fonte: PPA 2018-2021, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Verifica-se que as maiores pasta do PPA 2018-2021 são Educação e Saúde, sabidamente
relacionadas com a transferência de recursos do estado e união para implementação e
execução de suas respectivas políticas setoriais. Vale destacar ainda as funções de
Urbanismo, terceiro maior orçamento (R$ 25,8 milhões), Saneamento (R$ 0,9 milhões), sexto
menor, e Habitação (R$ 0,2 milhões), terceiro menor.
Destaca-se que as principais ações de urbanismo apresentadas no PPA são relacionadas com
a recuperação de pavimentação e melhoria do saneamento básico, assim como as de
Saneamento são principalmente relacionadas com o Saneamento Rural (R$ 0,6 milhões). Por
fim, as ações de Habitação são 100% direcionadas para a Habitação Urbana.
A esse respeito, o Plano Diretor deve apoiar o município a readequar seus objetivos e ações,
tendo em vista as prioridades identificadas no decorrer dos trabalhos.
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4 Caracterização do Território Municipal
Este item tem como objetivo principal compreender o processo de ocupação ocorrido no
município de Riachão das Neves, a fim de identificar de que forma se deu o processo de
urbanização, bem como as transformações que ocorreram ao longo dos anos no território nos
meios físico, biótico e antrópico e que contribuíram para a atual configuração do município.
Além de terem sido considerados dados secundários (artigos científicos e teses, assim como
documentos e publicações oficiais) para esta análise, foram também levados em conta
informações e dados apresentados diretamente pela prefeitura municipal, no qual se buscou
percorrer a área territorial do município, permitindo assim sua caracterização atual.

4.1 Processo de Ocupação do Território
De acordo com levantamentos feitos pela prefeitura municipal e consolidados por Arruda
(2018), o processo de ocupação da região do Oeste da Bahia tem início no século XVI, com
figuras importantes, como Tomé de Souza, Garcia D’Ávila e Guedes de Brito, que
estabeleceram a pecuária na região aproveitando os vales úmidos e evitando atrapalhar a
dinâmica econômica do açúcar valorizado na época.
No século XVII havia uma tendência para a consolidação dos movimentos de ocupação do
território nacional e houve um grande esforço da coroa portuguesa para direcioná-los ao sertão
e para o sul do país.
No sertão, interessava a conquista do Rio São Francisco. Várias foram as expedições
promovidas por bandeirantes vindos da então capitania de Minas Gerais e da própria capitania
da Bahia de Todos os Santos. Finalmente, movimentos espontâneos das boiadas que iam ou
vinham do Piauí ou de Pernambuco reforçaram a ocupação da Fazenda Santo Onofre como
ponto de apoio, atuando, também, como uma espécie de entreposto comercial.
Em 1752 originou-se a Vila de São Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande, criada para
fazer face a invasões indígenas aos estabelecimentos pecuários locais. A vila teve origem em
um arraial de índios missionados construído para fins de defesa, em ponto estratégico
escolhido pelo Duque e Marquês Dom João de Lencastro, ainda no século XVII.
Nos princípios do século XIX a vila foi um centro de cultura e principal entreposto comercial
entre os Estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás e Piauí, estabelecendo a Região do Sertão do
São Francisco. Mesmo assim, ainda era desintegrada da economia do Recôncavo, sendo uma
área com atividade de segunda classe e reserva de valor de terras.
É importante destacar que a preocupação dos diversos governos no processo de formação
socioeconômica e territorial do Estado sempre priorizou as atividades próximas a região do
Recôncavo, historicamente mais rica pela produção de fumo, cana-de-açúcar e gado nas
bacias dos rios que vertiam para a baía e para o Oceano Atlântico.
Diferentemente do recôncavo, a região da Vila de São Francisco das Chagas da Barra do Rio
Grande era primitivamente habitada pelos índios Acroás e seu povoamento se intensificou
apenas na primeira metade do século XVIII, por aventureiros procedentes da Província de
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Pernambuco e que se estabeleceram nas margens do Rio Grande, desenvolvendo a
agropecuária.
Pouco depois, em razão de uma grande cheia do rio, os pioneiros abandonaram o local e
fixaram-se no Alto do Umbuzeiro, onde edificaram a igreja de Nossa Senhora Santana do
Campo e fundaram um povoado. O povoado foi elevado a condição de município em 1820 e
em 1925 transferiu-se a sede municipal para o povoado de Avaí e alterou-se o nome para
Cotegipe, em homenagem ao Barão de Cotegipe, nascido na região.
Entre os séculos XIX e meados do século XX, houve uma estagnação prolongada, sem
nenhuma modificação no processo de ocupação da região. Destaca-se, entretanto, o
povoamento da Fazenda Neves, que se iniciou na primeira metade do século XIX por colonos
vindos da Província de Pernambuco. Anteriormente a fazenda era ocupada por índios Tapuias,
Aricobés e Acroás - o que é evidenciado até hoje em pinturas rupestres nas cavernas e grutas
da serra das Figuras no povoado de Canudos.
Até meados do século XX o governo do Estado não tinha estabelecido políticas mais efetivas
para planejar e organizar o seu território. Foi apenas em 1955 com a criação da Comissão de
Planejamento Econômico que procurou-se aproveitar as potencialidades das dimensões do
Estado, incluindo então a atual região Oeste baiano.
A partir desse movimento de organização do território o município de Cotegipe foi
desmembrado. Em 1962 o então distrito de Riachão das Neves, originado da Fazenda Neves,
foi elevado à categoria de município (lei estadual nº 1731, de 19-07-1962), constituído de 3
distritos: Riachão das Neves, Cariparé e São José do Rio Grande (antigo distrito de Nupeba).
Posteriormente, em 1963, criou-se o distrito de Entroncamento, em divisão territorial datada de
31-XII-1963 e assim permanecendo até a divisão territorial de 2010.
Pode-se dizer que até a primeira metade do século XX a região do oeste baiano, incluindo o
município de Ribeirão das Neves, permaneceu parcialmente ocupada e com baixo nível de
atividade econômica. Foi apenas a partir da década de 1970 que a região apresentou um ciclo
de desenvolvimento intenso.
A dinâmica de ocupação do oeste baiano a partir dessa época se deu principalmente pela
implantação da capital federal em Brasília, no Planalto Central, e da construção das rodovias
federais BR-020 (Brasília-Fortaleza), BR-135 (Belo Horizonte - São Luís) e BR-242 (BrasíliaPiauí). Além desses, outros agentes que contribuíram para a ocupação da região foram os
estudos realizados pela EMBRAPA/CERRADOS e o lançamento do Programa de Cooperação
Nipo-brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER II) em 1985, além da
reabertura comercial em meados da década de 1990.
Outras inciativas realizadas nesse período foram: a instalação de agências bancárias,
sobretudo do Banco do Brasil; criação de novos municípios, o que implicou na demanda por
novas estradas e de uma malha viária para a região; construção de hidrelétricas; e a instalação
do 4º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro, com o objetivo principal de
construir as rodovias BR-242 e a BR-135.
Como resultado da articulação desses agentes de desenvolvimento com o mercado
internacional de commodities houve uma forte expansão da ocupação agrícola na região. Tal
ocupação tem como principal característica a agricultura científica e comercial, regulada pelo
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mercado de comanditeis, com uso intensivo do meio técnico-científico-informacional para
melhoramento do uso da terra e dos cultivos via insumos químicos e biotecnologia, assim como
logísticos e a qualificação da mão-de-obra.
Essa nova dinâmica produtiva regional modificou a estrutura e o funcionamento integrado dos
sistemas ambientais e geográficos existentes, resultando em novas organizações espaciais.
Algumas dessas alterações foram a supressão de grandes áreas de cerrado, a captação de
grandes volumes de água, a implantação da agricultura de sequeiro e a irrigação por pivôs
centrais.
Cabe nesse momento discutir um outro recorte territorial para a região. O MATOPIBA acrônimo para a região de fronteira entre os estados do Maranhão (MA), Tocantins (TO), Piauí
(PI) e Bahia (BA) e que engloba o Oeste Baiano e o território de Riachão das Neves – e que
tem apresentado características particulares de expansão agrícola no Brasil.
A expansão intensificada da produção de grãos no MATOPIBA cresceu fortemente nas últimas
décadas. Segundo dados da CONAB e do IBGE, em 2018, pela primeira vez desde o século
XIX, o Nordeste produziu mais alimentos do que o Sudeste, com 18,6 milhões de toneladas de
grãos (principalmente arroz, feijão, milho e soja). O grande responsável por essa safra recorde
de grãos é o MATOPIBA.
Essas interferências antrópicas no meio ambiente são materializadas no território e os dão
novas funcionalidades, alteram a forma de uso e ocupação do solo e os inserem bruscamente
no circuito da economia nacional e internacional, sem de fato os “ incluí-los” para terem acesso
aos bônus do processo de apropriação e exploração do território.
A esse respeito, destaca-se que o município de Riachão das Neves contava em 2010 com uma
população total de 21.937 habitantes (IBGE, 2010), sendo o 148º município em termos de
população do estado. Deste total, 48,98% representa a parcela urbana da população e 51,02%
compreende a população rural do município. Ou seja, Riachão das Neves encontra-se no limiar
de se tornar um município majoritariamente urbano.
A distribuição populacional da ocupação do território de Riachão das Neves, tal como
mensurado em 2010 pelo censo, é apresentada a seguir no mapa de densidade demográfica.
No mapa é possível verificar que as maiores populações do município se encontram nas áreas
urbanas da sede municipal e dos distritos de São José do Rio Grande, Entroncamento e
Cariparé, respectivamente nessa ordem, com densidade populacional variando entre 3,01 e
55,29 hab/ha. Apesar de não apresentar uma delimitação censitária própria, vale apontar que
o povoado de Barra do Riacho também é tratado como área urbanizada pela prefeitura.
Nas áreas rurais a densidade populacional é homogênea em todo o município, dentro da faixa
de até 1,00 hab/ha, com destaque para a localização dos povoados rurais, onde essa
concentração varia até 3,00 hab/ha, como em Canudos, Pajeú, Areias, Malhada de Areia,
Riachão do Pintor e Barra do Riacho.
Análises e dados sobre as demais formações no território municipal são apresentados nos itens
a seguir.
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Mapa 4-1 - Densidade Demográfica por Setores Censitários (2010) no município de Riachão das Neves.

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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4.1.1 Projetos de Assentamentos Rurais
Os assentamentos rurais estabelecidos pelo INCRA são caracterizados como um “conjunto de
unidades agrícolas independentes entre si, instaladas pelo INCRA onde originalmente existia
um imóvel rural que pertencia a um único proprietário”, cuja função é a disponibilização de um
lote rural a “uma família sem condições econômicas para adquirir e manter um imóvel rural por
outras vias”, em que essas famílias se “comprometem-se a morar na parcela e a explorá-la
para seu sustento, utilizando exclusivamente a mão de obra familiar”6.
A criação de um assentamento rural pelo INCRA é feita através da publicação de uma portaria,
onde constam os dados do imóvel, a capacidade estimada de famílias, o nome do projeto de
assentamento e os próximos passos que serão dados para sua implantação. De maneira geral
é possível dividir os assentamentos em dois grandes grupos:
▪

aqueles criados por meio de obtenção de terras pelo INCRA, na forma tradicional,
denominados Projetos de Assentamento (PAs);

▪

e aqueles implantados por instituições governamentais e reconhecidos pelo INCRA, para
acesso às políticas públicas do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

De acordo com a última atualização das bases de registro do INCRA, feita em dezembro de
2017, Riachão das Neves apresenta 4 assentamentos rurais, concentrando 567 famílias. Esses
assentamentos se concentram nas proximidades dos rios Branco e Grande, na parte sul do
território municipal.
Adicionalmente, vale apontar que o diagnóstico técnico-participativo do Plano Municipal de
Saneamento Básico (IFBA, 2019) apontou outros dois assentamentos, além desses registrados
pelo INCRA, sendo os assentamentos Barreiras I e Santa Rafaela. Entretanto, não foram
encontrados dados sobre a delimitação territorial, número de famílias, capacidade e área
desses assentamentos.
Sobre a ocupação dessas áreas, tais populações desenvolvem principalmente atividades de
agricultura e pecuária de subsistência, com uma produção caracterizada pelas baixas
mecanização e aplicação tecnológica. As edificações presentes também possuem baixa
concentração e infraestrutura básica deficiente, como saneamento básico e iluminação.
Vale ressaltar que, de acordo com os dados levantados, todos os Projetos de Assentamento
encontram-se com a ocupação de famílias acima da capacidade dos projetos. Considerando
que os dados de registro do INCRA possuem mais de 2 anos de defasagem, é possível que a
ocupação desses assentamentos tenha aumentado.
Além disso, a evidência de novos assentamentos não registrados no INCRA pode indicar um
represamento ou aumento da demanda por acesso à terra e regularização rural, principalmente
pelas populações mais carentes do município. Tal cenário deve ser alvo de atenção do Plano
Diretor. Os dados e localização dos assentamentos identificados são apresentados a seguir.

6

Conforme informações disponíveis em: http://www.incra.gov.br/assentamento - Acesso 22/01/2020.
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Tabela 4-1 - Caracterização dos Assentamentos Rurais localizados no município de
Riachão das Neves.
Nome
Assentamento

Capacidade
(Famílias)

Famílias
Assentadas

Capacidade
Utilizada

Área (ha)

Data de
Criação

PA Rio Branco

250

243

102,88%

7952,1317

20/11/2000

PA Carlota

75

74

101,35%

2449,963

02/08/2004

PA Castelo

60

58

103,45%

3899,3388

28/12/2000

PA Dom Ricardo

182

175

104,00%

12681,4894

14/09/2010

*Barreiras I

-

-

-

-

-

*Santa Rafaela

-

-

-

-

-

*Sem registros adicionais na documentação levantada.
Fonte: INCRA, 2017; IFBA, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Foto 4-1 – Assentamento Carlota

Foto 4-2 – Assentamento Carlota

Fonte: IFBA, 2019.

Fonte: IFBA, 2019.
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Mapa 4-2 - Localização dos Assentamentos Rurais no município de Riachão das Neves.

Fonte: INCRA, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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4.1.2 Comunidades Tradicionais
O Decreto n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, define as Comunidades Tradicionais como:
“grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como
condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. (BRASIL, 2007).”
Duas características são fortemente evidenciadas nesses grupos. A primeira delas diz respeito
ao território, que é considerado um espaço necessário para a reprodução cultural, social e
econômica dessas comunidades, e a outra ao desenvolvimento sustentável, com o uso de
recursos naturais de forma equilibrada. São considerados comunidades tradicionais os povos
Indígenas, Quilombolas, Seringueiros, Castanheiros, Quebradeiras de coco-de-babaçu,
Comunidades de Fundo de Pasto, Pescadores Artesanais, Ribeirinhos, entre outros.
De acordo com o Diagnóstico Técnico-Participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico
(IFBA, 2019), há em Riachão das Neves uma comunidade ribeirinha, a colônia de Pescadores
de São José, no distrito de São José do Rio Grande.
A colônia possui aproximadamente 3.000 associados e a atividade de pesca do grupo ocorre
entre os meses de março e outubro. De novembro a fevereiro suas atividades são suspensas
devido ao período de reprodução dos peixes (defeso), nesse período os associados recebem
o subsídio governamental de um salário mínimo/mês.
A comunidade está localizada no distrito de São José, as margens do rio Grande, e é atendida
pelos equipamentos públicos do distrito, sendo as suas escolas e posto de saúde. Em termos
de infraestrutura a comunidade apresenta deficiências, como a ausência de rede de esgoto e
padrão rudimentar das fossas construídas nas das casas.
Não existem comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares no município.
Porém existem indicativos no diagnóstico do PMSB (IFBA, 2019) de estudos sobre o município
que apontam a existência de comunidades quilombolas nos povoados de Pintor e Barra do
Riacho, porém sem dados oficiais disponíveis.
De acordo com os registros da FUNAI, não existem Terra Indígenas demarcadas nem Riachão
das Neves. Segundo o diagnóstico feito para o PMSB (IFBA, 2019) não existem comunidades
indígenas no município.

4.1.3 Comunidades Rurais
O município de Riachão das Neves está organizado territorialmente e administrativamente em
uma sede municipal e três (03) distritos: Sede Municipal, Cariparé, São José do Rio Grande e
Entrocamento, também chamado de Cruzeiro do Oeste. Existem ainda cerca de 50 povoados,
vilas e localidades nas áreas rurais.
Estudo iniciais realizados pela prefeitura municipal sugerem o planejamento do seu território
em três (03) Regiões Geoambientais, sendo: (i) Região dos Chapadões e Serras, ao Oeste; (ii)
Região dos Vales e Vertentes, ao Centro; e (iii) Região Cárstica, ao Leste. De acordo com
Arruda (2018), tais regiões apresentam características físicas, ambientais, agrícolas, e de uso
e ocupação do solo próprias, com tempos de ocupação distintos.
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Ainda de acordo com o levantamento da prefeitura, essas Regiões Geoambientais podem ser
organizadas em outras sete (07) Regiões de Planejamento, agrupadas com base nos critérios
de recorte espacial da Bacia ou Sub-Bacia Hidrográfica, Uso e Ocupação do Solo, e nos fatores
Sociais. Os povoados, comunidades e localidades rurais, bem como suas principais
características, são apresentados a seguir de acordo com as Regiões Geoambientais e de
Planejamento propostas pela prefeitura municipal (Arruda, 2018).
Tabela 4-2 - Vilas e localidades associados a Sede Municipal
Localidade Central:

Sede Municipal

Região Geoambiental:
Região de Planejamento:
Características:

01

Ambiental: Sub- Bacia do Riacho Curralinho, Micro Bacia do Riacho do Jardim.
Uso e Ocupação: Pesca artesanal, pecuária extensiva, agricultura de
subsistência, silvicultura. Indústria: Artefatos cerâmicos. Comercio e serviços:
varejo de pequeno porte. Atores Locais: Poder Público municipal, comerciantes,
cerâmica Riachão das Neves.

Povoados/Localidades

Distância da Localidade Central

Capim Grosso

3 Km, Estrada Vicinal

Neves

5 Km, Estrada Vicinal

Soares

2 Km, Estrada Vicinal

Barriguda e Vizinhança

5 Km, Estrada Vicinal

Tapera

4 Km, Estrada Vicinal / BR-135

Gamelerinha

3 Km, Estrada Vicinal / BR-135

Pedra de Cal

6 Km, BR-135

Pires

2 Km, BR-135

Barrinha

2 Km, BR-135

Mata Sete

10 Km, BR-135

Geraizinho

15 Km, BR-135

Fonte: Adaptado de Arruda (2018).
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Figura 4-1 – Área de ocupação do povoado rural de Neves.

Fonte: Google Earth, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Figura 4-2 – Área de ocupação do povoado rural de Capim Grosso.

Fonte: Google Earth, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Tabela 4-3 - Vilas e localidades associados ao Distrito São José do Rio Grande
Localidade Central:

Distrito São José do Rio Grande (30 Km da Sede)

Região Geoambiental:
Região de Planejamento:
Características:

02

Ambiental: Sub- Bacia do Rio Grande, Calha do Rio. Uso e Ocupação:
agricultura irrigada, piscicultura, pesca artesanal, pecuária extensiva, agricultura
de subsistência, extração de areia. Indústria: Artefatos cerâmicos. Comercio e
serviços: varejo de pequeno porte. Atores Locais: Colônia de pescadores,
CODEVASF, Poder Público Municipal.

Povoados/Localidades

Distância da Localidade Central

Pilões

15 Km, Estrada Vicinal

Nupeba

30 Km, Estrada Vicinal

Santa Rafaela

30 Km, Estrada Vicinal

Assentamento Carlota

30 Km, Estrada Vicinal

Portinho

28 Km, Estrada Vicinal

Fonte: Adaptado de Arruda (2018).
Tabela 4-4 - Vilas e localidades associados ao Distrito Entroncamento
Localidade Central:

Distrito Entroncamento (55 Km da Sede)

Região Geoambiental:
Região de Planejamento:
Características:

03

Ambiental: Sub- Bacia do Riacho Curralinho, Micro Bacia do Riacho do
Cariparé. Uso e Ocupação: Pecuária extensiva, e semiextensiva, agricultura de
subsistência. Indústria: N/A. Comercio e serviços: varejo de pequeno porte.
Atores Locais: Poder Público Municipal, INCRA, ATER.

Povoados/Localidades

Distância da Localidade Central

Prazeres

55 Km, BR-135

Assentamento Dom Ricardo

65 Km, BR-135

Morosa

60 Km, BR-135

Monte Alegre

70 Km, BR-135

Fonte: Adaptado de Arruda (2018).
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Figura 4-3 – Área de ocupação do povoado rural de Prazeres.

Fonte: Google Earth, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Figura 4-4 – Área de ocupação do povoado rural de Monte Alegre.

Fonte: Google Earth, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Tabela 4-5 - Vilas e localidades associados ao Distrito Cariparé
Localidade Central:

Distrito Cariparé (45 Km da Sede)

Região Geoambiental:
Região de Planejamento:
Características:

04

Ambiental: Sub- Bacia do Riacho Curralinho, Micro Bacia do Riacho do
Cariparé, Pajeú, Canudos, Malhada de Areia e Pintor. Uso e Ocupação:
Pecuária extensiva, e semiextensiva, agricultura de subsistência. Indústria: N/A.
Comercio e serviços: varejo de pequeno porte. Atores Locais: Poder Público
Municipal, INCRA, ATER.

Povoados/Localidades

Distância da Localidade Central

Mangueira e Adjacência

22 Km, Estrada Vicinal

Salobro

24 Km, Estrada Vicinal

Pedra Branca

25 Km, Estrada Vicinal

Quati

25 Km, Estrada Vicinal

Cangaia

27 Km, Estrada Vicinal

Pintor

28 Km, Estrada Vicinal

Malhada de Areia

31 Km, Estrada Vicinal

Areias

32 Km, Estrada Vicinal

Pajeú / Canudos / Água Boa

35 Km, Estrada Vicinal

Pitomba / Poço

45 Km, Estrada Vicinal

Alfavaca

50 Km, Estrada Vicinal

Fonte: Adaptado de Arruda (2018).
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Figura 4-5 – Área de ocupação do povoado rural de Pintor.

Fonte: Google Earth, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Figura 4-6 – Área de ocupação do povoado rural de Malhada de Areia.

Fonte: Google Earth, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
Arcadis 90

Figura 4-7 – Área de ocupação do povoado rural de Canudos.

Fonte: Google Earth, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Figura 4-8 – Área de ocupação do povoado rural de Areias.

Fonte: Google Earth, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Figura 4-9 – Área de ocupação do povoado rural de Pajeú de Canudos.

Fonte: Google Earth, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Tabela 4-6 - Vilas e localidades associados ao Povoado Barra do Riacho
Localidade Central:

Barra do Riacho (25 Km da Sede)

Região Geoambiental:
Região de Planejamento:
Características:

05

Ambiental: Bacia do Rio Grande, Calha do Rio. Uso e Ocupação: Agricultura
irrigada, piscicultura, pesca artesanal, pecuária extensiva, agricultura de
subsistência, extração de areia. Indústria: N/A. Comercio e serviços: varejo de
pequeno porte. Atores Locais: Colônia de pescadores, CODEVASF.

Povoados/Localidades

Distância da Localidade Central

Riacho Grande

27 Km, BR-135

Assentamento Pau Loro

30 Km, BR-135

Fonte: Adaptado de Arruda (2018).

Tabela 4-7 - Vilas e localidades associados ao Assentamento Rio Branco
Localidade Central:

Assentamento Rio Branco (45 Km da Sede)

Região Geoambiental:
Região de Planejamento:
Características:

06

Ambiental: Bacia do Rio Branco, Calha do Rio. Uso e Ocupação: Agricultura
irrigada por pivôs, piscicultura, pesca artesanal, pecuária extensiva, agricultura
de subsistência, extração de areia. Indústria: Mineração processamento de
calcário brita. Comercio e serviços: varejo de pequeno porte. Atores Locais:
Colônia de pescadores, AIBA, INCRA.

Povoados/Localidades

Distância da Localidade Central

Vila Boa

37 Km, Estrada Vicinal

Assentamento Rio Branco

41 Km, Estrada Vicinal

Assentamento Castelo

65 Km, Estrada Vicinal

Riacho d’Água

70 Km, Estrada Vicinal

Bonfim

75 Km, Estrada Vicinal

Lagoa Vermelha

80 Km, Estrada Vicinal

Fonte: Adaptado de Arruda (2018).
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Tabela 4-8 - Vilas e localidades associados ao Povoado Pajeú
Localidade Central:

Povoado Pajeú (105 Km da Sede)

Região Geoambiental:
Região de Planejamento:
Características:

07

Ambiental: Sub-Bacia do Rio Bom Jesus. Uso e Ocupação: Agricultura irrigada
com pivôs, agricultura comercial de larga escala, piscicultura, pesca artesanal,
pecuária extensiva, agricultura de subsistência. Indústria: N/A. Comercio e
serviços: varejo de pequeno porte. Atores Locais: AIBA, INCRA.

Povoados/Localidades

Distância da Localidade Central

Pajeú

105 Km, Estrada Vicinal / BR-135

Vau da Albina

100 Km, Estrada Vicinal / BR-135

Bom Acordo

95 Km, Estrada Vicinal / BR-135

Limeira

90 Km, Estrada Vicinal / BR-135

Guará

115 Km, Estrada Vicinal / BR-135

Curral do Canto

120 Km, Estrada Vicinal / BR-135

Assentamento Coco

90 Km, Estrada Vicinal

Fonte: Adaptado de Arruda (2018).

4.1.4 Mancha Urbana
Como discorrido anteriormente, Riachão das Neves possui 4 localidades claramente urbanas,
sendo a sede municipal e os distritos de Cariparé, São José do Rio Grande e Entrocamento
(Cruzeiro do Oeste). Adicionalmente, a prefeitura municipal também aponta o povoado de Barra
do Riacho como um núcleo de urbanização.
Entende-se por mancha urbana a área ocupada por essas localidades, considerando
características como a abertura de vias, delimitação de lotes e a instalação de construções. É
importante apontar que a mancha urbana se distingue do perímetro urbano, visto que a mancha
corresponde à área de fato ocupada com padrão urbanizado, enquanto o segundo diz respeito
à delimitação de uma área considerada urbana, passível dessa ocupação, esteja ela ocupada
ou não.
A análise do comportamento das manchas urbanas visa constatar vetores de crescimento na
cidade e correlacionar historicamente com o seu desenvolvimento econômico e social. Dessa
forma, nos permite identificar os processos de criação e demanda pelo espaço urbano, áreas
de pressão ambiental e social e projetar os impactos de processo no desenvolvimento do
município.
De acordo com as imagens de satélite analisadas, nas últimas décadas a sede municipal de
Riachão das Neves apresentou um forte processo de expansão. Verifica-se que em meados
dos anos 2000 a ocupação urbana tinha cerca de 6,3 km de perímetro e 120 ha em área. Nas
imagens mais recentes, assim como nos levantamentos do PMSB (IFBA, 2019), a sede
municipal apresenta perímetro total de 10,5 km e 325 ha em área, apresentando vetores de
expansão ao Norte, Leste e Oeste. Um aumento de cerca de 178%. Segundo o estudo, vivem
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atualmente na sede municipal aproximadamente 10 mil pessoas, o que representa uma
densidade média de 30 pessoas por ha.
É possível verificar que a expansão dada no período gerou áreas espaçadas e de baixa
densidade nas áreas mais periféricas, criando vazios urbanos e removendo a cobertura vegetal
do entorno, inclusive criando áreas com solo exposto. Além disso, surgiram usos de baixa
densidade construtiva, identificados como possíveis chacreamentos. Ou seja, parcelamento
abaixo do limite permitido para áreas rurais, porém fora do perímetro urbano (não estabelecido
por lei no município), em uma clara transição rural-urbana, porém à parte da regulação de
ambos os cenários.
Essas áreas são de extrema importância no âmbito do Plano Diretor, visto que é amplamente
relatado na literatura que a criação de vazios urbanos e parcelamentos irregulares criam
pressão sobre a oferta de serviços públicos, deixando populações desassistidas e elevando os
custos de operação dos sistemas municipais.
Com relação aos distritos, verifica-se que eles apresentaram um processo de adensamento,
porém mantendo a ocupação dentro de um perímetro bem definido, com pouca ou nenhuma
área urbana vazia. Exceção se faz ao distrito de São José do Rio Grande, que apresentou um
eixo de expansão para oeste, além das dimensões originais. Atualmente, verifica-se a presença
de vazios urbanos nessa porção Oeste da ocupação.
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Figura 4-10 - Evolução da Mancha Urbana na sede municipal de Riachão das Neves.

Fonte: Google Earth, 2004. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Figura 4-11 - Evolução da Mancha Urbana no distrito de Cariparé.

Fonte: Google Earth, 2015. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Figura 4-12 - Evolução da Mancha Urbana no distrito de São José do Rio Grande.

Fonte: Google Earth, 2004. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Figura 4-13 - Evolução da Mancha Urbana no distrito de Entroncamento.

Fonte: Google Earth, 2013. Elaboração: ARCADIS, 2020.
Arcadis 100

Figura 4-14 - Evolução da Mancha Urbana no povoado de Barra do Riacho.

Fonte: Google Earth, 2004. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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4.2 Aspectos Físicos e Ambientais
4.2.1 Aspectos Climatológicos
De acordo com o levantamento feio para o Plano Municipal de Saneamento Básico, o clima de
Riachão das Neves é enquadrado como Tropical com estação seca de inverno (Aw tipo
Savana), de acordo com a classificação climática de Köppen e Geiger, apresentando
temperatura média anual de 28ºC, precipitação pluviométrica média de.1.200 mm anuais e
período seco que se estende do mês de abril ao mês de outubro, sendo que o período chuvoso
se estabelece entre outubro e abril.
Corroborando com esses resultados, as delimitações do Mapa de Clima do Brasil (IBGE, 2002)
apontam que o município se encontra na zona de clima Tropical Central Quente, com
temperaturas médias acima de 18ºC e meses secos variando entre 4 a 6 meses no ano.
Figura 4-15 - Caracterização climática e localização da estação meteorológica do
município de Riachão das Neves.

Fonte: IBGE, 2002. Elaboração: ARCADIS, 2020
A partir de consulta ao sítio eletrônico do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET
(www.inmet.gov.br), constatou-se que a estação meteorológica mais próxima se encontra em
Barreiras (código OMN: 83236), município vizinho de Riachão das Neves. O gráfico a seguir
apresenta as normais climatológicas de precipitação acumulada e temperaturas máxima,
mínima e média compensada entre 1981 e 2010.
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Figura 4-16 – Normais Climatológicas 1981-2010 – Estação de Barreiras

Fonte: INMET, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Verifica-se que as precipitações na região se concentram principalmente entre os meses de
outubro e abril, com valores mensais variando de 100 mm a 200 mm em média. Os meses de
maio a setembro são marcados pela redução ou ausência de chuvas, com valor médio histórico
abaixo de 25 mm/mês para esse período.
A temperatura média histórica da região varia em torno dos 25 ºC durante todo o ano. Entre os
meses de maio e setembro verifica-se uma maior amplitude térmica, com máximas acima de
30ºC e mínimas até de 15 ºC, coincidindo com o período seco do ano.
Aprofundando as análises para a escala de medições diárias, é possível verificar que as
precipitações mais concentradas, acima de acima de 36 mm, têm reduzido de maneira
relativamente uniforme desde o início da série. Os gráficos a seguir apresentam evidências
dessa análise.
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Figura 4-17 – Série Histórica de Precipitação Diária – Estação de Barreiras

Fonte: INMET, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Figura 4-18 – Eventos Extremos de Precipitação – Estação de Barreiras

Fonte: INMET, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Verifica-se nos gráficos apresentados que o 98º percentil da série histórica se encontra próximo
de 36 mm. Ou seja, apenas 2 % das precipitações verificadas entre 1961 e 2019 estiveram
acima desse volume. A maior parte dos eventos de chuva na região se manteve na faixa de
até 10 mm.
Conduzindo as mesmas análises para os dados de temperatura, verifica-se que a ocorrência
de temperaturas máximas acima do 98º percentil (próximo de 37,9º C) também se
intensificaram a partir do ano 2000. Os gráficos abaixo apresentam essas análises.
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Figura 4-19 – Série Histórica de Temperaturas Diárias 1976-2019 – Estação de Barreiras

Fonte: INMET, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Figura 4-20 – Eventos Extremos de Temperatura Máxima – Estação de Barreiras

Fonte: INMET, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020.

De acordo com as análises conduzidas, temperaturas acima do 98º percentil eram pontuais até
cerca de 1994. Porém, nos últimos 10 anos a frequência anual chegou próxima de 40 dias
(2015). Tais resultados demonstram o aumento da possibilidade de ocorrência de desastres
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naturais na região nos próximos anos, tendo em vista o aumento dos dias de extremo calor e
o agravamento de situações de seca e estiagem.
Nesse cenário se faz importante também analisar o balanço hídrico da região. O balanço
hídrico é uma maneira de monitorar o armazenamento de água no solo computando o volume
de água que entra (precipitação) e que sai da região (evapotranspiração). De acordo com os
dados de monitoramento do INMET, medidos a partir da metodologia proposta por
THORNTHWAITE & MATHER (1955), o balanço hídrico na região de Riachão das Neves é
expresso pela figura a seguir:
Figura 4-21 – Balanço Hídrico Normal entre 1961 e 1990 – Estação de Barreiras

Fonte: INMET, 2020

Verifica-se que entre os meses novembro e março há um excedente das precipitações mensais
em relação à evapotranspiração, enquanto os meses de abril a outubro são marcados pela
retirada de volumes armazenados seguido de déficit.
Sobre o armazenamento de água no solo, verifica-se segundo os dados do INMET que apenas
durante os meses de dezembro a março as precipitações totais mensais podem ser
armazenadas à capacidade máxima (100 mm/mês), enquanto nos meses de setembro e
outubro o armazenamento é nulo.
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Figura 4-22 – Armazenamento de Água Normal 1961 e 1990 – Estação de Barreiras

Fonte: INMET, 2020

Adicionalmente, de acordo com os levantamentos feitos pela prefeitura (Arruda, 2018), pela
distribuição espacial do município (com maior extensão das direções de Leste para o Oeste) o
município recebe maior quantidade e chuvas na sua porção Oeste (Chapadões) em torno de
1500 mm ao ano, próxima a Serra Geral que separa os estados da Bahia, Tocantins e Goiás.
Esses volumes vão reduzindo gradativamente nas direções Leste e Norte chegando a
aproximadamente 900 mm, conforme o climograma a seguir:
Figura 4-23 – Armazenamento de Água Normal 1961 e 1990 – Estação de Barreiras

Fonte: Arruda, 2018.
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Com relação às curvas de Intensidade-Duração-Frequência (I-D-F), o Plano Municipal de
Saneamento Básico (IFBA, 2019) construiu o gráfico a seguir por meio do software livre
“pluvio”, do Grupo de Pesquisas em Recursos Hídricos da Universidade Federal de Viçosa.
Figura 4-24 – Curvas de Intensidade-Duração-Frequência (I-D-F) para Riachão das
Neves

Fonte: IFBA, 2019.

Tais curvas são aplicadas para o dimensionamento de estruturas de drenagem, pois elegendo
um período de retorno e estimando-se o tempo da precipitação, é possível calcular a
intensidade máxima de precipitação. Em obras de microdrenagem, o Período de Retorno de
20 anos é comumente utilizado. No caso específico de Riachão das Neves, para uma
precipitação com duração de uma hora e período de retorno de 20 anos a intensidade máxima
de precipitação esperada é de 71,94 mm/h.
Para análise da ocorrência de desastres naturais no município foi consultado o Atlas Brasileiro
de Desastres Naturais 1991 a 2012 (UFSC, 2013). Foi identificada a ocorrência de 3 eventos
de estiagem e seca no período (1 em 1998 e 2 em 2007) e 1 de incêndio florestal (2012). O
município não apresentou ocorrências de enxurradas, inundações, alagamentos, vendaval,
granizo e erosões no período.
Vale ressaltar que não foram identificadas bases de dados atuais sobre o município, visto que
não é monitorado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais –
CEMADEN e que o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) do Ministério do
Desenvolvimento Regional não apresenta dados sobre desastres naturais em Riachão das
Neves, sendo identificada apenas a situação de calamidade pública atual devido à crise
sanitária causa pelo novo coronavírus (Portaria nº1148, de 20/04/2020).
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4.2.2 Recursos Hídricos
Em termos hidrológicos o município de Riachão das Neves é caracterizado principalmente
pelas Bacias dos Rios Grande, Branco, Bom Jesus, Jatobá e do Riacho Curralinho, bem como
várias lagoas marginais ao longo dos Rios Grande e Branco, originadas de meandros
abandonados, sobre tudo no distrito de São José do Rio Grande, além de 03 barragens
artificiais públicas: Barragem do Soares , Barragem de Canudos e Barragem do Capim Grosso.
(Arruda, 2019).
Os levantamentos feitos pela prefeitura apontam que s afluentes situados na porção oeste do
município, na Bacia do Rio Grande, apresentam maior disponibilidade hídrica do que os
afluentes da porção leste. Isso se dá principalmente por três motivos: (i) a concentração de
chuvas na porção oeste do território é maior; (ii) a reposição hídrica oferecida pelos aquíferos
da região, especialmente o arenito Urucuia, mantendo a perenidade dos cursos d’água; (iii) a
parte leste da bacia (próximo ao São Francisco) sofre a influência de um clima semi-árido,
ocasionando a intermitência de uma série de cursos d’´água.
Destaca-se também a importância local da Sub-bacia Hidrográfica do Riacho Curralinho.
Localizada na porção central e leste do município, sua drenagem ocorre no sentido oeste-leste,
apresentando um padrão de drenagem mista paralela e dendrítica. Nessa sub–bacia encontrase a maior parcela da população municipal, tanto urbana como rural, abrigando a sede
municipal, o distrito de Cariparé e os povoados de Neves, Capim-Grosso, Areias, Soares,
Tapera, Barriguda, Canudos, Gameleira, Jardim, e Pintor, entre outros.
Em termos hidrogeológcios, segundo a CPRM, (2006) o Município de Riachão das Neves,
apresenta os seguintes domínios hidrogeológicos: Metavulcanossedimentar (Aquífero
Fissural), Bacia Sedimentar, Depósitos Cenozóicos (Aquífero Poroso) e Metassedimentar
(Aquífero Poroso-Sedimentar).
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Figura 4-25 - Rede Hidrográfica do município de Riachão das Neves.

Fonte: IGAM, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Figura 4-26 – Hidrogeologia do município de Riachão das Neves.

Fonte: CPRM, 2006. Elaboração: IFBA, 2019.
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De acordo com as análises do Plano Municipal de Saneamento Básico (IFBA, 2019), nas
regiões de hidrogeologia Metassedimentar e Metavulcanossedimentar, presentes nas porções
centrais do município, próximos da sede municipal, as vazões produzidas por poços são
pequenas, e a água é na maior parte das vezes salinizada.
Nas bacias sedimentares, que predominam nas regiões sul e oeste, há um alto potencial de
produção de água. Tais formações constituem os mais importantes reservatórios de água
subterrânea em decorrência da grande espessura de sedimentos e da alta
porosidade/permeabilidade de grande parte de suas litologias, o que permite a explotação de
vazões significativas.

4.2.3 Vegetação
A vegetação existente em uma determinada região reflete as condições das diversas variáveis
em relação aos demais fatores naturais, dentre eles o solo, clima, relevo, recursos hídricos e a
fauna regional, os quais associados ao tipo de cobertura vegetal, se constituem em fatores
preponderantes na definição de forma de exploração racional levando-se em consideração as
boas práticas de preservação e conservação dos ecossistemas aquáticos e terrestres.
De acordo com os levantamentos feitos no Plano Municipal de Saneamento Básico (IFBA,
2019) e pela prefeitura municipal (Arruda, 2018) no território de Riachão das Neves
predominam duas regiões fitoecológicas, sendo Cerrado (Savana) na parte oeste do território
e Caatinga (Savana Estépica) na parte leste.
Figura 4-27 – Vegetação do município de Riachão das Neves.

Fonte: EMBRAPA, 2010. Elaboração: ARRUDA, 2018.
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O Cerrado caracteriza-se como uma formação do tipo savana tropical, com destacada
sazonalidade e presença, em diferentes proporções, de formações herbáceas, arbustivas e
arbóreas. Conforme o Manual Técnico da Vegetação Brasileira, o Cerrado é caracterizado por
uma vegetação xeromorfa de clima preferencialmente estacional, com cerca de 6 meses secos,
podendo também ser encontrada em clima ombrófilo. Reveste solos lixiviados aluminizados,
apresentando sinúsias de hemicriptófitos, geófitos e fanerófitos oligotróficos de pequeno porte,
com ocorrência em toda a zona neotropical.
Já a vegetação de Caatinga é típica do sertão árido nordestino, apresentando frequentemente
dois períodos secos anuais, um com longo déficit hídrico seguido de chuvas intermitentes e
outro de seca curta seguido de chuvas torrenciais, que pode faltar por anos. Além de áreas
dominadas por uma tipologia de vegetação, também ocorrem situações em que que tipologias
vegetais diferentes competem pelo mesmo ambiente, caracterizando áreas de tensão
ecológica. Quando esses tipos diferentes não se misturam, forma-se o encrave ou mosaico de
vegetação.
Destaca-se no território de Riachão das Neves os encraves de Cerrado ligado a Mata Ciliar e
Veredas, dispostas nas regiões dos vales dos rios Grande e Branco e na porção leste
(conhecido localmente como Gramial). Na porção central do território ocorrem encraves de
Cerrado e mata seca

4.2.4 Aspectos Geomorfológicos e relevo
Os aspectos geomorfológicos, que englobam o estudo do relevo e todo o conjunto de
processos que levam à sua transformação no tempo, são de extrema importância para a
concepção dos sistemas de saneamento básico. Para além do apresentado nos estudos de
diagnóstico, esses aspectos precisam de aprofundamento na fase de implementação e
concepção de projetos técnicos das infraestruturas dos serviços. Contudo, ter entendimento
das características gerais do município é um ponto de partida fundamental para caracterização
da dinâmica ambiental, o que dá suporte para a tomada de decisão dos gestores municipais.
Em termos de geomorfologia no município de Riachão das Neves predominam: i) Chapadão
Ocidental do São Francisco, ii) Depressões Periféricas e Interplanálticas e iii) Região de
Acumulação Fluvial, conforme podemos observar na figura a seguir:
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Figura 4-28 - Geomorfologia de Riachão das Neves

Fonte: PISA, 2019.
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Segundo o IBGE (2019), o Chapadão Ocidental do São Francisco é formado pelas chapadas
e planícies com baixo índice de declividade e elevada altitude. De acordo com Mauro et al.
(1982) na borda ocidental as altitudes são superiores a 800 metros, onde ocorrem os topos.
Os patamares do Chapadão contornam a borda do Chapadão Central com altitudes médias
entre 500 e 800 metros.
A maior parte do município é ocupada por este Chapadão. As Depressões Periféricas e
Interplanálticas, que cobrem uma pequena porção a leste do município, são constituídas de
pediplano sertanejo, serras e maciços residuais, pedimentos funcionais ou retocados por
drenagem incipiente (IBGE, 2019). As Depressões Periféricas caracterizam-se como áreas
mais baixas que estão localizadas em zonas de contato entre terrenos sedimentares e
cristalinos, já as Depressões Interplanálticas estão situadas em áreas mais baixas em relação
aos planaltos.
A Região de Acumulação pertencente ao município é composta por depósitos fluviais. Consiste
numa planície resultante das ações fluviais, contendo aluviões, sujeitas a inundações, às vezes
contendo terraços (IBGE, 2019). Localiza-se no extremo leste do município.
Segundo o IBGE (2019) o relevo do município é caracterizado por topos planos com bordas
desniveladas, degraus e planos embutidos que se localizam nas áreas mais elevadas do
município, o ponto cotado mais alto está a leste do município e possui 804 metros de altitude.
O relevo é considerado movimentado na maior parte do território, o que dificultou a
implementação da agricultura em larga escala. Existem também algumas áreas com relevo
plano e suavemente ondulado sobre as chapadas e tabuleiros. Sobre os tipos de modelados,
encontram-se colinas com formatos de meia laranja com feições convexas ou tabulares que
estão separadas por vales achatados ou profundos.
A área mais baixa do município localiza-se ao leste, e o ponto mais baixo está a 444 metros. A
amplitude altimétrica do município é de 360 metros. Conforme podemos observar na figura
abaixo está apresentado o Mapa de Altimetria do município, nele os valores das curvas de
níveis estão apresentados com intervalo de 50 em 50 metros, as cores quentes indicam as
curvas mais altas e as cores frias indicam as áreas mais baixas.
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Figura 4-29 - Altimetria de Riachão das Neves

Fonte: PISA, 2019.
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4.2.5

Geologia

As Rochas sedimentares, que estão presentes em menor quantidade, são rochas que se
formam na superfície da crosta terrestre sob temperaturas e pressões relativamente baixas,
pela desagregação de rochas pré-existentes seguida de transporte e de deposição dos detritos
ou, menos comumente, por acumulação química. As rochas presentes no município
pertencentes a essas classes são: Arenito, Sedimentos Detrito-Lateritico e depósitos de areia
e argila (CPRM, 2006).
Já rochas metamórficas são aquelas formadas a partir de outra rocha (sedimentar, ígnea ou
metamórfica) por ação do metamorfismo. Entende-se por metamorfismo o crescimento de
cristais no estado sólido, sem fusão. A mudança nas condições de pressão e temperatura
provoca mudanças na composição mineralógica da rocha ou pelo menos deformações físicas
(CPRM, 2006). As rochas presentes no município pertencente a essa classe são a
Metagrauvaca, Metarcoseo, Metarenito Feldspatico, Ardosia, Folhelho, MetaCalcario,
Metarenito e Metassiltito presentes em pequenas porções do município, como apresentado na
figura a seguir.
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Figura 4-30 - Esboço geológico do município de Riachão das Neves

Fonte: PISA, 2019
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4.2.5.1 Tipos de solos
Segundo o IBGE (2019), conforme pode ser observado na figura a seguir, os solos encontrados
no município são: Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, Latossolo Vermelho-Amarelo
Distrófico, Neossolo Flúvico, Neossolo Quartzarênico, Neossolos Litólicos Distróficos e
Neossolos Litólicos Eutróficos.
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Figura 4-31 - Solos de Riachão das Neves

Fonte: PISA, 2019.
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De acordo com a EMBRAPA (2019) os Argissolos Vermelho-Amarelos, que se apresentam a
centro-leste do município e na sede, são solos desenvolvidos do Grupo Barreiras de rochas
cristalinas ou sob influência destas. Apresentam horizonte de acumulação de argila, B textural
(Bt), com cores vermelho-amareladas devido à presença da mistura dos óxidos de ferro
hematita e goethita. São solos muito profundos; bem estruturados e bem drenados. O termo
Eutrófico se refere a alta fertilidade.
Os Latossolos Vermelho-Amarelos, presentes na maior parte do município, são associados aos
relevos, plano, suave ondulado ou ondulado. Ocorrem em ambientes bem drenados, sendo
muito profundos e uniformes em características de cor, textura e estrutura em profundidade.
São muito utilizados para agropecuária apresentando limitações de ordem química em
profundidade ao desenvolvimento do sistema radicular se forem álicos, distróficos ou ácricos.
Outra limitação ao uso desta classe de solo é a baixa quantidade de água disponível às plantas.
O termo Distrófico se refere à sua baixa fertilidade (EMBRAPA, 2019).
Os Neossolos Flúvicos Tb Eutróficos ocorrem próximos de rios ou drenagens em relevo plano,
sendo evidentes as camadas de solo depositadas, que se diferenciam pela cor e textura. Há
risco de inundação, que pode ser frequente ou muito frequente. São muito variáveis quanto à
textura e outras propriedades físicas, mas são considerados de grande potencialidade agrícola
(EMBRAPA, 2019). O termo Tb indica argila de atividade baixa. Estão presentes em pequena
área na parte sul do município. Os Neossolos Quartzarênicos ocorrem em relevo plano ou
suave ondulado, apresentam textura arenosa ao longo do perfil e cor amarelada uniforme
abaixo do horizonte A, que é ligeiramente escuro. Considerando-se o relevo de ocorrência, o
processo erosivo não é alto, porém, deve-se precaver com a erosão devido à textura ser
essencialmente arenosa (EMBRAPA, 2019). Aparecem em diversas áreas do município.
Já os Neossolos Litólicos compreendem solos rasos, onde geralmente a soma dos horizontes
sobre a rocha não ultrapassa 50 cm, estando associados normalmente a relevos mais
declivosos. As limitações ao uso estão relacionadas a pouca profundidade, presença da rocha
e aos declives acentuados associados às áreas de ocorrência destes solos. Estes fatores
limitam o crescimento radicular, o uso de máquinas e elevam o risco de erosão. Sua fertilidade
está condicionada à soma de bases e à presença de alumínio, sendo maior nos eutróficos e
mais limitada nos distrófios e alícos. Os teores de fósforo são baixos em condições naturais
(EMBRAPA, 2019). Ocorrem ao norte e ocupam pequena área.
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4.2.6 Suscetibilidade à erosão e movimentos de massa no Município de Riachão das
Neves
A suscetibilidade à erosão e movimentos de massa em Riachão das Neves foi determinada a
partir da metodologia preconizada por Ross (2012), a qual consiste na análise conjunta de
atributos do relevo.
Assim, com base na rugosidade topográfica do relevo, dada pelo cruzamento da declividade
do relevo com as formas de vertentes, obtém-se o mapa de suscetibilidade à erosão e
movimentos de massa.
Os intervalos de classes de declividade utilizados na metodologia são aqueles consagrados
por estudos de Capacidade de Uso/Aptidão Agrícola, associados com os conhecidos como
críticos dentro da geotecnia, que indicam riscos de processos erosivos e
escorregamentos/deslizamentos. As classes de declividade definidas são apresentadas na
tabela a seguir.
Tabela 4-9 - Classes de declividade e seus respectivos graus de fragilidade.
Classe

Grau de Fragilidade

< 15%

Baixo (1)

15 a 30%

Médio (2)

>30%

Alto (3)

Fonte: Adaptado de ROSS, 2012 Elaboração: Arcadis, 2020

As formas das vertentes presentes no ambiente foram mapeadas a partir de sua curvatura
horizontal. Salienta-se que a curvatura de vertente é fator condicionante na erosividade
(capacidade potencial de desencadear processos erosivos) das águas pluviais, uma vez que
condicionam a convergência/divergência de fluxos de escoamento superficial, sendo
classificadas, então, em três tipos conforme sua influência no escoamento: convexa, retilínea
e côncava.
Dessa forma, as formas de vertente foram classificadas como:
Tabela 4-10 - Tipos de vertentes em função da curvatura horizontal.
Curvatura Horizontal

Grau de Fragilidade

Convexa

Baixo (1)

Retilínea

Médio (2)

Côncava

Alto (3)

Fonte: Ross, 2012 Elaboração: Arcadis, 2020.

Dessa forma, a matriz apresentada a seguir foi organizada com o objetivo de ilustrar a
intersecção da declividade com as formas de vertente, que resultou na classificação do mapa
geomorfológico.
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Figura 4-32 – Matriz de Suscetibilidade à Erosão / Movimentos de Massa.

Elaboração: Arcadis, 2020

O resultado deste mapeamento, em especial para a área urbana do município, é apresentado
a seguir:
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Mapa 4-3 - Suscetibilidade à erosão e Movimentos de Massa no município de Riachão das Neves.

Fonte: Elaboração: ARCADIS, 2020.
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4.2.6.1 Alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
Estas áreas encontram-se em altas declividades e setores côncavos que concentram fluxos
superficiais e subsuperficiais, potencializando processos erosivos e principalmente
movimentos de massa. O município de Riachão das Neves apresenta aproximadamente 4%
do seu território com áreas que correspondem a essa classe de suscetibilidade à erosão e
movimentos gravitacionais de massa.
4.2.6.2 Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
Estas são áreas configuradas a partir da interligação de formas côncavas em setores de baixa
declividade, formas convexas em setores de alta declividade ou setores retilíneos sobre
terrenos de média declividade. As áreas que correspondem a esta classe de suscetibilidade à
erosão e movimentos gravitacionais de massa correspondem a cerca de 4% do território
municipal e geralmente estão associadas aos terrenos de transição entre as áreas com Alta
suscetibilidade e aquelas com Baixa suscetibilidade.
4.2.6.3 Baixa suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
Esta classe está associada a setores convexos em baixas e médias declividades, ou setores
retilíneos em baixa declividade. Estas condições de forma e declividade não priorizam
espacialmente a concentração de fluxos superficiais e subsuperficiais, estando mais
associadas a dispersão das águas pluviais, podendo assim, de maneira menos intensa,
favorecer a ocorrência de processos erosivos laminares e perda de solo. A maior parte do
território de Riachão das Neves (ocupando quase 93% do município) está sobre esta classe de
suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa, estando concentrada.

4.2.7 Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade - APCB
As Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos
Benefícios da Biodiversidade (APCB) são um instrumento para tomada de decisão sobre ações
para conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas. Sua implementação
abrange a delimitação dessas áreas e o planejamento de ações que incluem iniciativas como
a criação de unidades de conservação (UCs), o licenciamento de atividades potencialmente
poluidoras, a fiscalização, o fomento ao uso sustentável e a regularização ambiental.
A definição de áreas prioritárias se baseia na metodologia de Planejamento Sistemático da
Conservação (PSC). As regras para a identificação de tais Áreas e Ações Prioritárias foram
instituídas formalmente pelo Decreto nº 5092 de 21/05/2004 no âmbito das atribuições do MMA.
A 2ª Atualização das Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, finalizada em 2018,
delimitou as seguintes APCB na região próxima do município de Riachão das Neves.
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Mapa 4-4 - Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade no município de Riachão das Neves.

Fonte: MMA, 2018. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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De acordo com a delimitação da 2ª atualização disponibilizada pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA, 2018), Riachão das Neves possui uma parcela significativa do seu território
demarcada como área de importância biológica muito alta o Bioma Cerrado. As áreas
demarcadas correspondem aos polígonos CerrPant-66 e 65, cuja descrição e ações planejadas
são apresentadas a seguir.
Código

Bioma

Ações

CerrPant-66

Cerrado

▪ Criação de UC de Uso Sustentável

CerrPant-65

Cerrado

▪ Criação de UC de Proteção Integral

Ou seja, em função das características ecológicas nestas áreas, é prioritária a utilização de
suas terras de maneira sustentável, levando-se em que os usos atuais podem estar
prejudicando esse objetivo. Sendo assim, destaca-se que o Plano Diretor Municipal deverá
levar em consideração ações que corroborem com o planejamento dessas áreas, indo ao
encontro das ações federais, o que deverá facilitar a gestão dessas áreas.

4.2.8 Áreas Legalmente Protegidas
4.2.8.1 Considerações Iniciais e Metodológicas
Este item tem como objetivo apresentar e caracterizar sucintamente as principais áreas
protegidas inseridas no território do município de Riachão das Neves, focando principalmente
na conservação dos recursos naturais e ambientais aliada a estratégias futuras de
desenvolvimento e ordenamento municipal.
Neste sentido priorizou-se o entendimento geral da situação atual destes espaços de modo a
compreender as principais características da gestão e administração, bem como pressões e
impactos decorrentes da apropriação do espaço pelos atores sociais presentes visando o
planejamento ambiental e territorial do município.
Para elaboração deste item foi realizada pesquisa bibliográfica, compreendendo documentos
oficiais, artigos científicos e teses. Complementarmente, foram levantados dados diretamente
com a prefeitura municipal.
4.2.8.2 Áreas Protegidas e o Riachão das Neves
4.2.8.2.1 Unidades de Conservação
Uma forma de efetivar a proteção da biodiversidade é por meio do estabelecimento de unidades
de conservação (UCs), que podem ser de diferentes categorias e com diferentes níveis de
restrições de uso, considerando os diferentes objetivos de conservação de cada área
protegida.
Sendo assim, as unidades de conservação podem ser descritas como espaços territoriais, com
características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de
amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e
ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio
biológico existente (ICMBIO, 2018). São divididas em dois grupos principais, quais sejam:
Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável.
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De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), mantido
pelo MMA, o município de Riachão das Neves possui em seu território uma parcela muito
pequena da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Preto. Há ainda a APA da Bacia do Rio
de Janeiro, próxima do limite leste do município. A figura abaixo apresenta as UCs cadastradas
na região.
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Mapa 4-5 - Unidades de Conservação no município de Riachão das Neves.

Fonte: MMA, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC - lei nº 9.985/2000),
as unidades de conservação do tipo Área de Proteção Ambiental são de Uso Sustentável, ou
seja, áreas onde o uso e ocupação deve ser regrado, porém não impedido. De acordo com a
legislação do SNUC (Lei No. 9.985/2000, art. 25.), UCs do tipo APA estão desobrigadas da
delimitação de Zona de Amortecimento. Atualmente, as UCs em questão são de gestão
estadual, por meio do INEMA/BA, e possuem Conselho Gestor. Entretanto, não foi encontrado
o Plano de Manejo da APA Rio Preto.
Também é importante destacar a inserção dessas unidades de conservação no âmbito do
Mosaico do Jalapão. A formação de mosaicos é um instrumento previsto pelo SNUC (Lei No.
9.985/2000) para a gestão conjunta de unidades de conservação próximas umas das outras.
O Mosaico do Jalapão foi criado por meio da Portaria MMA nº 434/2016 e é formado pelas
UCs:
▪

Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba;

▪

Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins;

▪

APA Serra da Tabatinga e RRPPN Catedral do Jalapão;

▪

Parque Estadual do Jalapão e APA do Jalapão;

▪

Estação Ecológica do Rio Preto e APA do Rio Preto;

▪

Monumento Natural dos Canyons e Corredeiras do Rio Sono.

Com a criação do mosaico a integração entre essas unidades de conservação passou a ser
feita por meio do seu conselho consultivo. Adicionalmente, é importante destacar que entre
20010 e 2013 foi executado o Projeto Corredor Ecológico da Região do Jalapão. Previsto pelo
SNUC, a finalidade do corredor ecológico é garantir a integridade dos processos ecológicos
nas áreas de ligação entre unidades de conservação (UCs).
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Figura 4-33 – Área de Atuação do Corredor Ecológico da Região do Jalapão

Fonte: ICMBIO, 2011.

Arcadis 131

No caso do Corredor Ecológico da Região do Jalapão, o projeto foi desenvolvido em
cooperação técnica com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e secretarias
do governo estadual do Tocantins para o fortalecimento da gestão e planejamento ambiental
da região, por meio de capacitação e suporte técnico para os órgãos de governo e da
comunidade local. Entre tais ações esteve o reconhecimento e operacionalização do Mosaico
do Jalapão.
Embora esses projetos não tragam restrições direta ao território municipal, é importante
destacar a necessidade de alinhamento do planejamento municipal com ações estratégicas do
Mosaico do Jalapão para um melhor aproveitamento das potencialidades ambientais da região.
4.2.8.2.2 Cavidades e Potencial Espeleológico
Este item tem como objetivo a caracterização do potencial de ocorrência de cavidades naturais
subterrâneas no município de Riachão das Neves.
Para tanto, foi realizado levantamento das informações sobre a Potencialidade e Ocorrência
Espeleológica, por meio de consulta às bases de dados georreferenciados do Centro Nacional
de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) ligado ao Instituto Chico Mendes (ICMBio).
Especificamente foram consultados o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas
(ocorrência de cavernas) e o Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas (2012).
As cavidades naturais subterrâneas são consideradas bens da União, conforme art. 20 da
Constituição Federal de 1988. A defesa desse bem é regida pelo Decreto da Presidência da
República 99.556 de 1º de outubro de 1990 (alterado pelo Decreto da Presidência da República
6.640 de 07 de novembro de 2008), que define, em seu artigo 1º, que as cavidades naturais
subterrâneas existentes no território nacional deverão ser protegidas, de modo a permitir
estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho espeleológico,
étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo.
O Mapa de Potencialidade de Cavernas do Brasil (CECAV, 2012) tem como base metodológica
a associação dos tipos de rocha e suas características em relação à potencialidade de
ocorrência de cavernas com a frequência de ocorrências de cavidades já conhecidas,
categorizando assim, cinco classes de grau de potencialidade conforme pode ser observado
na tabela abaixo:
Tabela 4-11– Grau de potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil de acordo
com a litologia
Litotipo

Grau de Potencialidade

Calcário, Dolomito, Evaporito, Metacalcário, Formação ferrífera
bandada, Itabirito e Jaspilito

Muito Alto

Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga.

Alto

Arenito, Conglomerado, Filito, Folhelho, Fosforito, Grauvaca,
Metaconglomerado, Metapelito, Metassiltito, Micaxisto, Milonito,
Quartzito, Pelito, Riolito, Ritmito, Rocha calci-silicática, Siltito e
Xisto.

Médio

Arcadis 132

Litotipo

Grau de Potencialidade

Anortosito, Arcóseo, Augengnaisse, Basalto, Charnockito,
Diabasio, Diamictito, Enderbito, Gabro, Gnaisse, Granito,
Granitóide, Granodiorito, Hornfels, Kinzigito, Komatito, Laterita,
Metachert, Migmatito, Monzogranito, Olivina gabro, Ortoanfibolito,
Sienito, Sienogranito, Tonalito, Trondhjemito, entre outros litotipos.

Baixo

Aluvião, Areia, Argila, Cascalho, Lamito, Linhito, Turfa e outros
sedimentos.

Ocorrência Improvável

Fonte: CECAV, 2012. Elaboração: Arcadis, 2020.
Segundo este mapeamento, pode-se observar que o município do Riachão das Neves,
apresenta maior parte de seu território com terrenos com Médio potencial, ocupando a porção
central e oeste. Por sua vez, a porção leste possui terrenos com Baixo potencial de ocorrência
de cavidades. Um aspecto de relevante interesse está relacionado aos 10% do território que
apresentam Alto potencial de cavidades e são onde estão concentrados diversos povoados
(conforme pode ser observado no mapa abaixo), estas áreas podem sofrer com fenômenos de
dolinamento e subsidência e por este motivo, processos de urbanização e quaisquer outras
atividades que possam potencializar a ocorrência destes fenômenos devem ser planejadas.
Apesar deste potencial o município não apresenta registro cavidades segundo o Cadastro
Nacional de Informações Espeleológicas- CANIE (CECAV, 2018).
Tabela 4-12 – Área municipal em relação ao Grau de potencialidade de cavidades.
Grau de Potencialidade

Área emersa do município por Classe na Faixa de Domínio (%)

Ocorrência Improvável

2%

Baixo

21%

Médio

67%

Alto

10%

Muito Alto

0%

Fonte: CECAV, 2020. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Mapa 4-6 - Potencial de Cavidades no município de Riachão das Neves.

Fonte: CECAV, 2012, CECAV, 2018. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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4.2.8.2.3 Sítios Arqueológicos
O Patrimônio Cultural, no qual se insere o patrimônio arqueológico, está protegido pela
legislação brasileira, conforme determinam a Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988
(Art. 20º e Art. 216º) e a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961.
Segundo o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA (IPHAN), até o ano de 2018, o
município de Riachão das Neves possuía apenas 1 Sítio arqueológico registrado. Este Sítio
denominado Baixa Grande I (BA01290) foi identificado pelo Centro de Pesquisa de História
Natural e Arqueologia do Maranhão e está associado a Habitação de período pré-colonial.
Além disso existe um sítio arqueológico não presente na base oficial de registros do IPHAN,
localizado na Serra do Sarapó/Tapuias, na comunidade de Canudos em Riachão das Neves.
Este sítio é composto por grafismos rupestres, conforme podemos observar nas fotos a seguir,
com muitas pinturas e incisões de diversos tamanhos em bom estado de conservação,
apresentando características de maior semelhança com as Tradições Geométrica e São
Francisco (Nunes, 2018).

Foto 4-3 – Grafismos com formas geométricas
presentes em Painel do sítio arqueológico
Serra do Sarapó/Tapuias.

Foto 4-4 – Incisões e pinturas no sítio
arqueológico da Serra do Sarapó/Tapuias.
Fonte: Nunes, 2018

Fonte: Nunes, 2018
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Mapa 4-7 - Localização dos Sítios arqueológicos identificados no município de Riachão das Neves.

Fonte: IPHAN, 2018. Elaboração: Arcadis, 2019.
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4.2.8.2.4 Áreas de Preservação Permanente (APP)
De acordo com a Lei nº 12.651/2012, as Áreas Legalmente Protegidas – APPs se configuram
em uma “...área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar
o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas”. Sendo assim, tomando como base a referida Lei, foram delimitadas para o presente
trabalho as seguintes classes de APPs:
▪

as faixas marginais de cursos d’água naturais;

▪

as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes;

▪

as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 100% (cem por
cento) na linha de maior declive;

▪

os topos de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros
e inclinação média maior que 25º;

▪

as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação;
As faixas marginais de cursos d’água naturais e entorno das nascentes e dos olhos d’água
perenes foram delimitadas a partir da base hidrográfica digitalizada disponível para o município,
com auxílio de software de Sistema de Informações Geográficas (ArcGis 10.5). Cabe ressaltar
que para o mapeamento das APPs, todos os cursos d'água naturais identificados e suas
respectivas nascentes, foram considerados perenes, uma vez que a distinção entre esta classe
e os intermitentes e os efêmeros, demandaria uma escala de trabalho mais detalhada, com
trabalho de campo especifico, o que não configura-se como escopo principal deste estudo.
Optou-se, portanto, por uma metodologia mais restritiva e compatível com o Código Florestal
e com os objetivos do desenvolvimento de um Plano Diretor.
Para a delimitação das APPs relacionadas a declividades superiores a 45º, topo de morros,
montes, montanhas e serras e áreas em altitude superior a 1.800 metros, fez-se uso de curvas
de nível de equidistância de 12 metros, as quais foram extraídas de imagens do satélite ALOS
(sigla para Advanced Land Observing Satellite), a partir da utilização de software de
geoprocessamento (ArcGis 10.5).
Na tabela a seguir, são mostradas as classes de APP identificadas para o município e o uso
do solo associado em cada uma delas, e no mapa a seguir é possível observar a distribuição
espacial das classes de APP no território municipal. Ressalta-se que não foram identificadas
APPs de topos de morros, montes, montanhas e serras e de áreas em altitude superior a 1.800.
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Tabela 4-13 – Relação de Uso do Solo por classe de Áreas de Preservação Permanente
no município de Riachão das Neves.
Uso do Solo em APP (ha)
RIACHÃO DAS NEVES BA

Curso d'água
Tipo de
APP

Nascentes

Área
Urbana
Área
(ha)
26,2
1
0,36

Declividade
Total

%
0,1
7
0,1
7

Cobertura
Vegetal
Área
(ha)
11468,4
4
168,74
10,34

26,5
7

%
73,3
0
81,5
3
95,8
7

11647,5
3

Cultivo
Área
(ha)
543,7
9
11,71

%
3,4
8
5,6
6

Pasto/Campo
Antrópico
Área
(ha)
3607,6
1
26,15
0,45

555,5
0

3634,2
0

Total
(ha)

%
23,0
6
12,6
3

15646,0
5

4,13

10,79

206,96

15863,8
0

Elaboração: Arcadis, 2020.

4.2.8.2.4.1 Faixas marginais de cursos d’água naturais.
As faixas marginais de cursos de d’água representam cerca de 98,6% de todas as áreas de
preservação permanente presentes no município de Riachão das Neves, sendo, portanto, a
categoria com maior relevância no território. Estas APPs, conforme pode ser observado no
mapa a seguir, encontram-se mais concentradas na porção leste do município.
As APPs de faixas marginais de cursos d’água que possuem cobertura vegetal preservada, a
qual que é responsável pela conservação desses cursos d´água, manutenção da fauna e
estabilidade das vertentes à processos de erosão marginal e consequentemente
assoreamento, ocorrem em cerca de 73% dessa classe de APP.
Já os usos antrópicos (cultivo, área urbana e pasto/campo antrópico) são minoria e
correspondem a cerca de 27% desta classe de APP. Cabe ressaltar que estes usos podem
comprometer a função ambiental destas APPs, ou seja, a preservação dos recursos hídricos,
da paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, a proteção do solo e o fluxo gênico
de fauna e flora
4.2.8.2.4.2 Áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes.
Esta classe representa cerca de 1,3% de todas as Áreas de Preservação Permanente
presentes no munícipio e está distribuída especialmente na porção leste do território, porém,
com maior concentração na região sudeste e nordeste.
Em relação ao uso do solo nestas áreas, pode-se observar que a cobertura vegetal, que pode
potencializar as condições de conservação destas nascentes, está presente em 82% das
áreas.
Por outro lado, os usos antrópicos correspondem a cerca de 18% das APPs desta classe
estando especialmente associadas aos Pastos/Campos Antrópicos (cerca de 13%). Sendo
assim, este é um ponto de atenção, visto a possível deflagração de processos erosivos
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potencializados por este tipo de uso do solo e que pode ocasionar assoreamento e
comprometimento destas nascentes.
4.2.8.2.4.3 Encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 100%
(cem por cento) na linha de maior declive.
A classe menos expressiva, estando presente em apenas 0,06% das Áreas de Preservação
Permanente no munícipio de Riachão das Neves, corresponde àquelas relacionadas à
declividade. Estas APPs encontram-se concentrada em área na porção sudeste do município.
Nestas áreas o uso do solo predominante corresponde principalmente a cobertura vegetal do
cerrado que ocupa cerca de 96% de todas estas áreas. Sendo assim, importante para
estabilidade geotécnica dessas áreas de alto gradiente clinográfico, evitando movimentos de
massa nestas áreas mais suscetíveis a esse fenômeno.
O restante das áreas (cerca de 4%), possui o uso do solo associado a pasto ou campo
antrópico, sendo estes, então, os setores de maior preocupação por comprometer a função
ambiental desta classe de APP, potencializando a ocorrência de processos erosivos e
movimentos de massa nestes trechos antropizados.
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Mapa 4-8 - Áreas de Preservação Permanente no município de Riachão das Neves.

Fonte: OSM, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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4.3 Mobilidade e Acessibilidade Intramunicipal
Em termos de mobilidade e acessibilidade o território de Riachão das Neves organiza-se
principalmente ao longo do eixo formado pela BR-135, que liga Belo Horizonte MG à São Luís
MA. A rodovia corta o território municipal na porção Leste, onde concentram-se os povoados,
comunidade rurais e distritos do município.
Irradiam-se da BR-135 diversas estradas vicinais, sem pavimentação asfáltica, e que fornecem
acesso a essas localidades a partir da BR. Também interceptam a BR as rodovias BA-451, que
segue até o município de Santa Rita de Cássia-BA, e a BR-020, que segue até Fortaleza CE.
Dessa forma, a BR-135 forma um importante eixo de estruturação dos deslocamentos
intramunicipais. Adicionalmente, serve de acesso também para a sede municipal do município
de Barreiras e à capital mineira de Belo Horizonte, ambos ao Sul, além dos estados do Piauí,
Tocantins e Maranhão ao Norte.
Nesse sentido, a rodovia é o principal comunicador intermunicipal, servindo principalmente
para o escoamento de produção agrícola, entrada de bens e produtos industrializados, e
deslocamento de pessoas buscando serviços especializados não encontrados no município,
sabidamente os atendimentos médicos de alta complexidade, educação de nível superior e
profissionalizante, entre outros.
À oeste, destaca-se a presença das rodovias BA-458, que segue para a região de MateirosTO, e a BA-459, que segue para Luís Eduardo Magalhães-BA. Entre tais rodovias existem
também diversos acessos em vias de terra que estruturam as atividades agrícolas na região.
Nessa porção do território não são identificadas comunidades ou povoados. Dessa forma, a
malha viária dessa região serve quase que exclusivamente para o escamento de produção e
transporte de insumos de produção.
Em ambos os sistemas descritos, Leste e Oeste, destaca-se o deslocamento de caminhões de
carga. No sistema oeste esse fluxo de caminhões de mistura-se também com os carros
particulares e motocicletas, esses relacionados principalmente com o deslocamento cotidiano
entre sede e povoados, além da cidade vizinha de Barreiras-BA. É importante ressaltar ainda
que o sistema Oeste apresenta maior precariedade na pavimentação, o que é um problema
para os produtores locais e demais usuários das vias.
Por fim, vale destacar que Riachão das Neves dispõe de sistema de transporte público apenas
para estudantes até o ensino médio. Há ainda uma rodoviária em que linhas particulares
operam, atendendo principalmente deslocamentos para o Nordeste e para as regiões de Goiás
e Distrito Federal. Vans particulares também atendem a demanda por deslocamentos
pendulares ao município vizinho de Barreiras.
O mapa a seguir apresenta os sistemas viários descritos.
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Mapa 4-9 - Mobilidade e Circulação Intramunicipal no município de Riachão das Neves

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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4.4 Uso e Ocupação do Solo
A análise das transformações do uso e ocupação do solo permite compreender a forma, o ritmo
e a intensidade de como as atividades humanas se desenvolvem em um determinado território
e como estão contribuindo para sua condição ambiental.
Deste modo, para compor a caracterização do uso e da ocupação do solo, bem como sua
distribuição espacial, foi utilizada metodologia que comporta as seguintes etapas sequenciais:
▪

Análise preliminar por meio de imagens de satélite;

▪

Mapeamento digital preliminar do uso e ocupação do solo; e

▪

Visita de campo; e,

▪

Elaboração de relatório descritivo.

A primeira etapa consistiu na observação dos aspectos da área estudada juntamente com o
levantamento de dados secundários que propiciaram uma melhor classificação das tipologias
de uso, das formas de apropriação territorial e, por fim, da predominância e diversidade de
determinados padrões contidos na área do município.
Foram utilizadas duas fontes de dados distintas para tal análise. Para a área territorial do
município como um todo, fez-se uso das imagens do satélite LANDSAT 8, com a seleção de
cenas recentes e com baixa cobertura de nuvens. Para o perímetro urbano, no entanto, foi
realizado um mapeamento específico e mais detalhado, utilizando-se imagens de satélite
disponibilizadas pelo software Google Earth. Em função desse detalhamento, para o perímetro
o urbano tem-se uma maior precisão na identificação das classes e em seus respectivos
quantitativos (informados em hectares (ha) ao longo do texto).
Destaca-se também que o mapeamento apresentado para o perímetro urbano compreende a
mancha urbana, áreas de baixa ocupação e áreas não ocupadas, ao passo que no uso e
ocupação municipal é considerada apenas a mancha urbana.
Para o mapeamento de uso e ocupação do solo urbano foi utilizada a técnica da
fotointerpretação das imagens orbitais mencionadas. Essa técnica consiste na identificação
visual das homogeneidades espaciais das ocorrências e tipologias, e do resumo destas áreas
em categorias de uso.
No mapeamento do uso do solo municipal, por sua vez, foi utilizada a técnica de classificação
supervisionada, a qual consiste em obtenção de amostras das tipologias identificadas nas
imagens e replicadas através de algoritmos específicos para as demais áreas da imagem.
Ambas as técnicas foram aplicadas utilizando o software de cartografia digital ArcGis 10.5,
obtendo-se como produto uma base cartográfica digital vetorial adequada a escala de 1:25.000
para o mapeamento urbano e 1:50.000 para o mapeamento rural. Outras informações também
foram obtidas com apoio de profissional da prefeitura, que disponibilizou o material cartográfico
municipal previamente.
A partir da finalização do Mapa de Uso e Ocupação do Solo, foi elaborado um banco de dados
com arquivos vetoriais e cálculos de áreas. De posse desse material o presente relatório
descritivo foi elaborado.
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Segundo dados do IBGE, o município de Riachão das Neves totalizou, em 2010, uma
população de 21.937 habitantes. Por meio da interpretação de imagens de satélite e pelo
levantamento realizado em campo foi possível compreender a distribuição dessa população no
território, assim como suas formas de uso (atividades) e ocupação deste território.
Aplicando a metodologia de caracterização do uso e da ocupação do solo, foram identificadas
no município cinco tipologias de uso e ocupação, de acordo com a descrição a seguir:
▪

Área Urbana: área com predomínio de edificações, arruamento bem definido e solo
impermeabilizado;

▪

Pasto/Campo Antrópico: áreas com predomínio de vegetação rasteira para atividades
pecuárias ou áreas modificadas pela atividade humana sem destinação aparente;

▪

Cultivo: áreas destinadas ao cultivo de produtos agrícolas variados;

▪

Cobertura Vegetal: áreas com predomínio de remanescentes de vegetação, nativa ou em
diferentes estágios de regeneração, densidade e fitofisionomias.

▪

Massa D’Água: corpos d’água com significativa dimensão, como lagos, lagoas e
reservatórios.

Tabela 4-14 - Análise Planimétrica do Uso e Ocupação do Solo no município de Riachão
das Neves – 2020
Área (ha)

Participação no Riachão das Neves (%)

Cobertura Vegetal

344.681,68

57,69%

Cultivo

163.572,20

27,38%

Pasto/Campo Antrópico

87.992,52

14,73%

Massa d'água

696,47

0,12%

Área Urbana

542,05

0,09%

Tipologia

Fonte: IBGE, 2017; OSM, 2019; e LANDSAT8. Elaboração: ARCADIS, 2020.

De acordo com a classificação do uso solo realizada, a principal categoria presente atualmente
no município de Ribeirão das Neves é a cobertura vegetal, que corresponde à mais da metade
do território municipal. Isso se dá principalmente na porção central no município, principalmente
nas microbacias dos Rios Jatobá e Bastardo e do Ribeirão Ilha Grande.
Na porção Oeste do território municipal predominam áreas de cultivo de monoculturas,
majoritariamente de soja, e encontram-se pivôs centrais de irrigação. Esses usos
correspondem à cerca de 27% do território.
Já nas áreas à Leste, predomina o uso por pastos ou campos antrópicos, que correspondem a
áreas com vegetação rasteira e geralmente estão relacionadas com a criação de animais,
principalmente de bovinos. Cerca de 14% do território de Riachão das Neves correspondem a
esse uso.
Por fim, temos que as massas d’água e áreas urbanas correspondem aos menores usos em
termos de extensão territorial. As áreas urbanas dizem respeito principalmente à sede
municipal e distritos presentes na parte Oeste do território e, apesar de somarem menos de
0,10%, concentram quase metade da população de Riachão das Neves.
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Mapa 4-10 - Uso e Ocupação do Solo no município de Riachão das Neves

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Além da classificação do uso do solo atual, vale analisa também a mudança ocorrida nos
últimos anos. De acordo com dados do projeto MapBiomas, que monitora o uso do solo no
território nacional no período de 1985 a 2018, houve um avanço significativo das atividades
agropecuárias no município de Riachão das Neves nas últimas décadas.
O quadro a seguir mostra a conversão de áreas entre diferentes tipologias de uso do solo desde
1985.
Quadro 4-1 – Dinâmica de Uso do Solo em Riachão das Neves entre 1985 e 2018

◼

Conversão de Florestas e Áreas Naturais em Agropecuária ou Não Vegetadas

◼

Transições com ganho de
Áreas de Silvicultura.

◼

Conversão de Áreas de Agropecuária ou Não Vegetadas em Florestas ou Áreas
Florestais

◼

Áreas sem Transição

Analítico de Conversão de Tipologias de Uso
Tipologias

Agropecuária

Corpo
d’Água

Floresta

Área não
vegetada

Formação
Natural não
Florestal

Total

Floresta

112.146,22

174,11

28.176,34

738,44

1.281,93

442.517,04

Agropecuária

36.100,77

148,58

19.940,60

261,64

595,31

57.046,91

Área não
vegetada

887,20

-

539,47

418,84

503,73

2.349,23

Corpo d’Água

5,60

337,44

111,25

0,18

0,70

455,17

Formação
Natural não
Florestal

64.429,13

0,26

4.791,99

246,77

26.042,02

95.510,18

Total

213.568,93

660,40

353.559,65

1.665,86

28.423,70

597.878,53

MapBiomas, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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De acordo com os dados levantados, houve a conversão de mais de 112 mil hectares de
floresta em áreas de uso agropecuário e outros 738 em áreas não vegetadas. Isso se deu
principalmente na porção Oeste do território. Vale apontar que aproximadamente 25 mil
hectares foram reconvertidos em áreas florestadas, porém de maneira difusa em pequenas
áreas na porção Leste do território municipal. O gráfico a seguir expressa a cobertura do solo
por áreas naturais e pelas atividades agropecuárias entre 1985 e 2018.

Figura 4-34 – Gráfico da cobertura do solo por tipologias naturais e agropecuária entre 1985 e
2018.
Fonte: MapBiomas.Org, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020

É importante apontar que esse processo de conversão de áreas naturais ou com cobertura
vegetal florestal em áreas antropizadas pode deflagar problemas ambientais no município, pois
as formações não vegetais não protegem o solo de erosões como a vegetação original de
floresta, por exemplo.
Vale apontar também que, de acordo os levantamentos feitos no PMSB (IFBA, 2019) ao longo
do ano o município de Riachão das Neves não realiza o armazenamento de água suficiente no
solo, devido às baixas pluviosidades e às elevadas taxas de evapotranspiração, o que agrava
a situação ao poder provocar áreas com falhas na cobertura vegetal.
Tal dinâmica de se dá principalmente pela expansão intensificada da produção de grãos na
região do MATOPIBA nas últimas décadas. Vale destacar novamente que, pela primeira vez
desde o século XIX, o Nordeste produziu mais alimentos do que o Sudeste (Arruda, 2018).
Esse processo deverá ser alvo de análise para a o desenvolvimento de políticas públicas de
desenvolvimento rural, proteção ambiental e ordenamento territorial.
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5 Caracterização do Território Urbano
O presente item aproxima a análise conduzida a partir da escala municipal para a escala urbana
do município, onde se concentram as atividades e usos típicos do espaço urbano, ou seja, as
moradias e a infraestrutura mínima necessária para garantir a as condições de vida para esta
população. Neste sentido, à medida que um território passa a ser povoado, aumenta-se a
demanda pela instalação de infraestruturas de uso coletivo e pela prestação de serviços à
população. Deve se considerar, também, que essa concentração populacional tem alto
potencial de exercer pressão significativa ao meio físico do território, notadamente aos recursos
hídricos, ao solo e à vegetação.
É, portanto, fundamental entender como se dão as dinâmicas socioeconômicas e de uso e
ocupação do solo no território urbano, a fim de identificar os locais onde o poder público deverá
investir na expansão, implantação ou manutenção dos serviços públicos e infraestrutura
urbana, por exemplo.
Para tanto, a seguir será apresentada a caracterização do território urbano do município de
Riachão das Neves, iniciando através da identificação das áreas urbanas existentes (sede
municipal e distritos), seguido pela análise dos aspectos naturais (características físicos e
bióticas do território) e antrópicos (mobilidade e acessibilidade e uso e ocupação do solo).

5.1 Perímetro Urbano
O perímetro urbano é a delimitação no território que separa a área urbana da área rural no
município. Ou seja, onde só é permitido o parcelamento do solo para fins urbanos. Em
diferentes países alguns critérios e características do território são aplicados para diferenciar
as áreas urbanas e rurais, como a oferta de serviços públicos, densidade demográfica,
participação da agricultura, tamanho da população e aglomeração das habitações. O critério
brasileiro para delimitação do Perímetro Urbano pressupõe a sua definição através de lei
municipal.
De acordo com os levantamentos feitos pela prefeitura municipal, as leis regulamentadoras do
parcelamento do solo, zoneamento e perímetro urbano não foram estabelecidas no município.
Entretanto, para fins de regularização fundiária, o estado da Bahia estabelece critérios para o
reconhecimento de domínio de áreas urbanas por meio do decreto 19.157/2019.
De acordo com o decreto poderão ser contempladas no reconhecimento do domínio as áreas
de expansão urbana, cuja correspondência se dá pela contiguidade a áreas urbanas
consolidadas. O mesmo critério vale para distritos, povoados e vilas com mais de 200
habitações, que apresentam características urbanas descontínuas à sede. Deve estar
informado a localização apresentando suas coordenadas. Os que não atingem 200
habitações, não podem ser reconhecidos pelo município, ficando a regularização fundiária
a cargo do Estado.
Nos casos em que a área urbana ultrapassar o limite dos 3000 ha, o município deve
definir a área limite que corresponde aos 3000 ha e, além disso, realizar a demarcação
em separado da área remanescente, conforme estabelecido pelo Art. 2º do decreto,
apresentados na tabela a seguir:
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Tabela 5-1 – Limite das áreas urbanas e suburbanas a serem reconhecidas
Tipologia

Área Máxima (ha)

Área Urbana (sede) e Área Suburbanas (Expansão Urbana)

3.000

Distritos, Vilas e Povoados com mais de 200 habitações

500

Fonte: Manual Operacional – Reconhecimento de domínio das áreas urbanas e suburbanas dos
municípios, da Coordenação de Desenvolvimento Agrário, com base na Lei Estadual nº 3.038/1972.

Além dos limites indicados, o § 3° do Art. 2º exige para o reconhecimento de áreas urbanas o
atendimento de pelo menos um dos três critérios previstos a seguir:
▪

Estar incluída no Plano Diretor;

▪

Definida em Lei Municipal; ou

▪

Que abranjam áreas que apresentem pelo menos uma das características indicadas
abaixo:
I.

Ter uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de
edificações residenciais, industriais, institucionais, comerciais, mistas ou
voltadas à prestação de serviços;

II.

Possuir sistema viário implantado e vias de circulação pavimentada;

III.

Ser organizada em quadras e lotes predominantemente edificados;
a) Contar com equipamentos de infraestrutura urbana implantados, tais
como:
b) Drenagem de águas pluviais;
c) Esgotamento sanitário;
d) Abastecimento de água potável;
e) Distribuição de energia elétrica;
f)

Limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos.

Se a prefeitura não dispuser de legislação específica, o município poderá indicar os limites do
domínio urbano, desde que possua uma das características abaixo:
▪

Ter uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de edificações
residenciais, industriais, institucionais, comerciais, mistas ou voltadas à prestação de
serviços;

▪

Possuir sistema viário implantado e vias de circulação pavimentada;

▪

Ser organizada em quadras e lotes predominantemente edificados;

▪

Contar com equipamentos de infraestrutura urbana implantados, tais como:
a) Drenagem de águas pluviais;
b) Esgotamento sanitário;
c) Abastecimento de água potável;
d) Distribuição de energia elétrica;
e) Limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos.
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Adicionalmente, de acordo com o Art. 11° da Lei Complementar Nº 002 de 04 de maio de 1990,
a criação, organização e supressão de Distritos se dará por meio de Lei Municipal aprovada
pela maioria absoluta da Câmara Municipal. O seu parágrafo único aponta as condições para
que um território se constitua como Distrito:
I.

II.
III.

População, eleitorado e arrecadação não inferior à quinta parte do exigido para
criação de Município ou verificado em unidade já existente (o exigido para a
criação de um município é população não inferior a 8 mil habitantes e centro
urbano já constituído com população estimada não inferno a mil habitantes, com
pelo menos duzentos prédios e, dentre estes, os que possam abrigar os serviços
municipais; redação dada pelo Art. 4° da mesma Lei)
Existência, na Sede, de população não inferior a um vinte mil avos de estimativa
para o Estado;
Delimitação da área com descrição das respectivas divisas.

O Art. 14° pontua os critérios para a localidade ser elevada à categoria de povoado, sendo
eles:
I.
II.
III.

Possuir conformação urbana;
População não inferior a um cem mil avos da existente no Estado;
Pertencer a mais de um proprietário ou ser do domínio municipal a área onde se
situa.

Para os fins deste estudo e levando em consideração os critérios estabelecidos pela legislação
estadual, as áreas consideradas urbanas pelo município de Riachão das Neves correspondem
aos perímetros de ocupação da sede municipal; dos distritos de Cariparé, Entroncamento
(Cruzeiro do Oeste), São José do Rio Grande; e o povoado de Barra do Riacho.
Essas localidades são consideradas urbanas devido ao conjunto de características que as
distinguem do restante do território municipal e que estão previstas na legislação estadual.
Pode-se mencionar a maior densidade populacional, quantidade de residência, oferta de
equipamentos e serviços públicos como praças, escolas, iluminação, abastecimento de água
e coleta de lixo, e padrão de ocupação consolidado, com quadra e lotes definidos e presença
de arruamentos.
Dessa forma, as áreas adotadas como perímetro urbano atual para os estudos a seguir seguem
a delimitação de acordo com as manchas urbanas identificadas anteriormente.
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Mapa 5-1 - Perímetro Urbano adotado para a sede municipal de Riachão das Neves

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 5-2 - Perímetro Urbano adotado para o distrito de Cariparé

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 5-3 - Perímetro Urbano adotado para o distrito de São José do Rio Grande

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 5-4 - Perímetro Urbano adotado para o distrito de Entroncamento

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 5-5 - Perímetro Urbano adotado para o distrito de Barra do Riacho

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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5.2 Aspectos Físicos e Ambientais
De acordo com levantamentos da prefeitura (Arruda, 2018) a sede municipal de Riachão das
Neves encontra-se assentada no vale do Riacho do Jardim, que por sua vez é um afluente do
Riacho Curralinho, seu clima e o Tropical típico de Cerrado com duas estações bem definidas
uma chuvosa (outubro a abril) e outa seca (maio a setembro), temperaturas que oscilam entre
17° e 38° nos picos das citadas estações ( INEMET,2010) seus solos são predominantemente
Latossolos vermelhos, Neossolos nas vertentes das serras que circundam a cidade e áreas
degradadas, a vegetação original era mata seca e remanescentes de Mata atlântica ou Floresta
estacional ou seja, área de tesão ecológica (INEMA,2015).
O sitio urbano da cidade se estende majoritariamente nas direções(norte-sul), tendo suas áreas
de expansão urbana dispostas nas direções ( leste – oeste), possui um perímetro de
aproximadamente 10 km de extensão e sua área urbana de ( 2,5 km²)quilômetros quadrados
uma população residente de aproximadamente 10.0000 hab. o que daria uma média de
densidade demográfica de 4000 hab. / km² a direção principal dos ventos é nas direções – note
- sul devido ao posicionamento das chapadas que circundam a cidade chapada e serras da
Barrinha e chapadas e serras do Maquiné.

5.2.1 Riscos Geológicos
5.2.1.1 Suscetibilidade à erosão e movimentos de Massa no Território Urbano
A suscetibilidade à erosão e movimentos de massa foi determinada conforme metodologia
descrita no item 4.2.5. Nas áreas urbanas, este mapeamento tem como intuito ajudar no
planejamento territorial e evitar o adensamento em setores com suscetibilidade e que
consequentemente podem gerar risco à população que ali reside. Os resultados são descritos
a seguir:
5.2.1.1.1 Área urbana da sede municipal de Riachão das Neves
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Mapa 5-6 - Relação da Mancha urbana da sede municipal de Riachão das Neves com a classe a suscetibilidade à erosão e
movimentos gravitacionais de massa.

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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5.2.1.1.1.1 Alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
Na sede municipal de Riachão das Neves, as áreas com Alta suscetibilidade à erosão e
movimentos gravitacionais de massa estão concentradas na margem sul da Estrada Pará São
José do Rio Grande, na porção urbana descontinuada pela BR-135. Estas áreas ocupam cerca
de 0,2% (0,62 ha) da área da malha urbana consolidada e estão associadas principalmente a
terrenos não edificados.
5.2.1.1.1.2 Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
Os setores com Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa na sede
municipal de Riachão das Neves representam 1,11% da mancha urbana consolidada. Estas
áreas estão localizadas na transição entre as áreas de Alta e Baixa suscetibilidade, na margem
sul da Estrada Pará São José do Rio Grande, na porção urbana descontinuada pela BR-135.
5.2.1.1.1.3 Baixa suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
Na sede municipal de Riachão das Neves, ocupam cerca quase 99% dos terrenos da mancha
urbana, sendo assim, majoritária em todas as regiões. Dessa forma, em linhas gerais, a sede
urbana não possui riscos significativos em relação a estes fenômenos e com exceção das
descrições dos itens anteriores, seus terrenos apresentam maior estabilidade geotécnica face
à urbanização, quando levado em consideração apenas a declividade e a forma das vertentes.
5.2.1.1.2 Área urbana do distrito de Cariparé
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Mapa 5-7 - Relação da Mancha urbana do distrito de Cariparé com a classe a suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais
de massa.

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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5.2.1.1.2.1 Alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
No distrito de Cariparé, apenas 0,04% da mancha urbana apresenta Alta suscetibilidade à
erosão e movimentos gravitacionais de massa. Estas áreas estão concentradas na porção
oeste do distrito (principalmente próximo ao mercado municipal) e estão associadas
especialmente a declividade mais acentuada.
5.2.1.1.2.2 Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
Os setores com Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
correspondem a cerca de 3% da mancha urbana do distrito de Cariparé. Estas áreas estão
mais presentes na porção oeste do distrito, porém, também são verificados em menor
quantidade, na região leste e sul. No entorno imediato da mancha urbana consolidada, é
possível verificar setores que correspondem a esta classe de suscetibilidade especialmente
nos eixos norte e sudeste.
5.2.1.1.2.3 Baixa suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
De modo geral, o distrito de Cariparé está sobre terrenos com Baixa suscetibilidade à erosão
e movimentos gravitacionais de massa. Esta classe, que está presente em cerca de 97%,
encontra-se amplamente distribuída em toda mancha urbana de Cariparé, bem como em todas
as áreas de entorno, especialmente a leste e sudoeste.
5.2.1.1.3 Área urbana do distrito de Entroncamento-Cruzeiro do Oeste
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Mapa 5-8 - Relação da Mancha urbana do distrito de Entroncamento-Cruzeiro do Oeste, com a classe a suscetibilidade à erosão e
movimentos gravitacionais de massa.

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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5.2.1.1.3.1 Alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
Não existem áreas com Alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
na mancha urbana do distrito de Entroncamento-Cruzeiro do Oeste e no seu entorno imediato.
5.2.1.1.3.2 Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
As áreas com Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa ocupam
cerca de 0,6% da mancha urbana. Os 0,40 hectares de território que correspondem a esta
classe de suscetibilidade, estão distribuídos em pequenos setores na porção central, leste e
sudoeste da mancha urbana.
5.2.1.1.3.3 Baixa suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
Os setores com Baixa suscetibilidade ocupam mais de 99% de toda a mancha urbana do
distrito de Entroncamento-Cruzeiro do Oeste e é majoritária em todas as regiões. Por sua vez,
o entorno da mancha urbana consolidada, também apresenta terrenos amplamente recobertos
por esta classe de suscetibilidade, o que favorece a expansão e consolidação urbana em
relação aos fenômenos tratados neste item.
5.2.1.1.4 Área urbana do distrito de São José do Rio Grande
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Mapa 5-9 - Relação da Mancha urbana do distrito de São José do Rio Grande, com a classe a suscetibilidade à erosão e
movimentos gravitacionais de massa.

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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5.2.1.1.4.1 Alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
A Alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa no distrito de São José
do Rio Grande está presente em apenas 0,1% do território. A área correspondente a esta
classe está relacionada a uma porção contínua localizada na no entorno da rua Beira Rio e do
rio Grande, na região sul da mancha urbana consolidada.
5.2.1.1.4.2 Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
Cerca de 1% da mancha urbana do distrito de São José do Rio Grande está em terrenos que
possuem Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa. Estas áreas
estão distribuídas em pequenos setores na porção centro-leste. Existe ainda, uma área
presente na porção sul, a oeste da Alta suscetibilidade presente no entorno da rua Beira Rio e
do rio Grande.
5.2.1.1.4.3 Baixa suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
Na mancha urbana do distrito de São José do Rio Grande, cerca de 99% dos terrenos
apresentam Baixa suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa e estão
amplamente distribuídos por todas as regiões. O entorno da mancha urbana também apresenta
terrenos que se enquadram nesta classe, sendo assim, são estáveis do ponto de vista de dos
fenômenos tratados neste item.
5.2.1.1.5 Área urbana do povoado de Barra do Riacho

Arcadis 164

Mapa 5-10 - Relação da Mancha urbana do povoado de Barra do Riacho, com a classe a suscetibilidade à erosão e movimentos
gravitacionais de massa.

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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5.2.1.1.5.1 Alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
A mancha urbana do povoado de Barra do Riacho não possui áreas com Alta suscetibilidade à
erosão e movimentos gravitacionais de massa. No entorno, apenas uma pequena área
localizada na porção nordeste pode ser observada e deve ser evitada, do ponto de vista deste
item, para expansão urbana.
5.2.1.1.5.2 Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
Os terrenos com Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
corresponde a cerca de 0,5% da mancha urbana de Barra do Riacho. A maioria destas
pequenas áreas estão relacionadas ao entorno do curso hídrico (afluente do rio Grande) que
cruza a porção sudoeste da mancha urbana.
5.2.1.1.5.3 Baixa suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
Os terrenos de Baixa suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa
correspondem a praticamente todo o território urbano de Barra do Riacho (99,5%). Esta
tendência de estabilidade frente aos fenômenos tratados neste item, seguem também nos
terrenos de entorno e estão especialmente ligadas as baixas declividades das planícies do rio
Grande e seus afluentes.
5.2.1.2 Suscetibilidade à Inundação e Alagamento no Território Urbano
A suscetibilidade à inundação e Alagamento foi determinada a partir da adaptação da
metodologia preconizada por Miranda (2016), a qual consiste na sobreposição de variáveis
relacionadas ao relevo, ao uso e ocupação do solo e à rede hidrográfica.
Dessa forma, foram consideradas três variáveis: a declividade para drenagem, a
impermeabilização do solo com base em seu uso e a proximidade a cursos d’águas.
A declividade tem papel determinante nesta análise, uma vez que ela condiciona o escoamento
do fluxo de água: em áreas mais declivosas o escoamento superficial é favorecido, ao passo
que em áreas de baixa declividade ou planas a drenagem é dificultada, favorecendo o acúmulo
de água. As classes de declividade definidas são apresentadas na tabela a seguir:
Quadro 5-1 - Classes de declividade para a drenagem e seus respectivos graus de
fragilidade.
Classe

Grau de Fragilidade

< 1,5%

Alto (3)

1,5 a 3%

Médio (2)

>3%

Baixo (1)

Fonte: Adaptado de MIRANDA, 2016. Elaboração: Arcadis, 2020.

As diferentes tipologias de uso e ocupação do solo acabam influenciando diretamente na
capacidade de absorção e de escoamento superficial. Áreas mais impermeabilizadas, por
exemplo, contribuem para restringir o processo de absorção e favorecer o escoamento
superficial, ao passo que áreas menos impermeabilizadas favorecem a absorção do volume
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precipitado. Sendo assim, os tipos de uso e ocupação foram classificados quanto ao seu grau
de impermeabilização, conforme a seguir:
Quadro 5-2 - Categorias de uso e ocupação do solo e de declividade para a drenagem e
seus respectivos graus de impermeabilização.
Classe

Grau de Impermeabilização

Áreas Agrícolas

Baixo (1)

Áreas de Comércio e Serviços

Alto (3)

Áreas de Educação e Saúde

Alto (3)

Áreas de Exploração Mineral

Alto (3)

Áreas de Lazer

Médio (2)

Áreas de Transporte

Alto (3)

Áreas Industriais

Alto (3)

Áreas Institucionais e de Infraestrutura Pública

Alto (3)

Áreas não edificadas

Baixo (1)

Áreas Residenciais de Baixa Densidade

Médio (2)

Áreas Residenciais de Média Densidade

Alto (3)

Áreas Residenciais de Alta Densidade

Alto (3)

Afloramentos rochosos e de depósitos sedimentares

Alto (3)

Cobertura arbórea e arbustiva

Baixo (1)

Cobertura gramíneo lenhosa

Baixo (1)

Corpos hídricos

Alto (3)

Fonte: Adaptado de MIRANDA, 2016. Elaboração: Arcadis, 2020.

Por fim, foi considerada a proximidade de cursos d’água, já que as áreas marginais a estes
cursos são as mais suscetíveis de serem afetadas em caso de um evento de inundação. Devese levar em consideração também a declividade da calha do corpo hídrico e de sua região
marginal, uma vez que em trechos mais declivosos há maior dificuldade de o excedente pluvial
ter acesso a áreas adjacentes e nelas se acumular. Na tabela a seguir são mostradas as
classes de distância de curso d’água em função da declividade:
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Tabela 5-2 – Distância de curso d’água em função da declividade e seus respectivos
graus de fragilidade.
Declividade (%)
Distância (m)
< 1,5%

1,5 a 3%

3 a 8%

> 8%

100

Alto (3)

Alto (3)

Alto (3)

Médio (2)

200

Alto (3)

Alto (3)

Médio (2)

Baixo (1)

300

Alto (3)

Médio (2)

Baixo (1)

Baixo (1)

400

Médio (2)

Baixo (1)

Baixo (1)

Baixo (1)

500

Baixo (1)

Baixo (1)

Baixo (1)

Baixo (1)

Fonte: Adaptado de MIRANDA, 2016. Elaboração: Arcadis, 2020.

O resultado do mapeamento da suscetibilidade à inundação para as áreas urbanas do
município, são apresentados a seguir.
5.2.1.2.1 Área urbana da sede municipal de Riachão das Neve
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Mapa 5-11 - Relação da área urbana da sede municipal de Riachão das Neves com a suscetibilidade à inundação e alagamento.

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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5.2.1.2.1.1 Alta suscetibilidade à inundação e alagamento
As áreas de Alta suscetibilidade à inundação e alagamento ocupam cerca de 9% da sede
municipal de Riachão das Neves. Estas áreas estão concentradas especialmente na porção
centro-sul da mancha urbana e estão associados a setores de baixa declividade e próximos
aos cursos hídricos. Os setores mais concentrados encontram-se a oeste da Estrada Pará
Cariparé, nas áreas de entorno da rua Linfolfo Alves.
Os principais pontos de alagamento citados no Plano Municipal de Saneamento Básico de
Riachão das Neves presentes na sede municipal (Finasa-IF, 2019) são: rua da Lama (1), rua
do Supermercado Castro/Praça Borges,Figura (2), “Beco da Raimunda”(3), rua do INSS (4) e
Antiga Lagoa Natural (5). Conforme podemos observar na figura anterior, todos estes pontos
que atualmente encontram-se em situação crítica do ponto de vista dos alagamentos,
encontram-se em áreas de Alta suscetibilidade a este mesmo fenômeno. Desta forma, este
mapeamento aponta outras áreas que podem apresentar o mesmo problema e permite um
planejamento adequado para evitar ou minimizar impactos significativos.
5.2.1.2.1.2 Média suscetibilidade à inundação e alagamento
A Média suscetibilidade à inundação e alagamento está em cerca de 62% da manhã urbana
da sede municipal de Riachão das Neves e é a classe majoritária. Estas áreas ocupam
majoritariamente a porção central, sul e leste da mancha urbana, evidenciando a influência dos
cursos hídricos presentes nestas regiões.
5.2.1.2.1.3 Baixa suscetibilidade à inundação e alagamento
As áreas com Baixa suscetibilidade à inundação e alagamento estão presentes em
aproximadamente 28% dos terrenos. Estas áreas com maior estabilidade frente a ocorrência
destes fenômenos, encontram-se concentradas especialmente na porção oeste da mancha
urbana. São observados ainda, terrenos com tais características na porção nordeste da manhã
urbana consolidada, próximos a BR-135.
5.2.1.2.2 Área urbana do distrito de Cariparé

Arcadis 170

Mapa 5-12 - Relação da área urbana do distrito de Cariparé com a suscetibilidade à inundação e alagamento.

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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5.2.1.2.2.1 Alta suscetibilidade à inundação e alagamento
A mancha urbana do distrito de Cariparé possui cerca de 8% de seus terrenos sobre áreas com
Alta suscetibilidade à inundação e alagamento. Estas áreas estão dissipadas pela mancha
urbana, em função do uso do solo e da declividade presente nestes setores, podem ser
destacados setores na porção norte, próximos a curso hídrico e setores na porção sul próximo
a estrada de acesso para a BR-135.
5.2.1.2.2.2 Média suscetibilidade à inundação e alagamento
Cerca de 86% dos terrenos da mancha urbana do distrito de Cariparé possuem Média
suscetibilidade à inundação e alagamento. Estas áreas são majoritárias em todos as regiões
(com exceção da porção central, que será tratada no item a seguir) e são associadas aos usos
e declividade presentes nestas partes do distrito.
5.2.1.2.2.3 Baixa suscetibilidade à inundação e alagamento
Os setores com Baixa suscetibilidade à inundação e alagamento ocupam cerca de 6% da
mancha urbana do distrito de Cariparé. Estas áreas estão localizadas na porção leste, em
terrenos com poucas edificações e na região central do distrito relacionados com o uso do solo
e a declividade destes terrenos.
5.2.1.2.3 Área urbana do distrito de Entroncamento-Cruzeiro do Oeste
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Mapa 5-13 - Relação da área urbana do distrito de Entroncamento-Cruzeiro do Oeste com a suscetibilidade à inundação e
alagamento.

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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5.2.1.2.3.1 Alta suscetibilidade à inundação e alagamento
A mancha urbana do distrito de Entroncamento-Cruzeiro do Oeste possui cerca de 22% dos
seu território com Alta suscetibilidade à inundação e alagamento que estão distribuídos por
todas as regiões do distrito, porém, com ligeira concentração na porção norte, em terrenos de
entorno da rodovia BA-451. Os resultados presentes no distrito, estão especialmente ligados
ao uso do solo e baixa declividade presente nestas áreas.
5.2.1.2.3.2 Média suscetibilidade à inundação e alagamento
A Média suscetibilidade à inundação e alagamento ocupa 73% e está presente em todas as
regiões da mancha urbana, sendo ligeiramente mais homogênea na porção sudeste do distrito.
5.2.1.2.3.3 Baixa suscetibilidade à inundação e alagamento
Os setores que possuem Baixa suscetibilidade à inundação e alagamento estão presentes em
aproximadamente 5% dos terrenos urbanos de Entroncamento-Cruzeiro do Oeste. Estas áreas
estão praticamente todas concentradas na porção leste do distrito associadas especialmente
ao uso do solo presente nestes setores.
5.2.1.2.4 Área urbana do distrito de São José do Rio Grande
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Mapa 5-14 - Relação da área urbana do distrito de São José do Rio Grande com a suscetibilidade à inundação e alagamento.

Elaboração: ARCADIS, 2020.

Arcadis 175

5.2.1.2.4.1 Alta suscetibilidade à inundação e alagamento
No distrito de São José do Rio Grande cerca de 16% das áreas urbanass possuem Alta
suscetibilidade à inundação e alagamento que estão dispersas por todas as regiões do distrito,
Destacam-se os setores na porção sul, concentração a norte da rua beira rio (associada a
proximidade do rio Grande, baixa declividade e uso do solo consolidado) e concentração no
entorno da rua Getúlio Vargas próximo a curso hídrico e em áreas edificadas. Algumas outras
concentrações podem ser observadas no limite noroeste da mancha urbana, a drenagem
urbana de áreas, por serem vetores de adensamento urbano, devem ser planejadas de forma
adequada, com finalidade de minimizar os fenômenos tratados neste item.
5.2.1.2.4.2 Média suscetibilidade à inundação e alagamento
Os setores com Média suscetibilidade à inundação e alagamento na mancha urbana do distrito
de São José do Rio Grande ocupam cerca de 70% do território. De forma geral estas áreas
estão presentes em todas as regiões, porém, sendo mais homogênea na porção nordeste.
5.2.1.2.4.3 Baixa suscetibilidade à inundação e alagamento
A Baixa suscetibilidade à inundação e alagamento no distrito de São José do Rio Grande está
presente em cerca de 13,5% da área urbana. Estas áreas possuem localização concentrada
especialmente na porção noroeste do distrito, em terrenos a oeste da rua Umbuzeiro que ainda
não estão edificados.
5.2.1.2.5 Área urbana do povoado de Barra do Riacho

Arcadis 176

Mapa 5-15 - Relação da área urbana do povoado de Barra do Riacho com a suscetibilidade à inundação e alagamento.

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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5.2.1.2.5.1 Alta suscetibilidade à inundação e alagamento
O povoado de Barra do Riacho, possui quase 17% da área urbana associada a terrenos com
Alta suscetibilidade à inundação e alagamento. Estas áreas estão especialmente concentradas
na porção sul do povoado, sendo assim, as áreas mais próximas do curso hídrico afluente do
rio Grande.
5.2.1.2.5.2 Média suscetibilidade à inundação e alagamento
Os setores com Média suscetibilidade à inundação ocupam 76% do território urbano de Barra
do Riacho e está distribuído por todas as regiões, sendo mais homogêneo no eixo central em
terrenos no entorno leste imediato da via principal que faz ligação com a BR-135.
5.2.1.2.5.3 Baixa suscetibilidade à inundação e alagamento
A Baixa suscetibilidade à inundação e alagamento está presente em 7% dos terrenos da
mancha urbana de Barra do Riacho. Estas áreas concentram-se de maneira quase contínua
na porção nordeste no povoado, associada a terrenos com menor adensamento de edificações.

5.2.2 APP em Área Urbana
Este item tem como objetivo identificar e caracterizar, com escala de maior detalhe
anteriormente, as Áreas de Preservação Permanentes nas áreas urbanas consolidadas do
município de Riachão das Neves, verificando seu grau de preservação e confrontando-as com
o atual uso do solo sobre elas.
Para delimitação das Áreas de Preservação Permanente das Áreas Urbanas foram utilizadas
bases fornecidas pela Prefeitura de Riachão das Neves, que correspondem ao mapeamento
do Projeto ‘Mapeamento do Estado da Bahia’ realizado pela Diretoria de Serviços Geográficos
(DSG), da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), em escala
1:25.000 no ano de 2010.
Cabe ressaltar, que os cursos hídricos nestes mapeamentos apresentam-se como
intermitentes, porém, como não foram realizados campos comprobatórios frente as nascentes
dos mesmos, para caracteriza-las como intermitentes (o que, segundo no novo Código
Florestal- LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012, não as caracterizariam como APPs),
optamos por seguir o princípio da precaução, que relacionado ao direto ambiental, busca um
ato antecipado à ocorrência do dano e a priorização da proteção ambiental e consideramos
todas as nascentes como Áreas de Preservação Ambiental.
5.2.2.1 Área urbana da sede municipal de Riachão das Neves
As Áreas de Preservação Permanente (APPs) presentes na área urbana da sede de Riachão
das Neves são aproximadamente 98% associadas a áreas de faixas marginais de cursos de
d’água e cerca de 2% a nascentes.
Conforme pode ser observado na figura a seguir, as APPs de curso d’água estão localizadas
especialmente na região sudeste, nordeste e leste da mancha urbana. Em relação ao uso do
solo (conforme pode ser observado na tabela a seguir) destas APPs, podemos dizer que a
maioria delas (cerca de 72%) está recoberta por vegetação, que é o uso adequado para estas
áreas, pois garantem a continuidade de sua função ecológica. Por outro lado, cerca de 28%
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destas áreas possuem usos antrópicos, especialmente Campo antrópico (cerca de 13%),
potencializando assim, processos erosivos ou descaracterização da função ambiental de
proteção dos cursos d’água, o que pode ocasionar assoreamento e poluição destes mesmos
cursos hídricos.
Por sua vez, a APP relacionada a nascente, está localizada em uma única área no entorno da
rua Presidente Vargas. Esta APP está totalmente ocupada por usos antrópicos que
comprometem a função ambiental desta área e consequentemente o curso hídrico que ali
possui surgência.
Tabela 5-3 – Áreas de Preservação Permanente no Perímetro Urbano da sede municipal
por classe de Uso do Solo.

Área Urbana

Tipo de APP

Categoria de Uso

Área (ha)

% em
relação ao
Tipo de App

Área predominantemente residencial

2,09

10,13

Áreas vazias ou com baixa ocupação

0,31

1,53

Campo Antrópico

2,74

13,28

Comércio e Serviços

0,06

0,28

Industrial

0,01

0,05

Institucional

0,00

0,02

Lazer

0,00

0,02

Vegetação

14,78

71,65

Viário

0,63

3,04

Total de Apps de cursos d'água

20,63

100,00

Área predominantemente residencial

0,27

73,42

Comércio e Serviços

0,06

17,23

Viário

0,03

9,35

Total de Apps de nascentes

0,36

100,00

Cursos d'água

Sede Urbana

Nascente

Fonte e Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 5-1 – Áreas de Preservação Permanente na área urbana da sede de Riachão das Neves.

Fonte: SEFAZ, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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5.2.2.2 Área urbana do distrito de Cariparé
As Áreas de Preservação Permanente (APPs) presentes na área urbana do distrito de Cariparé
são aproximadamente 54% associadas a áreas de faixas marginais de cursos de d’água e 46%
a nascentes.
Conforme pode ser observado na figura a seguir, as APPS de cursos d’água ocupam um setor
na porção norte do município, em saída para estrada vicinal. Quando confrontadas com ao uso
do solo, conforme podemos observar na tabela a seguir, verifica-se que estas APPs estão em
áreas com predominância de uso residencial, o que prejudica a função ambiental proposta para
esta classe de APPs. Por outro lado, quando analisada a imagem aérea é possível verificar se
parte destas áreas estão em Campos antrópicos, que por um lado podem potencializar
processos erosivos e consequentemente assoreamento do curso hídrico, e por outro, podem
ser utilizados para projetos de recuperação que contemplem a regeneração da mata ciliar.
As áreas de APPs relacionadas a nascente, encontra-se associada ao mesmo curso hídrico
tratado anteriormente, estando assim, na porção norte do distrito de Cariparé. O uso do solo
associado a esta classe de APP também é majoritariamente residencial, o que pode
comprometer parcialmente ou integralmente a função ambiental desta área e potencializar a
poluição e assoreamento da mesma.
Tabela 5-4 – Áreas de Preservação Permanente no Perímetro Urbano do distrito de
Cariparé por classe de Uso do Solo.

Área Urbana

Tipo de APP

Categoria de Uso

Área (ha)

% em
relação ao
Tipo de App

Área predominantemente residencial

0,37

100,00

Total de Apps de cursos d'água

0,37

100,00

Área predominantemente residencial

0,29

89,98

Lazer

0,03

10,02

Total de Apps de nascentes

0,32

100,00

Cursos d'água
Cariparé
Nascente

Fonte e Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 5-2 – Áreas de Preservação Permanente na área urbana do distrito de Cariparé.

Fonte: SEFAZ, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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5.2.2.3 Área urbana do distrito de Entroncamento-Cruzeiro do Oeste
Na área urbana do distrito de Entroncamento-Cruzeiro do Oeste, as Áreas de Preservação
Permanente (APPs) são todas relacionadas as faixas marginais de cursos de d’água.
Estas APPs, conforme podemos observar no mapeamento a seguir, são relacionadas ao curso
hídrico, vereda de monte alegre, localizada na porção oeste da manhã urbana. Cerca de 80%
destas áreas possuem uso do solo associados a áreas vazias ou com baixa ocupação. As
áreas vazias são um problema do ponto de vista da preservação deste curso hídrico, pois pode
potencializar processos erosivos e consequentemente assoreamento do curso d’água vereda
de monte alegre, porém, possui mais possibilidade de recuperação da vegetação, justamente
por ainda não ter a urbanização consolidada. Os outros usos antrópicos (uso residencial,
comércios e serviços e sistema viário) presentes nos outros 20% destas APPs são prejudiciais
a função ambiental deste curso hídrico, que a priori, encontra-se vulnerável ambientalmente
por estar tão próximo à rodovia BR-135, onde pode transitar cargas potencialmente poluidoras.
Tabela 5-5 – Áreas de Preservação Permanente no Perímetro Urbano do distrito de
Entroncamento-Cruzeiro do Oeste por classe de Uso do Solo.

Área Urbana

Entroncamento
ou Cruzeiro do
Oeste

Tipo de APP

Cursos d'água

Categoria de Uso

Área (ha)

% em
relação ao
Tipo de App

Área predominantemente residencial

0,34

16,85

Áreas vazias ou com baixa ocupação

1,62

80,08

Comércio e Serviços

0,05

2,47

Viário

0,01

0,61

Total de Apps de cursos d'agua

2,02

100,00

Fonte e Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 5-3 – Áreas de Preservação Permanente na área urbana do distrito de Entroncamento-Cruzeiro do Oeste

Fonte: SEFAZ, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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5.2.2.4 Área urbana do distrito de São José do Rio Grande
As Áreas de Preservação Permanente da mancha urbana do distrito de São José do Rio
Grande são todas de faixas marginais de cursos de d’água.
Conforme podemos observar na figura a seguir, a maior partes destas APPs estão relacionadas
ao rio Grande, na porção sul do distrito.
A maioria destas áreas, conforme podemos observar na tabela a seguir, possuem usos do solo
de consolidação da mancha urbana (uso residencial, comércios e serviços, lazer e viário),
sendo assim, estão amplamente comprometidas frente a sua função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
Cabe ainda ressaltar que ainda 17% destas áreas estão sobre áreas vazias ou com baixa
ocupação, onde em tese, poderiam receber projetos de recuperação e revegetação.
Tabela 5-6 – Áreas de Preservação Permanente no Perímetro Urbano do distrito de São
José do Rio Grande por classe de Uso do Solo.

Área Urbana

Tipo de APP

São José do Rio
Cursos d'água
Grande

Categoria de Uso

Área (ha)

% em
relação ao
Tipo de App

Área predominantemente residencial

2,72

55,33

Áreas vazias ou com baixa ocupação

0,84

17,07

Comércio e Serviços

0,27

5,51

Lazer

0,18

3,69

Viário

0,90

18,41

Total de Apps de cursos d'agua

4,91

100,00

Fonte e Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 5-4 – Áreas de Preservação Permanente na área urbana do distrito de São José do Rio Grande

Fonte: SEFAZ, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.

Arcadis 186

5.2.2.5 Área urbana do povoado de Barra do Riacho
A mancha urbana do povoado de Barra do Riacho possui Áreas e Preservação Permanente
relacionadas apenas a faixas marginais de cursos de d’água.
Estas APPs estão relacionadas a proteção do riacho Grande que cruza em perfil noroestesudeste na porção sul do povoado e posteriormente desagua no rio Grande.
Apesar de apenas 1,9 hectare do povoado de Barra do Riacho ser APPs, toda ela está ocupada
pela mancha urbana consolidada. Conforme pode ser observamos a tabela a seguir, o uso do
solo majoritário nestas APPs é a ocupação predominantemente residencial (quase 96%) e o
restante (cerca de 4%) é ocupado pelo sistema viário. Sendo assim, estas áreas estão
potencializadas frente a ocorrências de processos erosivos e poluição oriunda do saneamento
básico, podendo ainda, comprometer o riacho Grande e posteriormente o próprio rio Grande.
Tabela 5-7 – Áreas de Preservação Permanente na mancha urbana do povoado de
Barra do Riacho por classe de Uso do Solo.

Área Urbana

Tipo de APP

Barra do Riacho Cursos d'água

Categoria de Uso

Área (ha)

% em
relação ao
Tipo de App

Área predominantemente residencial

1,82

95,74

Viário

0,08

4,26

Total de Apps de cursos d'água

1,90

100,00

Fonte e Elaboração: Arcadis, 2020.
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Figura 5-5 – Áreas de Preservação Permanente na área urbana do povoado de Barra do Riacho

Fonte: SEFAZ, 2020. Elaboração: Arcadis, 2020.
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5.2.3 Áreas de Interesse Ambiental
Como apresentado anteriormente, a sede municipal de Riachão das Neves encontra-se
assentada no vale do Riacho do Jardim, que por sua vez é um afluente do Riacho Curralinho.
Esse microssistema desempenha um papel ambiental importante ao contribuir para a produção
de água no município, sua vegetação de veredas associadas contribui para a manutenção da
disponibilidade e qualidade da água, fornecem abrigo e conexão para as populações de
espécies animais locais, e contribuem para a conservação do solo local.
Da mesma forma, destacam-se o distrito de São José do Rio Grande e o povoado de Barra do
Riacho desfrutam dos serviços ambientais prestados pelo Rio Grande que, além dos benefícios
já mencionados e atribuídos aos cursos d’água e mata ciliares preservados, fornece alimento
às populações ribeirinhas por meio do seu pescado.
Nos distritos de Cariparé e Entroncamento (Cruzeiro do Oeste), não são verificados
microssistemas significativos nas proximidades da ocupação urbana.

5.3 Mobilidade e Acessibilidade na Sede Municipal
Em relação ao sistema de transporte público, Riachão das Neves, possui ônibus escolar para
transporte dos alunos entre as zonas rurais e urbanas. Dadas as suas dimensões, não existe
transporte público para a população, que faz o deslocamento com transporte particular, carros,
motos e bicicletas.
A maioria das vias urbanas são calçadas. As vias públicas de acesso ao município têm uma
extensão estimada de 35 km de ruas, sendo 20 km de ruas pavimentadas e 10 km sem
pavimentação. Os loteamentos habitacionais mais recentes, Vale Verde e Recanto dos
Pássaros, respectivamente nos setores Oeste e Norte da sede, não possuem as suas ruas
pavimentadas (IFBA, 2019).
No restante dos lotes habitacionais da sede municipal cerca de 50% possuem suas ruas
pavimentadas. Essa situação, além de demandar uma análise da implantação da
pavimentação juntamente com sistema de drenagem, impacta no tráfego de veículos,
comprometendo a sua vida útil, por conta das condições desfavoráveis de trafegabilidade, entre
eles, os equipamentos que servem à limpeza pública (IFBA, 2019).
Para o transporte entre os municípios vizinhos é realizado através de ônibus rodoviários,
partindo da rodoviária da sede municipal. Serviços particulares de taxi e mototáxi são ofertados
para deslocamentos internos, porém a demanda por deslocamentos dentro da sede municipal
é baixa, limitando-se basicamente à população com maiores dificuldades de locomoção ou
transporte para itens de maior volume e peso.
O principal eixo estruturante da cidade é a Avenida Juscelino Kubitschek, que corresponde à
estrada Pará Cariparé. Destaca-se também a Avenida Juarez de Souza, que dá acesso à BR135. Destaca-se o deslocamento de veículos nessa via, dada a conexão da rodovia, e a
importância de medidas de controle de velocidade e organização do tráfego de veículos e
pedestres.
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Outro ponto importante é a existência de um acesso de terra, por meio de um loteamento ao
Norte da mancha urbana, conectando por meio do loteamento a BR-135 à sede municipal e à
estrada Pará-Cariparé. Tal acesso pode contribuir para o aumento do tráfego de veículos em
vias sem a devida infraestrutura, além de aumentar o risco de acidentes na BR.
Nos distritos e povoados as condições observadas são as mesmas, com destaque para a
menor utilização dos veículos motores e maior uso de deslocamentos a pé. Destaca-se também
o predomínio de vias não pavimentadas nessas localidades.
No distrito de Alto do Bonito as condições observadas são muito semelhantes à aquelas
verificadas na sede municipal, porém, com um viário ainda mais simplificado, sem grandes
diferenças de hierarquia entre as vias e pavimentação inexistente em diferentes áreas do
povoado.
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Mapa 5-16 - Mobilidade e Acessibilidade na sede municipal de Riachão das Neves.

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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5.4 Uso e Ocupação do Solo no Perímetro Urbano e Aspectos Antrópicos
Associados
Neste tópico será aprofundado o uso e ocupação do solo das áreas urbanas de Riachão das
Neves. Aplicando a mesma metodologia de caracterização do uso e da ocupação do solo,
foram identificadas cinco tipologias de uso e ocupação urbanas. A seguir é apresentada a
descrição das tipologias utilizadas no mapeamento em questão:
▪

Uso Predominante – Residencial: aglomerações em áreas com características urbanas
cuja finalidade de uso das construções se dá majoritariamente para a moradia uni ou
multifamiliar;

▪

Uso Predominante – Comércio e Serviços: aglomerações em áreas com características
urbanas cuja finalidade de uso das construções se dá majoritariamente para o exercício de
atividades comerciais, como a venda de bens e produtos ou a prestação de serviços;

▪

Uso Predominante – Industrial: aglomerações em áreas com características urbanas
cuja finalidade de uso das construções se dá majoritariamente para o exercício de
atividades industriais, como de produção ou beneficiamento de bens e produtos;

▪

Uso Predominante – Institucional: aglomerações em áreas com características urbanas
cuja finalidade de uso das construções se dá majoritariamente para a alocação de
instituições públicas e oferta de serviços à população, como hospitais, escolas e postos
policiais;

▪

Áreas vazias ou com baixa ocupação: espaços em áreas com características urbanas
com poucas ou sem edificações estabelecidas.

▪

Viário: áreas ocupadas pelo sistema viário (avenidas, ruas, vielas etc.)

▪

Chácaras: áreas caracterizadas pela presença de chacreamentos;

▪

Pasto/Campo Antrópico: áreas com predomínio de vegetação rasteira para atividades
pecuárias ou áreas modificadas pela atividade humana sem destinação aparente;

▪

Cobertura Vegetal: áreas com predomínio de remanescentes de vegetação, nativa ou em
diferentes estágios de regeneração, densidade e fitofisionomias.

Tabela 5-8 – Análise Planimétrica do Uso e Ocupação do Solo na sede municipal de
Riachão das Neves – 2020.
Uso

Área (ha)

%

Área predominantemente residencial

111,97

37,0%

Áreas vazias ou com baixa ocupação

84,58

28,0%

Campo Antrópico

28,93

9,6%

Vegetação

28,78

9,5%

Viário

27,31

9,0%

Industrial

6,94

2,3%

Institucional

6,01

2,0%

Comércio e Serviços

5,69

1,9%

Lazer

2,40

0,8%

Fonte: IBGE, 2017; OSM, 2019; e LANDSAT8. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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De acordo a tabela apresentada e com o mapa a seguir, o principal uso do solo nas áreas
urbanas de Riachão das Neves é, como esperado, o residencial. A expansão dessas áreas
residenciais é o principal vetor de crescimento urbano atualmente em Riachão das Neves.
Destacam-se os dois loteamentos residenciais mais recentes, Vale Verde e Recanto dos
Pássaros, ainda com baixa ocupação, o que contribui para os vazios urbanos, segundo maior
uso identificado.
O Loteamento Vale Verde é privado e está localizado na porção Leste da mancha urbana. Já
o loteamento Recanto dos Pássaros está localizado na porção Norte. Em ambos a maior parte
dos lotes ainda se encontram desocupados, além disso, não foi concluída a infraestrutura
urbana. As residências já construídas nesses loteamentos caracterizam-se pela existência de
energia elétrica, abastecimento de água e fossa séptica e as ruas não são pavimentadas (IFBA,
2019).

Foto 5-1 – Loteamento Vale Verde.

Foto 5-2 – Anúncio de novos loteamentos

Fonte: IFBA, 2019

Fonte: IFBA, 2019

Nas proximidades do centro da sede municipal verifica-se a concentração de áreas
institucionais, onde encontram-se o campus da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Biblioteca Municipal, Estádio e Ginásio Municipal, Prefeitura e Câmara.
Verifica-se também uma quantidade significativa de vazios urbanos, formados principalmente
por loteamentos subocupados nas porções Oeste, Sul e Leste. Encontra-se na sede municipal,
também, alguns pouco usos industriais, com maior destaque para uma indústria de cerâmica
ao Sul, próxima da BR-135. Próximo ao Centro há ainda uma subestação de energia. O uso
comercial concentra-se principalmente no Centro e ao longo da rodovia BR-135, marcada pela
presença de um centro automotivo e de abastecimento de combustíveis.
Destaca-se a menor cobertura de infraestrutura nos bairros periféricos de São Francisco, Paulo
Souto, Uricuri e Santa Rosa. Nessas regiões vivem também as populações mais pobres da
sede municipal (IFBA, 2019), enquanto os equipamentos públicos se concentram na porção
central da mancha urbana. Os mapas a seguir corroboram para essas análises.
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Mapa 5-17 - Densidade Demográfica por Setores Censitários (2010) na sede municipal de Riachão das Neves.

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 5-18 - Uso e Ocupação do Solo predominante na sede municipal de Riachão das Neves.

Fonte: BASEMAP ESRI, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 5-19 - Equipamentos Públicos na sede municipal de Riachão das Neves.

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Com relação aos povoados e distritos, verifica-se o predomínio majoritário do uso residencial,
salvo alguns equipamentos públicos pontuais, como escolas e postos de saúde, e no caso de
São José do Rio Grande a presença de vazios urbanos.
Em termos de precariedade da infraestrutura, oferta de equipamentos e concentração das
populações mais carentes, destacam-se o distrito de Cariparé e povoado de Barra do Riacho.
Tabela 5-9 – Análise Planimétrica do Uso e Ocupação do Solo nos distritos e povoado
Barra do Riacho em Riachão das Neves – 2020.
Uso - Cariparé

Área (ha)

%

Área predominantemente residencial

37,38

74,8%

Viário

7,00

14,0%

Institucional

2,67

5,3%

Áreas vazias ou com baixa ocupação

1,93

3,9%

Lazer

0,72

1,4%

Comércio e Serviços

0,30

0,6%

Uso - São José do Rio Grande

Área (ha)

%

Área predominantemente residencial

35,22

53,2%

Áreas vazias ou com baixa ocupação

12,24

18,5%

Viário

8,78

13,3%

Lazer

4,73

7,1%

Institucional

3,67

5,5%

Comércio e Serviços

1,61

2,4%

Uso - Entroncamento ou Cruzeiro do Oeste

Área (ha)

%

Área predominantemente residencial

37,58

63,6%

Áreas vazias ou com baixa ocupação

9,59

16,2%

Viário

7,59

12,8%

Comércio e Serviços

2,50

4,2%

Institucional

1,14

1,9%

Lazer

0,70

1,2%

Uso - Barra do Riacho

Área (ha)

%

Área predominantemente residencial

34,15

88,3%

Viário

2,98

7,7%

Áreas vazias ou com baixa ocupação

1,26

3,3%

Comércio e Serviços

0,17

0,4%

Institucional

0,10

0,3%

Fonte: IBGE, 2017; OSM, 2019; e LANDSAT8. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 5-20 - Uso e Ocupação do Solo predominante no distrito de Cariparé.

Fonte: BASEMAP ESRI, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 5-21 - Equipamentos Públicos no distrito de Cariparé.

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 5-22 - Uso e Ocupação do Solo predominante no distrito de São José do Rio Grande.

Fonte: BASEMAP ESRI, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 5-23 - Equipamentos Públicos no distrito de São José do Rio Grande.

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 5-24 - Uso e Ocupação do Solo predominante no distrito de Entroncamento (ou Cruzeiro do Oeste).

Fonte: BASEMAP ESRI, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 5-25 - Equipamentos Públicos no distrito de Entroncamento (ou Cruzeiro do Oeste).

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 5-26 - Uso e Ocupação do Solo predominante no povoado de Barra do Riacho.

Fonte: BASEMAP ESRI, 2019. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 5-27 - Equipamentos Públicos no povoado de Barra do Riacho.

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Retomando a questão dos Equipamentos Públicos na sede municipal, a distribuição equilibrada
desses elementos pelo tecido da cidade é fundamental para garantir o direito o acesso a uma
cidade justa e sustentável. Desse modo, entende-se que a localização de cada equipamento
deve obedecer a critérios de acessibilidade social em relação à moradia digna.
Para tanto, e conforme pode ser visto no quadro abaixo, estudos recomendam distancias
máximas em termos de raio de influência como medidas referenciais a serem observadas ao
se analisar se determinada região da cidade é atendida de modo suficiente em relação aquele
equipamento.
Tabela 5-10 - Raios de Influência Máximos por tipologia de Equipamento Público.
Tipologia de Equipamento Público

Raio de Influência Máximo

Centro de Educação Infantil

300 m

Centro de Ensino Fundamental

1.500 m

Centro de Ensino Médio

3.000 m

Posto de Saúde

1.000 m

Parques e Praças de Vizinhança

600 m

Equipamentos Culturais

2.500 m

Centro de Esportes

2.000 m

Fonte: Instituto GEOeduc, 2020. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Devido às dimensões da sede municipal de Riachão das Neves, praticamente todos os raios
de influência sugeridos na literatura atendem à totalidade da população da sede municipal.
Exceção se faz os Centros de Educação Infantil e os Parques e Praças.
Sobre o primeiro, é importante lembrar da necessidade de adequação entre oferta e demanda,
Atualmente, Riachão das Neves possui apenas uma creche, localizada no centro.
Adicionalmente, a abertura de novos loteamentos, espraiando a ocupação urbana, contribui
para dificultar o acesso a esse serviço pelas populações mais afastadas.
Sobre a disponibilidade de Parques e Praças, verifica-se a concentração desses equipamentos
nas proximidades do centro da sede municipal. Isso se dá principalmente pela ausência de
implantação de áreas de lazer em novos loteamentos nas periferias da sede.
Já com relação aos distritos e povoado de Barra do Riacho, o atendimento se limita aos poucos
equipamentos presentes em seus territórios, alocados conforme demanda e critérios de
territorialização das políticas setoriais, principalmente de saúde e educação. Porém a
dependência dessas populações dos equipamentos da sede municipal deve ser destacada.
Dessa forma, se faz importante a necessidade de que a abertura de novos loteamentos na
sede seja acompanhada da oferta dos equipamentos públicos necessários à população, bem
como de políticas para melhor atendimento das populações dos distritos e povoados rurais.
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6 Condições de Moradia
Ao considerarmos que a Declaração dos Direitos Humanos reconhece o direito à moradia
adequada como algo essencial para a manutenção de um padrão de vida digno, a temática
habitacional, quando vista em meio às práticas de planejamento urbano se insere como fator
de extrema importância. Este direito, também reconhecido no Brasil pela Constituição Federal,
inclui o acesso à moradia como um dos direitos sociais mínimos, promovendo para isso
diversos programas de habitação pelas três esferas do governo.
O presente tema é abordado de modo a apresentar um panorama geral da situação
habitacional de Riachão das Neves, com foco nas questões relacionadas ao déficit
habitacional, condição e padrão das moradias, e projetos de habitação social existentes. Além
dos dados secundários coletados em fontes oficiais, também foram incorporadas informações
obtidas na visita de campo no município e informações contidas na prefeitura, a fim de conhecer
melhor a realidade habitacional da região.

6.1 Déficit Habitacional
Déficit Habitacional é o indicador que contribui para a formulação e avaliação da política
habitacional. Seu objetivo é orientar os responsáveis pela política habitacional na construção
de programas capazes de suprir a demanda nos municípios, estados e União. De acordo com
a Nota Técnica “Estimativas do déficit habitacional brasileiro (2007-2011) por municípios
(2010)”, elaborada pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 2013, o déficit
habitacional engloba quatro componentes:
▪

domicílios precários, quais sejam rústicos ou improvisados;

▪

situação de coabitação, compreendendo famílias conviventes com intenção de se mudar
ou residentes em cômodos;

▪

excedente de aluguel, ou seja, domicílios cujo valor do aluguel é superior a 30% da renda
domiciliar total;

▪

adensamento aluguel, caracterizados por domicílios em situação de aluguel com mais de
três habitantes usando o mesmo cômodo de dormitório, o que caracteriza adensamento
excessivo.

De acordo com a Fundação João Pinheiro (2016), o Censo Demográfico de 2010 aponta um
déficit habitacional de 6,490 milhões de unidades, o que corresponde a 12,1% dos domicílios
do país.
Conforme pode ser visto na tabela a seguir, o déficit habitacional no município de Riachão das
Neves é de 763,69 domicílios. Considerando o número total de domicílios igual a 5.911,
entende-se que o percentual de déficit equivale a 12,88 %, similar ao déficit do estado da Bahia
no mesmo ano (12,7 %).
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Tabela 6-1 - Déficit Habitacional - Riachão das Neves – 2010
Componentes e
subcomponentes

Riachão das Neves

Bahia

5.925

4.105.307

Déficit Habitacional

764

521.374

a) Precárias

317

121.417

Rústicos

280

-

Improvisados

36

-

334

254.947

Cômodos

17

-

Conviventes

316

-

c) Excedente Aluguel

105

124.687

d) Adensamento Aluguel

18

20.323

Número de Domicílios

b) Coabitação

Proporção domicílios com déficit
Déficit Habitacional

12,88 %

12,7 %

a) Precárias

41,46 %

3,0 %

b) Coabitação

43,69 %

6,2 %

c) Excedente Aluguel

13,78 %

3,0 %

d) Adensamento Aluguel

2,40 %

0,5 %

Fonte: Nota Técnica do Ipea, 2013. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Assim como ocorre no estado, entre os quatro componentes considerados para o cálculo do
déficit habitacional, Riachão das Neves apresenta um número significativo de unidades em
situação de coabitação, principalmente no tipo Convivente. Em seguida, destaca-se as
unidades domiciliares com características rústicas, que representam mais de 40% do déficit
municipal. Não menos importante, os domicílios sob excedente de aluguel somam quase 14%
do déficit de habitação.
Tomando por base a metodologia proposta pela Fundação João Pinheiro (2011), foram
identificadas duas principais características do déficit, a reposição do estoque e o incremento
do estoque. Segundo a nota técnica do IPEA, a reposição de estoque contempla a necessidade
de reposição das habitações existentes em função de sua precariedade e desgaste de uso,
enquanto o incremento refere-se a demanda por novas moradias decorrentes da coabitação
forçada, de famílias residindo em imóveis locados, com valores que comprometem mais de
30% da renda familiar, e do adensamento excessivo dos imóveis alugados.
Considerando a metodologia citada, observa-se que o município apresenta uma necessidade
mútua de reposição e incremento de estoque, uma vez que, conforme mencionado
anteriormente, as principais causa de déficit no município são as condições precárias das
habitações, demandando sua reposição, e a coabitação familiar e o excedente de aluguel,
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demandando novas unidades para adequar os valores de mercado e dinâmica de oferta e
demanda por habitações no município.
Vale pontuar que os levantamentos feitos para o PMSB identificaram, além dos índices de
déficit habitacional, a adequação das habitações. A inadequação expressa problemas na
qualidade habitacional, principalmente a funcionalidade da moradia com as características do
seu entorno.
Em 2015, foi apresentado o Plano Estadual de Habitação e Interesse Social e Regularização
Fundiária (PLANEHAB) da Bahia. O PLANEHAB mostra que a inadequação habitacional rural
afeta quase a totalidade dos domicílios do estado, um percentual de 90%. Segundo o IBGE
(CENSO, 2010), considera-se:
▪

Moradia adequada: Domicílio particular permanente com rede geral de abastecimento de
água, rede geral de esgoto, coleta de lixo;

▪

Moradia semiadequada: Domicílio particular permanente com pelo menos um serviço
inadequado;

▪

Moradia inadequada: Domicílio particular permanente com abastecimento de água
proveniente de poço ou nascente ou outra forma, sem banheiro e sanitário ou com
escoadouro ligado à fossa rudimentar, vala, rio, lago, mar ou outra forma e lixo queimado,
enterrado ou jogado em terreno baldio ou logradouro, em rio, lago ou mar ou outro destino.

Com relação ao município, segundo dados do CENSO 2010 levantados para o PMSB (IFBA,
2019), apenas 7% dos domicílios de Riachão das Neves é classificado como adequado. Outros
2% são classificados como inadequados, e 90% como semiadequado. Em comparação com
os dados identificados para o estado, a inadequação habitacional na Bahia que atinge 54% dos
domicílios particulares permanentes.
Dessa forma, verifica-se a necessidade de ação da administração municipal para redução do
déficit habitacional, mas também para adequação dos serviços públicos para redução da
situação de inadequação habitacional.

6.2 Características dos domicílios particulares
A partir dos dados quantitativos habitacionais disponibilizados pelo IBGE, relativos ao Censo
de 2010, foi possível distinguir o grau de ocupação dos domicílios em Riachão das Neves,
comparando-os ao Estado do Bahia.
A fim de compreender melhor as características habitacionais da região, é necessário
diferenciar os domicílios particulares permanentes ocupados dos não ocupados. Em primeiro
lugar, entende-se por domicílio particular “o domicílio que foi construído a fim de servir
exclusivamente para habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia
a uma ou mais pessoas.” (IBGE, 2011). Nesse contexto, domicílio particular permanente
ocupado é o que “na data de referência, estava ocupado por moradores e no qual foi realizada
a entrevista.” (Idem, 2011). Já os domicílios permanentes não ocupados, subdividem-se em
fechado, uso ocasional e vago, cuja definição será aprofundada adiante.
Segundo dados do IBGE (2010), o município de Riachão das Neves é dividido em 49 setores
censitários, 32 rurais e 17 urbanos, sendo esses relativos à sede municipal e distritos de
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Cariparé, Entroncamento e São José do Rio Grande. É importante destacar que dos 30 setores
rurais considerados pelo censo 2010, 6 correspondem a pequenos povoados e comunidades
rurais. A seguir são apresentados os dados censitários das principais localidades no território
municipal.
Tabela 6-2 – Dados censitários das principais localidades de Riachão das Neves

Localidade

Contexto Setores População Domicílios

Área (ha)

Densidade
(hab/ha)

Sede

Urbano

10

6470

1758

388,08

17,37

Cariparé

Urbano

3

2151

585

136,23

15,79

Entroncamento

Urbano

2

1212

309

201,02

6,03

São José do Rio Grande

Urbano

2

2093

548

350,64

5,97

Riachão do Pintor

Rural

1

373

121

30,65

12,17

Barra do Riacho

Rural

1

592

144

225,61

2,62

Areias

Rural

1

302

84

110,1

2,74

Canudos

Rural

1

264

89

125,00

2,11

Malhada de Areia

Rural

1

232

68

38,00

6,10

Neves

Rural

1

179

48

35,84

4,99

Pajeú

Rural

1

282

78

99,5

2,83

Demais - Rural

Rural

25

7753

2079

565129,83

0,0037

Fonte: IBGE - Censo 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.

De acordo com os dados contidos da tabela a seguir, Riachão das Neves apresenta
predominância de domicílios particulares ocupados, onde 75,43% 5.923 das casas destinamse à moradia permanente, média superior se comparada a do estado Bahia. Os domicílios não
ocupados correspondem a 24,56 %, 1.929 moradias, média inferior à do estado.
Tabela 6-3 - Domicílios particulares ocupados e não ocupados em Riachão das Neves –
2010.
Riachão das
Neves e
Unidade da
Federação
Riachão das
Neves
Bahia

Riachão das Neves
Ocupados

Não ocupados
Total

n.

%

n.

%

5.923

75,43

1.929

24,56

7.852

4.105.497

81,20

950.244

18,79

0

Fonte: IBGE - Censo 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Para descrever os domicílios não ocupados, considerando sua subdivisão em domicílios
fechados de uso ocasional e vagos, considerou-se os conceitos definidos pelo IBGE, 2011:
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▪

Domicílios fechados: “são aqueles que sabidamente possuíam moradores na data de
referência, mas que não tiveram entrevista realizada para o preenchimento das
informações do questionário, independentemente do motivo da não realização da
entrevista”;

▪

Domicílios de uso ocasional: “domicílio particular permanente que servia ocasionalmente
de moradia na data de referência, ou seja, era o domicílio usado para descanso de fins de
ocasionais estivessem presentes”

▪

Domicílios vagos: “domicílio particular permanente que não tinha morador na data de
referência, mesmo que, posteriormente, durante o período da coleta, tivesse sido ocupado”

Tabela 6-4 - Domicílios não ocupados em Riachão das Neves – 2010.
Riachão das
Neves e
Unidade da
Federação
Riachão das
Neves
Bahia

Domicílios Particulares Não Ocupados
Uso Ocasional

Vagos
Total

n.

%

n.

%

750

38,88

1.179

61,11

1.929

333.793

35,12

616.451

64,87

950.244

Fonte: IBGE - Censo 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.

De acordo com os dados apresentados, verifica-se a predominância de imóveis vagos entre
aqueles não ocupados no município. Tal configuração indica que, embora o município
demande reposição e incremento de estoque, como discutido anteriormente, ele já dispõe de
um número suficiente de imóveis vazios, visto que o déficit habitacional estimado foi de cerca
de 764 unidades. Com 1.179 imóveis vagos no município, o déficit habitacional é superado em
64% pela disponibilidade de imóveis vazios.
Tal cenário indica que esses imóveis não são financeiramente acessíveis à população, o que
leva as pessoas a permanecer com outros familiares ou em condições precárias.

6.3 Moradia social e Programas Habitacionais
Visto como um “divisor de águas” da política habitacional brasileira o programa Minha Casa
Minha Vida (MCMV), instituído pela Medida Provisória (MP) nº 459/2009, permite a
comparação do quadro institucional dedicado ao provimento e financiamento de moradias
sociais brasileiras em dois momentos: o primeiro momento compreende as ações
orçamentárias Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa
Renda e Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social, ambas inseridas no Programa
Habitação de Interesse Social (PHIS) realizadas no período 2007-2010; e o segundo,
associado a um novo esquema, caracterizado pela divisão de responsabilidades atuantes entre
o poder público e determinadas instituições ou agentes financeiros, onde o acesso à moradia
passa a ocorrer, majoritariamente, por meio de aquisição obtida a partir de financiamento
oneroso, ainda que em parte subsidiado.
De acordo com informações da plataforma on-line do programa, o Minha Casa Minha Vida
(MCMV) é vista como a maior iniciativa de acesso à casa própria já criada no Brasil, prevendo
diversas formas de atendimento às famílias que necessitam de moradia, tendo em vista a
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localização do imóvel a partir de sua classificação em áreas rurais ou urbanas, coeficientes de
renda familiar e valor da unidade habitacional, facilitando assim, o acesso a conquista da casa
própria por famílias de baixa renda. De um modo em geral, o programa realiza suas concessões
por meio da categorização da renda familiar mensal, cujas especificações serão mais
detalhadas na tabela a seguir:
Tabela 6-5 - Classificações do Programa MCMV
Renda Familiar Mensal
Até R$ 1.800,00
Até R$ 2.600,00

Faixa do MCMV

Característica

Faixa 1

Até 90% de subsídio do valor do imóvel. Pago
em até 120 prestações mensais de, no máximo,
R$ 270,00, sem juros.

Faixa 1,5

Até R$ 47.500,00 de subsídio, com 5% de juros
ao ano.

Até R$ 4.000,00

Faixa 2

Até R$ 29.000,00 de subsídio, com 6% a 7% de
juros ao ano.

Até R$ 9.000,00

Faixa 3

8,16% de juros ao ano

No caso de agricultores e trabalhadores rurais, a renda anual da família deve ser de até R$78.000,00
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional, Programa Minha Casa Minha Vida. Elaboração:
ARCADIS, 2020.

Para sua melhor aplicação, o programa se subdivide em 3 diferentes modalidades:
▪

Minha Casa Minha Vida Urbano;

▪

Minha Casa Minha Vida Entidades; e

▪

Minha Casa Minha Vida Rural.

Em relação a modalidade Minha Casa Minha Vida Urbano, o programa é destinado aos
moradores de centros urbanos, inseridos nas subdivisões de renda bruta mensal com renda
até R$1.800,00 e R$6.500,00. O primeiro subgrupo abrange as modalidades da Faixa 1,
Entidades ou Financiamento; o segundo subgrupo pode ser atendido pelas modalidades de
financiamento contidos nas Faixas 1,5, Faixa 2 ou Faixa 3.
A Modalidade Minha Casa Minha Vida Entidades permite que na modalidade da Faixa 1 as
famílias interessadas possam se organizar de forma associativa por meio de uma Entidade
Organizadora (EO) habilitada e assim produzir suas unidades.
Já o Programa Minha Casa Minha Vida Rural destina-se aos agricultores familiares,
trabalhadores rurais ou de comunidades tradicionais (como quilombolas, extrativistas,
pescadores artesanais, ribeirinhos e indígenas). Esta modalidade possui três grupos de renda,
que variam até R$ 78.000,00 por ano, sendo seu atendimento fornecido tanto à construção de
novas casas quanto à reforma de unidades já existentes.
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Tabela 6-6 - Unidades entregues pelo Programa MCMV – 2018
Unidades entregues no município
Unidades contratadas

138

Total de recursos

3.188.214,18

Unidades entregues

24

Fonte: Secretaria Nacional de Habitação – Ministério do Desenvolvimento Regional, 2018. Elaboração:
ARCADIS, 2020.

Tabela 6-7 – Unidades urbanas entregues no Riachão das Neves conforme subdivisão
do programa – 2014
Faixa 1
Unidades
contratadas
Unidades
entregues

137
23

Faixa 2

Faixa 3

1

0

1

0

* Na base de dados não foram mapeadas unidades habitacionais destinadas à Faixa 1,5.
Fonte: Secretaria Nacional de Habitação – Ministério do Desenvolvimento Regional, 2018. Elaboração:
ARCADIS, 2020.

De acordo com levantamentos feitos pela prefeitura e pelo diagnóstico técnico-participativo do
Plano Municipal de Saneamento, Riachão das Neves não possui loteamentos populares.
Encontrou-se apenas um registro de oficina participativa com menção da atuação do programa
Minha Casa Minha Vida no distrito de Cariparé. Infere-se, portanto, que as unidades entregues
no município dizem respeito a situações individuais, dispersas no território municipal.
Pontua-se ainda que do total contratado, apenas 23 unidades foram entregues. Ou seja, menos
de 20%. Destaca-se também que quase a totalidade das unidades no município dão da primeira
faixa de renda. O que indica e confirma que o perfil da demanda habitacional no município é
das populações mais carentes. Por outro lado, ainda existe uma parcela significativa da
população desatendida, sem acesso ao programa, visto que o déficit habitacional é quase 7
vezes o número de unidades contratadas no município. Muito provavelmente, isso pode ser
relacionado com as populações sem renda.
Nesse sentido, políticas de acesso à moradia devem ser estruturadas para o município e
consideradas para elaboração do Plano Diretor.
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7 Infraestrutura e Serviços Públicos
Para melhor compreender a situação dos equipamentos e serviços públicos oferecidos no
município, assim como de sua infraestrutura, serão apresentados na sequência a análise da
educação, saúde, saneamento básico, cultura e patrimônio histórico, esporte e lazer, energia
elétrica, iluminação pública e segurança pública.
Importante ressaltar que a caracterização da prestação desses serviços públicos tem como
objetivo construir uma análise quantitativa e não qualitativa, ou seja, identificar áreas do
território que tenham carência em relação a prestação desses serviços em detrimento de
outras.

7.1 Saneamento
Entende-se como saneamento básico o conjunto de medidas que visa preservar as condições
do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorando a
qualidade de vida da população e garantindo condições adequadas para o seu
desenvolvimento econômico e social (Trata Brasil, 2017).
No Brasil, o saneamento básico é direito assegurado pela Constituição Federal e definido pela
Lei nº 11.445/2007 (Lei Federal do Saneamento Básico) como o conjunto dos “serviços,
infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais”. No
entanto, o termo saneamento é comumente empregado para tratar dos serviços de acesso à
água potável e à coleta e tratamento de efluentes domésticos.
A lei define ainda a obrigação de que todo município elabore seu Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB), o qual deverá contemplar os quatro serviços básicos:
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Importante destacar que através da
publicação do Decreto nº 9.254/2017, foi definido como prazo final para a elaboração dos
PMSB o mês de dezembro/2019.
Sabe-se que este tema é de extrema importância para o planejamento a longo prazo de uma
cidade, haja visto a tendência de urbanização da população (migração do campo para as
cidades) na maior parte dos municípios brasileiros. O acúmulo da população nos centros
urbanos demanda expansão dos serviços de abastecimento humano, com ampliação da
quantidade de água coletada, das infraestruturas de tratamento de água e da rede de
distribuição. Por outro lado, o volume de efluentes domésticos também cresce, devendo
crescer a rede de coleta e a infraestrutura de tratamento desse efluente, antes de seu descarte
nos corpos d’água.
Neste sentido, o PMSB é uma ferramenta fundamental para auxiliar os municípios no
diagnóstico dos serviços prestados, verificando as deficiências e necessidades, bem como no
planejamento de objetivos e metas para o estabelecimento e propagação do acesso aos
serviços pela população. Ressalta-se ainda que o plano é obrigatório para todos os municípios
brasileiros, com exceção para as regiões metropolitanas, que devem compartilhar a
titularidade, devendo comtemplar toda área municipal: localidades urbanas, rurais, adensadas
e dispersas).
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Deste modo, conhecer a situação da cobertura de serviços de água e esgoto no município,
com foco na identificação de deficiências e ausências, é fundamental para compreender o
impacto direto sobre a população da ausência destes serviços, por exemplo, possibilitando
assim a definição futura de estratégias capazes de minimizá-los.
A respeito do PMSB de Riachão das Neves, o mesmo encontra-se em processo de elaboração,
viabilizado por meio de consórcio firmado entre a prefeitura municipal e com a Fundação
Nacional de Saúde (Funasa) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
(IFBA). Para a condução dos trabalhos do Plano Diretor foi disponibilizado o relatório do
Diagnóstico Técnico Participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico, o qual forneceu
subsídios relevantes dado o atual cenário de quarentena nacional devido à crise sanitária do
COVID-19.
O referido relatório constitui do terceiro produto previsto para a elaboração completa do PMSB,
restando ainda o Prognóstico do Saneamento Básico; Programas, Projetos e Ações do PMSB,
e os Indicadores de Desempenho do PMSB, bem como a Consolidação dos Produtos e
Resumo Executivo. A previsão de conclusão desses trabalhos é ainda no ano de 2020. Tal
como preconizado pela Política de Saneamento Básico conforme a lei 11.445/2007, o PMSB
de Riachão das Neves deverá abordar as temáticas do Abastecimento de Água, Esgotamento
Sanitário, Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos, e Drenagem Urbana e Manejo de
Águas Pluviais.

7.1.1 Esgotamento Sanitário
O déficit de atendimento dos serviços de esgotamento sanitário nas cidades brasileiras tem
resultado em parcela significativa de esgoto sem tratamento e sem destinação adequada, os
quais na maior parte das vezes são dispostos diretamente nos corpos d’água, comprometendo
a qualidade das águas para diversos usos, com implicações danosas à saúde pública e ao
equilíbrio da biota aquática e do meio ambiente de forma geral.
A fonte geradora do efluente é a responsável por caracterizar o tipo de efluente e o tratamento
mais adequado que deverá ser aplicado para que esse volume seja lançado em corpo receptor
de acordo com os parâmetros indicados na legislação ambiental pertinente que não interfira na
qualidade da água a jusante de seu lançamento.
Para a abordagem deste tema serão considerados os dados do Atlas Esgotos – Despoluição
das Bacias Hidrográficas, elaborado e publicado pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pela
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. O documento, publicado em 2017, com dados
referentes ao ano de 2014, traz dados a respeito do diagnóstico do esgotamento sanitário para
a população urbana dos municípios brasileiros, com destaque para suas implicações na
qualidade dos corpos d’água receptores, os investimentos necessários para a coleta e
tratamento dos efluentes domésticos e a proposta de ações e estratégias integradas a serem
realizadas, considerando como cenário futuro o ano de 2035.
Embora o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) também apresente
dados sobre esgotamento sanitário, o nível de detalhamento apresentado por ele é inferior ao
do Altas Esgotos da ANA (2017), razão pela qual optou-se pela utilização desta fonte para a
análise desta temática.
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No município de Riachão das Neves, de acordo com dados levantados para elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico (IFBA, 2019), a solução de esgotamento sanitário
predominante é a utilização de Fossas Rudimentares, seguido de fossas sépticas. A tabela a
seguir, extraída do diagnóstico técnico participativo do PMSB, apresenta a distribuição de
domicílios permanentes por tipologia de esgotamento sanitário.
Tabela 7-1 – Domicílios permanentes por topologia de esgotamento sanitário
UF /
Município

Rede geral
de esgoto
ou pluvial

Fossa
séptica

Fossa
rudimentar

Vala

Rio, lago
ou mar

Outros

Bahia

1.861.808

262.411

1.405.790

110.806

64.347

73.134

Riachão das
Neves

28

453

3.941

25

11

164

FONTE: IFBA,2019; IBGE, 2010.

De acordo com diagnóstico do PMSB, a entidade gestora da infraestrutura existente destinada
ao esgotamento sanitário da cidade de Riachão das Neves é a própria Prefeitura Municipal. A
natureza jurídica da entidade é a administração direta, por meio do poder público na instância
administrativa municipal. Além do serviço de esgotamento sanitário, a Prefeitura é gestora
também dos serviços de manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos.
Embora a Embasa detenha a concessão para a prestação dos serviços de esgotamento
sanitário, conjuntamente com os serviços de abastecimento de água, não há Sistema (SES)
implantado e operado pela entidade, também não há rede coletora operando como sistema
misto (esgotamento e águas pluviais).
Segundo o diagnóstico (IFBA, 2019), quanto à rede de microdrenagem e as estruturas de
macrodrenagem, ambas existem e não recebem contribuições de esgotos, embora o CENSO
2010 tenha identificado uma parcela bastante reduzida de unidade que reportaram lançamento
na rede pluvial.
No município de Riachão das Neves não há atividades geradoras de poluentes concentrados,
como laticínios, matadouros ou granjas. Porém, na sede municipal encontra-se uma situação
de lançamento de esgoto pontual na Rua Sete de Setembro, local conhecido como “Beco da
Raimunda”. Esse local fica no final do canal de água pluvial que corta a cidade, e que a
população que mora na beira do canal, utiliza para despejar parte do seu esgoto secundário.
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Foto 7-1 – Rua 7 de Setembro, Sede
FONTE: IFBA,2019

Foto 7-2 – Rua 7 de Setembro, Sede
FONTE: IFBA,2019

No Distrito de São José as deficiências com o sistema de esgotamento sanitário são mais
graves. As águas cinzas, provenientes de pias de cozinha, banhos e lavagem de roupas são
lançadas a céu aberto em toda comunidade. Essas águas residuárias acabam no Rio Grande,
manancial que se encontra com diversos pontos de lançamento de esgoto doméstico.

Foto 7-3 – Ruas do Distrito de São José do Rio
Grande
FONTE: IFBA,2019

Foto 7-4 – Ruas do Distrito de São José do Rio
Grande
FONTE: IFBA,2019

Sendo inexistentes os sistemas de coleta e tratamento da cidade, seus corpos hídricos acabam
recebendo contribuições sanitárias. Com relação ao estado de conservação das águas, estes
corpos hídricos apresentam-se, com base na inspeção visual apresentada no PMSB (IFBA,
2019), sem maiores impactos sobre a qualidade das águas.
De acordo com o PMSB, o município carece de implantação de fossas para esgoto secundário
ou rede com disposição final em ETE. Alerta-se para o lençol freático superficial em boa parte
da cidade. Em Riachão das Neves não há iniciativa/experimento para o reuso dos efluentes
sanitários de esgoto.
A tabela a seguir sintetiza os principais problemas relacionados a esgotamento sanitário
identificados nos documentos encaminhados pela prefeitura municipal.
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Quadro 7-1 – Principais problemas relacionados ao esgotamento em Riachão das Neves
Problemas Identificados (IFBA, 2019)

Zona
Urbana

Zona
Rural

Problemas operacionais e de manutenção no sistema coletivo, tais
como: Lançamento de esgotos na rede de drenagem ocasionando mau
cheiro, entupimentos e contaminação de cursos d´água

X

São José

Falta Implantação da estrutura da
rede e implantação da estrutura da ETE.

X

Problemas operacionais e de manutenção de fossas, com relação a:
extravasamento do esgoto das fossas com geração de odores,
contaminação do solo superficial e proximidade das pessoas com
esgoto in natura,
Contaminação de eventuais poços rasos que estejam em distância
inadequada das fossas e eventuais problemas sanitários decorrentes da
localização inadequada,

X

Falta de manutenção para limpeza periódica das fossas, lançamento
do efluente de caminhões limpa fossa em locais inadequados, como o
lixão ou, córregos e rios, entre outros;

X

Problemas de gestão do serviço de esgotamento sanitário, seja na
área do planejamento com relação a áreas não atendidas ou ao uso de
tecnologias inadequadas, seja na área da regulação e fiscalização

X

Falta de canal de comunicação da população com o prestador e o
gestor do serviço, entre outros;

X

Situação do esgotamento sanitário de equipamentos públicos e
coletivos (postos de saúde, hospitais, escolas, creches etc.) e relação
com ocorrência de doenças provocadas pelo convívio com esgoto in
natura, entre outros problemas.

X

São José

FONTE: IFBA, 2019.
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Tabela 7-2 - Esgotamento Sanitário - Índice de atendimento na sede municipal de Riachão das Neves.

Riachão das
Neves

População
Urbana
(2013)

Prestador de
Serviço de
Esgotamento
Sanitário

Índice sem
atendimento
(sem Coleta
e sem
Tratamento)

Índice de
Atendimento
por Solução
Individual

Índice de
Atendimento
(com Coleta e
sem
Tratamento)

Índice de
Atendimento
(com Coleta e
com
Tratamento)

Carga
Gerada
Total em
2013 (Kg
DBO/dia)

Carga
Lançada
Total em
2013 (Kg
DBO/dia)

Riachão das
Neves

11.367

Empresa Baiana
de Águas e
Saneamento S.A.

89,59

9

1,41

0

613,8

580,7

Fonte: Atlas Esgoto (ANA), 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Arcadis 219

Estima-se ainda que, do total de carga orgânica gerada na sede municipal 33,09 Kg DBO/dia
sejam removidas com a infraestrutura de coleta e tratamento de esgotos. Como resultado, em
termos de carga orgânica remanescente, ou seja, aquela que não é tratada, há a possibilidade
de que cerca de 580,7 Kg toneladas de carga orgânica sejam lançadas diariamente em corpos
hídricos.
Para a elaboração da estimativa da carga orgânica remanescente utiliza-se o balanço de
cargas, que compreende a divisão do esgoto gerado considerando suas diferentes formas de
encaminhamento: coletado (com ou sem tratamento), solução individual (fossa séptica) e
lançamento a céu aberto, em corpo d’água ou solução precária (sem coleta e disposição em
fossa negra).
No caso do esgoto coletado e tratado, o cálculo da carga remanescente é feito considerando a
eficiência das ETE identificadas, considerando a população urbana atendida por este serviço.
Já para a população servida por solução individual (fossas sépticas) é considerada uma
remoção de 60% da carga orgânica.
Ainda segundo os dados disponíveis no Atlas Esgotos – Despoluição das Bacias Hidrográficas,
estima-se que em 2035 a população urbana seja de 12.450 habitantes, o que geraria uma
carga aproximada de 672,3 Kg DBO/dia. Assim, para que os efluentes gerados sejam coletados
e tratados de maneira adequada, reduzindo gastos com saúde pública e garantindo qualidade
de vida à população, estimam-se que sejam necessários investimentos na ordem de R$
16.882.239,96.
O município de Riachão das Neves não possui um Plano Diretor para componente
esgotamento sanitário. Porém, no âmbito estadual foi realizado o Plano Estadual de Manejo
Pluviais e Esgotamento Sanitário (PEMAPES), que apresenta um planejamento para as ações
estruturais no município. Dentre das ações estruturais definidas no Plano, estão:
▪

Implantação de Sistema separador do tipo convencional: corresponde à implantação
de sistema público de esgotamento sanitário em cidades ou setores urbanos carentes da
benfeitoria;

▪

Recondicionamento da rede mista: representa o aproveitamento da rede existente e
gradual recuperação das estruturas, interceptação de pontos de lançamento bruto e
implantação de estação de tratamento e possível reversão do esgoto coletado do sistema
misto informal para sistema separador existente;

▪

Recondicionamento das fossas existentes: compreende a implantação de tanques
sépticos precedendo câmaras de absorção e programa de manutenção frequente para
limpeza das fossas na sede e implantação de estação de tratamento do efluente
proveniente de caminhões limpa-fossa.

Sobre as possíveis áreas para locação de uma ETE, o diagnóstico do PMSB aponta que a
sede municipal de Riachão das Neves é formada por um revelo que se alterna em baixo e alto,
favorecendo assim a implantação de interceptores para o sistema de esgotamento sanitário,
e que o município possui um corpo hídrico que pode receber o efluente da futura unidade de
tratamento de esgoto, o Rio Grande, porém esse distante 27 km da sede.
.
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Tabela 7-3 - Estimativa de Investimento em Esgotamento Sanitário para 2035 no município de Riachão das Neves

Riachão das
Neves

População
Urbana (2035)

Carga Gerada
Total em 2035 (Kg
DBO/dia)

População Atendida
Estimada em 2035

Investimento em
Coleta (R$)

Investimento em
Tratamento (R$)

Investimento em
Coleta e
Tratamento (R$)

Riachão das
Neves

12.450

672,3

11.205

13.431.083,17

3.451.156,79

16.882.239,96

Fonte: Atlas Esgoto (ANA), 2017. Elaboração: ARCADIS, 2020.
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7.1.2 Sistema de Abastecimento de Água
O abastecimento humano é entendido como um uso consuntivo, utilizado pelo ser humano para
a sua sobrevivência, bem-estar e higiene, sendo considerado pela Política Nacional de
Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997) como um dos usos prioritários dos corpos d´água.
A fim de compreender a situação do abastecimento de água no município de Riachão das
Neves, serão apresentados a seguir análises elaboradas a partir de dados de 2018
disponibilizadas no Sistema Nacional de Informações Sanitárias (SNIS), e do Atlas Brasil –
Abastecimento Urbano de Água, elaborado e publicado pela Agência Nacional de Águas (ANA)
em 2010, que apresenta dados referentes ao sistema de abastecimento adotado na área
urbana e ao tipo de manancial utilizado.
Com relação às informações apresentadas no SNIS, destaca-se que elas são fornecidas pelas
companhias estaduais, empresas e autarquias municipais, empresas privadas e, em alguns
casos, pelas próprias prefeituras, através de formulários online de coleta de dados. Deste
modo, a disponibilidade, atualização e veracidade dos dados é de responsabilidade de cada
prestador de serviço, sendo condição para acessar recursos de investimentos da Secretaria
Nacional de Saneamento (SNSA) do Ministério das Cidades. Entretanto, não foram
encontrados no SNIS dados a partir de 2018. Dessa forma, apresentamos aqui os dados e
informações compilados pelo PMSB (IFBA, 2019).
A concessionária local de abastecimento de água potável é a Empresa Baiana de Águas e
Saneamento (Embasa). De acordo com companhia, 2.809 domicílios recebem água tratada
dos seus sistemas, incluindo a sede e povoados próximos, como: Barrinha, Capim grosso e
Pedra de Cal. Este tipo de abastecimento está em fase de ampliação nas localidades de
Brejinho, que receberá mais 900 metros de rede de abastecimento, e Saco de pedra, com
4.128 metros de novas instalações.
O abastecimento por rede é realizado na zona urbana pela Embasa. Porém, em algumas
comunidades da zona rural são as Associações de Moradores, com apoio da prefeitura, que
operam os sistemas. A Prefeitura Municipal, em parceria com a Companhia Ambiental e de
Recursos Hídricos da Bahia (CERB), é responsável pelo abastecimento de água dos demais
distritos e localidades, os quais recebem água de poços artesianos de baixa vazão, muitos
destes poços com água salobra devido às características minerais do solo da região, e
insuficientes para atender à demanda crescente dos povoados.
Para promover a melhoria do acesso a água no município o mesmo foi contemplado no
Programa Primeira Água, que tem o objetivo atender as populações rurais de baixa renda, de
forma a promover qualidade e quantidade suficientes à segurança alimentar e nutricional,
através de cisternas para captação e armazenamento de água da chuva para o consumo
humano. De acordo com o Ministério da cidadania e da secretaria Nacional de Segurança
alimentar, 266 cisternas devem ser implantadas pelo Programa em abril de 2019.
A alternativa de abastecimento de água por carro-pipa só é utilizada em Riachão das Neves
para atender eventualmente algumas comunidades, apenas durante o período de seca. No
município, de acordo com o PMSB, não há de operação carro-pipa pelo Exército Brasileiro.
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Levando em consideração os sistemas operados pela Embasa, Associações e Prefeitura, além
das soluções individuais presentes no território, as condições dos domicílios de Riachão das
Neves de acordo com a tipologia de abastecimento de água são sintetizadas a seguir com
dados do CENSO 2010 levantados pelo PMSB.

Outra

61.540

113.409

17.994

112.009

79.483

Riachão
das
Neves

3.448

377

873

15

38

21

1.019

97

Água da chuva
armazenada de
outra forma

209.862

Água da chuva
armazenada em
cisterna

222.306

Carro-pipa

3.273.432

Rede geral de
distribuição

Bahia

UF / Município

Rios, açudes,
lagos e igarapés

Poço ou nascente
fora da
propriedade

Poço ou nascente
na propriedade

Tabela 7-4 – Domicílios permanentes por tipologia de abastecimento de água

FONTE: IFBA,2019

Verifica-se que o abastecimento por rede de distribuição, apesar de corresponder à maioria
dos domicílios, ainda se encontra distante de se tornar uma opção amplamente aplicada. Isso
se dá principalmente pela grande quantidade de povoados rurais no município, onde as
condições físicas e econômicas inviabilizam a operação de sistemas de distribuição.
De acordo com o PMSB, o sistema operado pela EMBASA para atendimento da sede municipal
e povoados vizinhos é composta por duas estações elevatórias, seguida do tratamento em uma
estação que abriga também o reservatório apoiado de 150m3. No perímetro urbano da sede
municipal, fica instalado o outro reservatório de 200m3, conforme pode ser observado o croqui
do Sistema de abastecimento de Água (SAA) de Riachão das Neves.
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Figura 7-1 - Sistema de abastecimento de Água de Riachão das Neves

FONTE: IFBA. 2019.

Como pode ser verificado no croqui do sistema, Riachão das Neves utiliza um manancial
superficial através da estrutura de captação de água da Codevasf. O sistema de captação
possui seis bombas tubulares em operação e foi outorgado pela portaria 8921/2018 do INEMA.
A tomada de água desse sistema pertencente ao sistema de irrigação da CODEVASF,
localizado na área do Distrito de Irrigação Riacho Grande.
A vazão outorgada pela Codevasf visa atender o projeto Nupeba para fins de irrigação nos
municípios de Barreiras e Riachão das Neves com um total de 448.960 m³/dia, cedendo parte
dessa vazão para a Embasa. Assim, uma vazão de 20l/s é transportada para atender a zona
urbana de Riachão das Neves. De acordo com o PMSB, atualmente a CODEVASF alega que
não há problemas de vazão, nem impactos que possam comprometer a segurança hídrica do
manancial utilizado pelo sistema. Segundo análise feita pelo PMSB, o manancial possui
disponibilidade hídrica para melhorar e ampliar a distribuição de água no município.
Já com relação a estrutura de tratamento do SAA operado pela Embasa, a mesma é composta
por uma casa de química e um pequeno laboratório de análise química para monitoramento da
água tratada. Por se tratar de sistemas de captação superficial, a aplicação do cloro e do flúor
é feita após o tratamento convencional com bombas dosadoras para cada elemento químico.
No total são duas bombas dosadoras para aplicação dos produtos e o sistema opera a uma
vazão de 50 m³/dia.
Dentre os problemas relatados no PMSB, destacam-se: infiltrações nas paredes da ETA,
aparelhos, as bombas reservas não funcionam, e bombas dosadoras em péssimas condições
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de funcionamento com a parte elétrica exposta. A ETA não possui tratamento de lodo, sendo
disposto no seu próprio terreno, mas existe o reuso de água de lavagem dos filtros.

Foto 7-5 – ETA EMBASA Riachão das Neves
FONTE: IFBA,2019

Foto 7-6 – ETA EMBASA Riachão das Neves
FONTE: IFBA,2019

De acordo com o PMSB o reservatório da cidade apresenta problemas relacionados com a
com sua estrutura. A tampa do reservatório está danificada, as paredes com infiltrações, os
ferros estão aparentes e há alguns vazamentos. Já o reservatório da ETA não apresenta
problemas.
A distribuição de água tratada do SAA de Riachão das Neves é feita através de uma rede com
extensão total de 54.618 m, e diâmetro de tubulação variando entre 32 mm e 150 mm. De
acordo com o operador do sistema a pressão máxima atingida pelo sistema é de 20mca e a
mínima 10mca. Além da sede municipal, a distribuição de água é feita na zona rural nas
localidades: Barrinha, Capim Grosso e Pedra do Cal.
O PMSB aponta que a operação do sistema tem dificuldade na distribuição devido a distância
entre as áreas povoadas e o sistema de distribuição. Além disso, a rede de distribuição
apresenta vazamentos recorrentes nas redes de ferro galvanizado e cimento amianto
existentes. De acordo com o diagnóstico do sistema, o índice de perda de distribuição em
Riachão das Neves é de 14,6 % do volume produzido. Ou seja, pouco mais de um décimo da
água captada e tratada se perde antes de ser consumida. De acordo com o Instituto TrataBrasil
esse índice no estado da Bahia é próximo de 50% e de 37% no Brasil como um todo.
Quanto a prestação do serviço de abastecimento de água por Associações Comunitárias, ou
Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) uma parte significativa da
população da zona rural depende do abastecimento desses sistemas simplificados, que são
basicamente os poços operados por moradores locais e mantidos pela prefeitura.
No município de Riachão das Neves, o PMSB levantou 126 poços instalados no município, dos
quais cerca de 30 são operados por SSAA. Destaca-se que o SSAA de Cariparé possui uma
ETA instalada e tem mais de 15 poços tubulares em operação nas localidades de Areias,
Tanque, Poço, Bacupari, Areias Velhas, Pajeú, Grota Funda e Canudos. O SSAA de São José
do Rio Grande realiza a captação superficial do rio e possui ETA instalada. Em Barra do Riacho
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há um sistema de filtros para tratamento da água. Já o SSAA de Entroncamento tem seus
poços localizados principalmente nos povoados de Santa Rita e Prazeres.
Diferentemente da água distribuída na sede de Riachão das Neves, oriunda do sistema
operado pela Embasa e que recebe o tratamento convencional, incluindo desinfecção e
fluoretação, os sistemas rurais das SSAAs de manancial subterrâneo, operados por
associações comunitárias não têm tratamento de água. Apenas os sistemas simplificados de
São José do Rio Grande e Cariparé passam por filtração, porém não é realizado o tratamento
completo com desinfecção e fluoretação.

Foto 7-7 – Reservatório SSAA Entroncamento
FONTE: IFBA,2019

Foto 7-8 – Poço SSAA Entroncamento
FONTE: IFBA,2019

De acordo com o diagnóstico feito pelo PMSB, os principais problemas presentes nesses
sistemas de abastecimento são resumidos no quadro a seguir.
Quadro 7-2 – Principais problemas relacionados ao abastecimento de água em Riachão das
Neves
Problemas Identificados (IFBA, 2019)

Zona
Urbana

Zona
Rural

Má qualidade da água bruta captada em função da situação da fonte
usada (manancial, poço, nascente)

X

Em relação à proteção do entorno, presença de carga orgânica e de
poluentes em níveis inaceitáveis

X

Conflitos de uso do recurso hídrico
Deficiência operacional que pode afetar também a disponibilidade
para o consumo humano, entre outros aspectos;

X

Potabilidade da água distribuída para o consumo humano, que deve
atender aos parâmetros da Portaria nº 2.914/2011, visando garantir a
segurança da população usuária do serviço;

X

Regularidade do abastecimento em todas as áreas atendidas,
identificando, quando for o caso, as causas de problemas verificados
que podem estar ligados à intermitência (se de produção, se

X
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Problemas Identificados (IFBA, 2019)

Zona
Urbana

Zona
Rural

X

X

operacional, se relacionada à disponibilidade de energia elétrica, se de
gestão da demanda, entre outros);
Desabastecimento ou abastecimento irregular em decorrência de
escassez do recurso hídrico, do nível de desperdício no consumo, do
nível de perdas provocadas pelo prestador de serviços, entre outros;
Áreas não atendidas pelo serviço público de abastecimento de
água, identificando e mapeando quais são essas áreas e qual a
população afetada, soluções informais (coletivos e individuais)
encontradas pela população para suprir a necessidade de consumo, a
exemplo de uso de poços, busca por água em outros locais implicando
em transporte e armazenamento indevidos, entre outros;

X

Uso de poços rasos em áreas urbanas sem controle sobre a
qualidade da água, onde é comum a coexistência desses poços com
fossas no mesmo terreno e sem as condições de segurança para evitar
contaminação;

X

Ocorrência de doenças relacionadas com o consumo de água não
potável e/ou com a indisponibilidade do serviço para determinadas
comunidades.

X

FONTE: IFBA, 2019.

Anteriormente ao PMSB, o município de Riachão das Neves não possui um Plano Diretor para
o componente abastecimento de água. A inexistência de um plano ou simplesmente diretrizes
para a execução dos serviços de abastecimento de água, expõe a falta de planejamento na
gestão do saneamento básico, para uma prestação de qualidade com o objetivo de atender a
necessidade da população.
Ressalta-se a importância do PMSB nesse contexto, visto que o instrumento trará um conjunto
de ações coordenadas para o atendimento das deficiências apontadas.

7.1.3 Coleta e disposição dos resíduos sólidos
O enfrentamento dos problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo e
disposição inadequados dos resíduos sólidos no Brasil se estabelece definitivamente com a
Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Entre outros
aspectos, prevê a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos e a logística
reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo (MMA, 2016).
Apesar deste avanço no que se refere ao marco legal, a prevenção e a redução de geração de
resíduos, assim como sua adequada destinação e disposição, ainda se encontram em um
patamar muito incipiente no Brasil.
O descarte dos resíduos sem nenhum tratamento, prática ainda comum, afeta o solo, a água e
o ar. A contaminação dos solos e as alterações de suas características físico-químicas
associam-se à poluição das águas, seja devido à percolação do líquido gerado pela
decomposição da matéria orgânica presente no lixo (chorume) descartado em lixões e,
igualmente, nos denominados “aterros controlados”, seja diretamente, pelo descarte de
resíduos em cursos d´água ou a estes carreados pelas enxurradas, comprometendo suas
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características e causando assoreamento dos corpos hídricos. Como reflexo, tem-se águas
subterrâneas e superficiais poluídas, redução de disponibilidade de água, disseminação de
doenças de veiculação hídrica, enchentes, além da perda do valor cênico das paisagens desta
forma afetadas (MOTA et al., 2009).
No Brasil, de acordo com MMA (2012), prevalece o resíduo orgânico, mostrando um potencial
expressivo para a compostagem orgânica e geração de energia. Seguem-se os resíduos de
papel e de plástico, cujas reciclagens ainda são pouco exploradas.
As questões relativas aos resíduos sólidos urbanos (RSU), quais sejam, geração,
aproveitamento e destinação final, ganham relevância crescente, notadamente nos centros
urbanos dos países como o Brasil, nos quais há uma tendência crescente de urbanização e de
consumo.
A gestão dos resíduos sólidos no município de Riachão das Neves é de responsabilidade da
prefeitura, mais especificamente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que tem uma
estrutura apropriada para a gestão e consequentemente para prestação dos serviços. Porém,
a prestação do serviço é terceirizada, sendo executada pela Empresa Souza Gomes,
vencedora do processo licitatório em março de 2019.
Segundo o diagnóstico do PMSB, a destinação final dos resíduos da sede municipal é feita de
forma inadequada. O município possui quatro lixões em todo território do município, todos a
céu aberto. O lixão da sede do município de Riachão das Neves está situado na serra próximo
da entrada da fazenda Bascal.
Os resíduos sólidos são jogados sem nenhum tratamento, e ficam expostos no solo. Os
técnicos da prefeitura desconhecem os responsáveis por colocar fogo no lixão, tento como
hipótese os catadores de materiais recicláveis que circulam pelo local. A área já foi isolada,
porém no momento das visitas técnicas do PMSB as cercas estavam quebradas, e possuía um
catador na área. Os demais lixões ficam localizados nos distritos de Entroncamento, São José
do Rio Grande, e Cariparé.
Os lixões são caracterizados como vazadouros a céu aberto e são considerados a forma de
disposição final de resíduos mais precária, destinando todos os tipos de resíduos, recicláveis,
rejeitos e orgânicos pro mesmo local. Como os lixões não têm tratamento ambiental, a
decomposição dos resíduos sólidos contamina o solo e, consequentemente, os lençóis
freáticos subterrâneos. Além do vazamento de chorume, o resíduo produz gases poluentes e
facilita a reprodução de insetos transmissores de doenças. Outro problema grave é a presença
de catadores e coletores das camadas mais pobres da população, que se submetem a
situações assépticas e a riscos para encontrar objetos e comidas nos lixões. Essa forma de
disposição final é completamente proibida pela legislação vigente
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Foto 7-9 – Lixão na Sede Municipal
FONTE: IFBA,2019

Foto 7-10 – Lixão em São José do Rio Grande
FONTE: IFBA,2019

Foto 7-11 – Lixão em Cariparé
FONTE: IFBA,2019

Foto 7-12 – Lixão em Cariparé
FONTE: IFBA,2019

De acordo com o levantamento feito pelo PMSB com dados do CENSO 2010, os domicílios de
Riachão das Neves podem ser organizados por tipologia de destinação de resíduos, de acordo
com a tabela a seguir.

Outro

Queimado

Enterrado

Jogado em
rio, lago ou
mar

Jogado em
terreno baldio
ou logradouro

Colocado em
caçamba de
serviço de
limpeza

Coletado
diretamente
por serviço de
limpeza

UF / Município

Tabela 7-5 – Domicílios permanentes por topologia de destinação de resíduos

Bahia

2.505.674

614.229

208.551

3.550

26.201

713.711

21.703

Riachão
das Neves

1.509

1.124

534

-

77

2.611

32

FONTE: IFBA,2019

Verifica-se que apesar da maioria dos domicílios contar com sistema de coleta, a destinação
final desses resíduos é irregular. Considerando as demais tipologias, infere-se que
praticamente todo os resíduos gerados em Riachão das Neves não possuem destinação final
adequada. Destaca-se ainda a alta representatividade dos domicílios que queimam seu lixo.
Isso se principalmente pela falta de cobertura dos serviços de coleta nas áreas rurais.
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A coleta dos resíduos sólidos produzidos em Riachão é executada com distinção dos tipos de
resíduos existentes com os dias de coleta pré-definidos. O veículo que faz a coleta domiciliar
recolhe simultaneamente os resíduos dos estabelecimentos comerciais, das feiras, do
mercado, e da varrição. Os resíduos de serviços de capina, podas, jardinagem e construção
civil, dada a especificidade, recebem alguma diferenciação quanto à coleta. Não existem
projetos de coleta seletiva no município de Riachão das Neves.
Na Sede ocorrem duas coletas de resíduos por dia, realizadas de segunda a sábado, com o
caminhão compactador com capacidade de 8m³. De acordo com as informações do PMSB,
alguns domicílios implantaram cestas de metal vazadas com pedestal para o acondicionamento
dos seus resíduos, visando o ordenamento da sua disposição até o momento da coleta e para
evitar o rompimento dos recipientes por animais. Com o mesmo objetivo, em alguns
logradouros os sacos com resíduos são amarrados nos galhos das árvores pela população até
ser coletado.
A coleta dos resíduos domésticos em Cariparé é realizada 02 vezes por semana. A coleta de
entulhos é realizada duas vezes na semana e a de podas é diária. Já para as podas de árvore
a remoção é diária. A população utiliza alguns coletores reciclados de resíduos domiciliares,
como baldes plásticos e cestas de madeira.
Em São José do Rio Grande são realizadas duas coletas por semana. Cada dia são
necessárias em média 07 caçambas de 6m³/dia coletadas de resíduos domésticos, tendo um
equivalente aproximado de 84m³/semana. coleta dos resíduos de poda de arvores são
realizadas 03 vezes por semana.
A coleta de resíduos domésticos no distrito de entroncamento é realizada 3 vezes por semana,
cada dia de coleta são necessárias de 4 a 5 viagens no caminhão basculante (caçamba 6 m³).
A coleta de entulho e poda é realizada duas vezes por semana. Cada dia coleta de entulho e
poda resulta em aproximadamente 20 m³ de resíduos.
De acordo com o PMSB os geradores dos resíduos dos serviços de saúde (RSS) segregam
seus resíduos na fonte, sendo basicamente de dois tipos: os resíduos sólidos comuns e
infectantes, e os resíduos classificados como perfurocortante. Atualmente a coleta desses
resíduos é realizada por uma empresa especializada, a RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS
EIRELI, contratada através do processo administrativo Nº 250/2017. A RETEC transporta os
resíduos dos serviços de saúde dos estabelecimentos públicos municipais para incineração na
cidade de Barreiras.
A coleta de resíduos volumosos é realizada pela prefeitura através da coleta agendada, de
acordo com a demanda e não há cobrança para realização desses serviços. Existe fiscalização
para coibir a disposição inadequada desses resíduos, porém o descarte inadequado ainda
ocorre em algumas áreas públicas.
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Foto 7-13 – Disposição para coleta em Cariparé
FONTE: IFBA,2019

Foto 7-14 – Acondicionamento de resíduos
em Cariparé
FONTE: IFBA,2019

Foto 7-15 – Resíduos volumosos acumulados
na sede municipal
FONTE: IFBA,2019

Foto 7-16 – Veículo de coleta de resíduos
FONTE: IFBA,2019

De acordo com os levantamentos feitos no diagnóstico do PMSB, os principais problemas
identificados com relação ao manejo de resíduos sólidos no município são os seguintes:
Quadro 7-3 – Principais problemas relacionados ao manejo de resíduos em Riachão das Neves
Problemas Identificados (IFBA, 2019)

Zona
Urbana

Geração excessiva de resíduos sólidos, baixa adesão a
iniciativas/ações de reaproveitamento, reutilização e de reciclagem e de
combate ao desperdício;
Acondicionamento inadequado dos resíduos postos para a coleta
(disposto fora dos dias e horários da coleta, em recipientes
inadequados, lixo espalhado nas ruas por animais, oferecendo riscos
sanitários e de segurança para os transeuntes e funcionários da coleta);
Áreas não atendidas pelo serviço, indicando o perfil socioeconômico
da população dessas áreas e eventuais dificuldades de acesso;

Zona
Rural
X

X

X

X
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Problemas Identificados (IFBA, 2019)

Zona
Urbana

Qualidade do serviço prestado como não atendimento à programação
de coleta divulgado para a população, resíduos deixados pelos garis
nas calçadas, vias e logradouros públicos, estado de conservação da
frota utilizada, ausência de balança e de procedimentos de fiscalização
e controle etc.;

Zona
Rural
X

Condições de segurança das pessoas que trabalham nas
guarnições, existência de pontos de apoio para quem trabalha no
serviço de limpeza pública;

X

X

Gargalos institucionais e operacionais da coleta seletiva ligados a:
falta de apoio aos catadores, ausência de estudos de viabilidade do
negócio social das cooperativas/associações de catadores etc.;

X

X

Aterros mal construídos e mal operados, existência de lixões
clandestinos espalhados pelo município, identificação e informação
sobre áreas de risco existentes decorrentes da contaminação causada
pela disposição inadequada dos resíduos sólidos (poluição do lençol
freático e cursos d´água, poluição do ar, desmatamento/assoreamento,
erosões, explosões de gás, bem como de incômodos para a
comunidade de entorno, se houver);

X

X

Tipo de relação instituído pelo poder público com a população,
sobretudo quanto à informação sobre a prestação dos serviços,
capacidade de resolver as demandas e reclamações dos moradores,
entre outros aspectos;

X

Atendimento à legislação vigente e às Resoluções Conama que
regulamentam sobre o gerenciamento de RCC (entulhos dispostos pela
cidade, assoreando inclusive cursos d´água), oneração do serviço
prestado pela Prefeitura quando deveria ser pelo gerador;

X

X

Atendimento à legislação vigente e às Resoluções Conama que
regulamentam sobre o gerenciamento RSS (acondicionamento,
transporte e destinação final inadequados), entre outros resíduos
especificamente gerados em volume significativo no município.

X

X

FONTE: IFBA, 2019.

Para o município de Riachão das Neves, o Plano de Regionalização da Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos para o Estado da Bahia, elaborado em 2012, estabeleceu que, devido à
distância dos municípios polos dos arranjos territoriais compartilhados e pela falta de vias de
acesso, a proposição será do tipo individualizado, com o encerramento dos lixões e a
implantação de um aterro sanitário de pequeno porte (ASPP) associado a uma unidade de
compostagem. Porém não foram identificados projetos para execução dessa adequação.
Vale destacar que a implementação de instrumentos de planejamento na gestão dos serviços
de manejo e limpeza urbana promove uma prestação eficiente e eficaz. Entre esses
instrumentos pode-se listar os principais, sendo:
▪

Plano Diretor de Limpeza Urbana – PDLU;

▪

Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos – PGRSU;

▪

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS.
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Anteriormente ao PMSB, o município de Riachão das Neves não dispõe desses instrumentos,
ficando inadimplente na obrigatoriedade prevista na Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de
Resíduos Sólidos e seu Decreto regulamentador nº 7.404/2010. Porém Riachão das Neves
dispõe da Lei Nº 594 de 10 de julho de 2015, que normaliza as atividades do Sistema de
Limpeza Urbana no município.
Ressalta-se a importância do PMSB nesse contexto, visto que o instrumento trará um conjunto
de ações coordenadas para o atendimento das deficiências apontadas com relação ao manejo
de resíduos sólidos.

7.1.4 Sistema de drenagem urbana
O sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais é formado por um conjunto de
atividades e infraestruturas que fazem o transporte, detenção, tratamento e disposição final
das águas pluviais drenadas, além da retenção para o amortecimento de vazões de cheias.
Convencionalmente, o sistema de drenagem urbana engloba dois subsistemas principais: a
microdrenagem e a macrodrenagem. Entende-se como microdrenagem o sistema capaz de
receber e conduzir as águas das chuvas vindas das construções, lotes, ruas, praças etc., sendo
definido essencialmente pelo traçado das vias.
O serviço de drenagem em Riachão das Neves é realizado pela prefeitura. Segundo o
diagnóstico do PMSB (IFBA, 2019) o responsável pela gestão do sistema é um profissional de
nível técnico e não existe a verificação e análise de projeto de pavimentação ou loteamento na
prefeitura. Dessa forma, não há obrigatoriedade de instalação de equipamentos de
microdrenagem para implantação de loteamentos ou aberturas de ruas no município.
Projetos dos sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário são obrigatoriamente
apresentados à prefeitura apenas quando da necessidade de licenciamento ambiental
municipal, devido ao potencial poluidor do empreendimento. Já a fiscalização das estruturas
de drenagem do município é precária (IFBA, 2019).
Os elementos da drenagem inicial, em geral, estão em condições que expressam a falta de
manutenção. Dispositivos de captação de águas pluviais, tipo bocas de lobo, encontram-se
danificadas e obstruídas por sedimentos, carreados de vias não-pavimentadas, ou mesmo por
falta de limpeza urbana, com presença de resíduos sólidos, que em ambas situações, mitiga
ou anula a eficiência de captação da água. Já no distrito de São José são mais frequentes
esses dispositivos de drenagem que direcionam, ao final dos canais, as águas pluviais para o
Rio Grande
De acordo com dados levantados pelo PMSB, o traçado urbano das vias do município
apresenta arruamentos separados por quarteirões com extensões médias (entre 70 e 100 m
entre duas ruas), com vias de largura média (de 3 a 5 metros de largura) e passeios estreitos
com 1,5 metro ou menos de largura. Parte da zona urbana tem aptidão dos solos à infiltração.
As edificações não dispõem de espaços para implantação de reservatórios individuais de
amortecimento nas áreas críticas. Porém a população possui hábito de utilizar as águas de
chuva para consumo residencial, principalmente a zona rural que possui o abastecimento de
água por poços, que na sua maioria possui a água salobra.
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Não existe no município um Plano Diretor Municipal do sistema de Drenagem Urbana e Manejo
de águas pluviais e não existe um órgão responsável pelo controle de enchentes e drenagem
urbana em Riachão das Neves. No município não há atuação do órgão da Defesa Civil
Municipal, apesar da importância sobre o sucesso das ações empreendidas.
A tabela a seguir sintetiza os principais problemas relacionados a drenagem identificados nos
documentos encaminhados pela prefeitura municipal.
Quadro 7-4 – Principais problemas relacionados a drenagem em Riachão das Neves
Zona
Urbana

Problemas Identificados (IFBA, 2019)
Ocorrência de rompimento de tubulações, causando extravasamentos
e exposição dos moradores a proliferação de vetores
Existência de pontos obstruídos pela disposição inadequada de
resíduos sólidos em terrenos próximos às vias e aos cursos d´água de
desague, incluindo descarte inadequado de entulho, galhadas e até
volumosos (colchões, eletrodomésticos, sofás, etc.), o que também
denuncia falha grave no serviço de manejo de resíduos sólidos e
limpeza urbana;

Zona
Rural
X

X

X

Existência de pontos de estrangulamento nos corpos d´água de
desague (canais, lagos, córregos, rios) que resultam na ocorrência de
inundações em função do nível de ocupação da bacia contribuinte;
Áreas onde tem drenagem natural e que se encontram com o solo
compactado, dificultando a infiltração da água e com sinais de erosões
e voçorocas;

X

Falta de manutenção periódica na área rural, particularmente nas
estradas vicinais, com vistas a indicar os problemas acarretados para a
comunidade e quais são os responsáveis pela correção dos mesmos.

X

FONTE: IFBA, 2019.

O Plano Estadual de Manejo Pluviais e Esgotamento Sanitário (PEMAPES), que apresenta um
planejamento para as ações estruturais compreendidas como obras de drenagem. As ações
estruturais previstas no Plano são arranjos gerais das bacias urbanas e a distribuição espacial
das áreas críticas identificadas na cidade. O que se pretende com estes dispositivos é garantir
que as águas pluviais possam dispor de eficiente capacidade de transporte nas linhas de
macrodrenagem. O plano prevê ainda indicações de locais estratégicos no que se refere
à possibilidade do uso de reservatórios de amortecimento.
Complementam o conjunto de intervenções as indicações de áreas que requerem a
implantação de dispositivos de microdrenagem, os estudos específicos e a indicação de
serviços de cadastramento de dispositivos.

7.2 Educação
O tema educação teve como objetivo caracterizar o nível de escolaridade da população, bem
como identificar os recursos físicos e humanos disponíveis no município de Riachão das Neves.
Para tanto foram levantadas informações em banco de dados oficiais, órgãos públicos, além
de terem sido coletados dados de levantamentos prévios da prefeitura municipal.
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Considerando-se como ponto de partida a análise do IDHM municipal, observa-se que das três
dimensões consideradas que compõem o índice (longevidade, educação e renda), a educação
apresentou o menor índice em Riachão das Neves nos anos 2000 e 2010. Portanto, entendese que a educação pode ser considerada como um dos maiores entraves para a elevação do
nível de desenvolvimento humano do município, visto que os avanços em longevidade e renda
se encontram em patamares mais elevados.
Para analisar as condições de escolaridade da população foram analisadas as taxas de
analfabetismo totais do município, e comparadas com os resultados obtidos para o estado do
Bahia.
Tabela 7-6 - Taxa de Analfabetismo no município de Riachão das Neves e no estado do
Bahia – 2000, 2010

Grupos de
idade

Riachão das Neves

Bahia

2000

2010

2000

2010

11 a 14 anos

15,99 %

6,57 %

10,78 %

5,01 %

15 a 17 anos

12,31 %

4,49 %

7,78 %

3,07 %

18 a 24 anos

19,56 %

7,17 %

10,89 %

3,99 %

25 a 29 anos

32,26 %

13,87 %

15,16 %

6,64 %

Fonte: PNUD, Atlas Brasil, 2013. Elaboração: ARCADIS, 2020.

Verifica-se que houve uma redução significativa das taxas de analfabetismo em Riachão das
Neves para todas as faixas etárias entre 2000 e 2010. Entretanto, todos os índices municipais
se encontram acima dos valores estaduais. O que demonstram uma situação mais críticas do
município em comparação com o estado.
A Educação no Município de Riachão das Neves é oferecida por meio das redes de ensino
estadual, municipal e privada. O Núcleo Territorial de Educação (NTE), a partir da Coordenação
de Desenvolvimento da Educação Básica (CODEB), vinculada à Secretaria da Educação do
Estado da Bahia, mantém no município, juntamente com a gestão local, o acesso ao ensino
médio para população.
A coparticipação do município ocorre com a disponibilidade do transporte escolar para todos
os alunos, tanto para os dias de aulas normais, quanto para as atividades extras que
acontecem no Colégio Estadual Eliel Martins, que funciona nos três turnos, diurno e noturno.
Por existir apenas uma escola no Sistema Estadual de Ensino que oferece o ensino médio, as
matrículas anualmente oscilam com aumento ou diminuição do número de alunos matriculados
(IFBA, 2019).
O município oferece o Atendimento Educacional Especializado (AEE), na Sala de Recurso
Multifuncional (SRM) para crianças com Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Sendo
atualmente 9 salas em funcionamento e 3 para serem ativadas na sede e zona rural. Em média,
47 alunos tiveram atendimento especial no ano de 2018.
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Desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental II o ensino é oferecido pelo município, tanto
na sede municipal como nas zonas rurais. Em Riachão das Neves existem aproximadamente
cinquenta povoados, sendo assim a maioria das escolas estão localizadas na zona rural. Na
sede existem apenas cinco escolas, enquanto na zona rural são 31, conforme apresentado a
seguir. No entanto, há apenas 1 creche pública no município, localizada no centro da cidade.
Em 2017, setenta e quatro crianças eram atendidas pela creche.
Os alunos após concluírem o ensino médio optam pelos cursos técnicos, ou ingressam nas
universidades. A cidade de Barreiras, distante apenas 54 km do município está entre umas das
preferidas para alcançar as graduações técnicas e o ensino superior dos jovens riachãonevenses. A prefeitura dispõe de ônibus aos alunos do município que vão diariamente para
Barreiras que saem às 17h30min e retornam às 22h30min. Existe em Riachão das Neves
apenas um curso técnico em Enfermagem e Pedagogia, oferecidos pelo Centro de Tecnologias
Educacionais e Consultoria (CETEC), mas outros cursos estão previstos para serem
implementados e oferecidos à população.
Adicionalmente, a Secretaria Municipal de Educação (SME) propõe várias ações para o
desenvolvimento da Educação Ambiental, desde o estudo, pesquisa, sobre todos esses
conteúdos no currículo, onde os profissionais da educação são orientados, em especial aos
coordenadores pedagógicos par acompanhamento da rede em seu planejamento, plano de
curso e atividades complementares.
Muitas ações também são feitas em parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (SEMARH) e a Secretaria de Saúde, com ações voltadas para a melhoria do meio
ambiente que vai desde a Limpeza Urbana, conservação do meio ambiente, recolhimento de
sementes, plantio de árvores do cerrado, reciclagem, revitalização de nascentes, e etc.
Os trabalhos em parceria com a Secretaria de Saúde nas escolas realizam palestras, fornecem
folders e cartazes publicando informações sobre dengue e a Zica, de forma a fortalecer ações
educativas.
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Tabela 7-7 - Número total de Estabelecimentos, de Docentes e de Matriculados por Nível de Ensino em Riachão das Neves - 2019.
Matrículas
Instituição

Docentes

Localidade

M/d
Fundamental

Pré-escolar

Total

Total

Creche Tia Cecê

Sede - Rua B, Centro

---

---

74

14

5,29

E.M. Cândido Crisóstomo Da Silva

Sede - Praça Santana

181

81

262

17

15,41

E.E. Coronel Francisco Macêdo

Sede - Avenida Coronel Francisco Macêdo

143

---

143

9

15,89

E.E. Nelson Carvalho Da Cunha

Sede - Rua Quintino Carvalho Da Cunha

160

--

160

13

12,31

E.M. Professora Carmem Miranda
Arruda De Lima

Sede - Avenida Santos Dumont

226

116

342

29

11,79

E.M. José De Oliveira

Sede - Rua São João

535

---

535

57

9,39

G.E. Mariana Gomes de Figueiredo I

Povoado Guará I

9

1

10

1

10,00

G.E. Mariana Gomes de Figueiredo II

Povoado Guará I

26

4

30

2

15,00

E.M. Herculano Farias

Povoado De Cocos-Gerais

10

---

10

1

10,00

E.M. Palmira Farias

Povoado Angical Gerais

12

3

15

1

15,00

E.M. Raimundo Gonçalves de Santana

Povoado Val Da Albina -Gerais

54

10

64

2

32,00

E.M. Santa Regina I

Povoado Saltos E Veares

5

2

7

1

7,00

E.M. Santa Regina II

Povoado Gerais

5

3

8

1

8,00

E.M. Duque de Caxias I e Ii

Assentamento Rio Branco

9

4

13

1

13,00

E.M. São José

Povoado Castelo- Gerais

13

1

14

1

14,00

E.M. Amélia Lopes

Povoado De Tapera

6

-

6

1

6,00

G.E. Emília da Cunha Muniz

Povoado De Gameleirinha

4

3

7

1

7,00

G.E. João Galdino dos Santos

Povoado De Campo Azul – N. Tapera

19

10

29

1

29,00

E.M. Antônio Chavier de Oliveira

Povoado De Barreirinho – N. Currais Velho

11

7

18

2

9,00
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Matrículas
Instituição

Docentes

Localidade

M/d
Fundamental

Pré-escolar

Total

Total

G.E. José Eduardo Lopes

Povoado Currais Velho

11

2

12

1

12,00

G.E. Cândida Ferreira Borges

Fazenda Pilões

15

7

22

2

11,00

G.E. Balduíno José Gregório

Povoado De Capim Grosso

6

4

10

1

10,00

E.M. Paulo Freire

Assentamento Carlota

11

6

17

1

17,00

E.M. Santa Rafaela

Assentamento Santa Rafaela

9

6

15

1

15,00

G.E. Matias Ferreira de Lacerda

Povoado De Barriguda

5

4

9

1

9,00

G.E. João Rodrigues Barbosa

Povoado Das Neves

7

3

10

2

5,00

G.E. Bertino Carvalho da Cunha

Povoado Mão Quebrada

8

2

10

1

10,00

G.E. Municipal Ana Correia de Lacerda

Povoado De Mangueira

11

4

15

1

15,00

G.E. José Pereira Serpa

Fazenda Boa Vida

14

6

20

2

10,00

G.E. Francisco Correia de Lacerda

Povoado De Quati

16

6

22

2

11,00

G.E. Professor José Feliciano Pacheco

Povoado De Pintor

34

9

43

3

14,33

E.M. João Gonçalves de Carvalho

Povoado De Canudos

10

---

10

1

10,00

G.E. Sebastião Alves de Carvalho

Povoado De Canudos

3

5

8

1

8,00

E.M. Gregório Dias dos Santos

Povoado Malhada De Areia

23

7

30

3

10,00

G.E. Raimundo Ferreira da Paixão

Povoado De Areias

29

4

33

3

11,00

G.E. João Rodrigues dos Santos

Fazenda Poço

5

1

6

1

6,00

G.E. Manoel Eduardo de Souza

Fazenda Barrinha

5

2

7

1

7,00

FONTE: IFBA, 2019.
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7.3 Saúde
O tema saúde foi desenvolvido tendo como objetivo identificar suas características e aspectos,
considerando os critérios de regionalização do Sistema Único de Saúde – SUS. Para subsidiar
o estudo foram levantados dados em fontes oficiais do Ministério da Saúde e na prefeitura
municipal de Riachão das Neves.
De acordo com levantamentos do PMSB, a política de saúde de Riachão das Neves - BA foi
municipalizada em 1996. A prefeitura possui o seu sistema de saúde, com fundo próprio, que
funciona na Secretaria Municipal de Saúde - SMS. A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão
gestor dos serviços de saúde no município.
A estrutura administrativa responsável pela gestão da assistência à saúde é a Secretaria
Municipal de Saúde, com o respaldo financeiro do Fundo Municipal de Saúde e parceria do
Conselho Municipal de Saúde, em consonância com as diretrizes definidas pelo Sistema Único
de Saúde, é destinada a viabilizar a implementação de políticas que, direta ou indiretamente,
estão relacionadas à saúde, através de ações integrais e Inter setoriais, de forma resolutiva,
humanizada, com equidade e participação popular.
O município permanece no nível de assistência primária à saúde, com alguns atendimentos
clínicos e exames de média complexidade sendo oferecidos no Centro de Saúde e no Hospital
Municipal. Estes procedimentos são, em sua maioria, custeados com recursos próprios. O
encaminhamento de pacientes para os serviços de média e alta complexidade não oferecidos
pelo município são referenciados para Barreiras, Salvador e Vitória da Conquista, por
intermédio dos sistemas SUREM (Regulação de Urgências e Emergências), LISTA ÚNICA
(Gestão de Cirurgias) e VIDA (Gestão Integrada), sendo as maiores demandas para os serviços
de oncologia e cardiologia.
O Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) veio reforçar a atenção Básica municipal,
através do matriciamento e assistência clínica descentralizada nas especialidades de
fisioterapia, nutrição, assistência Social, psiquiatria e psicologia. A cobertura da Atenção Básica
e Saúde Bucal em todo o município é feita pela Estratégia de Saúde na Família.
Para isso, a infraestrutura de saúde municipal está distribuída entre o distrito sede e a zona
rural. Além das Unidades de Saúde da Família (USF) e Postos Satélites (PSF), o município
conta com um Hospital de Pequeno Porte (HPP), que funciona 24 horas/dia, durante todos os
dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Complementando a infraestrutura
existente, tem-se: Farmácia Básica, Centro de Especialidades e Academia da Saúde. A
distribuição dos estabelecimentos de saúde na sede e zona rural do município são
apresentados a seguir.
Tabela 7-8 - Estabelecimentos de Saúde em Riachão das Neves.
Nome

Tipo

Local

Leitos

Academia de Saúde da Sede

Polo Academia da Saúde

Centro

0

Academia de Saúde de Cariparé

Polo Academia da Saúde

Zona Rural

0

Centro de Saúde I de Riachão das Neves

Centro de Saúde / Unidade Básica Centro

0
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Nome
Consultório Odontológico Dr. Franciane
Moura T C Borges

Tipo
Consultório Isolado

Local

Leitos

Centro

0

Hospital Municipal Dr. Herculano Faria Neto Hospital Geral

Centro

27

Laboratório Municipal de Análises Clínicas

Unidade de apoio a diagnose e
terapia (SADT)

Centro

0

Postinho de Cariparé

Posto de Saúde

Zona Rural

0

Posto de Pajeú do Gerais

Posto de Saúde

Zona Rural

0

Posto de Saúde da Família Jardilino dos
Santos Bomfim

Centro de Saúde / Unidade Básica Centro

0

Posto de Saúde da Sede

Posto de Saúde

0

Posto de Saúde de Areais

Centro de Saúde / Unidade Básica Zona Rural

0

Posto de Saúde de Canudos

Posto de Saúde

Zona Rural

0

Posto de Saúde de Cariparé

Centro de Saúde / Unidade Básica Zona Rural

0

Posto de Saúde de Entrocamento

Centro de Saúde / Unidade Básica Zona Rural

0

Posto de saúde de São José do Rio
Grande

Centro de Saúde / Unidade Básica Zona Rural

0

Posto de Saúde do Pintor

Centro de Saúde / Unidade Básica Zona Rural

0

PSF Assentamento do Rio Branco

Centro de Saúde / Unidade Básica Zona Rural

0

PSF Barra do Riacho

Centro de Saúde / Unidade Básica Zona Rural

0

PSF Mãe Venancia

Centro de Saúde / Unidade Básica Centro

0

SAMU Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência

Unidade Móvel de Nível PréHospitalar

Centro

0

Secretaria Municipal de Saúde

Central de Gestão em Saúde

Centro

0

Centro

Fonte: IFBA, 2019.

A assistência hospitalar se destina a oferecer serviços básicos nas áreas de atendimento
clínico, urgências e emergências e assistência ao parto de risco habitual, dentro das limitações
técnicas e materiais inerentes a um município de pequeno porte, cujo foco principal é a
assistência primária à saúde. O hospital conta com 24 leitos cadastrados no CNES, sendo
cinco leitos pediátricos, 3 leitos destinados ao puerpério e 16 leitos clínicos, distribuídos entre
as enfermarias masculina e feminina. De acordo com o PMSB, a estrutura física é antiga e foi
adequada ao funcionamento hospitalar ao longo dos anos, necessitando de reformas
estruturais e adequações à demanda atual por serviços hospitalares (IFBA, 2019).
A extensão territorial do município, o grande número de Unidades de Saúde na Zona Rural, as
distâncias entre povoados e sede e a dificuldade de locomoção e acesso da população e das
equipes de saúde através da rede de estradas vicinais também são uma peculiaridade do
município que dificulta a operação dos serviços de saúde.
Por fim, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, no âmbito do Programa Saúde
na Escola (PSE), é realizada nas Escolas Municipais a Campanha de Combate a Hanseníase,
Verminoses e Tracoma. Entretanto, a procura por imunobiológicos não tem apresentado
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resposta satisfatória em relação à demanda populacional, acarretando a redução nos índices
de cobertura vacinal.

7.4 Esporte e Lazer
Sabe-se que os espaços de lazer ajudam a qualificar o espaço urbano e auxiliam na garantia
de qualidade de vida da população, sendo, portanto, fundamentais para garantir o
desenvolvimento sustentável e adequado de uma cidade. Destaca-se ainda a presença de
algumas praças, sobretudo nas proximidades do centro.
Destaca-se que essas estruturas são pouco distribuídas na mancha urbana da sede, se
concentrando no centro da cidade. Dessa forma, os bairros mais periféricos ficam desatendidos
de opções de lazer. Da mesma forma, verifica-se nos distritos e povoados rurais a ausência de
infraestrutura de lazer, onde costumam-se improvisar campos de futebol em terrenos
descampados.
Se faz importante, então, o planejamento dessa infraestrutura para a abertura de novos
loteamentos, além de políticas para a ampliação das opções de lazer, sobretudo nas áreas
rurais.

7.5 Energia Elétrica e Iluminação Pública
Para a estruturação desse tema foram levantados dados acerca do atendimento por energia
elétrica no site do IBGE (Censo Demográfico, 2010), e complementados pelos dados obtidos
com a prefeitura municipal.
No que se refere a infraestrutura de energia elétrica, a Companhia de Eletricidade da Bahia
(COELBA) é a concessionária de energia elétrica em âmbito estadual. Em 08 de julho de 2011
foi publicado o Decreto nº 7.520/11 que institui o Programa Nacional de Universalização do
Acesso e Uso da Energia Elétrica - “PROGRAMA LUZ PARA TODOS”, para o período de 2011
a 2014, destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do
meio rural que não possui acesso a esse serviço público.
Segundo os dados do Censo Demográfico de 2010, 87,62 % dos domicílios no município são
atendidos pela rede pública de energia elétrica. Na zona rural a cobertura é de 40,06 % e
urbana de 47,56 %. No Estado do Bahia, esse índice é de 95,01 %, sendo a cobertura nas
zonas urbanas de 73,12 % e nas rurais de 21,9 %. Deste modo, fica evidente que o percentual
de domicílios com energia elétrica na zona rural do município é menor do que a taxa estadual,
semelhante da situação na área urbana.
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Tabela 7-9 - Domicílios com energia elétrica no município de Riachão das Neves e no
Estado da Bahia
Unidade
Territorial

Riachão das
Neves

Bahia

Situação do Domicílio

Total de domicílios com
energia elétrica

%

Urbana

2.811

47,56

Rural

2.368

40,06

Total

5.179

87,62

Urbana

2.993.657

73,12

Rural

896.586

21,9

Total

3.890.243

95,01

Fonte: SIDRA – IBGE, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2020.

A iluminação pública tem como objetivo prover claridade ao espaço público, de forma contínua,
periódica ou eventual. Trata-se de um serviço essencial à qualidade de vida da população, pois
possibilita o uso de determinados espaços e vias públicas, além de auxiliar na inibição de
crimes e na redução de acidentes de trânsito com pedestres e veículos.
Em meados de 2010, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu, por meio da
Resolução Normativa 414/2010, que o sistema de iluminação pública e suas instalações
deixariam de ser responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica, e passariam para a
administração dos municípios. Deste modo, a partir deste ano (2015), a elaboração de projeto,
implantação, expansão, operação e manutenção da rede de iluminação pública passou a ser
responsabilidade do município.
Segundo dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE), no município de Riachão das Neves
2.891 domicílios de possuem iluminação pública em seu entorno, de um total de 7.852
domicílios no município. Isso se dá principalmente pela deficiência desses serviços nas áreas
rurais, sendo o serviço ofertado majoritariamente nas áreas urbanas.

7.6 Segurança Pública
Conforme estabelecido na Constituição de 1988, a gestão da segurança pública é de
competência da União, sendo delegada aos governos estaduais a administração das Polícias
Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros. Para os municípios, neste âmbito, cabe a
responsabilidade de criar e administrar a Guarda Civil, que atua apenas em casos específicos.
O entendimento das condições de segurança pública demanda, entretanto, o estudo da
motivação de ocorrências, de modo a compreender quais diferentes vertentes de atuação
podem contribuir para coibir e evitar crimes. A criminologia, por exemplo, define três elementos
básicos que favorecem estas ocorrências: (i) a presença de infratores, (ii) a presença de alvos
vulneráveis e (iii) ambientes com condições propícias para o crime, sobretudo em áreas
urbanas (HIPÓLITO; TASCA, 2012).
Levando em consideração esta lógica e o fato de que o objetivo da elaboração do presente
diagnóstico é o de subsidiar o processo de revisão do Plano Diretor, cujo escopo abrange
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principalmente a organização do território, cabe destacar elementos do ambiente urbano que
podem criar as condições propícias mencionadas: falta de iluminação pública, áreas públicas
e imóveis degradados, esvaziados e sem funcionalidade, ausência de vigilância nas ruas a
partir de usuários de espaços públicos e privados e segregação da ocupação do território entre
os diferentes níveis sociais, como loteamentos fechados de alto padrão. É importante destacar
que estes fatores frequentemente se complementam e que devem ser abordados de maneira
conjunta, de modo a eliminar as condições do ambiente que encorajem crimes.
Conforme pode ser visto na tabela abaixo, no aspecto de segurança pública o município conta
com delegacia e comarca, e um contingente de 01 Juiz delegado, 01 Promotor, 01 delegado e
10 policiais militares (Arruda, 2018):
Tabela 7-10 - Equipamentos Públicos de Segurança no município de Riachão das
Neves
Equipamentos públicos de segurança

Existência

Delegacia de polícia civil

Sim

Delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher

Não

Delegacia de proteção ao idoso

Não

Delegacia de proteção à criança e ao adolescente (DPCA)*

Não

Delegacia da criança e do adolescente (DCA)**

Não

Delegacia da criança e do adolescente (especialidades não separadas)

Não

Delegacia de proteção ao meio ambiente

Não

Presídio

Não

Instituto Médio Legal

Não

Sede de comarca

Sim

Unidade do Corpo de Bombeiros

Não

Defesa Civil
Guarda municipal

Não dispõe
Não

Fonte: IBGE –Perfil Municipal 2012. Elaboração: ARCADIS, 2020.

De acordo com o diagnóstico técnico participativo do PMSB, durante a etapa de leitura
comunitária foi reportado pela população rural a ausência de policiamento e o desejo de
melhoria das condições de segurança pública. De acordo com o Atlas da Violência (IPE, 2019),
a taxa anual de homicídios em Riachão das Neves foi de 34,9. A figura a seguir apresenta os
índices dos municípios brasileiros. Riachão das Neves encontra-se em uma posição
intermediária, na faixa entre 25,0 e 41,9.
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Figura 7-2 – Mapa da Violência nos Municípios Brasileiros - 2019

Fonte: IPEA, 2019.
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8 Cultura e Patrimônio Histórico
A Constituição Federal de 1988 ampliou a noção de patrimônio cultural e histórico ao
reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial, além de estabelecer
outras formas de preservação, como o Registro e o Inventário, além do Tombamento, instituído
pelo Decreto-Lei nº 25 de 1937, que é adequado principalmente à proteção de edificações,
paisagens e conjuntos históricos urbanos.
Segundo o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o patrimônio imaterial
é, portanto, formado por práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes,
ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou
lúdicas, e nos lugares, como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais
coletivas.
O patrimônio material, por sua vez, é composto por um conjunto de bens culturais classificados
segundo sua natureza nos quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico,
histórico, belas artes, e das artes aplicadas. Ele é dividido entre bens imóveis, como os núcleos
urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos, e móveis, como coleções arqueológicas, acervos
museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e
cinematográficos.

8.1 Patrimônio Histórico Edificado
Dentre a categoria de bens imóveis, cabe destacar as edificações históricas, isoladas ou em
conjunto, definidas como as que ajudam a contar os processos e dinâmicas de ocupação do
território ao longo de sua história. O significado embutido nestas edificações surge tanto por
terem testemunhado momentos relevantes da história de um determinado local ou por
guardarem características culturais expressas em sua arquitetura, que podem ter sido fruto de
intervenções de diferentes grupos sociais ou de técnicas e materiais disponíveis à época da
construção.
Conservá-los significa decidir manter estes símbolos da história no presente e para as futuras
gerações, como formadores da identidade e da cultura local (UNESCO, 2016). Tal ato tende a
fortalecer o valor e a coesão social de determinada comunidade, bem como a atratividade local
pela singularidade que os monumentos conferem à paisagem urbana (RYPKEMA et al., 2011;
THROSBY, 2012; ROJAS, 2016). Relativo a isto, as edificações históricas, quando
conservadas, representam um potencial de desenvolvimento econômico a partir de atividades
turísticas, da atração de investimentos e da atração de residentes interessados em viver nestas
áreas, a chamada “classe criativa” (FLORIDA, 2014).
Os argumentos para a conservação englobam, ainda, outras vertentes. A psicologia, por
exemplo, define que o patrimônio conservado representa um ponto fixo de história em meio à
cidade, conferindo estabilidade e senso de pertencimento que apoiam o ser humano ao longo
de suas atividades diárias (LARKHAM, 2002; GRENVILLE, 2007). Já a vertente ecológica
destaca a vantagem de se aproveitar a energia e os materiais despendidos na construção, em
detrimento de demolir e construir novas edificações, o que consome mais recursos e gera mais
poluentes (RYPKEMA et al., 2011; FREY et al, 2011).
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De acordo com as pesquisas feitas aos registros do IPHAN e IPAC, não foram identificados no
município de Riachão das Neves bens tombados. Também não foram identificados nos
documentos enviados processos de tombamento municipal.

8.2 Patrimônio Histórico Imaterial
O patrimônio imaterial, conforme introduzido anteriormente, também reflete os processos e
dinâmicas de formação de uma sociedade ao longo de sua história, notadamente por meio de
festividades, músicas, literatura, rituais, modos de viver e de fazer objetos e alimentos, entre
outros. Normalmente, seu valor reside no fato de que consistem em manifestações populares
que emergem em determinados locais e momentos na história, consolidando-se como formas
de expressão que ajudam a construir a memória coletiva de um povo. De forma similar ao
patrimônio edificado, tais formas de expressão refletem a autenticidade, identidade e referência
de grupos sociais, o que potencialmente confere coesão social e senso de pertencimento à
comunidade. A proteção oficial destes elementos parte do princípio de que seus valores são
heranças dignas de serem transmitidas para as gerações atuais e futuras (HARRISON, 2010;
NIJKAMP, 2012).
Em Riachão das Neves, de acordo com o levantamento feito pelo diagnóstico do PMSB, são
realizados anualmente os seguintes eventos e festividades:
Quadro 8-1 - Relação dos eventos e festas realizados no município de Riachão das Neves
Local

Evento

Data

Descrição

Distrito de São Festa de São
José
José

17, 18 e 19 de
março

Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro da comunidade

Distrito de São Dia do
José
Trabalho

01 de maio

Realização de festa cultura em comemoração
ao dia do trabalhador

Alfavaca

Santa Cruz

Realização de festa religiosa em
01, 02 e 03 de maio comemoração do padroeiro da comunidade

Barra do
Riacho

Festa do
Divino

40 dias após ao
Carnaval

Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro da comunidade

Tapera

Levantadas
do Mastro

9 dias antes da
Festa do Divino

Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro da comunidade

Tapera

Festa do
Divino

40 dias após ao
Carnaval

Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro da comunidade

Entroncament
o

Festa de
Santo Antônio 03 de junho

Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro da comunidade

Barriguda

Festa de São
João

Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro da comunidade

Areias

Festa de
Santo Antônio 13 de junho

Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro da comunidade

Prazeres

Levantada de
Mastro

15 de junho

Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro da comunidade

Sede

Festa de São
João

22 a 24 de junho

Realização de festa religiosa em
comemoração ao santo católico Canudos

1ª Final de semana
de junho
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Local

Evento

Data

Descrição
Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro da comunidade
Sede

Canudos

Festa de São
Pedro

Sede

Aniversário da
Cidade
19 de julho

Realização de festa cultural em comemoração
da emancipação do município Sede

Sede

Vaquejada

19 a 22 de julho

Realização de evento cultural em
comemoração do padroeiro da comunidade
Sede

Sede

Festa de
Santana

24 a 26 de julho

Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro da comunidade

Pintor

Levantada de
Mastro

28 de julho

Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro da comunidade

Pintor

Festa do Bom
Jesus
04 a 06 de agosto

Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro da comunidade

Cariparé

Festa de São
Lourenço

Realização de festa religiosa em ação de
graça ao Santo protetor da comunidade

Associação
Carlota

Aniversário do
Assentamento 26 de agosto

Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro e aniversário da
comunidade

Sede

Dia da
Independênci
a

7 de setembro

Realização de festa cultural em comemoração
da Independência do Brasil

Sede

Dia do
Evangélico

20 de setembro

Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro da comunidade

Malhada de
areia

Festa de São
Miguel

29 de setembro

Realização de festa religiosa em
comemoração do padroeiro e aniversário da
comunidade Sede

Sede

Dia do
Professor

15 de outubro

Realização de festa cultural em comemoração
aos professores Sede

Sede

Dia do
Servidor
Publico

28 de outubro

Realização de festa cultural em comemoração
dos servidores públicos

Sede

Dia da Cultura 05 de novembro

Realização de celebração cultural

Sede

Decoração
natalina

Embelezamento da cidade

28 e 29 de junho

08 a 09 de agosto

01 a 31 de
dezembro

FONTE: IFBA, 2019.
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9 Turismo
O presente item tem como objetivo identificar potencialidades e ações conduzidas no sentido
de desenvolver a atividade turística no município. As potencialidades são evidenciadas a partir
de elementos de valor cultural, religioso ou natural nas cidades, estejam eles em áreas urbanas
ou rurais, que possam promover momentos de lazer, contemplação e aprendizagem
(BARBOSA, 2005). A partir do potencial identificado, é ação comum a muitos municípios
brasileiros a adoção de políticas de fomento à esta atividade, a nível local ou regional, como é
o caso de Circuitos Turísticos temáticos. A atividade pode representar um fator de
desenvolvimento local, sobretudo no campo econômico, beneficiando o empreendedorismo
diretamente ligado à visitação e ao lazer, bem como toda a cadeia de serviços e comércio
locais (SCOTOLO; NETTO, 2015). Indiretamente, tende a elevar a renda do município de forma
geral, ainda que não seja a principal atividade econômica.

9.1 Turismo Cultural e Religioso
O turismo cultural, dentre as vertentes da atividade, abrange uma série de fatores de potencial
atração de visitantes, muitas vezes ligados à história, aos costumes e às formas de expressão
de uma determinada comunidade. Nesta categoria estão inseridos edificações e locais de valor
histórico, museus, culinária, artesanato e outras manifestações artísticas, podendo ser
visitados em determinados pontos das cidades ou exibidos durante eventos específicos. Esta
categoria contempla, também, o turismo de cunho religioso, no qual visitantes se deslocam a
fim de participar de cultos e eventos, ou de visitar locais de referência à religião que praticam.
As principais manifestações religiosas relacionadas culturalmente com o município são os
festejos de santos nas comunidades rurais, principalmente as festas e levantamentos de
mastro. Destacam-se também outras festividades católicas e evangélicas que ocorrem ao
longo do ano, de acordo com o último quadro apresentado. Destaca-se que essas festividades
possuem maior repercussão local e nos municípios vizinhos, sem maior atratividade
interestadual ou nacional.

9.2 Turismo de Natureza
Nesta categoria de turismo os visitantes são atraídos pela possibilidade de vivenciar a natureza,
ter momentos de aprendizado, de lazer e de contemplação. A exploração turística dos recursos
naturais demanda, entretanto, a preparação de estrutura para receber visitantes, uma vez que
muitas destas atividades apresentam riscos de acidentes e, por outro lado, riscos de
deterioração do patrimônio natural.
Os principais pontos relacionados ao turismo de natureza em Riachão da Neves, estão
relacionados ao potencial de Balneário para banho e áreas de pesca esportiva nos rios do
município. Um dos rios que pode receber estas atividades de forma planejada e sustentável é
o rio Grande, especialmente na localidade de Pajeú (potencial já indicado no Plano Diretor
Participativo do Município, 2008). Além disso, próximo a sede municipal (a leste), encontra-se
a barragem que também poderia ser de atrativos para turismo local e da população, uma vez
que recuperada e administrada com planejamento e estrutura para servir de balneário.
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10 Planos, Programas e Projetos Colocalizados
Neste item são apresentadas os planos, programas e projetos identificados que possuem
diretrizes e ações previstas para o município de Riachão das Neves de modo a prevenir
conflitos entre estes e o que será proposto pelo Plano Diretor, bem como encontrar sinergias
entre os estudos, contribuindo assim para a constrição de uma agenda comum e articulada
entre esses diferentes instrumentos.

10.1 Escala estadual
10.1.1 Plano Plurianual – Planejamento Estratégico da Administração Pública Estadual
Instrumento que estabelece, de forma participativa e em articulação com o Plano Plurianual
Anual (PPA), as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual, relativas aos
programas de duração continuada dentro do quadriênio 2016-2019 (OBS).
Objetivos
▪

Elaborar uma nova identidade da Sedur a partir da redefinição da sua missão, visão e
valores;

▪

Definir estratégias de trabalho, estabelecer prazos e orientar as ações da Sedur pelos próx
imos quatro anos;

▪

Aperfeiçoar os trabalhos, projetos e iniciativas implementadas pela Sedur;

▪

Otimizar os processos internos e externos;

▪

Pensar, conjuntamente, novas ideias e novas soluções;

▪

Promover a integração e o diálogo entre os funcionários;

▪

Estimular a proatividade e a eficiência, e possibilitar novas parcerias;

▪

Pensar, conjuntamente, novas ideias e novas soluções;

▪

Fomentar iniciativas semelhantes dentro da estrutura pública;

▪

Disponibilizar, para o Governo, instrumentos de controle social e interno das ações.

10.1.2 Bahia Produtiva
Por meio do Bahia Produtiva são financiados (sem reembolso) subprojetos de inclusão
socioprodutiva e de abastecimento de água e saneamento domiciliar, de interesse e
necessidades das comunidades de baixa renda da Bahia.
O projeto do Governo do Estado da Bahia é executado pela Companhia de Desenvolvimento
e Ação Regional - CAR, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural –
SDR, a partir de Acordo de Empréstimo firmado entre o Estado e o Banco Interamericano de
Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial).
O último edital, Chamada Pública Nº 14/2019, intitulado Seleção de Subprojetos
Socioambientais para a Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade, teve valor de R$
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22,5 milhões. Este edital visou estimular ações agroecológicas, desenvolvimento de
sistemas da sociobiodiversidade, produção de plantas alimentícias não convencionais
e fitoterápicas, turismo de base comunitária e ações pontuais de restauração de
ecossistemas, com o intuito de melhorar as condições de vida da população beneficiária
e reduzir as pressões antrópicas negativas, evidenciando que o desenvolvimento
sustentável também passa por investimentos criativos e inovadores na conservação do meio
ambiente.
O projeto já lançou editais para a seleção de 853 projetos socioambientais e de apoio às
cadeias da Apicultura e Meliponicultura, Bovinocultura de leite, Caprinovinocultura, Aquicultura
e Pesca, Mandiocultura, Oleaginosas e Fruticultura, além de destinar recursos específicos para
Povos Indígenas, Comunidades Quilombolas, Alianças Produtivas e Requalificação de
Agroindústrias. A ação está atendendo mais de 32 mil famílias, desde 2015, com investimentos
da ordem de R$ 288,6 milhões.

10.1.3 Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE
Tendo como origem a Constituição Federal de 1988 (art. 159, inciso I, alínea “c”) e
regulamentado pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, o Fundo visa contribuir para o
desenvolvimento econômico e social do Nordeste através de instituição financeira federal de
caráter regional, mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos
e em consonância com os respectivos planos regionais de desenvolvimento.
É destinado a produtores e empresas, pessoas físicas e jurídicas, além das cooperativas de
produção, que desenvolvam atividades produtivas nos setores agropecuário, mineral,
industrial, agroindustrial, de empreendimentos comerciais e de serviços na área de atuação da
Sudene.
Também podem ser financiados empreendimentos de infraestrutura econômica, inclusive os
de iniciativa de empresas públicas não dependentes de transferências financeiras do poder
público, desde que sejam considerados prioritários para a economia regional, conforme Lei
Complementar nº 125/2007 e Lei nº 7.827/1989.”

10.1.4 Articulação de Políticas Públicas
A Coordenação de Articulação de Políticas Públicas foi constituída através do art. 20 do
Regimento Interno da CAR e tem como seus principais objetivos:
a) Promover a integração e articulação de políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento rural sustentável, tanto externamente junto às demais instituições
públicas e organizações da sociedade civil, quanto internamente nos projetos
executados pela CAR.
b) Elaborar e executar projetos para públicos distintos como indígena,
quilombola, pescadores e comunidades de fundo e fechos de pasto, em
consonância com as instituições públicas que tem atribuições específicas para esses
públicos;
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c) Promover a transversalização de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento
rural sustentável da Bahia entre as demais coordenações da CAR, inclusive oferecendo
subsídios técnicos e operacionais para a implantação dessas políticas junto aos públicos
dos projetos.

10.1.5 Projetos Especiais
A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) desenvolve projeto especiais com
o objetivo de apoiar ações e projetos que viabilizem a erradicação da miséria e extrema
pobreza, buscando a inclusão de populações prioritárias, a exemplo de agricultores familiares,
pescadores e marisqueiras, assentados de reforma agrária e povos de comunidades
tradicionais, além de pessoas em situação de vulnerabilidade ou exclusão social, cuja renda
familiar per capita seja de, até, meio salário mínimo mensal, foi criada, na CAR, em 2015, a
Coordenação Geral de Projetos Especiais (CPE).
Entre as ações de destaque estão os projetos de inclusão produtiva, fomento à
produção, infraestrutura pública, mecanização agrícola, agroindústrias, cadeias
produtivas, entre outros.

10.1.6 Prisma – Programa de Inclusão Social da Mineração
O governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE),
vem implantando projetos comunitários para a geração de trabalho e renda a partir do
aproveitamento dos recursos minerais existentes no território dos municípios baianos. Esses
projetos são implementados pelo Programa de Inclusão Social da Mineração – Prisma, sob a
coordenação da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).
O Prisma promove, facilita e patrocina o aproveitamento econômico de pequenos depósitos
minerais e rejeitos de mineração existentes na região semiárida da Bahia, através da
implantação de núcleos de produção e apoio à extração de recursos minerais, fornecendo
suporte técnico, materiais, equipamentos, treinamento da mão-de-obra e executando outras
ações necessárias para transformar esses recursos em fonte de ocupação, renda e melhoria
das condições socioeconômicas nos municípios baianos, com ênfase na região semiárida.

10.1.7 Programa Trilha (em vigor)
O Programa Trilha é uma iniciativa do Governo do Estado da Bahia, implementado através da
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, visando qualificar jovens
baianos com idade entre 16 e 29 anos.
O Programa Trilha foi criado com o objetivo de inserir, no mundo do trabalho, jovens oriundos
de situação de vulnerabilidade social, promover a geração de renda e o protagonismo juvenil,
através de ações de valorização dos direitos humanos e cidadania, qualificação profissional,
voltadas à superação das desigualdades e como forma de combater a situação de
desemprego, melhorando a qualidade de vida dos jovens baianos.

10.1.8 Editais de Chamamento Público - Edital do Trabalho Decente (em vigor)
Proposto pelo Funtrad – Fundo de Promoção do Trabalho Decente, cujo objetivo é o
financiamento de ações de promoção do trabalho decente, no âmbito do Programa Bahia do
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Trabalho Decente, capta recursos de maneiras diversas, “exclusivamente destinadas para,
subsidiariamente, colaborar na implementações de ações de promoção do trabalho decente no
estado da Bahia” (Funtrad, 2013).
Por exemplo, no Edital do Trabalho Decente nº 010/2019, publicado dia 19 de dezembro de
2019, divulga que, até o dia 20 de janeiro de 2020, “organizações da sociedade civil poderão
apresentar propostas visando participar do Banco Público de Projetos para concretização de
eixos prioritários da Agenda Bahia do Trabalho Decente (ABTD). [...] O objetivo é a execução
de projetos voltados para o desenvolvimento de ações relacionadas à Agenda Bahia do
Trabalho Decente. O valor máximo a ser financiado pelo Fundo de Promoção do Trabalho
Decente (Funtrad) é de R$ 250 mil. Os projetos selecionados aguardarão a convocação para
celebração de convênio com a Setre, respeitando as condições estabelecidas no Edital.

10.1.9 Plano Estadual de Saúde do Estado da Bahia – PES
O Plano Estadual de Saúde do Estado da Bahia (PES) se constitui como o instrumento de
gestão onde está expressa a Política de Saúde do estado para o período de 2016 a 2019.
Neste documento estão as orientações para a implementação de todas as iniciativas de gestão
do SUS, no âmbito do território baiano, explicitando os compromissos setoriais de governo,
além de refletir, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e a
capacidade de oferta pública de ações, serviços e produtos para o seu atendimento.”
Teve atuação desde 2008 até 2019, com planos nos períodos de 2008-2011, 2012-2015, 20162019. Aguarda-se que o período de 2020 – 2023 seja criado.

10.1.10

Programa Vida Melhor e Programa Vida Melhor Urbano – PVMU

O Programa Vida Melhor do Governo da Bahia é um conjunto de estratégias que busca incluir
socioprodutivamente, pelo trabalho decente, até 2015, pessoas em situação de pobreza e com
potencial de trabalho na Bahia com vistas à sua emancipação.
Um dos grandes diferenciais do Programa Vida Melhor é identificar as diferentes modalidades
de trabalho e promover ações especificamente direcionadas para os empreendimentos dessa
economia dos setores populares e solidários, apoiando os produtores individuais, familiares ou
associados, tanto nos espaços urbanos como rurais.
O Programa é direcionado para pessoas prioritariamente inscritas no CadÚnico, na faixa etária
de 18 a 60 anos, que estão trabalhando ou procurando trabalho, com renda familiar por pessoa
de zero até ½ salário mínimo. O público prioritário é composto por:
▪

Trabalhadores sem carteira assinada;

▪

Trabalhadores autônomos sem previdência;

▪

Desempregados;

▪

Trabalhadores de empreendimentos populares e solidários;

▪

Agricultores familiares;

▪

Povos e comunidades tradicionais;

▪

Acampados, pré-assentados e assentados da reforma agrária”
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O PVMU atua no fomento a empreendimentos individuais e familiares, organizados em rede
da economia informal dos meios populares (ambulantes em geral), como alimentação, costura,
estética e resíduos sólidos.
Para identificar os possíveis empreendedores informais de uma região, é feito um mapeamento
da área por meio de agentes de desenvolvimento das Unidades de Inclusão Socioprodutiva
(Unis) do PVMU. Quando identificados, os empreendedores são cadastrados, recebem
acompanhamento e são submetidos ao Estudo de Viabilidade Econômica (EVE), para saber
sobre a situação financeira do negócio.

10.1.11

Plano Estadual de Meio Ambiente – PEMA

O Plano Estadual de Meio Ambiente – PEMA é um dos instrumentos normativos de
implementação da Política Estadual de Meio Ambiente e de Promoção do Desenvolvimento
Sustentável no Estado da Bahia e tem como objetivo estabelecer, priorizar e orientar os Planos,
Programas, Projetos e Ações de gestão ambiental no âmbito do Governo Estadual, propostos
e compartilhados com a sociedade civil, a serem executadas direta ou indiretamente pela
Secretaria do Meio Ambiente – SEMA, ou seus órgãos e entidades, ou ainda por outras
Secretarias de Estado e Órgãos de Administração Estadual.
A concepção e a elaboração do PEMA visam o estabelecimento de estratégias de atuação do
Governo na área ambiental, na forma de uma “Agenda Ambiental Intersetorial Integrada para
o Estado da Bahia”, com o intuito de proporcionar a melhoria na qualidade de vida da sociedade
dentro de parâmetros ambientais adequados, promovendo, assim, o desenvolvimento
socioeconômico com a proteção ambiental de forma sustentável e equilibrada.
O PEMA tem o mesmo horizonte temporal do Plano Estratégico do Estado da Bahia – 2020,
visto que integra o conjunto de instrumentos de planejamento do Estado e a sua elaboração
deverá também estar sempre em consonância com o macroplanejamento do Estado, em
especial com as diretrizes do Plano Plurianual Estadual – PPA”.

10.1.12

Programa Mais Água Para Todos II

O Programa Água para Todos tem por objetivo fortalecer a Agricultura Familiar através da
implementação de tecnologias sociais de captação e armazenamento de água, ampliando,
principalmente, a oferta de água para produção e dessedentação animal para as famílias da
zona rural, especialmente na região semiárida. Os recursos têm origem Federal e Estadual.
As ações ocorrem através de implantação/construções de tecnologias sociais para captação e
armazenamento de água de chuva para produção, como: de cisternas de placas de 52 mil
litros, barreiros comunitários, barreiro trincheira familiar, limpeza de aguadas, dentre outras
ações.
Tais ações proporcionam o acesso à água para a produção agroalimentar e animal às famílias
de baixa renda, aumentam a capacidade produtiva voltada para a segurança alimentar e
nutricional potencializando desde a produção de frutas e hortaliças à criação de pequenos
animais, como aves, caprinos e ovinos.
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10.1.13

Programa Água Doce – PAD

O Programa Água Doce (PAD) é uma ação do Governo Federal coordenada pelo Ministério
do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano que em
parceria com instituições federais, estaduais, municipais e da sociedade civil, que tem como
objetivo democratizar o acesso à água de boa qualidade para consumo humano.
Lançado em 2004, o PAD é um programa de acesso à água de boa qualidade para consumo
humano, a partir do aproveitamento de águas subterrâneas salobras e salinas, promovendo e
disciplinando a implantação, a recuperação e a gestão de sistemas de dessalinização
sustentáveis, para atender as populações de baixa renda residentes em localidades difusas do
semiárido baiano.

10.1.14

Pró-Semiárido

O Governo da Bahia está aplicando R$ 300 milhões para ajudar 70 mil famílias a conviverem
melhor com o semiárido em 32 municípios do sertão baiano. O Projeto Pró-Semiárido é parte
integrante de um conjunto de compromissos do Estado para seguir avançando na erradicação
da pobreza, levando serviços e investimentos diretamente para a população, a partir de um
acordo de empréstimo firmado com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola
(FIDA), da Organização das Nações Unidas (ONU)

10.1.15

Bahia Sem Fogo

As ações de prevenção e combate aos incêndios florestais no Estado da Bahia se
tornaram mais efetivas a partir de 2010, com a criação do programa Bahia Sem Fogo.
O programa é coordenado pela Sema, que integra e coordena o Comitê Estadual de Prevenção
e Combate a Incêndios Florestais da Bahia (instituído pelo Decreto nº 11.559, de 1º de junho
de 2009), formado por representantes de secretarias estaduais, instituições municipais e
federais, entre elas: o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Casa Militar do
Governador; Secretaria de Segurança Pública (SSP), Secretaria da Saúde (Sesab), Secretaria
de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Secretaria da Educação
(SEC), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (Seagri), Secretaria de Turismo
(Setur) e Corpo de Bombeiros Militares do Estado da Bahia (CBMBA).
O Bahia Sem Fogo tem como objetivo coordenar as ações de prevenção, combate e
monitoramento a incêndios em áreas de Unidades de Conservação (UCs) no estado,
oferecendo infraestrutura e logística para as ações, quando necessário.

10.2 Município de Riachão das Neves
10.2.1 Chamada Pública Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater (2019)
A Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA), unidade da Secretaria de
Desenvolvimento Rural (SDR), realizou em fevereiro de 2019, no Território de Identidade Bacia
do Rio Grande, reuniões nos municípios de Catolândia, Formosa do Rio Preto, Riachão das
Neves e Cotegipe, de apresentação das etapas e metodologias da Chamada Pública de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), que contempla 450 famílias de agricultores
familiares beneficiadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF).
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A Chamada Pública de Ater é executada por meio da parceria firmada entre a CDA/SDR e a
empresa Prosperar Consultoria. Em um período de 26 meses, a equipe técnica, formada por
agrônomos, sociólogos, veterinários, pedagogos e gestores ambientais, irá prestar a
assistência técnica junto aos agricultores familiares, reorganizando as associações e
orientando o georreferenciamento dos imóveis rurais, que tiveram seus financiamentos
liquidados.

10.2.2 Projeto Serrado
O Projeto Cerrado é uma parceria que envolve a cooperação do Reino Unido, por meio do
Departamento do Ambiente (Defra) e do Banco Mundial, o Governo Brasileiro, por meio do
Ministério do Meio Ambiente, e os órgãos ambientais da Bahia e do Piauí.
É uma iniciativa da Sema e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) em
cooperação com a Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem), A execução do projeto foi até
2018 e teve como área alvo o Oeste Baiano. Foram selecionados oito municípios com base
nos índices de perda de vegetação nativa e o percentual de vegetação remanescente, as
demandas sociais, a capacidade de gestão e a existência de áreas protegidas, sendo: Formosa
do Rio Preto, Riachão das Neves, São Desidério, Luis Eduardo Magalhães, Barreiras,
Correntina, Jaborandi e Cocos.
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11 Contraste entre a legislação analisada e a
realidade municipal
Conforme já ressaltado, o diagnóstico jurídico foi dividido em dois momentos. Passaremos, no
presente tópico, a contrastar as análises legislativas com os resultados do diagnóstico, a fim
de identificar as potencialidades e problemáticas a serem trabalhadas na revisão do Plano
Diretor de Riachão das Neves.

11.1 Arcabouço legislativo urbanístico
O diagnóstico ora elaborado mostra que, embora as áreas urbanas de Riachão das Neves
contem com alguma organização e não apresentarem fragilidades de alta complexidade,
poucas são as legislações existentes que versam sobre o planejamento e gestão territorial da
cidade ou, quando existentes, seu nível de aplicabilidade é baixo.
Neste âmbito, destaca-se a aprovação do Plano Diretor e as disposições, na Lei Orgânica do
Município, que tratam sobre os procedimentos e conteúdos mínimos que devem estar contidos
no Plano Diretor. No entanto, embora o Plano Diretor seja o instrumento básico da Política
Urbana e desempenhe um papel importante no planejamento territorial municipal, ele não é o
único instrumento a tratar sobre a política urbana. Uma série de legislações com escopos
diferentes conformam um arcabouço legal voltado ao arranjo físico-territorial do município,
como é o caso das leis que disciplinam o zoneamento municipal, o parcelamento, uso e
ocupação do solo, o perímetro urbano, as normas edilícias e de licenciamento, a proteção do
patrimônio histórico, cultural e ambiental e a interface das atividades urbanas com o meio
ambiente.
Como observado neste diagnóstico, a aprovação do Plano Diretor de Riachão das Neves não
foi seguida da aprovação de legislações urbanísticas como as que disciplinam o parcelamento,
uso e ocupação do solo. Por conta disso, uma parcela das disposições do Plano Diretor teve
a sua aplicabilidade comprometida, uma vez que dependentes dos regramentos delegados a
legislação posterior.
Ademais, outro elemento que chama atenção é que os mapas anexos ao Plano Diretor foram
parcialmente disponibilizados. De forma geral, isso também dificulta a aplicabilidade de
determinadas disposições legislativas, uma vez que é intrínseco ao Plano Diretor a
territorialização e espacialização das disposições por meio de mapas. De forma específica, isso
impossibilita a verificação dos perímetros urbanos estipulados para as áreas consideradas
urbanas. Este ponto é particularmente importante na medida em que a definição do perímetro
urbano é de fundamental importância para a viabilização do planejamento e gestão territorial.
Vale dizer que o perímetro urbano determina a área de incidência de certas obrigações e
regramentos, tanto por parte do Poder Público quanto dos munícipes, como pagamento de
IPTU, respeito às disposições de uso e ocupação do solo, zoneamento, entre outras. Daí a sua
importância para o Poder Executivo, seja para dimensionar a abrangência territorial das suas
obrigações quanto para delimitar as áreas de fiscalização e de cobrança de tributos urbanos.
Diante disso, entende-se fundamental que o Plano Diretor em elaboração contemple a
definição do perímetro urbano, o macrozoneamento e zoneamento municipal, bem as normas
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gerais relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, ficando a cargo do município a
atribuição de complementá-los por legislação específica e se dedicar à revisão das demais
regulamentações urbanísticas, como o Código de Obras, Código de Posturas e normas de
proteção ao patrimônio histórico, cultural e ambiental, caso entenda necessário.

11.2 Aspectos físicos e a dinâmica urbana
Como foi possível observar neste diagnóstico, nas manchas urbanas da sede municipal, dos
distritos e na localidade de Barra do Riacho, há predomínio de áreas com baixa suscetibilidade
à erosão e movimentos gravitacionais de massa – um aspecto muito positivo para a ocupação
tipicamente urbana.
Por outro lado, no que tange à suscetibilidade à inundação e alagamento, os territórios de todas
as áreas consideradas urbanas por este diagnóstico apresentam predomínio do nível médio de
suscetibilidade. Esta é uma questão que chama atenção, embora os regramentos urbanísticos
incidentes atualmente não disciplinem medidas específicas para o seu combate ou mitigação.
Neste sentido, entende-se que o Plano Diretor em elaboração deverá considerar tais
mapeamentos de suscetibilidade como instrumentos orientadores de estratégias para a
contenção da ocorrência de episódios de inundação e alagamentos. Uma possibilidade é a
definição de zonas urbanas cujas taxas de permeabilidade sejam mais elevadas, objetivando
reforçar medidas de drenagem e assegurar maiores áreas de infiltração.

11.3 Áreas de Preservação Permanente e os processos de ocupação
urbana
A Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 – Código Florestal, estabelece em seu artigo
4º a delimitação das Áreas de Preservação Permanente. Neste diagnóstico, as APPs foram
analisadas tanto em um espectro mais abrangente do território municipal quanto no aspecto
mais específico das áreas consideradas urbanas.
Ao tratar sobre tal tema para as áreas urbanas (item 5.2.2) este diagnóstico evidenciou que,
embora a as APPs da sede municipal se encontrem em uma situação de maior conservação,
as APPs das demais áreas urbanas encontram-se ou ocupadas por atividades tipicamente
urbanas ou vazias, sem vegetação, potencializando processos erosivos e consequentemente
assoreamento do curso d’água.
Em vista disso, entende-se fundamental que o zoneamento urbano se atente às APPs
existentes nas áreas urbanas e estabeleça medidas que evitem a expansão das ocupações
indevidas e fomentem medidas de vegetação de áreas vazias, recuperando a função ambiental
das APPs.
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