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Resumo 

 

A sociedade contemporânea tem vivenciado problemas que envolvem a exploração ambiental, 

por conta da sua intensificação, impulsionada pelo desenvolvimento econômico e tecnológico. 

Nesse contexto, líderes mundiais e representantes das nações têm buscado medidas que 

reduzam os impactos ambientais, elaborando planos de ações que afirmam o compromisso 

entre governos, instituições privadas e sociedade civil com a preservação ambiental. Dessa 

forma, esse trabalho tem por objetivo identificar as ações ambientais implementadas pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na cidade de Vitória da Conquista – BA, para 

promover a conservação ambiental, e os seus impactos à população, visto que o poder público 

é detentor da responsabilidade de aplicar a legislação ambiental e mediar a extração de 

recursos naturais. Trata-se de uma pesquisa empírica, do tipo exploratória. Para tanto, foi 

realizada uma entrevista com o gerente de Estudos e Viabilização de Projetos da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente de Vitória da Conquista – BA. Os dados receberam tratamento 

qualitativo. Os principais autores que subsidiaram o estudo foram: Quintas (2006), Barbieri 

(2011) e Almeida, Carestiato e Serrão (2014). Os resultados dos estudos apontam que muitos 

dos projetos implementados pela Secretaria têm enfoque na educação ambiental infantil, 

aliados à fiscalização e licenciamento de organizações. Portanto, pode-se concluir que as 

políticas ambientais estão sendo aplicadas parcialmente, dentro dos trâmites legais, buscando 

a difusão dos valores de conservação ambiental. 
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1. Introdução 

 
 

A Gestão Ambiental é um sistema de administração empresarial voltada para a 

sustentabilidade, visando o uso de práticas e métodos administrativos que reduzem ao 
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máximo o impacto ambiental das atividades econômicas que utilizam os recursos da natureza. 

O Brasil é um país de extensas proporções continentais, com uma variedade climática, 

um grande patrimônio ambiental e a maior diversidade biológica do planeta. Por conta disso,  

é necessária uma política de gestão ambiental pública que garanta a conservação  dos recursos 



 

naturais, de modo que sejam utilizados de acordo com os pressupostos fundamentais do 

desenvolvimento sustentável, visto que as principais atividades econômicas nacionais são de 

expansão da fronteira agrícola e extrativismo, consideradas degradantes ambientais. 

Com o objetivo de debater os problemas ambientais mundiais, a ONU organizou a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também 

conhecida como Eco 92, que reuniu chefes de estado e teve desdobramentos importantes dos 

pontos de vista científico, diplomático, político, social e da comunicação. Um dos principais 

resultados desse encontro foi a Agenda 21, documento que estabelece o comprometimento e 

reflexão de cada país acerca da forma pela qual os governos, as empresas, as organizações não 

governamentais e toda a sociedade podem cooperar no estudo de soluções para os problemas 

socioambientais. Tendo em vista a importância das atividades locais para esse objetivo, 

implantou-se a Agenda 21 Local, que consiste em planos diretores e orçamentos municipais 

voltados para a redução dos impactos ambientais nas cidades, territórios rurais, bairros, 

escolas e comunidades. 

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Vitória da Conquista é o órgão 

responsável pelo desenvolvimento da política do meio ambiente no município, para garantir a 

qualidade de vida da população e difundir práticas sociais e econômicas que conservem, 

preservem e recuperem a qualidade ambiental. Diante disso, essa pesquisa teve  como 

objetivo analisar as ações ambientais na cidade de Vitória da Conquista e verificar a 

efetividade dos projetos de preservação ambiental implantados pela Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, identificando os benefícios das práticas ecologicamente corretas e as 

possíveis dificuldades em adotá-las, e ainda demonstrar as influências socioambientais dessas 

ações para o município. 

No contexto local, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Vitória da Conquista  

é o órgão responsável pelo desenvolvimento da política do meio ambiente no município, que 

visa garantir qualidade de vida à população. Suas ações estão voltadas para difundir as 

práticas sociais e econômicas não prejudiciais à natureza, em parceria com outros órgãos dos 

governos Municipal, Estadual e Federal e da Sociedade Civil. 

 
2. Referencial Teórico 

 
 

2.1 Meio ambiente 



 

A etimologia da palavra ambiente, em que o prefixo latino ambi traduz-se como ao 

redor, reforça a ideia de um lugar que está em volta do homem, sem incluí-lo. Entretanto, o 

meio ambiente não é somente o lugar em que se vive. Ele abrange o próprio ser humano, os 

demais organismos vivos e todas as circunstâncias que tornam possível a vida no planeta. 

A sociedade contemporânea tem vivenciado problemas que envolvem a questão 

ambiental, no processo de produção e reprodução do espaço geográfico, que remetem ao 

passado, a fim de compreender as mudanças que influenciaram no modo de interação com o 

meio ambiente. A ação do homem em relação à natureza, que tem bases predatórias, se 

intensificou com o desenvolvimento técnico ao longo da história. Segundo a Academia 

Pearson (2011), desde os primórdios da civilização, a natureza era vista pelo homem somente 

como fonte de recursos para sobrevivência, e sua degradação não despertava preocupação. 

A industrialização impulsionou transformações socioeconômicas, diante do aumento 

da demanda da produção, por conta da migração da população para os centros urbanos. A 

tendência de crescimento populacional e econômico, o aumento da degradação ambiental e a 

diminuição de recursos naturais, potencializados pelos avanços tecnológicos trazem 

preocupações e questionamentos, com ramificações nas áreas política, econômica e social, a 

respeito do futuro do planeta. 

Nesse contexto, Costa et. al (2012) informam que a Organização das Nações Unidas 

(ONU), os Estados e a comunidade científica realizaram a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente Humano (Conferência de Estocolmo), em junho de 1972, a primeira 

grande reunião de 113 países e 400 organizações para discutir a questão ambiental, 

examinando as ações no nível nacional e internacional que poderiam limitar e eliminar os 

obstáculos ao meio ambiente humano, introduzindo alguns conceitos que, ao longo dos anos, 

tornaram-se a base da diplomacia na área do meio ambiente. Embora não tenha atingido um 

acordo que estabelecesse metas concretas a serem cumpridas pelos países, esse encontro 

concebeu a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

um documento que reconhece o direito humano a um ambiente que proporcione qualidade de 

vida. 

Em junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, reuniram-se 176 chefes de Estado e 

representantes de 1.400 Organizações Não Governamentais (ONGs) na chamada Conferência 

das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento (Cúpula da Terra ou Eco 92), para 

a discussão de formas de aplicação do desenvolvimento sustentável, norteadas pelas ideias 

advindas desde a primeira convenção ambiental, a respeito do aquecimento global, da 

preservação da água e dos recursos naturais, do estímulo ao transporte alternativo, do 



 

incentivo ao turismo ecológico e da reciclagem de materiais. Dessa vez, foram firmados 

acordos e foi definindo que, em um período de dez anos, uma nova reunião deve ser realizada, 

para a ampliação das discussões ambientais e avaliação dos resultados das metas 

estabelecidas. Os cinco acordos ambientais assinados foram: a Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento; os Princípios para a Administração Sustentável das Florestas; a 

Convenção da Biodiversidade; a Convenção do Clima e a Agenda 21. 

 
Quadro 1: Primeiras Conferências sobre o Meio Ambiente 

CONFERÊNCIA ANO PARTICIPANTES RESULTADOS 

 

 

Conferência 

de Estocolmo 

 

 

1972 

 

 

113 países e 400 organizações 

Declaração da Conferência das Nações Unidas 

sobre o meio ambiente: um documento que reconhece 

o direito humano a um ambiente que que proporcione 

qualidade de vida. 

 

 

Eco 92 

 

 

1992 

 

 

176 países e 1.400 organizações 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; 

Princípios para Administração Sustentável das Florestas; 

Convenção da Biodiversidade; 

Convenção do Clima; 

Agenda 21. 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Barbieri (2011). 

 

 

A principal atribuição da Eco 92 foi uma nova compreensão acerca dos problemas dos 

problemas ambientais, propulsores de crises econômicas, sociais, políticas, culturais e 

ambientais que atingem o planeta. Percebeu-se que meio ambiente e desenvolvimento estão 

diretamente relacionados, o que significa que a postura predadora, exploradora e degradante 

ambiental não é mais cabível. Essa nova ideia de desenvolvimento sustentável propõe um 

desenvolvimento compatível com a capacidade natural de reposição de recursos, conhecido 

como desenvolvimento sustentável. 

A Agenda 21 é um plano de ação para alcançar os objetivos do desenvolvimento 

sustentável. Ela é uma espécie de consolidação de diversos relatórios, tratados, protocolos e 

outros documentos elaborados durante décadas na esfera da ONU. [...] Esta inclui os temas 

tratados na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e desenvolvimento, nas convenções  

sobre biodiversidade e sobre Mudança do Clima, bem como na Declaração de Princípios 

sobre Florestas. 

As propostas da Agenda 21 são distantes do modelo de desenvolvimento tradicional, 

propulsor dos desequilíbrios ambientais. Essa nova visão propõe que meio ambiente e 



 

desenvolvimento devem ser abordados simultaneamente, para reduzir as crises econômicas, 

sociais, políticas, culturais e ambientais que têm se agravado pelo planeta. 

A Agenda 21 foi desdobrada em agendas regionais, nacionais e locais para implantar 

os programas e atender às recomendações. Não se trata de uma convenção com vínculos 

obrigatórios, mas sim um plano de intenções que depende da vontade política dos governantes 

e da mobilização social, sendo necessária a sua divulgação para o debate popular em torno da 

construção desse novo tipo de desenvolvimento. Barbieri (2011, p. 62) afirma: 

 
O capítulo 28 da Agenda 21 dedica-se ao fortalecimento das autoridades  locais 

como parceiros importantes do processo de desenvolvimento sustentável e 

recomenda que cada autoridade local deve iniciar um diálogo com seus cidadãos, 

organizações comunitárias e empresas privadas locais para elaborar uma Agenda 21 

local. 

 

Em Vitória da Conquista, o projeto Agenda 21 - A Conquista do Futuro objetiva 

demonstrar dados que ajudaram na elaboração das propostas de desenvolvimento sustentável, 

discutidas e votadas pela comunidade, traçando possíveis futuros para a cidade. Sugere 21 

princípios de convivência, transcritos abaixo que, se adotados e compartilhados, produzirão 

uma sociedade local saudável e sustentável. 

Quadro 2: Princípios da Convivência 



 

 
12 – Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural 

e social capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde física e mental e o bem-estar 

espiritual, dando especial atenção aos direitos dos indígenas, negros, portadores de 

necessidades especiais e todos os grupos sob vulnerabilidade econômica e ou social.  

 

13 – Agir cotidianamente para a superação das desigualdades sociais, 

incluindo as pessoas nos espaços de convivência, produção e consumo sustentáveis. 

 
14 – Fortalecer as instituições democráticas, Governamentais e não Governamentais, 

tornando-as transparentes, através de um controle social ativo, 

nos processos de planejamento e acompanhamento dos resultados. 

 

15 – Integrar na educação formal a aprendizagem dos conhecimentos, valores 

e habilidades regionais, necessários para um modo de vida sustentável. 

 

16 – Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração, 

promovendo uma cultura de tolerância, não violência e paz. 

 
17 – Todo indivíduo, família, organização e comunidade têm um papel vital  

a desempenhar na construção de um futuro sustentável para Vitória da Conquista.  

 
18 – As artes, as ciências, as religiões, as instituições educativas, os sistemas de comunicação, 

as empresas, as organizações não governamentais e os governos são meios pelos quais 

a sociedade conquistense pode e deve promover o Desenvolvimento Local Sustentável. 

 

19 – As parcerias entre governo, sociedade civil e empresas são essenciais 

para uma governabilidade efetiva com responsabilidade social. 

 
20 – Que o osso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova consciência face à vida, 

com o compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, pelas lutas de justiça social, 

pela paz e alegre celebração da vida. 

 
21 – Que todos se sintam à vontade para apoiar, de todas as formas e meios, 

a implementação dos princípios da Agenda 21 – A CONQUISTA DO FUTURO, 

para a sustentabilidade do desenvolvimento de Vitória da Conquista. 

Fonte: Agenda 21 – A Conquista do Futuro (2004, p.14 e 15). Adaptado pela autora. 

 

 
Em 18 de agosto de 2000, aconteceu o Seminário de Sensibilização para a Agenda 21, 

em Vitória da Conquista, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), realizado 

pelo Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável. Nesse encontro, foi publicado o 

Decreto nº 10.705, que instituiu o Fórum da Agenda 21 do Município de Vitória da 

Conquista, o agente executor da Agenda 21 local. Composto por 72 entidades, entre elas 

instituições federais, estaduais, municipais, representantes da sociedade civil, organizações 

públicas e privadas, conforme informações da Agenda 21 A Conquista do Futuro. 



 

Para fundamentar o trabalho e lançar as discussões acerca do futuro do município, os 

participantes se encaixaram em grupos de trabalho: Cidade Sustentável, Redução das 

Desigualdades Sociais, Gestão dos Recursos Naturais, Infraestrutura e Integração Regional, 

Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável e Desenvolvimento Sustentável 

Rural, firmando o compromisso para a realização das propostas da Agenda 21 de Vitória da 

Conquista. Os grupos de trabalho realizaram reuniões para reconhecer a cidade, nos aspectos 

geoambientais, socioeconômicos, histórico-culturais, de informações e conhecimentos, 

identificando limitações e potencialidades para a criação das propostas e dos projetos, de 

caráter renovável, que se adequam de acordo às novas realidades, 

 
2.2 Desenvolvimento sustentável 

 

 
O Relatório Brundtland (1988) conceitua como desenvolvimento sustentável o que 

“satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades”. Surgiu no contexto da preocupação com a  

relação desarmônica entre a preservação do planeta e o atendimento das necessidades 

humanas. Para Irving e Oliveira (2012, p. 24) 

 
O conceito de desenvolvimento sustentável procura integrar e harmonizar as ideias e 
conceitos relacionados ao crescimento econômico, à justiça e ao bem-estar social, à 

conservação ambiental e à utilização nacional dos recursos naturais. 

 

O objetivo do desenvolvimento sustentável é, portanto, compatibilizar crescimento 

econômico e manutenção da natureza, nos seus limites de restauração e justiça social. Propõe 

a repartição justa das riquezas produzidas, universalização do acesso à educação e à saúde, 

equidade entre sexos e preservação de amostras significativas do meio ambiente, de  forma 

que o crescimento econômico esteja baseado no aumento da eficiência do uso de energia e 

recursos naturais, com mudanças nos padrões de intensa produção e consumo, despertando a 

consciência social para o desperdício. (IRVING; OLIVEIRA, 2012, p.24 e 25). 

O esgotamento dos recursos naturais, que são os elementos essenciais para o 

desenvolvimento de sociedades de consumo, aliado aos desequilíbrios ambientais globais 

trouxe a reflexão acerca dos limites do modelo consumista de desenvolvimento, em que nem 

sempre se consome por necessidade. Dessa forma, o desenvolvimento sustentável surge como 

uma proposta não de reduzir o crescimento econômico, mas que esse não comprometa a 

capacidade da natureza de se regenerar, garantindo a sobrevivência das gerações futuras. É 



 

necessário um planejamento que garanta a manutenção dos recursos ao longo do tempo, 

pensando em um desenvolvimento que seja duradouro, atuante em cinco dimensões: social, 

ecológica, política, cultural e econômica. (ALMEIDA; CARESTIATO; SERRÃO, 2014, p. 

16-20). 

 
2.3 Sustentabilidade Social 

 
 

O sistema capitalista e consumista, de produção e acumulação de riquezas, é propulsor 

das desigualdades sociais no mundo. Almeida, Carestiato e Serrão (2014) afirmam que, no 

Brasil, isso se dá devido a uma herança cultural de extração de recursos naturais, por meio das 

ações colonialistas de Portugal. Nesse contexto, a exploração concentrou-se na região 

Sudeste, proporcionando o desenvolvimento das primeiras cidades, em detrimento de outras 

regiões. Por isso, atualmente, há desigualdade social entre a região Sudeste e as demais do 

país. 

A industrialização tardia brasileira também contribuiu para intensificar esse processo, 

por conta da má distribuição das riquezas geradas pela maquinofatura. Apenas latifundiários 

detinham recursos para investir na máquina a vapor, de forma que os lucros concentravam-se 

em poder desses poucos fabricantes, em comparação com a grande massa operária que, antes 

reféns da escravidão, agora libertos, mas sem políticas assistencialistas que assegurassem seus 

direitos, eram submetidos à condições precárias de trabalho, fornecendo sua mão-de-obra 

barata e intensificando a migração da zona rural para a zona urbana. 

O investimento em políticas públicas de combate à miséria, melhorias na educação, 

formação profissional, saúde e infraestrutura e geração de empregos são métodos que, ao 

serem implantados, contribuirão para a redução da desigualdade social, além de ações 

governamentais para promover o desenvolvimento econômico dos diferentes estados. 

Estimular a distribuição de riquezas de forma igualitária e garantir o cumprimento dos direitos 

dos cidadãos, resultando em qualidade de vida é, segundo as autoras Almeida, Carestiato e 

Serrão (2014), a dimensão social da sustentabilidade. 

 
2.4 Sustentabilidade Política 

 
No âmbito nacional, a sustentabilidade política baseia-se na democracia. Conforme 

afirma Mendes (2009), objetiva o resgate do papel social do Estado como mantenedor 

universal dos direitos humanos de participação, de expressão, de associação, de locomoção, 



 

de acesso às informações para o desenvolvimento pessoal e coletivo, promovendo a  

cidadania. No aspecto internacional, a sustentabilidade política aplica-se na prevenção de 

guerras, mantendo a paz, no incentivo à cooperação internacional e na gestão do meio 

ambiente e dos recursos naturais, com a preservação da ambiental e da diversidade cultural e 

cooperação científica e tecnológica internacional. 

A solução dos problemas ambientais exige uma série de ações e atitudes cotidianas, 

regidas pelas leis ambientais, elaboradas para organizar as ações humanas com relação à 

natureza, colaborando para a concretização da dimensão política da sustentabilidade. 

Mesmo diante da legislação, os países ainda apresentam problemas com a degradação 

ambiental. Isso se dá porque a corrida pelo desenvolvimento econômico é priorizada, e as leis 

acabam não sendo cumpridas e devidamente fiscalizadas. É preciso que se mude esse 

posicionamento, individual e coletivamente, adotando práticas ecologicamente corretas 

diariamente, e também por meio do engajamento popular em relação às questões ambientais 

da sua localidade, com participação em ações populares, conselhos, colegiados e audiências 

públicas, a fim de conhecimento do uso dos recursos naturais, dos problemas causados pelo 

seu uso e a elaboração de soluções para esses problemas. 

 
2.5 Sustentabilidade Ecológica 

 
 

O aumento da temperatura, a falta de água potável e outras catástrofes ambientais que 

a sociedade tem vivenciado são consequências da utilização excessiva dos recursos naturais 

para atender as necessidades humanas, em uma relação desequilibrada. 

Dessa forma, defende-se a necessidade de controle da exploração ambiental, pois há 

uma concepção de que quanto mais modificações o homem faz no meio ambiente,  menor a 

sua sustentabilidade ecológica. O sistema de produção baseado na economia de mercado e no 

consumismo trás riscos de esgotamento de recursos naturais, produção de resíduos  e 

poluentes que ameaçam a biodiversidade, não respeitando os ciclos naturais. É preciso que 

haja equilíbrio entre extração de recursos e a manutenção dos ecossistemas e integridade 

climática. 

Existem ações que podem ser tomadas para conseguir a sustentabilidade ecológica, 

como a limitação do consumo de combustíveis fósseis e outros recursos facilmente 

esgotáveis, redução do volume de resíduos e poluentes, através da reciclagem e conservação 

de energia, investimentos em pesquisas de tecnologias limpas, definição e cumprimento das 

regras de proteção ambiental, conforme Mendes (2009). 



 

Uma das principais ações para promover a sustentabilidade ecológica é a priorização 

do uso de energias de fontes renováveis em relação a energias de fontes não renováveis. 

Mangraviti (2015) afirma que optar pela produção de energia de recursos naturais 

inesgotáveis e renováveis é uma decisão estratégica, dispendiosa no presente, mas com 

vantagens econômicas e ambientais futuras. 

 

 
2.6 Sustentabilidade Cultural 

 
A palavra cultura tem origem semântica da palavra colore, que originou o termo em 

latim cultura, de significados diversos como habitar, cultivar, proteger, honrar  com 

veneração. 

A atual população indígena brasileira, segundo resultados preliminares do Censo 

Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, divididos em 505 terras indígenas, que 

representam apenas 12,5% do território brasileiro (BRASIL, 2017). A Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Criada por meio da Lei nº 

5.371, de 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da Justiça, cuja missão 

institucional é proteger os direitos dos povos indígenas no Brasil. É de sua competência a 

promoção de estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e 

registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e 

fiscalizar as terras indígenas (FUNAI, 2017). 

Mesmo assegurados com o direito à proteção, os povos indígenas ainda continuam 

sendo moralmente e culturalmente desrespeitados, por conta da corrida desenvolvimentista. 

Sabe-se que a Amazônia, que compreende a maior biodiversidade em floresta tropical do 

mundo, abrigando diversas tribos indígenas, tem sido intensamente devastada, em favor do 

desenvolvimento econômico. A construção da Rodovia Transamazônica, em 1969 à 1974, 

terceira maior do Brasil, que corta 7 estados brasileiros, causou impactos ambientais, com 

desmatamentos e erosões, e sociais, com a migração que afetou a cultura indígena amazônica. 

A sustentabilidade cultural está na compreensão e na valorização étnica específica das 

sociedades tradicionais, sejam indígenas, quilombolas, dentre outras. As culturas são 

dinâmicas e estão em um processo contínuo de transformação, por meio do contato entre si, o 

que é fundamental, desde que haja respeito pelos direitos coletivos e uma busca pelo convívio 

pacífico, para que as identidades culturais não sejam perdidas. 

Chico Mendes, líder seringueiro, famoso pela sua luta em defesa dos povos da floresta, 

contra fazendeiros que a desmatavam, foi assassinado em sua casa, tornando-se símbolo da 



 

luta pela preservação da Amazônia e manutenção dos hábitos de vida da sua população. 

Também é visto como fonte de inspiração para outros seringueiros que vivem à beira das 

matas, principalmente no Acre, que criaram as Reservas Extrativistas (Resex), que têm como 

objetivo básico proteger os meios de vida e a cultura das populações das florestas, permitindo 

a exploração dos recursos madeireiros em bases sustentáveis, sem desmatá-las. (BRASIL, 

2000). 

Os princípios que regem a sustentabilidade cultural estão na criação de condições 

mínimas de bem estar, solidariedade, justiça e liberdade para os cidadãos e profissionais do 

país. Essa formação está pautada na educação básica, acessível a todos, em um sistema sólido, 

que caminhe para a superação das diferenças e para o alcance da dimensão cultural da 

sustentabilidade. 

 
2.7 Gestão ambiental pública 

 
 

Para a elaboração das políticas públicas, é necessário decidir o que é prioritário para o 

poder público, de acordo com o cenário real da população e com os recursos disponíveis, 

priorizando problemas imediatos, para então formular soluções, desenvolver programas, 

alocar recursos, criar estratégias e linhas de ação que, depois de implementadas e 

posteriormente avaliadas, minimizem ou eliminem os problemas em questão, com 

determinados prazos e recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos. (Andrade, 

2014) 

No Brasil, a formulação, a implantação e o acompanhamento das políticas públicas de 

nível federal estão a cargo dos ministérios, secretarias especiais, autarquias, agências 

reguladoras e conselhos. Os ministérios integram a cúpula administrativa, sendo diretamente 

subordinados ao presidente da República, auxiliando no exercício do Poder Executivo. 

Possuem autonomia técnica, financeira e administrativa para executar as ações nas suas áreas 

de competência. Também é de sua competência estabelecer estratégias, diretrizes e 

prioridades na aplicação de recursos públicos, bem como criar normas, acompanhar e avaliar 

programas federais. 

O Ministério do Meio Ambiente, criado em novembro de 1992, tem como missão 

promover a adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a 

recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a valorização dos 

serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento sustentável na formulação e na 



 

implementação de políticas públicas, de forma transversal e compartilhada, participativa e 

democrática, em todos os níveis e instâncias de governo e sociedade. (BRASIL, 2017) 

No âmbito municipal, a unidade organizacional responsável pelo desenvolvimento da 

política do meio ambiente é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Vitória da 

Conquista, fundada em 1992, localizada na Rua dos Fonsecas, nº 41, bairro Centro, com o 

horário de atendimento das 8 horas às 12 horas, pela manhã, e das 14 horas às 18 horas, pela 

tarde, de segunda à sexta-feira. 

A fim de garantir à população qualidade de vida, as ações e programas implementados 

pela Secretaria estão voltadas para difundir práticas sociais e econômicas não prejudiciais à 

natureza, visando a promoção, conservação, preservação e recuperação da qualidade 

ambiental, controlando a poluição ambiental e desenvolvendo campanhas educativas, com 

incentivo à participação comunitária no planejamento, execução e vigilância das atividades 

que tenham como objetivo à proteção e a recuperação ambiental, em parceria com outros 

órgãos dos governos municipal, estadual e federal e com a sociedade civil. (BRASIL, 2017) 

Quintas (2006) afirma que não é possível realizar a prática da gestão ambiental sem a 

presença do Estado e da sociedade civil, trabalhando ações compartilhadas a partir de 

objetivos comuns, o que não é uma tarefa fácil, diante da complexidade da problemática 

ambiental. É ideal a busca de práticas que contribuam para processos de gestão ambiental 

participativos, exigindo das pessoas e organizações envolvidas um compromisso, 

transparência e humildade com a causa ambiental. 

Diante da problemática ambiental, as administrações públicas, com a coordenação, 

fiscalização e ajuste de projetos, atrelados a capacitação dos técnicos e profissionais 

envolvidos na gestão, procuram incentivar e direcionar os cidadãos a conservação dos 

recursos naturais, por isso é essencial na atualidade. O planejamento governamental deve 

estabelecer convênios voltados para o desenvolvimento sustentável, oferecendo mecanismos 

para o crescimento municipal, conservando os recursos. (BARBOSA; KRAVETZ, 2013). 

Com a qualificação de gestores para planejar, organizar, dirigir e controlar as políticas 

públicas ambientais, dentro dos parâmetros legais, certamente a gestão ambiental estará 

estruturada para manter a credibilidade e o nível de qualidade ambiental, e alinhada aos 

setores econômicos, sociais e culturais, de forma que os projetos implementados tenham 

continuidade para alcançar as metas estabelecidas à longo prazo, visando a conservação 

ambiental e o bem estar social. 

 
3. Metodologia 



 

 

Esta pesquisa tem caráter empírico, uma vez que tem como base a literatura da 

temática abordada, aliada a dados e informações coletadas em campo. Do ponto de vista dos 

objetivos, ela é exploratória (LAKATOS; MARCONI, 2003). Com relação à abordagem da 

pesquisa, esta se define como qualitativa. Quanto aos objetivos, essa pesquisa tem 

propriedades exploratórias porque busca maior familiaridade com o problema. 

Como unidade de análise, foi definido o setor de Estudos e Viabilização de Projetos, 

dentro do universo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da cidade de Vitória da 

Conquista - BA, uma amostra não probabilística intencional, que representa o “bom 

julgamento” da população/universo, a fim de identificar quais são os projetos por ela 

implantados para promover o desenvolvimento sustentável e a efetividade dos mesmos, no 

município. 

No desenvolvimento dessa pesquisa, foi utilizada uma entrevista semi-estruturada, em 

que, conforme Manzini (1990) concentra-se em um assunto com um roteiro de perguntas 

previamente elaboradas, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas da entrevista, resultando em informações de forma livre, realizada com o 

Gerente de Estudos e Viabilização de Projetos da SEMMA de Vitória da Conquista - Bahia, 

para obter dados e informações que responderam a problemática em questão, tendo como 

suporte para analise o referencial teórico estudado. 

 
4 Descrição e análise dos dados 

 
 

4.1 Caracterização do objeto de estudo 

 
 

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente foi implantada no município de Vitória da 

Conquista – BA no ano de 1992, através da Lei Municipal nº 691\1992, na gestão do então 

prefeito Dr. Murilo Mármore. Inicialmente, funcionava como coordenação, responsável pela 

arborização, fiscalização, projetos e educação ambiental. A partir do ano de 2000, a 

coordenação, agora como Secretaria, mais bem estruturada, passou a gerenciar licenciamentos 

ambientais de nível 4, atendendo aos requisitos do Sistema Nacional de Meio Ambiente, 

estabelecidos pelo Código Florestal, enfim, desempenha importantes serviços ambientais para 

a comunidade, dada sua importância. Conta com a colaboração por volta de 160 funcionários, 

desde jardineiros, técnicos ambientais, fiscais de meio ambiente, gerentes e a secretária, 

conforme informou o gerente de Estudos e Viabilização de Projetos. 



 

 

4.2 Análise da entrevista com o gerente de estudos e viabilização de projetos da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente 

Como autoridade do Poder Público atuante no município, referente aos aspectos 

ambientais, a SEMMA é responsável pelo desenvolvimento de políticas que proporcionem 

qualidade de vida à população. Ao ser indagado sobre o planejamento das ações que 

promovem o desenvolvimento sustentável no município e a atuação da SEMMA no controle 

da poluição ambiental, o gerente relata: 

 

O planejamento das ações que visam o desenvolvimento sustentável no município é 
a perspectiva prioritária da gestão ambiental. Tendo em vista que todas as ações que 

são executadas através da Secretaria do Meio Ambiente, através das Secretarias 

afins, elas visam prioritariamente buscar o desenvolvimento da cidade. O 

desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento do empresariado, o 

desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento urbano. Mas que de forma? É 

possível desenvolver, desde que se cuide do meio ambiente. É possível fazer um 
paralelo nessa questão. É dessa forma que a Secretaria do Meio Ambiente atua. 

Prioritariamente como uma mediadora. Você desenvolve, desde que proporcione 

condições para o cumprimento dos princípios ambientais, seja o princípio do 

poluidor pagador, seja o princípio de usuário pagador, e por ai vai. E é nessa forma, 

justamente atendendo ao princípio do poluidor pagador, é que a Secretaria de Meio 

Ambiente, ela cuida do controle da poluição ambiental. 

 

 

 

A SEMMA incentiva a participação comunitária nas atividades ambientais através do 

licenciamento ambiental e da educação ambiental. As licenças ambientais podem ser 

simplificadas, para empreendimentos de menor impacto ambiental, de implantação e 

operação, para empreendimentos de médio e grande impacto ambiental, conforme 

informações cedidas na entrevista. Dessa forma, os empresários precisam cumprir requisitos 

ambientais para iniciar ou dar segmento aos seus negócios, e o ônus gerado na sua 

regularização ambiental é direcionado ao Fundo Conquistense de Apoio ao Meio Ambiente 

(FAM), aplicado em projetos que promovem o desenvolvimento sustentável e reduzem os 

impactos ambientais no município, segundo o gerente entrevistado. 

Percebe-se que, referente ao licenciamento ambiental, a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente atua conforme o Poder Público, pois, segundo Quintas (2006) é de sua competência 

estabelecer padrões de qualidade ambiental, avaliar impactos, licenciar e revisar atividades 

potenciais poluidoras, disciplinar o uso dos recursos naturais, criar e gerenciar áreas 

protegidas, monitorar e fiscalizar e promover a pesquisa e a educação ambiental. 



 

Quando questionado a respeito dos projetos que estão sendo feitos para promover o 

desenvolvimento sustentável na cidade, o gestor respondeu: 

 
Primeiramente, nós atuamos com diversos projetos, com o objetivo, como eu já 

disse, sempre de buscar incentivar a população à participação na Secretaria de Meio 

Ambiente e na gestão ambiental, tendo em vista que a gestão ambiental tem que ser 

participativa. A população tem que estar plenamente ciente e participando do que a 

gestão ambiental se promove à fazer. Então, através dos projetos de educação 
ambiental, Projeto Adote uma Praça, Projeto Eco Teens e Eco Kids, projeto Minha 

Árvore, Projeto Turma do Sarú, Projeto Brincando na Lagoa, Projeto da Semana do 

Meio Ambiente, enfim, são perspectivas que visam primeiro incentivar a 

participação da população nessa gestão. 

 
 

Quintas (2006) afirma que não é possível realizar a prática da gestão ambiental sem a 

presença do Estado e da sociedade civil, trabalhando ações compartilhadas a partir de 

objetivos comuns, o que não é uma tarefa fácil, diante da complexidade da problemática 

ambiental. Os projetos de educação ambiental são geridos pelo Módulo de Educação 

Ambiental, um dos setores associados à SEMMA, lotado na área do Parque da Serra do 

Periperi, que é responsável por receber as escolas e instituições e realizar as atividades de 

educação ambiental: palestras, oficinas, visitas ao Poço Escuro e outras atividades lúdicas. 

Conforme informações cedidas pelo gerente, em 2016, estima-se que 98% das escolas da rede 

municipal receberam atividades de educação ambiental na grade escolar, o que demonstra a 

efetividade desse setor de atuação, visto que essas escolas educam crianças carentes, com 

pouco acesso à informação, entretanto, estão sendo formadas para que, quando adultos, 

tornem-se conscientes do seu papel de transformador ambiental e social. 

Um dos projetos implementados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que 

tem demonstrado efetividade, é o Projeto Adote uma Praça, instituído pela Lei Municipal nº 

1649/09, com o objetivo de conservação e embelezamento de espaços públicos, através da 

parceria entre Poder Público e iniciativa privada. Sobre esse projeto, o gerente Antônio 

Gabriel informa: 

 
O programa Adote uma Praça é uma iniciativa que visa primeiramente cumprir a 

responsabilidade social das empresas, porque elas não podem existir somente pra ter 

lucro, obter lucro. As empresas têm uma responsabilidade social e, principalmente 

também, uma responsabilidade socioambiental. Então, atendendo a essa perspectiva 
que nós criamos o programa Adote uma praça, através da lei 1649/2009, que ocorre 

de duas maneiras: ou a prefeitura vai atrás de determinadas empresas que já 

manifestaram interesse, ou a empresa nos procura, procura a Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, para assinar o Termo de Requerimento de Adoção de  Praça 

Pública. Não somente praças, também podem ser adotados canteiros ou rotatórias. 

As empresas podem adotar para implantar a praça, construí-la ou reforma-la, 

condicionando-a ao uso da população, ou então a empresa pode adotar uma praça 

apenas para a sua manutenção. Apesar de ser implantado em 2009, a 



 

 

 

 

 

 

 
 

operacionalização do programa Adote uma praça iniciou com a primeira adoção, por 

volta de 2013/2014, com o Monumento Jaci Flores e o Monumento ao Príncipe 
Maximiliano Burle Marx, ambos localizados na Avenida Olívia Flores, e ambos 

adotados pela Arena Miraflores. Depois foi adotada a praça do Café, situada na 

Avenida Regis Pacheco, agora com o nome de praça José Marinho de Andrade, 

nome do fundador da empresa Teiú, adotante do ambiente. Existem outros processos 

tramitando, para a adoção de mais ambientes, como a praça da Saudade, outros 

trechos da Avenida Olívia Flores e da Avenida Juracy Magalhães. 

 

Com relação ao Projeto Eco Kids e Eco Teens, também implementado pela Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, no ano de 2014, em parceria com a Secretaria de Educação e 

com a Secretaria de Comunicação. Consiste na escolha das escolas participantes, em 

conformidade com a quantidade de alunos ideal para a idealização do projeto e estrutura 

administrativa, para a elaboração de um jornal impresso, que tem sua circulação nas escolas, 

comunidade de abrangência e nas atividades de educação ambiental. Aborda informações 

ambientais em vários tipos de textos e imagens, apresentando liberdade criativa, e é  

financiado pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente. Nesse ano, segundo informações do 

gerente do setor, o evento acontecerá no mês de novembro, e participarão sete escolas da rede 

municipal, duas escolas da rede estadual e uma escola da rede privada, com a elaboração de 

vídeos, que serão exibidos no primeiro concurso de vídeos, com premiações. O gerente 

indaga: “É uma possibilidade da escola inteira, dos pais, da comunidade, se mobilizarem para 

a execução do projeto com temática ambiental.”. 

Ainda no elenco de projetos implementados pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, o Projeto Minha Árvore consiste na doação de mudas para os cidadãos, que se 

tornam responsáveis pela molhagem e poda das mesmas, e podem ser solicitadas junto à 

Secretaria. Há uma visita de técnicos ambientais, para analisar as condições do terreno e 

identificar qual a espécie de árvore mais adequada, para que não ocorram transtornos futuros 

com o mau desenvolvimento ou desenvolvimento excessivo da planta. A respeito desse 

projeto, o gerente lamenta: “O Projeto Minha Árvore é um projeto que tem uma receptividade 

ainda muito baixa, tendo em vista que boa parte da população quer mais derrubar as árvores 

que já existem do que plantar. 

Já em sua 5ª edição, A Turma do Sarú é um livreto que aborda, de forma lúdica, as 

informações ambientais. As histórias ocorrem com a visita dos personagens a locais que 

representam a temática ambiental local, como o Poço Escuro, a Lagoa das Bateias, a Estação 

de Tratamento de Água e Esgoto e a Comunidade de Agricultura Familiar Lagoa das Flores, 

com o intuito de proporcionar educação ambiental às crianças e à comunidade, de uma 



 

 

 

 

 

 

 
 

maneira descontraída, sem perder de vista o foco da conscientização ambiental, conforme 

informações cedidas pelo entrevistado. 

Uma temática relevante para a questão ambiental local foi abordada durante a 

entrevista, referente às práticas de agricultura familiar e uso de agrotóxicos no bairro Lagoa 

das Flores, e o papel da SEMMA nesse contexto. Diante desse questionamento, o gerente 

relatou: 

Em um primeiro momento, entre 2012 e 2013, nós detectamos que estava tendo um 

uso indiscriminado de agrotóxico na agricultura familiar na Lagoa das Flores. Isso 
ocasiona uma diminuição da qualidade do solo, pois ao utilizar, por exemplo, 

pesticidas, para evitar que a lavoura seja perdida por qualquer tipo de situação,  

sejam por animais, insetos ou pragas, há esse ganho, mas atinge o solo e, 

consequentemente, altera a qualidade da produção. Então, nós realizamos cursos, 

palestras públicas, workshops, demonstrando os impactos do uso de agrotóxicos e 

mostrando técnicas que não precisam de agrotóxicos e mantém a qualidade da 

produção. Apesar de ter surtido efeito, esse não é um projeto contínuo, como os 

outros falados anteriormente. 

 
 

Neste ano de 2017, de 5 a 10 de junho, acontecerá a décima edição da Semana do  

Meio Ambiente, com a realização de diversas atividades, apresentação dos serviços prestados 

pela SEMMA à comunidade, montagem de stands e jardins, palestras e seminários, com a 

perspectiva de atrair a população e conscientizá-la, de forma incisiva. De acordo com 

informações fornecidas pelo gerente entrevistado, o tema da Semana do Meio Ambiente de 

2017 será “Serra do Periperi: abrace a Serra, abrace a vida.”, com uma abordagem voltada 

para os atuais acontecimentos e impactos sofridos por essa unidade de conservação. 

A Agenda 21 é um plano de ações que propõe a formulação de projetos para difundir o 

desenvolvimento sustentável no planeta, em âmbitos municipais, estaduais e federais. Em 

Vitória da Conquista, foram reunidos técnicos ambientais, profissionais de diversas áreas e 

membros da sociedade civil, em 2007, para elaborar diretrizes sustentáveis para o município, 

conforme informações da Prefeitura municipal. Ao ser questionado a respeito das ações 

propostas pela Agenda 21, o gerente do setor informou: 

 
A Agenda 21 é um plano para o desenvolvimento sustentável, que direciona pra  

onde a cidade deve crescer, como que a cidade deve crescer, o cuidado com o meio 

ambiente que se deve ter, como o plantio de árvores, implantação de sistemas de 

reuso de água em construções, dentre outras diversas ações, para que Conquista 

atingisse de fato o seu desenvolvimento de forma sustentável. Porém, infelizmente, 

isso não aconteceu. O que ocorre é que Conquista apresentou um desenvolvimento 

acelerado, principalmente no setor da construção civil, em meados de 2008 e 2009, 
quando vieram os primeiros projetos “Minha Casa, Minha Vida”, com a ampliação 

da construção de condomínios além do anel viário, ou seja, é uma cidade totalmente 

diferente da realidade prevista na época da elaboração da Agenda 21. Hoje é preciso 

que se faça uma nova reformulação desse plano de ações, e já está sendo feito. Nós 

fechamos com um grupo de consultoria para formular um novo Plano Diretor, que é 



 

 

 

 

 

 

 
 

feito há cada 10 anos no município (o último foi feito em 2007). Claro que a Agenda 

21 vai ser levada em consideração nesse plano atual, porém considerando a nova 
realidade da cidade, pois as projeções que foram idealizadas naquele período não 

puderam ser seguidas por conta da demanda, que foi outra. 

 

Dentre as várias propostas, foram estabelecidas diretrizes para a gestão integrada dos 

recursos hídricos e sua preservação, com ações de construção de estruturas simplificadas de 

captação de água pluvial e manutenção em barragens nas localidades rurais desprovidas de 

abastecimento, nos prazos de 5 e 10 anos. (Agenda 21 – A Conquista do Futuro: Volume 2 

(2007, p. 26), entretanto, atualmente, de acordo com informações cedidas na entrevista, a 

cidade de Vitória da Conquista enfrenta o terceiro racionamento de água, em quatro anos, 

sendo este o mais grave, visto que a quantidade de água ofertada está sendo menor. 

Em maio de 2017, início do racionamento, a barragem de Água Fria II, uma das três 

fontes que abastecem o município, estava apenas com 39% da sua capacidade de 

abastecimento. Essa é uma situação preocupante, dada à importância de a população ter 

acesso à água potável em sua própria casa, e cabe aos gestores ambientais públicos buscarem 

soluções para amenizar os impactos da falta de chuva. Uma das possíveis soluções propostas 

pelo governo é a construção da barragem do Rio Catolé, no município de Barra do Choça que, 

conforme informa a Prefeitura de Vitória da Conquista, poderá acumular até 24 milhões de 

metros cúbicos de água, ou seja, um volume quatro vezes maior que a capacidade do sistema 

atual, que atende às populações de Vitória da Conquista, Barra do Choça e Belo Campo. A 

Adutora do Catolé, construída de forma emergencial em 2013, será integrada à futura 

barragem, que poderá incluir também o município de Tremedal no atendimento. Isso garantirá 

uma autonomia hídrica para Vitória da Conquista e região, e evitará os racionamentos que têm 

ocorrido desde 2012. Sobre essa temática, o gerente de projetos discorre: 

 
Hoje, Vitória da Conquista é abastecida por três fontes: as duas barragens, Água Fria 
1 e 2) e a Adutora do Rio Catolé, é um paliativo para amenizar a crise de falta de 

água enfrentada pela cidade. Já era pra ter sido construída a  barragem  do Rio 

Catolé, até para evitar os impactos que são gerados para o rio, mas por questões 
operacionais do Governo do Estado, da Embasa e outros envolvidos, houve atrasos. 

O projeto da barragem foi apresentado à comunidade há cerca de 20 dias, inclusive 

eu estava presente, e já está em processo licitatório. Essa barragem é um conflito 

diferente, porque as principais nascentes do Rio Catolé estão em Vitória da 

Conquista e Barra do Choça, mas a obra é em Barra do Choça, que fica com o ônus 

de manutenção da barragem, o que a “desfavorece”, enquanto Conquista usufrui da 

água. 

 

Ainda há outro questionamento com relação ao tempo de vida útil da barragem, que 

inicialmente atenderia as necessidades da cidade por trinta anos, entretanto, na última 

apresentação do projeto, sua viabilidade foi proposta por dez anos, diante da grande vertente 



 

de crescimento de Vitória da Conquista, aliada à baixa vazão do rio, ocasionada 

principalmente pela negligência com a conservação das nascentes do Rio Catolé. 

 
5. Conclusão 

A presente pesquisa possibilitou refletir sobre os projetos ambientais da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente de Vitória da Conquista à luz da gestão pública municipal. Os 

resultados revelam que a administração de recursos naturais, feita pela gestão ambiental 

pública municipal, é fundamental para mediar a relação entre as necessidades do ser humano e 

o bem-estar ambiental. 

A pesquisa revelou que a conservação ambiental é promovida pelas seguintes ações: 

Projeto Adote uma Praça, Projeto Eco Teens e Eco Kids, Projeto Minha Árvore, Projeto 

Turma do Sarú, Projeto Brincando na Lagoa, Semana da Água e Semana do Meio Ambiente. 

Foi verificado que esses projetos têm enfoque educativo, ou seja, a educação ambiental é vista 

como a forma mais eficiente de se difundir os ideais ambientais, já que é durante a infância 

que os valores, crenças e ideais são formados, e praticados na vida adulta. Entretanto, a 

Secretaria consegue, além das escolas, atingir as empresas e indústrias com outros projetos, a 

exemplo do Adote uma Praça, que responsabiliza uma organização pelo cuidado e 

manutenção de uma das praças públicas da cidade, além dos licenciamentos e fiscalizações, 

que visam regulamentar a exploração natural. 

Apesar das ações incisivas de conservação ambiental, a pesquisa demonstrou que as 

metas, estimadas na Agenda 21 – A Conquista do Futuro, Vol. 2, elaborada em 2007, foram 

parcialmente atingidas. Uma das suas ações está pautada na gestão dos recursos hídricos, com 

a manutenção em barragens nas localidades rurais, desprovidas de abastecimento, no prazo 

máximo de 10 anos. Sabe-se que o volume de chuvas não tem sido grande, o que compromete 

a capacidade de abastecimento das barragens, entretanto, o planejamento público não 

conseguiu cumprir esses prazos, visto que Vitória da Conquista enfrenta o terceiro 

racionamento de água. 

A criação e manutenção dos projetos, como os sugeridos na Agenda 21, independem 

apenas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, visto que a captação de recursos é feita 

em parceria com outros órgãos estaduais e federais, logo, compreende-se a dificuldade de 

seguir todas as propostas elaboradas, entretanto, é preciso que novas ações sejam pensadas, 

dentro das limitações dos recursos, e que compreenda a nova realidade do município, com 

suas novas características e necessidades, buscando a participação popular para alcançar o 

desenvolvimento sustentável almejado. 



 

APÊNDICE A – FOTOS 

 

Imagem: Praça Barão do Rio Branco, ornamentada para Semana do Meio Ambiente 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

 
 

Imagem: Placa de Adoção da Praça José Marinho de Andrade 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 



 

 

 

 

Imagem: Praça José Marinho de Andrade, situada na Avenida Régis Pacheco, em Vitória da Conquista 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 

 

 
Imagem: Fonte dos Rios de Conquista, situada na Avenida Olívia Flores, em Vitória da Conquista 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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