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MUNICIPIO DE BARREIRAS
Esrn»o »a n,qnra
PRO.IETO DE LEI N" 35/2019 de 03 de dezembro de 2019.

"Dispoe sobre o Plano Diretot
Participativo do Município de
Barreiras".

O PREFEITO lfUfffCpAf. DE

BARREIRA,S, Estado da Bahia, no uso de

atÍibuiçóes legais,'faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou

Art .lo -

e

suas

fica sancionada

Estâ I-ei dispõe sobre o Plano Diretor - Planejamento Participativo do

Município de BanÉiras.

AÍl. 2" - O Plano Diretor -

Planejamento Paíicipativo do Município de
política
de desenvolvimento uÍbano e rural, é constituído:
Barreiras, como instrumento da
-.'pelo DocumentoÀelatório, integÍante desta I-ei, compreendendo as

I

seguintes partes: ,
a) lntrodução;

b) Análise da Situação;
c) Prôpostas.
II - pelos seguintes instrumentos legais:

a) legislaçáo do Sistema Viário;
b) legislaçáo do Zoneamento do Uso e da Ocupa@o do Solo Urbano;
c) legislago de Perímetro Urbano.
§ 19 - O Documento/Relatório de que tÍata o inciso I do caput deste aÍigo tÍata
dos seguintes eixo§ temáticos assim denominados:
I. Aspectos Geogáficos, I-ocacionais e Físico Territoriais
II. Aspectos Históricos

III.

Demografia

fV. Urbanismo
V. A§pectos Político-Administrativos
VI. Economia
VIL Educa@o e Cultura

VI[.'Saúde
DL'EsPoÍe e I qzer
)L Desenvolvimento Social
) . Meio Ambiente

§ 2o - Os eixos temáticos descritos nos incisos do parágrafo anterior incluem,
também, pÍopostas e metas para o desenvolvimento harmonioso e sustentável do Município,
sintetizados no capítulo denominado "O PÍojeto de Cidade".

Arí 30 - Esta I-ei entraú em vigor na daúa de sua publicaçáo, ficando
revogadas as disposições em contrário, em especial as contidas na ki no 651, de 16 de
novembro de 2(XX, e suas alteraçôes.
Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 03 de dezembro de 2019.

Joáo Barbosa de Souza Sobrinho

Prefeito Municipal

RELATÓRIO

Planejamento Participativo
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Novembro de 2019
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PREFÁCIO

É o conhecimento que nos assegura avanços, através de plena consciência de qualidades e virtudes, mas também de limitações.
Este é o princípio do planejamento, na medida em que exige estudos,
consultas, reflexões e avaliações, para identificar potencialidades, prioridades,
dificuldades e necessidades, individuais e/ou coletivas.
Sendo participativo, o planejamento vai ainda mais longe, ouvindo e dimensionando anseios e atendendo aspirações de cidadãos, segmentos sociais,
cadeias produtivas, entidades, comunidades e a sociedade em geral.
Por isso, é com grande satisfação que encaminhamos à Câmara Municipal, o Plano Diretor de Barreiras - Planejamento Participativo, para a devida
apreciação, levando em conta aspectos legais, reivindicações da população, sugestões de especialistas e projeções do desenvolvimento do município.
Para este trabalho, uma equipe de servidores e técnicos diversos, organizaram informações e sugestões no Escritório do Plano Diretor, que funcionou
em tempo integral, no Palácio das Artes, na Praça Castro Alves, no centro de Barreiras.
Paralelamente, foram realizados seminários temáticos e reuniões comunitárias na cidade e interior, definindo rumos e diretrizes nas áreas de Economia, Educação e Cultura, Saúde, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Social, Meio
Ambiente, Urbanismo, Aspectos Político-Administrativos e Legislação, visando a
construção de um futuro melhor para o município.
Como medida de economia de tempo e recursos públicos, optou-se por
realizar apenas atualização das informações e pequenos ajustes, validada por
uma comissão de revisão e atualização do PDU, criada pelo decreto N°13/2019,
publicado no Diário Oficial do município N°2901 em 26 de fevereiro de 2019.
Dessa forma, espera-se implantar em Barreiras um ambiente colaborativo e dinâmico de planejamento, com participação popular efetiva, acompanhando
regularmente a execução dos projetos que objetivam, acima de tudo, o desenvolvimento econômico sustentável de Barreiras.
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito do Município de Barreiras
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PARTE I
INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO
PLANO DIRETOR DE BARREIRAS PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
O Plano Diretor Urbano de Barreiras (PDU/2004) foi, sem dúvida alguma,
uma grande conquista do município, na medida em que avaliou, refletiu, direcionou e projetou o desenvolvimento da cidade, visando o melhor retorno aos
investimentos públicos e a melhoria da qualidade de vida da população.
Foi e continua sendo avanço importante e, certamente, representa diferencial no processo de crescimento econômico, social e cultural de Barreiras, pelo
seu pioneirismo no planejamento de sua expansão e evolução, com tanto cuidado
e profissionalismo.
Como tal, o PDU/2004, e a revisão na gestão 2012/2016, foram os principais alicerces e a grande fonte de inspiração deste Plano Diretor de Barreiras
- Planejamento Participativo, devidamente atualizado em sua concepção, finalidades, desafios e objetivos, levando em consideração as áreas urbanas e rurais
do município, no contexto regional, estadual e nacional, no mundo da moderna
tecnologia, da integração das redes sociais e da economia globalizada.
Como município polo regional com identidade cultural definida, patrimônio histórico preservado, atrações naturais importantes e economia baseada
no agronegócio e serviços, Barreiras tem muito a ganhar com as facilidades de
comunicação e locomoção, valorização do convívio com os recursos naturais e
ampliação do mercado de alimentos.
Para isso, basta valorizar o imenso potencial de desenvolvimento local,
identificar e superar eventuais carências e dificuldades e planejar de forma criteriosa o seu crescimento, investindo nos setores prioritários para sua população
e a expansão de suas atividades produtivas. Fundamental se faz elaborar os aspectos teóricos de planejamento e ouvir os anseios da população, atualizando
e ampliando as propostas e metas do PDU 2004, levando em consideração as
transformações e peculiaridades do mundo moderno.
O objetivo, portanto, é resgatar e atualizar as projeções do plano vigente
e reunir neste trabalho as potencialidades do município e a importância de propostas e metas com visão de centralidade, para a consolidação e o reforço da
liderança do município na Região Oeste da Bahia.
É sabido que, o PDU/2004, representou uma boa reflexão sobre os temas urbanos e propostas estruturantes, mas, passados 15 anos, num contexto
de tantas mudanças, muitas de suas propostas foram sendo superadas, pelas
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novas exigências da sociedade e dos segmentos produtivos.
Mesmo assim, grande parte de seu conteúdo conceitual foi preservado,
valorizado e incorporado ao trabalho iniciado na gestão anterior, de acordo com a
realidade de cada eixo temático, ainda que a análise das proposições tenha novo
formato na apresentação, na estruturação e justificativa de propostas e metas,
de acordo com a legislação pertinente.
Para avançar ainda mais na elaboração de documento realmente participativo, os seminários temáticos coletaram ideias e reivindicações, através de
debate técnico, consolidando rumos e diretrizes nas áreas de Urbanismo, Gestão,
Meio Ambiente, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Social e
Desenvolvimento Econômico.
Os seminários foram realizados, inicialmente, pela equipe de coordenação local do Plano Diretor e, posteriormente, pela comissão instituida por representantes de cada secretaria, com participação de servidores públicos municipais e técnicos e especialistas convidados, além da sociedade em geral. Com os
mesmos objetivos, foram igualmente realizadas consultas públicas nos diversos
territórios da cidade e comunidades do interior do município.
Outro ponto de recebimento de aspirações, proposições e sugestões foi
o Escritório do Plano Diretor, que funcionou, a priore, em tempo integral na elaboração inicial do trabalho, atendendo ao público no Palácio das Artes, na Praça
Castro Alves, no centro de Barreiras, e, na finalização, no setor de planejamento e
chefia de gabinete da Prefeitura Municipal de Barreiras, sob coordenação e direcionamento da comissão, junto a procuradoria do município.
Além disso, para estabelecer a melhor caminhada para Barreiras, foi fundamental pesquisar novamente o processo histórico do município e identificar e
avaliar as realizações das diferentes gerações, levando em consideração as dificuldades enfrentadas em sua execução e aprendendo preciosas lições de coragem, empreendedorismo e determinação com os antecessores.
Pesquisando e avaliando a história de Barreiras, dimensionou-se melhor
a evolução de seus segmentos produtivos e sociais, acumulou-se conhecimentos, identificou-se potencialidades e carências, conheceu-se belos exemplos de
coragem e criatividade e ganhou-se motivação extra para enfrentar as tarefas da
construção de futuro melhor para nossa gente, de forma coerente com o passado
vivenciado historicamente.
Registrando e analisando a evolução e expansão em áreas ou eixos temáticos como Economia, Educação e Cultura, Saúde, Esporte e Lazer, Desenvol-

vimento Social, Meio Ambiente, Urbanismo e Aspectos Político-Administrativos,
apresenta-se aqui, retrato confiável de necessidades, dificuldades, prioridades e
possibilidades, em cada um desses setores.
Assim, estabelecido está, com mais confiança e segurança, as ações que
necessitam ser preservadas, ampliadas, corrigidas, redirecionadas ou até mesmo
revistas, os projetos que devem ser desenvolvidos a curto, médio e longo prazo e
as aspirações que precisam ser atendidas com maior urgência.
Da mesma forma, define-se aqui as potencialidades que merecem ser
valorizadas e os novos rumos que devemos garantir aos investimentos públicos
e privados, sempre com viabilidade e sustentabilidade, levando em consideração
anseios, identidade, qualidade de vida e bem-estar de todos os cidadãos de Barreiras, desta e das futuras gerações.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Plano Diretor de Barreiras – Planejamento Participativo foi elaborado
após análises e debates com instituições, lideranças e população, ao longo dos
anos 2015/2016 e 2017/2018, sendo atualizado em 2019, pela comissão, formadas por servidores públicos municipais, especializados nos setores abordados
no documento.
O Plano Diretor reúne pesquisas e estudos sobre a evolução, cenário
atual, potencialidades, carências, diretrizes, propostas e metas de cada um dos
eixos temáticos, com base nas reivindicações da sociedade, pareceres técnicos e
capacidade de investimento do poder público, respeitando a legislação federal,
estadual e municipal em vigor.
Desta forma, chegou-se às proposições de atualização, alteração, adequação e/ou mesmo a manutenção de conteúdos de leis vigentes, visando o desenvolvimento sustentável do município.
O objetivo do estudo é inspirar e motivar a evolução da estrutura administrativa da Prefeitura, visando o seu ajuste às necessidades do processo de
desenvolvimento harmônico do município, levando em consideração os desafios
do século XXI.
Para isso, o Plano Diretor está fundamentado em levantamento detalhado da realidade do município, constatando, dimensionando e redimensioando
suas carências e prioridades e sugerindo soluções e projetos específicos.
O estudo também incorpora projetos e ações da atual administração, em

todos os seus setores e apresenta propostas para a promoção e direcionamento
do crescimento do município, de acordo com sua tradição e vocação econômica,
social e cultural, além do bem-estar das pessoas que aqui residem.
Trata-se de trabalho técnico, mas que foi aberto ao debate, avaliação,
correção e enriquecimento por parte da comunidade organizada.
Com base nesta participação, propõe-se que a partir do conhecimento
de seu conteúdo, leve se em conta a contribuição de entidades e especialistas,
seus objetivos, diagnóstico de eventuais dificuldades, identificação de potenciais
e definição de ações necessárias à continuidade e/ou aceleração do processo de
desenvolvimento sustentável do município.
A preocupação é que este estudo jamais se torne bloco de papel ignorado
numa das tantas prateleiras do arquivo da Prefeitura.
Pelo contrário, seja preservado como documento atual e síntese fiel da
evolução do município, complementado por análise atualizada de suas necessidades e potencialidades, apontando eventuais mudanças de rumo da administração pública, de segmentos produtivos e da própria sociedade.
O processo de elaboração do Plano Diretor foi verdadeiro fórum de discussões onde se refletiu, avaliou, pensou e repensou, de forma aberta e socio
construtiva, o passado, o presente e o futuro do município, abrangendo suas
grandes e pequenas necessidades e aspirações.
Seus objetivos são claros e, para estabelecer meios de alcançá-los, buscou-se a mobilização da sociedade responsável pela concretização de suas propostas, de forma transparente, sem esforços paralelos, redundantes, improdutivos e conflitantes.
Assim, pretende-se racionalizar o caminho a ser percorrido na concretização de anseios e metas da coletividade.
As aspirações de cidadãos reforçam análises e conclusões técnicas e
democráticas, abrangendo diferentes aspectos da sociedade e integram ações
previstas em documento racional, destinado à orientação da atual e das futuras
administrações.
Para o administrador público, pessoas mais atentas e/ou conhecedoras
dos métodos de elaboração desse tipo de documento é interessante observar
como a avaliação técnica da realidade revela possibilidades ou falhas antes ocultas e insuspeitas, que mal eram percebidas pela intuição humana.
O desenvolvimento é um processo dinâmico e complexo e a resolução de
determinados problemas, em muitos casos, resulta na criação de outros impas-
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ses, por mais paradoxal que pareça, exigindo novas ações para o seu redirecionamento.
O Plano Diretor, portanto, é a análise honesta das bases de crescimento do município, reunindo da forma mais exata possível a evolução da realidade,
potencialidades e necessidades, configuradas em projetos específicos de desenvolvimento sustentável.
Para isso, abrange a formação histórica, econômica, social e cultural do
município, detectando eventuais equívocos e limitações em diversos desses setores e propondo e sugerindo soluções para as dificuldades identificadas, através
de projetos considerados viáveis.
O ontem, o hoje e o amanhã, o curto, o médio e o longo prazo, devem ser
vistos, antevistos e revistos constantemente, para que se apontem soluções precisas e se encaminhe o desfecho almejado às empreitadas futuras, com a antecedência possível. Quem tem pressa deve partir mais cedo. No mundo dinâmico e
mercado globalizado, o que hoje pode parecer visionário, amanhã correrá o risco
de ser ultrapassado.
O tempo psicológico da identificação, dimensionamento e racionalização
dos problemas da sociedade, em sua configuração e definição de solução, normalmente gera demandas de períodos mais longos para seu alcance efetivo.
Estatísticas, mapas e informações, isoladamente, têm algum valor, mas
adquirem importância muito maior quando estruturados, montados e organizados como componentes da consciência da resolução dos problemas da comunidade.
O Plano Diretor visa em sua elaboração, análise e periódica reavaliação e
revisão, responder gradualmente a esses desafios e ao próprio processo de planejamento a ser estruturado, para atender de forma concreta e definitiva muitas
dessas questões.
Trata-se de trabalho técnico e democrático, que, transformado em legislação municipal, estabelece diretrizes, propostas e metas para ocupação do solo,
expansão da cidade, preservação ambiental, ampliação dos serviços públicos e
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Para isso, estudos identificam e avaliam características físicas, atividades predominantes, vocações, riscos e potencialidades de área urbana e rural e
da sociedade local, propondo ações do poder público para superação de dificuldades e promoção do desenvolvimento econômico e humano do município.
Este Plano é o conjunto de regras básicas que determinam o que pode e
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deve e o que não pode e não deve ser feito em cada região da cidade e interior e/
ou atividades econômicas e sociais nessas comunidades.
Sua elaboração é processo de discussão pública que identifica e avalia os
pontos positivos e eventuais deficiências da cidade e interior, para a formulação
de políticas públicas destinadas à construção do município idealizado pelos seus
cidadãos.
O Plano Diretor é planejamento importante para a melhoria da qualidade
de vida da população, o verdadeiro desenvolvimento do município e a definição
do papel do poder público na execução desse processo.
No presente estudo, além de agradecer o apoio da equipe de trabalho,
de autoridades, lideranças, entidades, profissionais e cidadãos, pede-se escusas
se alguns assuntos parecerem repetitivos, pois julga-se que no âmbito de um
Plano Diretor, para efeito de clareza e ligação entre os assuntos, essas práticas
são inevitáveis.
ESTATUTO DA CIDADE
Para o bem de cidades e cidadãos brasileiros, o planejamento urbano
deixou de ser objeto técnico e autoritário há mais de década.
Foi em 2001, que a Frente Nacional pela Reforma Urbana, atendendo a
apelos de lideranças municipais, especialistas e população, incluiu os Artigos 182
e 183, no Capítulo da Política Urbana, da Constituição Federal.
Com a regulamentação destes artigos, foi instituído o Estatuto da Cidade, pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001.
Assim, foram abertos espaços para a definição de diretrizes e construção
de nova ordem urbanística, democrática e justa, através da Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano, Estatuto da Cidade e Conselho das Cidades.
Os artigos citados tratam da política urbana, estabelecem normas de
ordem pública e interesse social, regulam o uso da propriedade urbana considerando o bem coletivo, da segurança e do bem-estar do cidadão, bem como do
equilíbrio ambiental e definem regras para a política urbana, possibilitando aos
municípios a incorporação de muitos avanços.
O Estatuto da Cidade, vale ressaltar, foi constituído coletivamente, integrando planejamento, gestão e controle social, reconhecendo e legalizando a
cidade real onde a área urbana é formada por multiplicidade de agentes, que devem ter a ação coordenada.

Cabe ao governo local, portanto, o papel de estimulador do desenvolvimento econômico no território municipal, o atendimento de necessidades básicas de bens e serviços da população e o papel de articulador e mediador de
interesses envolvidos nesse espaço.
Na maioria das vezes, essas ações exigem relações e participação nos
três níveis de governo (federal, estadual e municipal), envolvendo também legisladores, especialistas, entidades privadas e, principalmente, a população em
geral.
Para que o governo local tenha capacidade de coordenar essas atividades, o planejamento público tem importância estratégica e deve ser definido levando em conta os objetivos da sociedade, o meio ambiente, os recursos disponíveis, os riscos e os potenciais dessas ações.
Entender o planejamento como processo de desenvolvimento é assumir
mecanismo que não se esgota em plano temporário, programas ou projetos isolados, pois se trata de instrumento permanente de organização de metas e apoio
a gestão e controle do interesse público.
Qualquer município, independentemente de seu território, população ou
recursos financeiros, pode implantar o processo de planejamento coerente com
seu estágio tecnológico, econômico, social e cultural.
Capacidade técnica e habilidade política são premissas para o bom e
produtivo processo de planejamento. A capacidade técnica é exigida na coleta,
seleção e análise de informações e documentos, incluindo os conhecimentos especializados. Já a habilidade política é o entendimento e o exercício da mediação
dos interesses existentes na sociedade, articulando acordos de superação de divergências e conflitos.
A materialização do processo de planejamento acontece a partir da elaboração de conjunto de estudos, alguns obrigatórios, como Plano Diretor e Plano
Plurianual de Investimentos estabelecidos pela Constituição Federal, e outros
que podem ser definidos pela Lei Orgânica Municipal e a Constituição Estadual,
como são os casos de Planos de Ação de Governo e os Planos Setoriais.
Outro elemento fundamental no planejamento é a sua vinculação às decisões de governo. Este é o aspecto institucional do processo de planejamento,
pois tão importante como a existência de órgão de pesquisa e planejamento é o
trabalho estar integrado ao sistema e às ações de governo.
O Estatuto da Cidade garante ao cidadão o direito de participação, junto
ao Executivo e Legislativo Municipal, da elaboração do Plano Diretor, como ins-

trumento de orientação de ações do poder público, voltadas ao bem-estar da
população.
Para o atendimento desse preceito legal, é preciso debater com a sociedade eventuais deficiências do poder público e prioridades do desenvolvimento
da cidade e interior, definindo propostas e metas para a efetiva melhoria de serviços públicos, como o transporte coletivo, a saúde, a educação, o meio ambiente,
o esporte, a cultura, a moradia e a urbanização.
Para atingir esses objetivos, é essencial que os estudos obedeçam a critérios técnicos e as análises e discussões atendam setores como a ampliação,
localização e implantação de indústrias e estabelecimentos comerciais, execução
de projetos habitacionais, padronização e melhoria de calçadas e criação de áreas
de lazer e parques ecológicos, entre outras ações e empreendimentos do poder
público.
Tais ações, para atender as finalidades do Plano Diretor, devem facilitar o
desenvolvimento da cidade e do município e, ao mesmo tempo, contribuir para a
melhoria da qualidade de vida do cidadão.
As decisões consideradas fundamentais devem ser assumidas pelo poder público atendendo aos anseios da população e, prioritariamente, as reivindicações das comunidades mais carentes.
Desta forma, o Executivo Municipal, em sintonia com as aspirações e valores da sociedade, irá direcionar o crescimento econômico e social, conforme a
visão de cidade ideal da coletividade, tendo como princípios básicos a melhoria da
qualidade de vida das pessoas e a preservação dos recursos naturais e culturais
do município.
O Plano Diretor, portanto, depois de ser elaborado em colaboração com a
sociedade organizada, deve ser avaliado e aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo Municipal.
O resultado desses estudos, debates e avaliações, será formalizado em
legislação municipal, como expressão de pacto firmado entre a sociedade e os
Poderes Legislativo e Executivo, pelo desenvolvimento harmônico do município.
A posterior revisão do Plano Diretor é importante oportunidade para que
autoridades, lideranças, técnicos e cidadãos reflitam, discutam, analisem e opinem sobre as propostas e metas estabelecidas e definam eventuais correções
de proposições e novas ações voltadas à construção de cidade planejada, bonita,
limpa, acolhedora, saudável e de município onde todos seus habitantes possam
viver melhor.
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Para que aconteça a construção coletiva e o Plano Diretor atinja suas
finalidades, no entanto, é necessário que lideranças e cidadãos participem dos
debates e trocas de ideias, apresentando sugestões e reivindicações e colocando abertamente suas expectativas e anseios em relação ao presente e futuro da
cidade.
O Plano Diretor, para dar certo, portanto, necessita retratar com fidelidade a realidade, deficiências e prioridades do município, levando em consideração
as manifestações e opiniões da população, que reside e constrói seu futuro na
cidade e conhece, como ninguém, as facilidades e dificuldades que ela oferece.
Isso porque a avaliação das potencialidades e carências de um município
e o planejamento de ações para a superação de desafios significa, antes de tudo,
a administração da grande diversidade de interesses, dos diferentes agentes públicos e privados que o constroem, incluindo industriais, comerciantes, prestadores de serviços, administradores e legisladores públicos, associações e cidadãos,
entre outros.
Para atender à essas demandas é decisivo criar canais permanentes de
participação da sociedade nas discussões sobres os destinos da cidade, como são
os conselhos, conferências, fóruns e comissões temáticas e disponibilizar informações sobre a cidade em linguagem acessível aos moradores, dando a oportunidade para que todos acompanhem e opinem sobre a implementação de planos
e projetos governamentais.
Sem a participação popular, o Plano Diretor seria apenas peça técnica,
mesmo que muito bem elaborada, por haver sido definida em gabinetes fechados, reunindo o pensamento e análise de técnicos, por vezes distantes da realidade e dinâmica de crescimento do município e anseios da população.
O bom planejamento da cidade deve evitar improvisações, prevenindo a
estagnação econômica, as calamidades públicas, o uso indevido dos instrumentos urbanísticos e o desperdício de recursos, entre outras distorções.
O crescimento populacional de cidades como Barreiras tem despertado
grandes preocupações entre governantes, legisladores, lideranças, especialistas
e cidadãos mais bem informados, conhecedores das necessidades de mecanismos de proteção e defesa do bem-estar dos habitantes, num mundo globalizado
economicamente.
A ocupação desordenada de áreas de riscos para a população, a falta de
infraestruturas sociais, como saneamento básico, saúde, educação e transporte
coletivo, soma e agrava a falta de planejamento público.
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Disso resulta o consumismo exagerado, a poluição da água, do ar e das
paisagens, a ausência de espaços verdes e outras deficiências, decorrentes do
caráter predatório da expansão econômica mercadológica, que vem contribuindo
para a deterioração da qualidade de vida do ser humano.
As discussões democráticas sobre temas do interesse coletivo, como é
a construção de “cidades sustentáveis”, vêm tomando vulto em muitas comunidades. Trata-se de importante alternativa de busca de equilíbrio nas práticas
socioeconômicas e ecológicas desenvolvidas pelo ser humano nos centros urbanos, proporcionando meio ambiente equilibrado, com preservação dos recursos
naturais e melhoria gradativa da qualidade de vida de seus habitantes.
PARTICIPAÇÃO POPULAR E O PLANO DIRETOR DE BARREIRAS - PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
O economista Jorge Buck Silva, especialista em planejamento municipal,
de Curitiba, em considerações filosóficas sobre planejamento e Plano Diretor
destaca:
- “O principal objetivo do planejamento participativo e democrático é
economizar tempo e recursos materiais e humanos.
- Tanto uma administração planejada como uma não planejada podem
cometer erros.
- O problema não consiste nos erros cometidos, mas na sua dimensão,
sejam de administração planejada ou de uma que não planeja.
- O escopo fundamental do planejamento é a busca da minimização de
erros e maximização de acertos.
- Existe uma diferença infinita entre errar por pouco e errar por muito, em
termos de tempo e de recursos materiais e humanos.
- A administração pública deve, antes de tudo, ouvir o povo.
- Depois de coletadas as aspirações da população, deve procurar sintetizar documentalmente os anseios populares.
- Deve estabelecer claros objetivos e racionalizar ordenadamente os
meios e recursos para atingir esses propósitos.
- São imensuráveis as vantagens de tais procedimentos.
- Objetivos claros e factíveis mobilizam todo o agrupamento humano
encarregado de atingí-los de forma expedita e transparente, evitando esforços
paralelos, redundantes e conflitantes.

As aspirações dos cidadãos devem constar da análise científica e técnica
de todos os aspectos do município e consolidar documento racionalizador para a
atual e futuras administrações”.
Participar da elaboração do Plano Diretor é construir em conjunto uma
regra que vai definir os limites e responsabilidades de cada habitante no município, devendo ser fruto de uma decisão coletiva. As discussões mostram os
diferentes pontos de vista e cada cidadão deve participar para garantir que seus
interesses sejam debatidos, negociados e pactuados.
O Escritório do Plano Diretor, consciente de que a o envolvimento do
cidadão não deve ser entendido apenas como presenciar apenas um ou outro
evento, estimulou intensamente a participação da sociedade, objetivando criar
um processo contínuo e duradouro de atuação popular.
Portanto, para priorizar a participação cidadã, o Escritório do Plano Diretor disponibilizou, em 2015/2016, várias formas de envolver os cidadãos barreirenses nesta revisão, o que totalizou quase 1800 participações presenciais e
diversas sujestões encaminhadas por email, correspondências, ofícios e formulário de sugestões.

Figura 2. Reunião Diálogo Governamental, Prefeito Antonio Henrique e Secretários Municipais da
Prefeitura de Barreiras,09/06/2015; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

DIÁLOGO GOVERNAMENTAL
Com o objetivo de marcar o início dos trabalhos de revisão do Plano Di-

Figura 1. Reunião Diálogo Governamental, 09/06/2015.Prefeito Antonio Henrique, Secretária
Simone Kuriki, Secretário e Vice-prefeito Paê Barbosa e Equipe do Escritório do Plano Diretor; Fonte:
Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Figura 3. Reunião Diálogo Governamental, 09/06/2015. Consultor Enio Perin palestrando para o
Prefeito, Vereadores, Secretários e servidores; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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retor de Barreiras, foi realizado o Diálogo Governamental, no dia 09 de junho de
2015, reunindo o Prefeito, Secretários, Vereadores e Servidores Municipais para
apresentar as etapas da revisão e a equipe técnica do Escritório do Plano Diretor.
ESCRITÓRIO DO PLANO DIRETOR
Foi o principal local de trabalho da Equipe Técnica responsável pela revisão e atualização deste documento, em 2015/2016. Funcionou em tempo in-

tegral na elaboração do Plano, atendendo ao público e recebendo sugestões e
proposições no Palácio das Artes, na Praça Castro Alves, no centro de Barreiras.
Também recebeu propostas pelo e-mail planodiretor@barreiras.ba.gov.br.
SEMINÁRIOS TEMÁTICOS
Foram realizados Seminários temáticos de Urbanismo (19/01/2015),
Gestão e Administração (19/01/2015), Meio Ambiente (21/01/2015), Educação
(26/01/2015), Cultura, Esporte e Lazer (03/03/2016), Desenvolvimento Social
(10/03/2016) e Saúde (10/03/2016) para buscar as ideias e propostas da população e entidades. Para cada seminário foram convidados debatedores com
conhecimentos e vivências específicos do tema abordado: três técnicos da área,

Figura 4. Reunião no Escritório do Plano Diretor, 07/12/2015; Fonte: Escritório do Plano Diretor.

Figura 5. Reunião no Escritório do Plano Diretor, 01/04/2016; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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Figura 6. Seminário temático de urbanismo, (19/01/2015); Fonte: Prefeitura Municipal de Barreiras.

sendo um deles coordenador do debate; dois representantes de entidades e um
cidadão ou cidadã do município. Após a apresentação dos debatedores, a população pôde fazer seus questionamentos ou sugestões. Cerca de 410 pessoas participaram dos seminários.
CONSULTAS PÚBLICAS

Figura 7. Seminário temático de Gestão e Administração, 21/01/2015; Fonte: Prefeitura Municipal
de Barreiras.

Figura 8. Luiza e Pae, da equipe do Escritório do Plano Diretor, e, ao centro, os debatedores convidados do Seminário Temático de Saúde e Desenvolvimento Social, 10/03/2016; Fonte: Prefeitura
Municipal de Barreiras.

Inicialmente, as consultas foram encontros coordenados pela equipe do
Escritório do Plano Diretor, que além de terem sido mais uma opção de participação, envolveram toda a população como agentes efetivos do desenvolvimento da
“cidade que queremos”. O objetivo foi potencializar as sugestões dos moradores,
que são os verdadeiros conhecedores de suas realidades, demandas e prioridades, buscando a elaboração conjunta de políticas públicas para todos os cidadãos.
Para implementar este trabalho, o município de Barreiras foi dividido em
18 territórios, sendo 14 urbanos e 4 rurais, considerando a proximidade geográfica, a infraestrutura e a identidade cultural da população, conforme a tabela da
página 24. Estas consultas reuniram cerca de 985 moradores, que, por meio de

Figura 9. Consulta Pública do território VILA RICA, CASCALHEIRA, SÃO SEBASTIÃO E BARREIRAS I,
29/03/2015; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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Figura 10. Consulta Pública do território SANTA LUZIA E SOMBRA DA TARDE, 31/03/2016; Fonte:
Escritório do Plano Diretor.

Figura 12. Consulta Pública do território BURITIS, CIDADE NOVA E JARDINS, RIACHINHO, NANICA,
TABUA DA ÁGUA VERMELHA, 23/03/2016; Fonte: Escritório do Plano Diretor.

Figura 11. Consulta Pública, território KM 30, CONJUNTO RESIDENCIAL VITÓRIA EM CRISTO - KM32,
SÍTIO DO LIVRAMENTO, BREJO REDONDO E VEREDA DAS LAJES, 03/04/2016; Fonte: Escritório do
Plano Diretor.

Figura 13. Consulta Pública do território SÃO PEDRO E BELA VISTA, 05/04/2016; Fonte: Escritório do
Plano Diretor.

uma dinâmica, elaboraram até 3 propostas para cada um dos 8 eixos abordados
neste Plano Diretor: Urbanismo, Gestão e Administração, Meio Ambiente, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento
Social e Saúde.
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
As audiências públicas são instrumentos de transparência que, através
de reuniões, buscam promover um diálogo dos atores sociais com as autoridades
públicas. A primeira audiência pública da revisão do Plano Diretor de Barreiras foi
realizada em 12 de novembro de 2015, quando foi apresentado o trabalho realizado até a presente data, com enfoque na análise da situação atual do município
e algumas proposições. Já a segunda audiência, realizada em 14 de abril de 2016,
tornou públicas as principais propostas contidas no documento do Plano Diretor.
Estiveram presentes 234 e 151 participantes, respectivamente.
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE BARREIRAS
Figura 15. 2ª Audiência Pública, 14/04/2016; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Figura 14. 1ª Audiência Pública, 12/11/2015; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Figura 16. Público presente na 2ª Audiência Pública, 14/04/2016; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal
de Barreiras.
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Foto: Escritório do Plano Diretor

Foto: Escritório do Plano Diretor

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

O CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE BARREIRAS reunia representantes do poder público e da sociedade civil e tinha por finalidade analisar e recomendar diretrizes para a formulação e a implementação da Política Municipal
de Desenvolvimento Urbano, Planejamento e Gestão do Uso do Solo do Município, Habitação, Saneamento Básico e Ambiental, Mobilidade Urbana, bem como
formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e
social do município, que objetivava estudar e propor diretrizes para a formulação
e implementação da Política de Desenvolvimento Urbano Sustentável.
Dessa forma, o CONCIDADES participou ativamente da construção do
Plano Diretor, inclusive realizando a Conferência Municipal da Cidade de Barreiras, nos dias 30 e 31 de maio de 2016, com o tema “A Função Social da Cidade
e da Propriedade” e como lema: “Cidades Inclusivas, Participativa e Socialmente
Justas”. Nesta oportunidade foram apresentadas as principais propostas do Plano Diretor aos participantes, que puderam contribuir com mais sugestões.

Foto: Escritório do Plano Diretor

Foto: Escritório do Plano Diretor

VISÃO GERAL - SEMINÁRIOS TEMÁTICOS
TEMAS

LOCAL

DATA

PARTICIPANTES

Urbanismo

Câmara de Dirigentes Lojistas

19/01/2016

93

Gestão

Câmara de Dirigentes Lojistas

21/01/2016

61

Meio Ambiente

Câmara de Dirigentes Lojistas

26/01/2016

90

Educação

Câmara de Dirigentes Lojistas

22/02/2016

66

Esporte e Cultura

Câmara de Dirigentes Lojistas

03/03/2016

32

Saúde e Desenvolvimento Social

Câmara de Dirigentes Lojistas

10/03/2016

64

TOTAL

406

Fonte: Escritório do Plano Diretor.

VISÃO GERAL -AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
AUDIÊNCIA

LOCAL

DATA

PARTICIPANTES

Primeira Audência Pública do Plano Diretor
Participativo

Câmara Municipal
de Barreiras

12/11/2015

234

Segunda Audência Pública do Plano Diretor
Participativo

Câmara Municipal
de Barreiras

14/04/2016

151

Terceira Audiência Pública do Plano Diretor
Participativo

Câmara Municipal
de Barreiras

14/08/2019

175

TOTAL
Figura 17. Reunião para apresentação do Plano Diretor aos conselheiros do CONCIDADES,
25/08/2016; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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560

Fonte: Escritório do Plano Diretor/Comissão Decreto N°43/2019, Diário Oficial Municipal
26/02/2019

Foto: Escritório do Plano Diretor

Foto: Escritório do Plano Diretor.

Foto: Escritório do Plano Diretor.

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Escritório do Plano Diretor.

VISÃO GERAL - CONSULTAS PÚBLICAS
TERRITÓRIOS

LOCAL

DATA

PARTICIPANTES

São Francisco e Arboreto

Praça do Residencial São
Francisco

15/03/2016

141

Morada Nobre e Prainha

ANIBRA

17/03/2016

24

Serra do Mimo, Novo Horizonte, Bandeirantes e Flamengo

Escola Alcyvando da Luz II

21/03/2016

52

Jardim Vitória, Mimoso, Vila Nova, Alphaville e Rio
Grande

Colégio Octávio Mangabeira

22/03/2016

46

Buritis, Cidade Nova, Jardins, Riachinho, Nanica, Tabua
da Água Vermelha

Escola Profa. Valdete

23/03/2016

64

Vila Rica, São Sebastião e Barreiras I

CAIC

29/03/2016

58

Santo Antonio, Vila dos Funcionários e Vila Amorim

Colégio Duque de Caxias

30/03/2016

61

Santa Luzia e Sombra da Tarde

Escola Santa Luzia

31/03/2016

104

Rio Branco, Vau do Teiú, Melancia e Chico Preto

Escola Antonio Machado

03/04/2016

92

Km 30, Sítio do Livramento e Vereda da Lajes

Galpão das Associações

03/04/2016

44

Aratu, Renato Gonçalves, Vila Regina, Jardim Ouro
Branco e Sandra Regina

Centro Educacional Sagrado

04/04/2016

25

São Pedro e Bela Vista

Colégio Eurides Santana

05/04/2016

60

Barreirinhas e Vila dos Sás

Colégio Estadual de Barreirinhas

05/04/2016

54

São Miguel, Vila Dulce, JK e Vila Brasil

Escola São José

06/04/2016

35

Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB

UFOB – Universidade Federal do Oeste da Bahia

07/04/2016

20

Loteamento São Paulo, Morada da Lua e Parque Verde

Colégio Padre Vieira

07/04/2016

47

Mucambo, São José, Tatu, Barrocão, Olho D’ Água e
Gameleira

Sede do PETTI

09/04/2016

23

Vau da Boa Esperança

Escola Capitão Marculino

10/04/2016

TOTAL

TOTAL GERAL DE
PARTICIPANTES
DAS CONSULTAS
NOS BAIRROS,
SEMINÁRIOS E AUDIÊNCIA PÚBLICA

1776
PARTICIPANTES

35
985

Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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PARTE II
ANÁLISE DA
SITUAÇÃO

1

ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS E FÍSICO TERRITORIAIS
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Localização
Regiões de Planejamento
Limites Municipais
Mapa Rodoviário Municipal
Povoados e Agrovilas
Características Ambientais

plano
planejament

Análise da situação

o diretor
to participativo
Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

a. LOCALIZAÇÃO

Aspectos Geográficos, Locacionais e Físico Territoriais - Análise da situação
O Município de Barreiras está situado no Oeste do Estado da Bahia e
integra a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, estando a 857km de Salvador
e a 622km de Brasília. A sua sede possui altitude em relação ao nível do mar de
457m, 12°08’00” de latitude Sul e 44°59’00” de longitude oeste de Greenwich.
Os principais acessos ao município se dão pelas rodovias BR 020 (Brasília/Barreiras), BR 242 (Salvador/ Barreiras) e BR 135 (Estado do Piauí/Barreiras).

Mapa 1. Mapa do Brasil indicando em amarelo o Estado da Bahia; Fonte: Escritório do Plano
Diretor.
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Mapa 2. Mapa da Bahia indicando em Azul o município deBarreiras; Fonte: Escritório do Plano
Diretor.

b. REGIÕES DE PLANEJAMENTO

Aspectos Geográficos, Locacionais e Físico Territoriais- Análise da situação
O Estado da Bahia, segundo a SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, está dividido em 07 mesorregiões: Centro Norte Baiano (80 municípios), Centro Sul Baiano (118 municípios), Extremo Oeste Baiano
(24 municípios), Metropolitana de Salvador (38 municípios), Nordeste Baiano (60
municípios), Sul Baiano (70 municípios) e Vale Sanfranciscano da Bahia (27 municípios). Barreiras pertence a mesorregião Extremo Oeste Baiano.
Fazem parte do Extremo Oeste Baiano os seguintes municípios: Angical,
Baianópolis, Barreiras, Brejolândia, Canápolis, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, Santana, São Desidério, São Félix do Coribe, Serra Dourada, Tabocas do Brejo
Velho, Wanderley.

Mapa 3. Mapa das Mesorregiões da Bahia. 1 - Extremo Oeste Baiano, com
indicação em amarelo do município de Barreiras; 2 - Vale Sanfranciscano da
Bahia; 3 - Centro Norte Baiano; 4 - Nordeste Baiano; 5 - Metropolitana de Salvador; 6 - Centro Sul Baiano e 7 - Sul Baiano; Fonte: Escritório do Plano Diretor.

A mesorregião Extremo Oeste Baiano, ainda de acordo com a SEI, está
dividida em 3 microrregiões: Microrregião de Barreiras, Microrregião de Cotegipe
e Microrregião de Santa Maria da Vitória.
Fazem parte da Microrregião de Barreiras os seguintes municípios: Baianópolis, Barreiras, Catolândia, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães,
Riachão das Neves e São Desidério.

Mapa 4. Mapa da Microrregião de Barreiras, destaque em amarelo para o município de
Barreiras; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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c. LIMITES MUNICIPAIS

Aspectos Geográficos, Locacionais e Físico Territoriais- Análise da situação
Barreiras faz fronteira com os municípios de Angical, Catolândia, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves e São Desidério e
com o Estado do Tocantins, ocupando uma extensão territorial de 7.538,152km²,
conforme dados de 2015 do IBGE.

N

Mapa 5. Mapa dos Limites Municipais de Barreiras; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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d. MAPA RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Aspectos Geográficos, Locacionais e Físico Territoriais- Análise da situação
A localização geográfica de Barreiras determinou a sua função de centro
urbano de articulação regional. Atualmente, o município é considerado um importante entroncamento rodoviário entre o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste do
país, já que por aqui passam a BR-020 (Brasília), BR-242 (Salvador) e a BR-135
(Piauí).

Mapa 6. Mapa Rodoviário Rergional; Fonte: Escritório do Plano Diretor.

N

Mapa 7. Mapa Rodoviário Municipal; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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e. POVOADOS E AGROVILAS

Aspectos Geográficos, Locacionais e Físico Territoriais- Análise da situação
Apesar da enorme extensão territorial do município, o mesmo não está
subdividido em distritos, não existindo, portanto, sedes distritais, além, naturalmente, da própria Sede municipal. O povoado de Mimoso do Oeste fazia parte do
município de Barreiras até o ano 2000, quando foi emancipado com o nome de
Luís Eduardo Magalhães.

Existem, contudo, alguns povoados, sendo os de maior destaque: Arraial da Penha, Bezerro, Barrocão, Barroca, Cantinho do Senhor dos Aflitos, Canabrava, Comunidade Rio de Pedras, Gameleira, Mucambo, Mantiqueira, Nanica,
Riachinho, São José do CTI, São Vicente e Tabua da Água Vermelha. Na área do
Cerrado, os povoados são: Bela Vista, Cerradão, Km 30, Km 32, Novo Horizonte,
Placas e Vitória em Cristo. Ainda pertencem à Barreiras: as agrovilas de Baraúna,
Barreiras Sul, Barreiras Norte, Boa Sorte e Tatu.

LEGENDA

Mapa 8. Mapa dos principais Povoados e Agrovilas de Barreiras; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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01 - PLACAS
02 - NOVO HORIZONTE
03 - SÃO VICENTE
04 - BARROCA
05 - CANTINHO DO SENHOR DOS
AFLITOS
06 - CERRADÃO
07 - VITÓRIA EM CRISTO
08 - KM 30
09 - BARREIRAS NORTE
10 - NANICA
11 - RIACHINHO
12 - COMUNIDADE RIO DE PEDRAS
13 - BOA SORTE
14 - BARREIRAS SUL
15 - TABUA DA ÁGUA VERMELHA
16 - BARROCÃO
17 - BARAÚNAS
18 - CANABRAVA
19 - ARRAIAL DA PENHA
20 - MANTIQUEIRA
21 - BEZERRO
22 - GAMELEIRA
23 - MUCAMBO
24 - SÃO JOSÉ DO CTI
25 - TATU

f. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Aspectos Geográficos, Locacionais e Físico Territoriais- Análise da situação

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
DESCRIÇÃO

CARACTERIZAÇÃO

Clima

Úmido a Sub-úmido e Seco a Sub-úmido

Pluviosidade anual (mm)

Mínima: 295
Média: 1018
Máxima: 1684
Período de chuvas: outubro a abril

Temperatura média
anual

Mínima: 20,3ºC
Média: 24,3 ºC
Máxima: 31,5ºC

Vegetação

Cerrado Arbóreo Aberto sem Floresta-de-Galeria, Parque sem Floresta-de-Galeria, Gramíneo-Lenhosa com
Florestade- Galeria, Gramineo-Lenhosa sem Floresta-de-Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Contato
Cerrado-Floresta Estacional, Contato Caatinga-Floresta Estacional

Hidrogeologia

Chapadão Central
Patamares do Chapadão
Depressão do São Francisco

Solo

“Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Solos Hidromórficos Gleizados Alicos, Solos Litolicos Alicos
Areias Quartzosas Distroficas, Podzolico Vermelho - Amarelo Estrófico”

Geologia

Farenitos Finos e Médios, Depósitos Eluvionares e Coluvionares, Calcários, Dolomitos, Siltitos, Folhelhos, Argilitos, Ardósias, Depósitos Fluviais

Malha hídrica

Bacia hidrográfica: São Francisco
Rios principais: Grande, Ondas, de Janeiro e Branco

Relevo

Chapadas, encostas, planuras ou vales. As principais serras são: da Bandeira, do Mimo, do Boqueirão, da Gameleira, da Ondina, de São Vicente e, no extremo oeste, na divisa com o Estado do Tocantins, a Serra Geral

Fonte: Plano Diretor Urbano de Barreiras, 2004.
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2

ASPECTOS HISTÓRICOS
a. Formação Histórica, Econômica e Social
b. Evolução Urbana de Barreiras

plano
planejament
Análise da situação

o diretor
to participativo
Foto: Arquivo Museu Municipal de Barreiras

a. FORMAÇÃO HISTÓRICA, ECONÔMICA E SOCIAL
Aspectos Históricos- Análise da situação

Os primeiros habitantes de Barreiras, segundo pesquisas arqueológicas
durante a década de 90, foram homens primitivos que, já na pré-história, se abrigavam em grutas. Outros habitantes importantes e pioneiros foram os índios,
principalmente das tribos Acroás, Mocoás, Aricobés e Xacriabás, que pouco a
pouco foram dizimadas por exploradores, por contatos com doenças e pela miscigenação.
No período entre 1500 e 1870 poucos acontecimentos são significativos na história de Barreiras. O primeiro documento que trata sobre a região foi a
Carta de Évora, datada de 10 de março de 1534, doando a capitania hereditária
de Pernambuco a Duarte Coelho, mas que não foi suficiente para promover o
povoamento no atual extremo oeste baiano.
O início do processo de ocupação da margem esquerda do São Francisco
se deu a partir de meados do século XVII, com a expansão da pecuária. Criadores
de gado, seguindo os caminhos percorridos pelos rebanhos, adentraram as grandes extensões de terra, banhadas por rios perenes, guerreando contra os índios,
implantando a agropecuária e tomando posse das áreas. Finalmente, “por volta
de 1675, Francisco Garcia D’Ávila funda, no encontro do Rio São Francisco com o Rio
Grande, um núcleo onde hoje se localiza a cidade de Barra” (PDU 2004).
Pouco a pouco os povoados se espalhavam em direção ao interior do
Brasil e em 1698 foram fundados diversos arraiais, sendo um deles Campo Largo, localizado às margens do Rio Grande e a cerca de 80 km de Barreiras, atualmente Distrito de Taguá, Cotegipe.
Até 1827 a região do “além São Francisco” fazia parte da capitania de
Pernambuco. A partir de então, como represália às revoluções separatistas pernambucanas, o Comarcado São Francisco foi transferido à província da Bahia,
definindo o atual território baiano e provocando mudanças importantes na realidade regional. A nova estabilidade político-administrativa influenciou o aumento das trocas comerciais entre os pequenos povoados da área, ainda restrita ao
transporte fluvial.
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Mapa 9. A cidade de Barreiras e a evolução da divisão do Território Brasileiro. Fonte: Tesi di Laurea
Specialistica, Politecnico di Torino, II Facoltá di Architettura, Luiza Dalle Zotte Carvalho.

As navegações através do Rio Preto e Rio Grande foram fundamentais
para evolução da economia e principalmente para ocupação do além São Francisco. Com o avanço comercial, barqueiros e aventureiros subiam o Rio Grande e
exploravam áreas desabitadas, estimulando a formação de novas comunidades
e a implantação de portos.
No rastro do espalhamento do gado, no último ponto navegável do Rio
Grande, foi instalado um pequeno porto de desembarque de mercadorias que
eram transportadas em lombos de animais para o interior do sertão. Neste local
surgiu o núcleo urbano que mais tarde se transformou na cidade de Barreiras.
Conta-se que ali morava o barqueiro Plácido Barbosa, em uma “casinha” junto ao
porto, em terreno da Fazenda Malhada, sendo considerado o primeiro habitante
da cidade.
Inicialmente a ocupação deste território foi liderada pela pecuária extensiva e agricultura de subsistência, em que objetivo fora muito mais marcar uma
posse do que realmente desenvolver a área, mantendo os povoados estagnados
e com a função inicial de porto do afluente do São Francisco.
O porto de São João das Barreiras se destacava, já que, por ele, a produção agropecuária era levada nas barcas até atingir os centros consumidores no
litoral da Bahia, assim como também os produtos vindos do litoral alcançavam
as zonas de mineração no estado de Minas Gerais transportados em tropas de
burros. Também chegavam pelo porto todos os materiais que a região e o norte
de Goiás importavam: ferramentas, querosene, remédios, tecidos finos, vinhos,
café e outros produtos.

Foto: Ignez Pitta

Foto: Arquivo Museu Municipal de Barreiras

Mapa 10. Mapa indicando processo de ocupação do Oeste Baiano por meio da navegação; Fonte: Tesi
di Laurea Specialistica, Politecnico di Torino, II Facoltá di Architettura, Luiza Dalle Zotte Carvalho.

Foto: Arquivo Museu Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Museu Municipal de Barreiras

Figura 18. Centro Comercial de Barrreiras nos anos 30. Fonte: Arquivo Museu Municipal de Barreiras.

Por volta de 1880, com o início do Ciclo da Borracha de Mangabeira, produto nativo da região, cresce a imigração para os “gerais”, o que determinou o
crescimento do lugarejo, com grande movimentação de barcos no porto e culminou com a emancipação do povoado.
“A criação do município de Barreiras, com sua sede elevada à classificação de vila, deu-se em 6 de abril de 1891 e foi assinada pelo então governador
da Bahia, José Gonçalves da Silva” (PDU 2004), pelo Ato Estadual nº 237. Cinquenta
dias depois, em 26 de maio de 1891, tomou posse o primeiro Intendente, Coronel Martiniano Ferreira Caparrosa, data em que se comemora o aniversário da
cidade. Em 19 de maio, de 1902, o Distrito foi elevado a condição de cidade com
a denominação de Barreiras, pela Lei Estadual nº 449.

Figura 19. Porto de Barreiras nos anos 40; Fonte: Arquivo Museu Municipal de Barreiras.
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Após o chamado “boom da borracha”, o crescimento econômico se estabilizou, porém, não parou. Em 1928 com a inauguração da hidrelétrica (segunda
da Bahia) e a chegada da eletricidade, Barreiras viveu uma época de relativa prosperidade econômica, com a instalação de um grande frigorífico, empresas
beneficiadoras de arroz e algodão, curtumes e fábricas de fios. Já nos anos 40, foi
instalado um aeroporto utilizado para abastecer tropas americanas na 2ª Guerra
Mundial e, posteriormente, por empresas de aviação como “Nacional Transportes
Aéreos”, “Consórcio Real-Aerovias e “Panair do Brasil”. “Indústrias de têxteis, de
charque e couro também surgiram, sendo necessário instalar a agência bancária do
Banco do Brasil em 15 de março de 1943” (IBGE, 1958).

Figura 22. Construção da Usina Hidrelétrica de Barreiras, inaugurada em 1928; Fonte: Museu Municipal de Barreiras.
Figura 20. Frigorífico Matadouro Sertaneja. Fonte: Museu Municipal de Barreiras.

Figura 21. Construção do Aeroporto nos anos 40; Fonte: Photo Macedo, Arquivo Museu Municipal de
Barreiras.
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Nesta época, o porto de Barreiras ainda era importante para o desenvolvimento da cidade, pois as trocas comerciais eram constantes. Neste local se
estabeleceram lojas, depósitos, armazéns e trapiches responsáveis pela importação de todos os materiais, ferramentas e produtos que a região e o norte de
Goiás necessitavam. Também era feita a exportação da produção agropecuária,
transportada nas barcas até atingir os centros consumidores no litoral da Bahia.

“Este período de prosperidade resistiu até 1964 quando foram desativados a
hidrelétrica, a navegação fluvial e o aeroporto. Sem energia, estradas ou outros meios
de transportes, o município mergulhou num retrocesso econômico” (PDU 2004).
“Somente nos anos 70, Barreiras sofreu um novo período imigratório, com a
atração de nortistas, em função da transferência do quartel do 4° BEC” (PDU 2004).
Além disso, a partir de 1973, a CODEVASF - Companhia para o Desenvolvimento
do Vale do São Francisco, inicia os projetos de colonização e de implantação de
agrovilas do perímetro irrigado Barreiras Sul e, por último, instalou o perímetro
irrigado Barreiras Norte.
A inauguração de Brasília e a consequente implantação de uma nova
rede viária inseriram Barreiras novamente no mapa. O sistema de transporte
mais eficiente, facilitou o comércio de mercadorias intra e inter-regional e o Oeste
começou a se relacionar com outras regiões, o que até então, era restrito às áreas
conectadas pelo meio fluvial de navegação.

Figura 23. Porto de Barrreiras; Fonte: Photo Macedo, Arquivo Museu Municipal de Barreiras.

Figura 24. Mercado Municipal Caparrosa; Fonte: Arquivo Museu Municipal de Barreiras.

Figura 25. Construção da Sede do 4º BEC em Barreiras; Fonte: Arquivo 4º BEC.
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Nos anos 70, a EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, realizou estudos que comprovaram o potencial agrícola do cerrado baiano
para a produção em larga escala de grãos, principalmente a soja, inaugurando um
novo momento do Oeste da Bahia.
“Seguiu-se um segundo ciclo imigratório, principalmente constituído de gaúchos, catarinenses paranaenses, atraídos pelos baixos preços das terras de cerrado,
facilmente adaptáveis ao cultivo de grãos e pelos projetos de irrigação capitaneados
pela CODEVASF” (PDU 2004).
Nesta época, o Governo disponibilizou capital através de linhas de créditos subsidiadas, com carência e prazos elásticos para pagamento, que foram utilizadas em investimentos e custeio. Com estradas, energia e apoiados nos resultados das pesquisas do cerrado, produtores, principalmente do sul do país, com
experiência no uso de tecnologia, migraram para a região. As ações do governo
foram fundamentais para a implantação da nova fronteira agrícola do Oeste da
Bahia, embora outros fatores tenham favorecido, como a redução das áreas agricultáveis em outros Estados do Sul do País e o aumento da demanda mundial por
grãos, além é claro, das condições geo-ambientais da região.
A exploração com tecnologia adequada das regiões de cerrado do município, até então consideradas inaproveitáveis, integraram Barreiras à zona produtora de grãos, com predominância de grandes produtores e empreendimentos,
com alto nível tecnológico e baixa absorção de mão-de-obra.
Dessa forma, o além São Francisco foi redescoberto para a concentração
de atividade econômica. Barreiras se tornou o principal centro estratégico de penetração do capital dinâmico no Oeste. Cresceu rapidamente, elevando o volume
de sua população urbana de 9.831 habitantes em 1970, para 30.055 em 1980.
“A partir de então, Barreiras assume rapidamente a condição de principal cidade da nova fronteira econômica que se instala no Oeste Baiano”(PDU 2004).
Com uma grande produção diversificada de grãos, café, algodão, frutas
e pecuária, a região ofereceu todas as condições para atrair mais agroindústrias.
Até hoje se destaca o Complexo da Soja (grão, farelo e óleo), sendo que duas
grandes indústrias esmagadoras instaladas na região, compram quase toda a
produção, beneficiam e exportam óleo e farelo.
O sucesso alcançado nas lavouras de grãos foi fator decisivo para o desenvolvimento e expansão de Barreiras e teve como consequência o fortalecimento dos setores secundário e terciário, caracterizando a cidade como um importante polo nacional de tecnologia e serviços.
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Figura 26. Foto aérea de Barreiras, anos 70; Fonte: Kincão, Arquivo Museu Municipal de Barreiras.

Barreiras é o principal eixo das vias de transporte que interligam os municípios da região às diversas capitais dos Estados do Brasil. Sua localização facilita o escoamento e a comercialização para a exportação e para o abastecimento
dos mercados consumidores internos.
A atividade industrial do município já conta com diversas indústrias de
pequeno e médio porte, como beneficiadoras de arroz, milho e algodão, torrefações de café,metalúrgicas e outras modalidades. Possui um Distrito Industrial
onde algumas empresas estão em atividade e ou em fase de instalação.
Com relação ao Comércio e Serviços, Barreiras é o município que mais
cresce e se desenvolve no Estado da Bahia e o mais importante centro comercial
e urbano da Região Oeste. Congrega um vasto número de estabelecimentos comerciais diversificados, de amplitude regional. Possui diversas concessionárias
de automóveis, inúmeras filiais de revenda e assistência técnica de máquinas,

Foto: Escritório do Plano Diretor

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

equipamentos e produtos agrícolas de empresas nacionais e multinacionais.
Conta com inúmeras empresas prestadoras de serviço, com dez agências bancárias, sete Instituições de Ensino Superior e um centro de abastecimento que é o
maior entreposto comercial de abastecimento da região.
Começa a despontar no cenário nacional, também, como polo educacional, principalmente com a recente instalação da UFOB – Universidade Federal
do Oeste da Bahia, trazendo desenvolvimento na área de educação, tecnologia
e pesquisa. A instalação do Hospital do Oeste consagrou a cidade como principal
centro de Saúde do Oeste Baiano, agora contando com pliclínica e expanção dos
leitos. Ainda é possível destacá-la como porta de entrada do mais novo polo de
ecoturismo da Bahia, “Caminhos do Oeste”.

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Barreiras é uma cidade de porte médio em pleno desenvolvimento. Sua
localização estratégica ainda é determinante para seu protagonismo, fortemente aliado aos progressos em diversas áreas, destacando-se a Educação, Saúde,
Comércio, Serviços e Agropecuária, sendo o município com a maior concentração
habitacional, urbana, institucional, educacional, de equipamentos de saúde, industrial, comercial, bancária, de serviço e de infraestrutura da Região Oeste.
Atualmente, Barreiras tem sido apontada como uma das cidades que
mais se desenvolve na Bahia. O progresso consagra como a capital do Oeste....
(continua)

Figura 27. Vista aérea de Barreiras; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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b. EVOLUÇÃO URBANA DE BARREIRAS
Aspectos Históricos- Análise da situação

Ao emancipar-se de Angical, em 26 de maio de 1891, o município de Barreiras possuía um imenso território, com 29.323 km². Em 1895, os, até então,
povoados de São Desidério e Santana foram elevados à condição de Distrito de
Barreiras e, posteriormente, na década de 1960, foram emancipados, dando origem aos atuais municípios de São Desidério e Catolândia. Já em 31 de março de
2000, o antigo distrito de Mimoso do Oeste foi também emancipado, tornando-se o município de Luís Eduardo Magalhães. Atualmente, segundo o IBGE (2015),
Barreiras possui uma área de 7.538,152 km².
O município tem sua sede na cidade de Barreiras, localizada onde surgiu
o “Porto das Barreiras”, às margens do Rio Grande. Possui uma extensa zona rural
com um grande número de povoados e vilas, apesar de não existirem distritos
legalmente constituídos. Na área dos vales, os principais povoados são: Arraial
da Penha, Bezerro, Boqueirão dos Rodrigues, Boqueirão do Justino, Barrocão,
Barroca, Correio, Cantinho do Sr. dos Aflitos, Canabrava, Gameleira, Mucambo,
Mantiqueira, Nanica, Riachinho, São José, São Vicente e Tabua da Água Vermelha.
Na área do cerrado os principais povoados são: Bela Vista, Cerradão, KM 30, Novo
Horizonte, Nova Esperança, Placas e Vereda das Lajes. Ainda pertencem à Barreiras as agrovilas de Baraúna, Tatu, Boa Sorte e Barreiras Sul e Barreiras Norte.
O período entre 1870 e 1900 foi marcado pelas migrações em decorrência da procura pela borracha da mangaba, produto nativo e abundante em nossa
região. O porto de Barreiras foi usado intensamente para escoamento deste produto e, assim, o vilarejo progrediu e se transformou em cidade. O fluxo imigratório
desta época foi fundamental para que Barreiras alcançasse a sua emancipação
em 1891. Não existem dados estatísticos sobre a população da época.
“Em 1902, 11 anos após a municipalização, a cidade havia 630 casas e
2500 habitantes” (Plano Diretor Urbano de Barreiras, 1990). Até o final da década de 60, Barreiras sempre cresceu com taxas iguais ou inferiores à sua taxa de
crescimento vegetativo. A área da malha urbana desse período era concentrada
na zona do Centro Histórico e em uma pequena parte de Barreirinhas.
A principal marca dessa fase foi o forte vínculo da cidade com o Rio Grande, sendo o porto o elemento central. Não havia as rodovias de longo curso, nem
o barulho da cidade grande, o contexto era rural.
De 1950 até 1970, a cidade passou por uma expansão na qual a população passou de 6000 habitantes para 9830, consolidando Barreirinhas, e a implantação do loteamento popular Vila Brasil manifestou os primeiros sinais de
crescimento periférico. Na década de 1960 até os anos 70, o desenvolvimento da
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cidade se deu linearmente, entre o centro histórico e a vila Brasil.

Figura 28. Vista do atual Centro Histórico e travessia do rio Grande por “Ajoujo”; Fonte: Arquivo Museu Municipal de Barreiras.

Nesta fase, a maioria dos municípios era eminentemente rural, com
população urbana bastante inferior a 40% da população total, sendo que, nas
maiores cidades, se constatava uma população entre 7 e 8 mil pessoas. Apesar
do lento processo de ocupação que caracterizava a região, Barreiras já revelava
sinais de tendências de concentração urbana, certamente pela sua localização
estratégica no contexto regional (Plano Diretor Urbano de Barreiras, 1990).
A partir dos anos 70, a cidade saiu do estado dormente de ocupação e a
história do Oeste da Bahia entrou em ebulição, com fluxos intensivos de investimentos, de população e de consumo. Barreiras assumiu a condição de centro
urbano-regional, liderando a nova ordem de produção agrícola no Oeste.
O ritmo acelerado de desenvolvimento elevou o volume da sua população urbana de 9.831 habitantes em 1970, para 30.055 em 1980, fortalecendo a
condição de cidade polo regional. Por outro lado, o processo de crescimento urbano tomou várias direções, criando problemas, como a rápida expansão sem que a
cidade tivesse um plano de macrodrenagem e esgotamento sanitário, a ocupação
de áreas de proteção, etc. (Plano Diretor Urbano de Barreiras, 1990)
No período de 1970 a 1980, a expansão da malha urbana passa a ser
comandada pela proliferação de loteamentos, quando foram ofertados aproximadamente 9.800 lotes, destes, 3.800 só no ano de 1977. Segundo levantamento realizado junto a Prefeitura, pelo Plano Diretor Urbano de 1990, vários lotea-

Figura 29. Capa do Plano Diretor Urbano de Barreiras desenvolvido em 2004 pela Plannus Consultores Associados; Fonte: Plano Diretor Urbano de Barreiras, 2004.

Mapa 11. Mapa com as tendências de crescimento de Barreiras; Fonte: Plano Diretor Urbano de
Barreiras, 2004.

mentos foram aprovados num total de 21.132 lotes (sem contar os loteamentos
sem informações precisas) suficientes para abrigar mais de 100 mil habitantes.
Contudo, observou-se que 60% desses lotes não foram ocupados, ficando como
estoque de reserva para expansão futura. Por conta disso, a cidade passou a ter
um padrão de ocupação menos compacto e mais entremeado de vazios urbanos
com processo de crescimento periférico, uma vez que os loteamentos estendem
o traçado urbano além da real demanda da população.
Outra característica desse período é que a cidade passou a se desenvolver ao longo dos eixos rodoviários, afastando-se da forma antiga de relacionamento mais íntimo com o rio Grande – a rodovia interurbana cortando e direcionando o crescimento da cidade – se tornou o marco principal.
A partir de 1980, Barreiras assumiu a condição de centro urbano, cresceu
rapidamente e ampliou os recursos de apoio ao processo agrícola, aumentando
seu poder de liderança regional e de atração de fluxos migratórios. O impacto
urbano desse fenômeno se traduziu na oferta de serviços de apoio à agricultura,
aumento do número de veículos na cidade e na dinamização e sofisticação do

mercado consumidor de bens e serviços, fortalecendo o papel de Barreiras como
centro regional.
Com o crescimento do Município e da população, tornou-se fundamental
a elaboração do Plano Diretor. No ano de 1990, foi criado o primeiro Plano Diretor
Urbano de Barreiras, elaborado pela Fundação CPE – Centro de Projetos e Estudos, Armando Avena Filho, através da Secretaria de Planejamento do Estado da
Bahia, no Governo de Nilo Coelho, com a colaboração da Prefeitura Municipal de
Barreiras. Contudo, este plano não foi aprovado como legislação.
O Estatuto da Cidade, instituído pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho
de 2001, estimulou a elaboração dos planos diretores e, em 2004, foi aprovado o PLANO DIRETOR URBANO – PDU de Barreiras, desenvolvido pela empresa
PLANNUS Consultoria.
Passada quase uma década, a cidade cresceu e se desenvolveu, tornando
necessário, novamente, atualizar o Plano Diretor de acordo com a situação atual
e as perspectivas de crescimento futuro do Município de Barreiras.
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Demografia- Análise da situação
Uma das características marcantes da Região Oeste da Bahia é sua grande dimensão territorial, maior que a do Estado do Pernambuco, parcamente habitada, conferindo-lhe uma densidade demográfica bastante inferior a da Bahia,
Estado cuja densidade demográfica é considerada baixa (PDU 2004), conforme
tabela abaixo:

A tabela a seguir demonstra a evolução populacional de Barreiras, incluindo habitantes das áreas urbanas e rurais:
EVOLUÇÃO POPULACIONAL ANUAL (URBANA E RURAL)

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

Ano

População de Barreiras

1991

92.640

País, Região, Estado, Município

Densidade Demográfica em 2010
(HAB/km²)

1996

111.707

2000

131.849*

Brasil

22,4

2007

129.501

Região Nordeste

34,15

2010

137.427

Bahia

24,82

2015

153.918

Barreiras

17,49

2019

155.439

Fonte: IBGE – Censo de 2010.

Segundo o último Censo Demográfico, realizado em 2010, a população
do município de Barreiras alcançou 137.427 habitantes, em que 90% destes viviam na zona urbana e 10% na zona rural, com uma densidade demográfica de
17,49 habitantes por km², predominando a população feminina. A faixa etária
predominante é jovem, entre 20 e 49 anos.
A estimativa da população residente em Barreiras, com data de referência 1º de julho de 2019 e publicada no Diário Oficial da União em 28/08/2019,
segundo o IBGE, é de 155.439 habitantes.

Fonte: IBGE Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000,
Contagem Populacional 2007, Censo Demográfico 2010 e Estimativa da população para 2015 e
2019.
*Incluindo a população de Luís Eduardo Magalhães.

A tabela abaixo demonstra o explosivo crescimento da população e da
taxa de urbanização além do número de habitantes estimado em 2016.
POPULAÇÃO URBANA X RURAL
Distribuição da
população

1970

1980

1991

2000

Urbana

9.790

30.055 70.870 115.784

2019

123.741

-

13.686

-

Rural

11.104 11.399 21.770

TOTAL

20.864 41.454 92.640 131.849* 137.427 155.439

Taxa de
Urbanização (%)

46,92

72,50

76,50

16.065

2010

87,82

90,04

-

Fonte: IBGE - Censos Demográficos.
* Incluindo a população de Luis Eduardo Magalhães.

O crescimento urbano do município, sobretudo entre os anos 1970 e
2000, sobrecarregou os serviços essenciais básicos, cujo desenvolvimento não
conseguiu acompanhar o rápido incremento populacional, afetando ainda hoje a
cidade de Barreiras.
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Abaixo, a tabela demonstra a distribuição populacional do município nas
áreas rural e urbana, sexo e faixa etária.
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA E SEXO (2010)
Faixa etária

Masculino

Feminino

Total

%

Menor de 1 ano

1.146

1.191

2.337

1,70

1a4

4.815

4.608

9.423

6,86

5a9

6.045

5.972

12.017

8,74

10 a 14

6.626

6.617

13.243

9,64

15 a 19

6.654

6.953

13.607

9,90

20 a 29

14.568

15.327

29.895

21,75

30 a 39

11.053

11.302

22.355

16,27

40 a 49

8.101

8.313

16.414

11,94

50 a 59

4.804

4.605

9.409

6,85

60 a 69

2.375

2.545

4.920

3,58

70 a 79

1.181

1.428

2.609

1,89

80 a 89

459

538

997

0,73

90 a +

86

115

201

0,15

TOTAL

67.913

69.514

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010.

137.427

O Índice de Dependência da População reflete o número de indivíduos
com menos de 15 anos e número de indivíduos com idade igual ou superior a 60
anos, existentes para cada 100 indivíduos entre 15 e 59 anos de uma população,
conforme tabela abaixo.
ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA DA POPULAÇÃO
Ano

População
Menores
de 15 anos

População
de 60 anos
ou Mais

População
entre 15 e
59 anos

Soma

Índice de
Dependência

2010

37.020

8.727

91.680

137.427

49,89

Fonte: Escritório do Plano Diretor, com base nos dados do IBGE.

Índice de Envelhecimento da População é um indicador que expressa a
razão entre os componentes etários extremos da população de Barreiras, considerando idosos e jovens. Tem por objetivo demonstrar os índices de envelhecimento da população a fim de contribuir para gestão e avaliação de políticas públicas voltadas as áreas de saúde e previdência social.

100,00

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO
Ano

População de
60 anos ou
Mais

População Menor de
15 anos

Índice de
Envelhecimento

2010

8.727

37.020

23,57

Fonte: Escritório do Plano Diretor, com base nos dados do IBGE.
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a. EVOLUÇÃO DA MANCHA URBANA
Urbanismo - Análise da situação

Os marcos determinantes na estruturação e no desenho do espaço urbano de Barreiras foram, em épocas distintas, os rios — principalmente o Grande
— e as rodovias.
Conta-se que, em 1825, viajantes atracaram no último ponto navegável
do Rio Grande e, às suas margens, a cidade de Barreiras cresceu e se desenvolveu.
Até 1970, a mancha urbana ocupava os atuais bairros Centro, parte de
Barreirinhas, parte da Vila Rica, parte da Vila Dulce, parte do São Miguel e o Jardim
JK, apresentando forte ligação com o Rio Grande.
Já nos anos 70, a implantação das rodovias passa a ter papel preponderante no traçado urbano, modificando-o e passando a ser nitidamente influenciado pelas novas estradas.
Na década de 1980, a população da cidade triplicou, alcançando 30055
habitantes, ocupando o espaço de forma rarefeita e gerando, em consequência,
reflexos na mancha urbana, que triplica sua superfície, agregando os atuais bairros Recanto dos Pássaros, Vila dos Sás, São Pedro, Vila dos Funcionários, Vila Regina; e parte dos atuais bairros Vila Rica, Vila Amorim, Bela Vista, Morada Nobre,
Antônio Geraldo, Vila Brasil, Vila Dulce, São Miguel, Novo Horizonte, Flamengo,
Mimoso, Renato Gonçalves, Loteamento São Paulo, Jardim Ouro Branco, Sandra
Regina.
Nos anos noventa, a taxa de urbanização se manteve elevada e o crescimento da mancha urbana foi proporcional a este incremento, associando o adensamento das áreas ocupadas na década anterior ao aparecimento de novos bairros, como Santa Luzia, Rio Grande, Vila Nova, Morada da Lua, Barreiras I; além de
ampliar ocupação dos bairros Loteamento São Paulo, Sandra Regina, Antônio Geraldo, São Miguel, Vila Dulce e do Morada Nobre. O modelo de ocupação urbana
até então prevalecente, acompanhando as margens do rio Grande, começa a ser
deixado de lado para dar lugar a outro, tendo como elemento central as rodovias,
alterando a configuração da cidade e o seu eixo de crescimento.
Até os anos 2000, Barreiras cresceu de forma radial, porém, fatores limitantes ao seu crescimento urbano em várias direções, impuseram uma mudança
nessa tendência, permitindo afirmar que a conformação mononuclear, até então
verificada e definida em função de um centro de comércio e serviços, estava limitada pela geomorfologia e estrutura fundiária da cidade. Com efeito, as áreas
disponíveis nos primeiros raios em torno do centro da cidade se esgotaram, restando prioritariamente setores na direção leste para serem ocupados.
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Entre os anos de 2004 e de 2016 o maior crescimento da cidade se deu
no sentido leste, ao longo do eixo rodoviário da BR-242, em direção a Salvador,
onde foram implantados os loteamentos Jardim Vitória, Alphavile, Bandeirantes,
Cidade Nova e Jardins, sendo que estes dois últimos ainda tem pouca ocupação.
Na área central, percebemos o crescimento de bairros como o Bela Vista, com
implantação do loteamento Parque da Cidade.
Na direção Sul foi implantado o loteamento Parque Verde, ainda com
pouca ocupação. Na porção nordeste, sentido Piauí, foram implantados dois programas Minha Casa Minha Vida: Residencial São Francisco e os Residenciais Arboreto I e II, que já contam com alta densidade habitacional.
Verifica-se também a expansão de outros bairros, como Barreiras I, São
Sebastião, Morada Nobre, Boa Sorte, Morada da Lua, Novo Horizonte e Serra do
Mimo
FONTE: - Plano Diretor urbano de Barreiras. 1990/2005. Salvador – CPE
1989. 2 VOL. Governo do estado da Bahia, Secretaria de Planejamento, Fundação
CPE – Centro de Projetos e Estudos;
Síntese do Plano Diretor Urbano, Plannus Consultores Associados, fevereiro 2004

N

Mapa 12. Mapa de Evolução da Mancha Urbana; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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b. DENSIDADE DEMOGRÁFICA
Urbanismo - Análise da situação

A atual densidade demográfica da sede urbana está ilustrada no mapa ao
lado, mostrando a concentração populacional, alta, média e baixa, em determinadas regiões da cidade, indicando áreas prioritárias para planejamento e investimentos públicos adequados.
Os locais com características de maior adensamento são, em sua maioria, bairros que foram ocupados inicialmente de maneira irregular, como o bairro
mais populoso de Barreiras, a Santa Luzia.
Os locais que apresentam densidade baixa são caracterizados principalmente por loteamentos construídos recentemente e que ainda não foram totalmente ocupados, o que demonstra grande número de lotes ainda pouco habitados no município, como o loteamento Parque Verde, Parque da Cidade, Jardim
Vitória, Cidade Nova e Jardins.
Fonte dos dados: IBGE

Figura 30. Loteamento na saída para Salvador; Fonte: Escritório do Plano Diretor.

Figura 31. Centro de Barreiras, em 2016; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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Mapa 13. Mapa de Densidade Demográfica; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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c. EVOLUÇÃO DO PERÍMETRO URBANO
Urbanismo - Análise da situação

O perímetro urbano definido pelo Plano Diretor Urbano de 2004 foi alterado sucessivamente. Sua área foi ampliada, sendo a última modificação realizada em 2013, pela LEI Nº 1039/2013, DE 11 DE SETEMBRO DE 2013 - “Define o
traçado do Perímetro Urbano do Município de Barreiras-BA, e altera o Anexo II da Lei
nº. 647/2004.” .
A seguir, o quadro apresenta as modificações na legislação e o mapa demonstra a evolução do perímetro urbano a partir de 2004.

ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO
LEI

DATA

PERÍMETRO

LEI
646/2004

10 de Novembro Dispõe sobre o traçade 2004
do do Perímetro Urbano do Município de
Barreiras

69.278.279,51 m²

LEI
820/2008

10 de Dezembro Dispõe sobre o traçade 2008
do do Perímetro Urbano do Município de
Barreiras

113.667.129,70 m²

LEI
913/2010

17 de setembro
de 2010

LEI
980/2011

20 de Dezembro Dispõe sobre o traçade 2011
do do Perímetro Urbano do Município de
Barreiras

LEI
1001/2012

27 de Junho de
2012

Dispõe sobre o traça- 116.355.649,123 m²
do do Perímetro Urbano do Município de
Barreiras

Altera a lei 980/11
que define o traçado
do Perímetro Urbano
de Barreiras.

LEI
30 de Agosto de Define o traçado do
1009/2012
2012
Perímetro
Urbano
de Barreiras. ÁREA:
158.438.021,4148m²

158.438.021,41m²

LEI
1039/2013

149.156.594,54m²

11 de Setembro
de 2013

Fonte: Escritório do Plano Diretor.

58

DESCRIÇÃO

Define o traçado do
Perímetro
Urbano
do Município de Barreiras-BA, e altera
a Anexo II da Lei n°.
647/2004

N

Mapa 14. Mapa de Evolução do Perímetro Urbano; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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d. ZONEAMENTO URBANO e PARÂMETROS URBANÍSTICOS
Urbanismo - Análise da situação

O Zoneamento Urbano proposto pelo Plano Diretor Urbano de Barreiras
de 2004 foi modificado ao longo dos anos. Foram criadas novas zonas como a do
Centro Histórico e as “Áreas Especiais”, foram instituídas mais ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social, e ainda, os parâmetros urbanísticos foram alterados. Em
relação aos parâmetros, destaca-se a redução dos valores mínimos permitidos
para permeabilidade do solo, a elevação do valor máximo de gabarito, o aumento
do índice de ocupação e do coeficiente de aproveitamento máximo, a redução da
dimensão mínima dos lotes, possibilitando a elevação da densidade de ocupação
do solo urbano.

Em 2015, a tabela de Parâmetros de Ocupação da Legislação do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo passou pela última alteração: LEI Nº
1152/2015, DE 12 DE MAIO DE 2015 – “Altera anexo II da lei nº 647/04, reestabelecendo e equiparando os parâmetros de ocupação da ZOP 2, as demais ZONAS DE
OCUPAÇÃO PRIORITÁRIA – ZOP”.
Os mapas a seguir indicam o Zoneamento proposto em 2004 e o mapa
que prevalece atualmente, bem como a tabela comparativa dos parâmetros de
ocupação de 2004 e 2015.

TABELA COMPARATIVA DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS - 2004 E 2015
ZONA(1)

LOTE
MINIMO
(m2)

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO BÁSICO (CAB)

ALTURA
MÁXIMA (m)
(5)

Nº DE
PAVIMENTOS
(6)

RECUO
FRONTAL
MINIMO (m)

REQUISITOS/ PRERROGATIVAS ESPECIAIS

2015

2004

2015

2004

2015

2004

2015

2004

2015

2004

2015

2004

2015

2004

2015

2004

2015

2004

ZOP1

ZOP1

250,00

250,00

15%

20%

0,65

0,50

2,0

1,5

9,0

6,5

2

2

3

3

1,3,4

1,3,4

ZOP2

ZOP2

250,00

300,00

20%

30%

0,65

0,50

2,5

1,5

36,0

26,0

10

8

3

5

1,3,4,6,7

1,3,5,6,7

ZOP3

ZOP3

250,00

200,00

20%

30%

0,65

0,50

2,5

1,5

15,0

6,5

4

2

3

3

1,3,4

1,3,4

ZOS1
ZOS1

ZOP3

360,00
250,00

EXP
ZOS2

60

ÍNDICE DE PERMEÍNDICE DE
ABILIZAÇÃO MÍNIOCUPAÇÃO (IO)
MA (TP) (%) (2)

ZOS2
EXP

200,00

30%
20%

250,00

360,00
-

30%

0,50
0,65

20%

30%
-

0,50

1,0
1,5

0,65

0,50
-

1,5

6,5
9,0

1,5

1,0
-

6,5

2
2

9,0

6,5
-

2

3
3

2

2
-

3

1,3
1,3

3

5
-

1,3,4
-

2,3

1,2,3
-

ZOS3

ZOS3

250,00

200,00

10%

15%

0,65

0,50

2,0

1,5

9,0

6,5

2

2

2

2

2,3,4

1,2,3,4

ZOS4

ZOS4

360,00

1000,00

20%

40%

0,70

0,30

2,0

0,5

15,0

6,5

4

2

5

5

1,4

1,4

ZR1

ZR1

200,00

200,00

10%

15%

0,70

0,50

2,0

1,5

15,0

10,0

4

3

0

0

2,3,4,5,9

1,2,3,4

ZR2

ZR2

200,00

200,00

15%

20%

0,70

0,50

3,0

1,5

36,0

26,0

10

8

0

3

1,4,6,10,13

1,4,5,6,7

ZR3

ZR3

360,00

360,00

15%

30%

0,70

0,50

3,0

1,0

57,0

6,5

17

2

3

4

1,4,7,11,14

1,4

ZR4

ZR4

250,00

250,00

15%

20%

0,70

0,50

2,0

1,0

15,0

6,5

4

2

3

3

1,4

1,4

ZR5

ZR5

360,00

250,00

10%

20%

0,85

0,50

4,0

1,5

36,0

6,5

20

2

0

3

2,8,12,15

1,4

ZR6

ZR6

360,00

360,00

15%

30%

0,70

0,45

2,5

1,5

36,0

6,5

10

2

3

3

1,4,6,10,13

1,4

ZR7

ZR7

360,00

250,00

15%

20%

0,70

0,50

2,5

1,5

36,0

26,0

10

8

3

3

1,6,10,13

1,5,6,7

TABELA COMPARATIVA DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS - 2004 E 2015
ZONA(1)

LOTE
MINIMO
(m2)

ÍNDICE DE PERMEÍNDICE DE
ABILIZAÇÃO MÍNI- OCUPAÇÃO (IO)
MA (TP) (%) (2)

2015

2004

2015

2004

ZC

ZC

200,00

300,00

ZM

ZM
ZR2

360,00

360,00
200,00

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO BÁSICO (CAB)

ALTURA
MÁXIMA (m)
(5)

Nº DE
PAVIMENTOS
(6)

RECUO
FRONTAL
MINIMO (m)

2015

2015

2004

0

0

2015

2004

2015

2004

2015

2004

2015

2004

10%

15%

0,85

0,50

4,0

2,0

67,0

36,0

10%

20%
20%

0,80

0,50
0,50

3,0

2,0
1,5

67,0

36,0
26,0

2004

20
20

12
12
8

0

0
3

REQUISITOS/ PRERROGATIVAS ESPECIAIS
2015
2,8,12,15
2,8,12,15

2004
1,5,6,7
1,5,6,7
1,4,5,6,7

ZCH

ZC

200,00

300,00

10%

15%

0,80

0,50

3,0

2,0

12,0

36,0

3

12

0

0

2

1,5,6,7

ZEIS1

ZEIS 1

60,00

70,00

10%

15%

0,80

0,60

2,5

2,0

9,0

10,0

2

3

1,5

1,5

2,3

1,2,3

ZEIS2

ZEIS 2

60,00

70,00
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* EXP: Expansão do perímetro do Plano Diretor de 2004. Fonte: LEI Nº 1152/2015, de 12 de maio de 2015 e Plano Diretor Urbano de Barreiras de 2004.
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Mapa 15. Mapa de zoneamento aprovado em 2004; Plano Diretor Urbano de Barreiras desenvolvido em 2004 pela Plannus Consultores Associados; Fonte: Plano Diretor Urbano de Barreiras, 2004.
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Mapa 16. Mapa de zoneamento vigente; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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e. BAIRROS E LOTEAMENTOS
Urbanismo - Análise da situação

Em novembro de 2013, com o objetivo de contemplar a expansão da área
urbana,o município de Barreiras teve seu cadastro de logradouros e CEPs atualizados. Os bairros estão delimitados conforme o mapa a seguir
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Mapa 17. Mapa da distribuição dos bairros e loteamentos; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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f. HIERARQUIA DAS VIAS URBANAS
Urbanismo - Análise da situação

O sistema viário de Barreiras não apresenta, de maneira geral, uma definição de hierarquização clara, que permita identificar as diversas funções que
deve desempenhar. Esta falta de definição se deve, em grande parte, à descontinuidade da maioria das vias, dificultando sua classificação em termos de importância. São poucos os exemplos de vias contínuas, como as ruas José Bonifácio,
Rui Barbosa e Castelo Branco.
As rodovias que cortam a cidade apresentam características bem diferenciadas do restante da malha viária, assumindo funções estruturantes, sendo
consideradas vias arteriais. As vias coletoras são as ruas principais dentro dos
bairros e, em sua maioria, são pavimentadas. Já as vias locais são as que mais
apresentam problemas de pavimentação.
Os maiores problemas levantados quanto ao sistema viário se referem
à pavimentação asfáltica degradada ou inexistente, descontinuidade do próprio
sistema (falta de integração da malha viária), falta de fiscalização e penalização
sobre as infrações de trânsito, falta de sinalização viária, falta de ciclovias, falta
de segurança no trânsito e falta de estacionamento nas áreas mais movimentadas, principalmente no centro.
Os principais elementos de segregação dentro da zona urbana são as rodovias e os rios, que funcionam como barreiras físicas a serem transpostas pela
malha viária interna da cidade. Tais obstáculos trazem problemas para o tráfego
de veículos e de pedestres, aumentando as distâncias a serem percorridas, provocando descontinuidade entre os bairros e vias e causando entraves no trânsito
em função das articulações conflitantes das rodovias com a malha viária.
Apesar da mencionada indefinição e clareza na hierarquização das vias, o
sistema viário de Barreiras, de maneira espontânea e informal, pode ter a conformação a seguir, explicitada na Planta – Vias Urbanas.
Vias arteriais: compreendem as rodovias BR-242 e BR-020, que entrecortam a cidade, interligando-a, respectivamente, a Salvador e Brasília, a BR135, que demanda o Piauí e Região Nordeste e o anel viário, entre o Cidade Nova
e Buritis.
Vias coletoras - com caixas largas e pavimentadas em asfalto apresentam grande capacidade de absorção de fluxo de veículos, apesar de necessitarem,
em sua grande maioria, de serviços de manutenção.
Vias locais - têm função apenas de acesso e subdividem-se em dois tipos: vias locais com caixas de dimensões normais e capacidade boa para escoamento do tráfego e vias locais com baixa capacidade de absorção de fluxo, em
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virtude das pequenas dimensões de suas caixas, sendo estas mais frequentes
nas áreas de ocupação espontânea e de interesse social.
FONTE: Síntese do Plano Diretor Urbano, Plannus Consultores Associados, fevereiro 2004

Figura 32. Vista da BR 242 que atravessa a cidade de Barreiras e se configura como via arterial; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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Mapa 18. Mapa de hierarquia das vias urbanas; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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g. PAVIMENTAÇÃO
Urbanismo - Análise da situação

O Município de Barreiras é composto por seu perímetro urbano e 108 povoados na Zona Rural. Possui uma malha viária rural de aproximadamente 4.800
km com 42 pontes e pontilhões de concreto, madeira e mistos de aço e madeira,
além de passagens de águas pluviais através de sistemas de manilhas de concreto e tubos de aço.
No perímetro urbano temos 03 (três) pontes de concreto armado sobre
o Rio Grande (sendo uma de responsabilidade do Município) e 01 (uma) ponte de
concreto armado sobre o Rio de Ondas.
A cidade é composta por 64 bairros com 93% deles pavimentados quase

ços, pois a compactação próximo das calçadas não tem a qualidade necessária
para suportar as cargas indevidas de caminhões de materiais de construção que
circulam abastecendo as construções. Desta forma recomendamos a disciplina
destas cargas e o lançamento de companha publicitária para que os proprietários de imóveis construam suas calçadas (ainda são muitos os imóveis sem
este acessório), auxiliando o poder público municipal a tornar a cidade provida de
acessibilidade, auxiliando na limpeza urbana e na imagem de uma cidade mais
humanizada.
A deficiência de compactação citada, com o consequente comprometimento da qualidade da pavimentação na área da sarjeta e meio fio, trouxe em
muitos bairros a necessidade de manutenção, sendo uma reclamação da população destes bairros.
O mapa demonstra a situação das vias públicas em relação à pavimentação:

Figura 33. Pavimentação em bloquete sextavado na zona rural; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal
de Barreiras.

na totalidade das ruas, restando apenas os bairros: Santo Antônio, Riachinho,
Cascalheira, Boa Sorte, Santa Luzia para serem pavimentados, embora estes dois
últimos já possuem quarteirões ou algumas ruas pavimentadas, desta forma, temos aproximadamente 75% das ruas pavimentadas em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e quatro distritos na Zona Rural pavimentados sendo
eles: Baraúna, Mucambo, Barrocão de Baixo e Cantinho do Senhor dos Aflitos.
A pavimentação de ruas e avenidas em bairros consolidados com construções e calçadas é de difícil execução, comprometendo a qualidade dos servi-
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Figura 34. Pavimentação asfáltica com meio fio e pintura; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de
Barreiras.
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Mapa 19. Mapa de pavimentação; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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h. TRANSPORTE PÚBLICO
Urbanismo - Análise da situação

A empresa Viação Cidade de Barreiras Ltda, CNPJ n° 34.191.106/001-31,
sagrou-se vencedora da Concorrência nº 002/2014, para dar início à exploração
dos serviços de transporte público coletivo do município de Barreiras, conforme
contrato nº 173/2014 – Lote 01 e contrato nº 174/2014 – Lote 02 do processo
adm. nº 080/2014 – Barreiras.
Nas visitas aos bairros foi constatado que o sistema de transporte é amplo e atende bem a população. A principal demanda apontada foi a construção de
abrigos nas paradas de ônibus.
Constatamos uma satisfação dos usuários dos transportes públicos
coletivos, motivada pela pavimentação e requalificação asfáltica dos principais
corredores de transporte. A seguir apresentamos os números encontrados no
Município de Barreiras.

NÚMERO DE PESSOAS TRANSPORTADAS MENSALMENTE
MODALIDADE

QUANTITADE

Passageiros urbanos
Passageiros com vale transporte
Passes estudantis

304.500
90.100
120.570

Passageiros com gratuidades

72.900

Passageiros transportados em linhas rurais

13.100

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte.

As linhas por onde circula o transporte público está apresentada no mapa
a seguir:

TRANSPORTES CADASTRADOS NO MUNICÍPIO
VEÍCULO

QUANTITADE

Táxis

153

Moto táxis

250

Ônibus escolar particular

27

Ônibus coletivos urbano

36

Vans de fretamento

44

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte.

Figura 35. Nova frota de ônibus de Barreiras com atividades iniciadas a partir de fevereiro de 2015;
Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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Mapa 20. Linhas de transporte público; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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i.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Urbanismo - Análise da situação
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O Abastecimento de água em Barreiras é feito no sistema de SIAA de
Barreiras, realizado pela EMBASA. Segundo o CATÁLAGO DE SAA, 2016, EMBASA
a captação é superficial e feita no Rio de Ondas, na BR-242, saída para o município de Luís Eduardo Magalhães, a aproximadamente 1.300 metros postos da
Polícia Rodoviária Federal. Estão distribuídos 04 (quatro) reservatórios elevados
na cidade, construídos em concreto e formato circular. Boa Sorte (50m³), Baraúna
(50m³), Labelle (450m³) e Barreirinhas (300m³). Outros 02 reservatórios são do
tipo apoiado, construídos em concreto e em formato retangular, localizados no
bairro Jardim Ouro Branco (6000m³).
A cobertura de abastecimento é de 98% e as localidades abastecidas são
a Sede Municipal de Barreiras e os seguintes povoados. Angélica Ayres, Buriti I e
II, Baraúna, Baixão, Boa Sorte, Barreiras Sul, Barreiras Norte, Canabrava, Cinturão
Verde, Conquista, Nanica, Riachinho, Grapiúna e Boa Sorte II. E proximamente
será inaugurada o novo sistema de água potável para o Barrocão de Baixo. O
consumo per capta atual é de 155l/hab/dia.
O tratamento é realizado na ETA de Barreiras, onde se realiza Coagulação, Floculação, Decantação, Filtração, Desinfecção e Fluoretação.

Existem 03 (três) Estações de Tratamento, assim distribuídas:
- SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BARREIRAS:
Capacidade de tratamento de 485l/s, 57.925 economias faturadas, tipo
de manancial: Manancial de Superfície, Captação direta de tipo flutuante, Rio de
Ondas e Bacia hidrográfica do Rio São Francisco e tipo de tratamento da água
convencional: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação.
- SISTEMA LOCAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUCAMBO:
Capacidade de tratamento de 7l/s, 545 e economias faturadas, tipo de
manancial: Manancial de Superfície, Captação direta tipo flutuante, Rio Grande e
Bacia hidrográfica do Rio São Francisco e tipo de tratamento da água filtro russo:
coagulação, filtração, desinfecção e fluoretação.
- SISTEMA LOCAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO TATU:
Capacidade de tratamento de 1,9l/s, 131 e economias faturadas, tipo de
manancial: Manancial de Superfície, Captação direta tipo flutuante, Rio Grande
e Bacia hidrográfica do Rio São Francisco e tipo de tratamento da água filtro de
pressão: coagulação, filtração, desinfecção e fluoretação.

Figura 36. Reservatório apoiado ; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Figura 37. Estação de tratamento de água ; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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Mapa 21. Mapa da rede de abastecimento de água ; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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j.

ESGOTO SANITÁRIO

Urbanismo - Análise da situação

Em agosto de 2015 foram concluídas as obras do novo Sistema de Esgotamento Sanitário de Barreiras, que, quando em pleno funcionamento, elevará o
índice de cobertura deste serviço na cidade de 8% para cerca de 65%.
Em junho de 2016 a rede de Esgoto Sanitário de Barreiras possui 266
km de extensão, sendo que 180km estão em operação. Foram realizadas 17.262
ligações já operantes e 12.000 ainda serão notificadas. A rede coletora está
disponível e operando nos seguintes Bairros: Antônio Geraldo, Arboreto I e II,
Bandeirante, Barreiras I, Bela Vista, Cascalheira, Centro (Histórico e Comercial),
Jardim Ouro Branco, Flamengo, Loteamento São Paulo, Morada da Lua, Novo
Horizonte, Recanto dos Pássaros, Renato Gonçalves, Ribeirão, Rio Grande, São
Pedro, Sandra Regina, São Francisco, São Paulo, São Sebastião, Santo Antônio,
Serra do Mimo, Vila Brasil, Vila Dulce, Vila Rica, Vila Regina, Vila dos Funcionários
e Vila Amorim. A rede coletora foi executada, mas aguarda teste para liberação
nos seguintes bairros: Santa Luzia, Morada da lua, Sombra da Tarde e Vila nova.
Demais bairros ainda não possuem rede coletora.
O conjunto de loteamentos SP-36 (Cidade Nova 3), Atrium, Flor do Cerrrado/Eldorado, Deltaville, Porto Rico, Buriti, Virenzi, SP-18, Nova América, Jardim
Nova América, cujo esgotamento sanitário foi objeto de um TAC conduzido pela
8ª PJ-BA, finalmente está em fase de execução com o alvará de construção expedido e canteiro de obras já montado para a execução do emissário de esgoto. Este
empreendimento parte do Loteamento Buriti e chega até a estação de tratamento da embasa, situado as margens da BR-135 e será pelo consórcio formado com
este fim, com recurso dos loteadores e doados ao Município de Barreiras com
previsão de conclusão para Dezembro/2020.

Figura 38. Estação elevatória de esgoto 02; Fonte: Relatório SES DE BARREIRAS, junho de 2016.

Figura 39. Estação de tratamento de esgoto ; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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Mapa 22. Rede de esgoto sanitário; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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k. DRENAGEM

Urbanismo - Análise da situação
Por estar assentada nos vales formados pelos rios Grande e de Ondas, e
cercada de serras, Barreiras possui dois compartimentos ambientais característicos, ambos com risco potencial para a ocupação:
- Áreas de altas declividades representadas pela Serra do Mimo e Serra
da Bandeira, que podem estar sujeitas a processos erosivos;
- Áreas de baixas declividades, representadas pelos vales dos rios, que
podem estar sujeitas a inundações.
Drenagem Urbana Existente
Os bairros Sandra Regina, Jardim Ouro Branco, Barreirinhas, Vila do Sás,
Barreiras I, São Sebastião, Ribeirão e o Centro Histórico possuem rede de micro drenagem com ampla cobertura. Os bairros Santa Luzia, Vila Dulce, Jardim JK,
Recanto dos Pássaros, Bela Vista, São Pedro e Loteamento São Paulo possuem
canais de drenagem em algumas avenidas, mas que não são suficientes para cobrir a demanda.
O Governo Municipal já executou obras importantes e ações de Macro e
Microdrenagem com recursos próprios e financiados nos seguintes bairros:
- A Macro e microdrenagem do loteamento São Paulo, Morada da Lua
de Baixo e Vila Juri é composto de um canal central (coberto) em concreto armado moldado no local para a condução macro, das águas pluviais e o sistema de
captações micro conduzidas até o canal central através de manilhas de concreto.
- Macro e Microdrenagem dos bairros da Santa Luzia e Rio Grande, Composto de aduelas de concreto armado, Pré-moldadas (macrodrenagem) e manilhas de concreto armado para a microdrenagem. Com recepção das águas pluviais da macrodrenagem executada na avenida ACM.
- Microdrenagem do bairro Morada da Lua de Cima.
- Canal artificial em solo natural de macrodrenagem, com lançamento no
corrego Ribeirão na Morada da Lua de Cima.
- Macrodrenagem na Vila dos Funcionários com passagem das águas
através da BR 135 em aduelas de concreto pré-moldado.
- Macrodrenagem da avenida ACM, com transposição das águas proveniente dos bairros: Flamengo, Aratu, Serra do Mimo e Bandeirante, através da
Rodovia BR-242.
Áreas Sujeitas a Alagamento
Os pontos críticos de drenagem se rebatem na cidade sob a forma de
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Figura 40. Construção do canal de macrodrenagem, Lot. São Paulo; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

alagamentos, tendo como principais causas:
-Ocupação acelerada e desordenada, ocasionando impermeabilização do
solo urbano;
- Ocupação de áreas de preservação ambiental permanente localizadas
nas margens e nas áreas de vazão dos rios, onde durante o período de chuvas
ocorrem as cheias;
-Prática de procedimentos erosivos nas encostas, como escavações para
viabilizar espaço para construções e destruição da vegetação;
-Descarte do lixo urbano nas vias de circulação, nas calhas naturais dos
sistemas drenantes e no interior dos dispositivos de condução dos deflúvios; Intervenções em áreas onde não se conhece adequadamente o comportamento
da água em circulação, sem respeitar o caminho natural das águas;
- Cobertura insuficiente da rede de Macro e Microdrenagem;
- Ineficiência no projeto e/ou na execução da engenharia, com implantação de sistemas subdimensionados;
No ano de 2016, o Rio Grande e Rio de Ondas tiveram cheia histórica, o
que evidenciou o grave problema em se ocupar as áreas de preservação permanente próxima dos rios.
O mapa a seguir aponta onde estão registradas as principais áreas de
alagamento e onde existe um sistema de drenagem em rede (micro) ou em canais
(macro).
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Mapa 23. Mapa da rede existente de drenagem, pontos de alagamento e áreas de enchente; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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l.

ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Urbanismo - Análise da situação

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba é a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Barreiras.
A iluminação é de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura,
Obras, Serviços Públicos e Transporte, que por meio da sua equipe municipal em
conjunto com a Mega Watts que executa serviços de instalação de postes, manutenção de luminárias e lâmpadas. Nos últimos anos, várias lâmpadas de vapor
metálico foram instaladas juntamente com as de Led, em 64 bairros e 108 povoados.
O Município de Barreiras, conta hoje com o Parque de Energia Fotovoltáica Solar de Barreiras com capacidade de geração de 117 KW situada no plator da
Serra da Bandeira/Zona Rural.
A Prefeitura de Barreiras cuida da população de forma isonômica, garantindo que o trabalho é realizado em 100% na Zona Urbana como também na
Zona Rural.
A distribuição da rede elétrica é apresentada no mapa a seguir:

Figura 42. Parque de Energia Fotovoltáica Solar de Barreiras; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de
Barreiras.

Figura 41. Iluminação de Natal no centro de Barreiras; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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Figura 43. Iluminação com Led na ponte Ciro Pedrosa; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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Mapa 24. distribuição da rede elétrica; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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m. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Urbanismo - Análise da situação

O mapa a seguir apresenta a distribuição de equipamentos sociais de
cultura, esporte e lazer, saúde e educação. É possível perceber que há uma concentração dos equipamentos na região central da cidade.

Figura 45. Centro Educacional Infantil João Paulo II, no Bairro Santa Luzia; Fonte: Escritório do Plano
Diretor.

Figura 44. Unidade de Pronto Atendimento; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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Figura 46. Cachoeira do Redondo; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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Mapa 25. distribuição de equipamentos sociais; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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ASPECTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS
a. Situação político-administrativa e distritalização
b. A comarca
c. Governo Municipal
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barreiras
Análise da situação
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Foto: Arquivo Museu Municipal de Barreiras

a. SITUAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA E DISTRITALIZAÇÃO
Aspectos político-administrativos - Análise da situação

“Elevado à categoria de vila com a denominação de Barreiras, pela Lei Estadual n.º 237, de 06/04/1891, sendo desmembrado do município de Angical. Constituído
do distrito sede e instalado em 26/05/1891.
Elevado à condição de cidade com a denominação de Barreiras pela Lei Estadual n.º 449, de 19/05/1902.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece
constituído de 4 distritos: Barreiras, Santana, São Desidério e Várzeas. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1933.
Em divisões territoriais datadas de 31/12/1936 e 31/12/1937, o município
aparece constituído de 8 distritos: Barreiras, Bonfim, Palmares, Rio Branco, Santana,
São Desidério, Sítio Grande e Várzeas.
Pelo Decreto-lei Estadual n.º 11.089, de 30/11/1938, o município sofreu as
seguintes modificações: o distrito de Bonfim tomou a denominação de Boa Sorte, Rio
Branco passou a chamar-se Barrocas e Santana teve seu topônimo alterado para Catão. E, ainda pelo mesmo Decreto-lei Estadual, o distrito de Palmares foi extinto, sendo
seu território anexado ao distrito de São Desidério, do mesmo município de Barreiras.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o município é
constituído de 7 distritos: Barreiras, Barrocas (ex-Rio Branco), Boa Sorte (ex-Bonfim),
Catão (ex-Santana), São Desidério, Sítio Grande e Várzea.
Pelo Decreto-lei Estadual n.º 141, de 31/12/1943, confirmado pelo Decreto
estadual n.º 12.978, de 01/06/1944, o distrito de Boa Sorte tomou a denominação
de Tapiracanga.
Em divisão territorial datada de 1/07/1950, o município é constituído de 7
distritos: Barreiras, Barrocas, Catão, São Desidério, Sítio Grande, Tapiracanga (ex-Boa
Sorte) e Várzeas.
Pela Lei Estadual n.º 628, de 30/12/1953, o distrito de Barrocas foi extinto,
sendo seu território anexado ao distrito sede de Barreiras.
Em divisão territorial datada de 01/07/1955, o município é constituído de 6
distritos: Barreiras, Catão, São Desidério, Sítio Grande, Tapiracanga e Várzeas.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 01-07-1960.
Pela Lei Estadual n.º 1.621, de 22/02/1962, é desmembrado do município de
Barreiras o distrito de São Desidério e Sítio Grande, para constituírem o novo município
de São Desidério.
Pela Lei Estadual n.º 1.758, de 27/07/1962, é desmembrado do município
de Barreiras o distrito de Catão, elevado à categoria de município com a denominação
de Catolândia.
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Pela Lei Estadual n.º 1.776, de 30/07/1962, é desmembrado do município
de Barreiras os distritos de Tapiracanga e Várzeas, para constituírem o novo município
com a denominação de Baianópolis.
Pela Lei Estadual n.º 7.619, de 30-03-2000, é desmembrado do município
de Barreiras o distrito de Luiz Eduardo (ex-Mimoso do Oeste) para constituir o novo
município com a denominação de Luís Eduardo Magalhães.” (IBGE, 2016)

Figura 47. Registro Histórico de Eleição em Barreiras; Fonte: Arquivo Museu Municipal de Barreiras

b. A COMARCA

Aspectos político-administrativos - Análise da situação
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
Justiça Comum Estadual
A Comarca de Barreiras foi criada inicialmente com o nome de Comarca
da Ribeira, pela Lei Estadual nº 280, de 06 de setembro de 1898, instalada em 1º
de novembro de 1898, sendo seu primeiro juiz o Dr. João Sales Muniz.
A Comarca é de entrância final, a Justiça Comum Estadual de Primeiro
Grau tem em Barreiras 16 Varas, estando 9 destas instaladas e as 7 desativadas.
Há ainda 3 Varas Cíveis, 2 Varas Criminais, 1 Vara da Infância e da Juventude; 1
Vara do Sistema dos Juizados Especiais; 1 Vara Regional de Conflito Agrário e
Meio Ambiente, 1 Vara da Infância e da Juventude.
A Justiça Comum Estadual de Segundo Grau mantém no Município a Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano, criada em 2014, visando a descentralização do funcionamento do Tribunal de Justiça, constituindo-se de uma Câmara
Regional com 1 Turma Cível e 1 Turma Criminal, totalizando 6 Desembargadores.
A Comarca de Barreiras conta também com 2 Cartórios de Registro Civil
das Pessoas Naturais, 2 Cartórios de Registro de Imóveis e Hipotecas, 2 Tabelionatos de Notas, 1 Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas
Jurídicas e 1 Cartório de Protesto de Títulos.
Justiça Comum Federal
A Justiça Comum Federal em Barreiras, localizada no Bairro Aratu, é composta por 2 Juízes Federais que atuam em 1 Vara Federal de competência geral e
em 1 Juizado Especial Federal.
Justiça Especial
A Comarca conta ainda com a Justiça Especial Estadual Eleitoral e a Justiça Especial Federal do Trabalho.
A Justiça Eleitoral possui 2 Zonas Eleitorais, a 70ª e a 75ª, localizadas no
bairro Morada da Lua. Cada Zona Eleitoral conta com um Juiz Eleitoral designado.
A Justiça Federal do Trabalho em Barreiras mantém 1 Vara Federal do
Trabalho, criada em 1992 e com jurisdição em Barreiras e nos Municípios de Angical, Baianópolis, Catolândia, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Mansidão, Luís
Eduardo Magalhães, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério e
Wanderley. Em Barreiras atuam 2 Juízes Federais do Trabalho e esta Vara possui
ainda um Posto Avançado no Município de Luís Eduardo Magalhães.

FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
São Funções Essenciais à Justiça “as atividades profissionais públicas ou
privadas sem as quais o Poder Judiciário não pode funcionar”(José Afonso da Silva).
Ministério Público
É de incumbência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
No Município de Barreiras o Ministério Público é representado por membros do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público do Estado da Bahia.
O Ministério Público Federal mantém a Procuradoria da República com
sede na Rua Visconde do Rio Branco, no Centro, com 2 Procuradores e jurisdição
que abrange o Município de Barreiras, Angical, Baianópolis, Brejolândia, Buritirama, Canápolis, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Feira
da Mata, Formosa do Rio Preto, Ibotirama, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães,
Mansidão, Muquém do São Francisco, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória,
Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra
Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho, Wanderley.
A Procuradoria do Trabalho em Barreiras mantém 2 Procuradores lotados no Município. Possui sede própria localizada na Rua 19 de Maio, Centro.
O Ministério Público do Estado da Bahia em Barreiras mantém uma Promotoria Regional com competência para atuar nas cidades de Angical, Baianópolis, Barreiras, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Wanderley.
Atuando diretamente em Barreiras existem 11 Promotorias de Justiça,
estando 10 destas com Promotores Titulares e apenas uma sem titular.
Em Barreiras há ainda uma Procuradoria de Justiça do Estado da Bahia,
órgão que atua no acompanhamento dos processos da 2ª Instância que tramitam
na Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano.
Advocacia Pública
A Advocacia Pública é composta, basicamente pelas Procuradorias dos
Estados e Municípios e pela Advocacia-Geral da União, instituições que, diretamente ou por meio de órgãos vinculados, representam a União, os Estados ou os
Municípios, judicial e extrajudicialmente, além de exercerem atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo.
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c. GOVERNO MUNICIPAL

Aspectos político-administrativos - Análise da situação
Advocacia Pública - Procuradorias
O Município de Barreiras possui em sua estrutura organizacional a Procuradoria Geral do Município, instituição composta por 10 Procuradores Municipais, 06 Advogados e 03 Bacharéis em Direito que atuam como Assessores
Jurídicos dos Procuradores. Além disso 6 Advogados atuam como Assessores
Jurídicos no Gabinete do Prefeito, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social
e na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, todos subordinados ao Procurador
Geral do Município.
A Advocacia-Geral da União possui, instalada em Barreiras, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional, responsável por apurar e fazer a cobrança
amigável ou judicial da dívida ativa da União e prestar consultoria e assessoramento no âmbito do Ministério da Fazenda e de seus órgãos autônomos ou vinculados.
A Procuradoria da Fazenda Nacional em Barreiras é composta por 2 Procuradores e está localizada na Rua Dr. Alberto Coimbra, Sandra Regina.
A Procuradoria-Geral Federal mantém os Procuradores Federais e Advogados da União atuando na representação da UFOB - Universidade Federal do
Oeste da Bahia, do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e Procuradores Federais que atuam no Escritório de Representação da Procuradoria-Geral Federal de Barreiras localizado na Avenida Benedita Silveira, Centro.
Advocacia Privada
Segundo a Constituição Federal o “advogado é indispensável à administração da justiça”.
O Município possui uma Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil
que abrange as cidades de Barreiras, Angical, Baianópolis, Barra, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Mansidão, Muquém do São Francisco, Riachão das
Neves, Santa Rita de Cássia e São Desidério, e representa 900 advogados.
Defensoria Pública
A Defensoria Pública do Estado da Bahia de Barreiras tem a missão de
prestar orientação jurídica e a defesa dos necessitados em todos os graus, realizando a obrigação do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Está localizada na Rua 21 de
Setembro, bairro Renato Gonçalves, conta com 3 Defensoras Públicas.
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A Câmara Municipal de Barreiras é composta atualmente por 19 (dezenove) vereadores eleitos através dos partidos, sendo dirigidos por uma Mesa,
composta de quatro membros escolhidos entre esses vereadores: 01 (um) para
Presidente, 01 (um) para Vice-Presidente, 01 (um) para 1º Secretário e outro para
2º Secretário.
A composição da Câmara Municipal de Barreiras conta com sua Mesa,
para 2019 a 2020, como sendo:
Presidente: Eurico Queiroz Filho
Vice-Presidente: João Felipe de Melo do Espírito Santo
1º Sec.: Alcione Rodrigues de Macedo
2º Sec.: Hipólito dos Passos de Deus
Almery Messias da Silva
Antônio Carlos de Almeida Matos
Antônio Eugênio Barbosa
Bem-Hir Aires de Santana
César Augusto Moreira de Souza
Eugênio de Araújo Fernandes
Francisco Bezerra Sobrinho
Gilson Rodrigues de Souza
Izabel Rosa de Oliveira
José Barbosa Pires Júnior
Marcos Reis Macedo Ramos
Maria das Graças Melo do Espírito Santo
Nereu Paulo Bertoli
Otoniel Teixeira do Nascimento
Silma Rocha Alves
O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal auxiliado pelos Secretários Municipais.
O Poder Executivo é o encarregado de executar as leis, e gerir a administração pública do Município. É comandado pelo Prefeito Municipal, auxiliado
por uma equipe composta de assessores, secretários e autarquias, tendo ainda
a colaboração dos conselhos municipais que funcionam como órgãos colegiados.
A administração direta se constitui dos serviços integrados na estrutura
das Secretarias Municipais e órgãos diretamente vinculados ao Prefeito, conforme estrutura abaixo:

I - Órgãos da Administração Direta:
a) Prefeito – João Barbosa de Souza Sobrinho
b) Vice- Prefeito - Karlúcia Crisóstomo Macedo Antônio
c) Chefe de Gabinete - Marileide Carvalho de Souza Pinto
d) Controladoria Geral do Município - Aldir Joel Resmini
e) Procuradoria Geral do Município – Túlio Machado Viana
II – Secretarias Municipais:
a) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento – Gislaine César de Carvalho Souza Barbosa
b) Secretaria Municipal da Fazenda - Celso Luis Lessa
c) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Cátia Pereira Aires de Alencar
d) Secretaria Municipal de Saúde – Anderson Luiz Vian de Abreu
e) Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho – Karlúcia Crisóstomo Macedo Antônio
f) Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte – João
Araújo de Sá Teles
g) Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito – Álvaro Sampaio
Júnior
h) Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços - Carlos Henrique Souza Costa
i) Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia - José Marques Batista
de Castro
j) Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – Demóstenes da Silva Nunes
Júnior
III – As Assessorias do Prefeito:
a) Assessoria Especial da Administração Regionalizada;
b) Assessoria Especial de Comunicação Social;
c) Assessoria Especial de Relações Institucionais;
d) Assessoria Especial de Projetos Estratégicos;
e) Assessoria Especial de Acompanhamento das Ações de Governo;
f) PROCON

a) Conselho Municipal de Contribuinte;
b) Conselho Superior da Procuradoria Geral do Município;
c) Conselho Municipal de Saúde;
d) Conselho Municipal de Educação;
e) Conselho Municipal de Alimentação Escolar;
f) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB;
g) Conselho Municipal de Assistência Social;
h) Conselho Municipal da Criança e do Adolescente;
i) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;
j) Conselho Tutelar;
k) Conselho Municipal do Idoso;
l) Conselho Municipal de Habitação;
m) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;
n) Conselho Municipal de Planejamento e acompanhamento da gestão
pública municipal;
o) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Investimento e Social da Bahia;
p) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável;
q) Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
r) Conselho Municipal de Feiras Livres e Abastecimento;
s) Conselho Gestor do Parque de Exposição Agropecuária Engenheiro Geraldo Rocha;
t) Conselho Municipal de Turismo;
u) Conselho Municipal de Saneamento Básico;
v) Conselho Municipal de Segurança Cidadã;
w) Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de
Serviços.

IV – Órgãos Colegiados:
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d.

Análise da Receita Municipal
Setor Primário
Setor Secundário
Setor Terciário

plano dire
barreiras
Análise da situação

etor urbano
bahia
Foto: Arquivo Museu Municipal de Barreiras

a. ANÁLISE DA RECEITA MUNICIPAL
Economia - Análise da situação

“Atualmente, o município de Barreiras é o maior centro polarizador da região,
é também o de maior concentração industrial, comercial, infraestrutura de serviços e
agronegócios. Como principal centro zonal, Barreiras abriga em seu território os mais
importantes eixos rodoviários, ligando a região às capitais do País e do Estado, a maior
concentração de investimentos produtivos privados, e tem, em sua sede municipal, a
maior e mais importante concentração urbana” (PDU 2004). A cidade possui uma
localização privilegiada e recebe centenas de veículos coletivos que, diariamente,
se deslocam dos Municípios circunvizinhos para, em Barreiras, buscarem serviços de saúde, educação, comércio e serviços em geral, entre eles, os serviços dos
órgãos públicos que aqui possuem sede regional.
Receita Tributária Própria do Município
Em relação a Receita Tributária Própria, no exercício de 2018 alcançou
um patamar de R$ 67.141.859,84, sendo que 90,73% em arrecadação de impostos (R$ 60.914.794,54) e 9,27% com taxas (R$6.227.065,30). Quanto ao exercício
RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA – VALORES EM R$
TRIBUTO

2018

%

IPTU

9.422.638,42

14,03

IRRF

16.005.789,14

23,84

ITBI

8.703.550,79

12,96

ISS

25.382.940,34

37,81

Outras Receitas Tributárias

7.626.941,15

11,36

TOTAL

67.141.859,84

100,00

Fonte: Relatório resumido da execução orçamentária, publicado no Diário Oficial do Município.

de 2019, considerando os dados realizados até outubro e com estimativa projetada de novembro e dezembro de 2019, com um valor total de R$ 73.782.112,89,
sendo R$ 67.207.389,54 de impostos e R$ 6.574.723,35 pelas taxas. Percebe-se que se mantem o mesmo padrão de comportamento desta receita (91,09%).
Dentre os impostos destacamos o ISSQN - Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza, com um montante arrecadado em 2018 de R$ 26.570.333,65,
representando 43,62% da receita de impostos e 39,57% da receita total tributá-
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ria, sendo em 2019 de R$ 33.783.281,88, com representação de 50,27% em relação aos imposto e de 45,79% em relação a receita tributária, o que demonstra a
importância desse imposto na receita municipal.
Em relação ao IRRF - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, que foi responsável pela arrecadação de R$ 16.005.789,14, representando 26,28% da receita de impostos e 23,84% da receita tributária. Em 2019, com
a estimativa de novembro e dezembro, deve ser arrecadado R$ 17.188.030,12,
sendo 25,57% da receita de impostos e 23,29% da receita tributária. Isso demonstra que o gasto do Município com pessoal e contratação de serviços de terceiros
vem mantendo o padrão nos dois exercícios.
Quanto ao IPTU - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana,
que foi responsável por uma receita de R$ 9.422.638,42 em 2018, respondendo
com 15,47% da receita de impostos e 14,03% da receita tributária e em 2019 de
RECEITAS DO ANO DE 2018 DE BARREIRAS – VALORES EM R$
RECEITA TRIBUTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

67.141.859,84

399.550.068,01

Fonte: Relatório resumido da execução orçamentária, publicado no Diário Oficial do Município.

R$ 9.434.667,86, com 14,04% em relação a receita de impostos e 12,79% em
relação a tributária, o que demonstra uma pequena queda na participação. Essa
situação nos indica que este imposto está com baixa arrecadação em relação ao
potencial.
No que concerne ao ITBI - Impostos/Trans. Inter Vivos de Bens Imóveis
e de Dir. Reais s/ Imóveis, destacamos que sua arrecadação está vinculada a
dois fatos, um na área urbana, em razão do montante de transações imobiliárias
ocorridas de forma regular e relacionado a posição do segmento imobiliário. O
outro fator importante é a situação de transações de propriedade vinculadas ao
agronegócio, atingindo as transações efetuadas na Zona Rural do Município. Por
essas razões e pelo baixo desempenho do IPTU percebe-se que esse imposto
alcançou patamares similares ao desse imposto, tendo sido arrecadado em 2018
R$ 8.916.033,33, representando 14,64% em relação a receita de impostos e
13,28% quando comparado com a receita tributária e em 2019 com a previsão de
6.801.409,68, sendo 10,12% da receita de impostos e 9,22% da receita tributária.
Dentre as taxas, que no conjunto, alcançaram a cifra de R$ 6.227.065,30

em 2018, ou seja, 9,27% da receita tributária, destacando as taxas de Poder de
Polícia, que participam com 78,01% do montante arrecadado com essa receita
tributária e 7,23% da receita tributária total. No exercício de 2019 estima-se uma
arrecadação de R$ 6.574.723,35, sendo que as taxas de Poder de Polícia representaram 80% do montante deste tributo e 7,16% em relação a receita tributária.
A despesa corrente/custeio, essencial para manutenção das atividades
da administração, para pagamento de pessoal, material de consumo, entre outras, cresceu nos últimos anos, em patamares de elevação próximos aos da receita corrente. O município registrou despesas correntes da ordem de R$ 372,66
milhões, o que representa 93,27% de comprometimento da receita corrente líquida com o custeio.
A vinculação das receitas definidas para o cumprimento dos índices mínimos de aplicação em saúde e educação, 15 % e 25% respectivamente , assim
como, os gastos médios de 51,30% com folha de pagamento, demonstram que já
existe um elevado comprometimento das receitas com despesas continuas, não
permitindo as gestões maiores possibilidades para realização de ações mais efetivas em segmentos sociais importantes para o desenvolvimento do município.
A necessidade de priorização das receitas próprias no município de Barreiras fica evidenciada, pois a redução do repasse do FPM e ICMS, motivados pela
política fiscal do Governo Federal, provocaram uma forte pressão nas gestões
municipais, situação que poderá ser mantida durante os próximos exercícios, dificultando bastante a condição requerida para o equilíbrio das contas município.

Figura 48. Audiência Pública destinada a demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do
Terceiro Quadrimestre de 2015, na Câmara de Barreiras; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de
Barreiras.

Produto Interno Bruto – PIB
O Produto Interno Bruto - PIB do município de Barreiras, soma de todos os bens e serviços produzidos no município, alcançou o montante de R$
2.873.963.000,00, sendo o 11° no ranking da lista de municípios da Bahia por
PIB, o que corresponde a 1,4 % do PIB do Estado da Bahia, conforme IBGE.

Figura 49. Apresentação em audiência pública da metodologia de coleta de dados para elaboração do
Plano Plurianual (PPA) de Barreiras, 18/07/2013; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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b. SETOR PRIMÁRIO DA ECONOMIA
Economia - Análise da situação

“Até a década de 70, a economia do Oeste Baiano caracterizava-se pela agricultura de subsistência, baseada nas culturas do milho, feijão, arroz e pecuária extensiva. A transferência da capital federal para Brasília (1960), a decadência da navegação
no São Francisco (1964), a instalação do 4º BEC, a construção da BR 242 e a criação
do PRODECER – Programa de Cooperação NIPO brasileira para desenvolvimento dos
cerrados (1974), contribuíram para profunda modificação econômica e social operada
na região nas últimas quatro décadas, transformando Barreiras em centro sub-regional e zonal.
A partir dos anos 1980, explorando com tecnologia adequada as regiões de
cerrado do município, até então consideradas inaproveitáveis, Barreiras passa a integrar a zona produtora de grãos, principalmente soja, milho e das culturas de café irrigado e algodão, com predominância de grandes produtores e empreendimentos com
alto nível tecnológico e baixa absorção de mão de obra.” (PDU 2004).
Atualmente, a produção agrícola do município de Barreiras se destaca no
agronegócio nacional e tem como carro chefe a produção de soja, apresentando uma elevação de 3,38% na área colhida e um acréscimo 51,39% na produtividade no ano de 2017. Para a safra 2018/19, houve um aumento de 12,65% na
área plantada. Em 2017, a colheita de algodão, no Município de Barreiras, foi de
94.310 toneladas contra 82.937 toneladas no ano de 2016, ou seja, um acréscimo de 13,71%, enquanto a área colhida/plantada diminuiu em 17,86%, conforme
tabela abaixo. A área irrigada do município é a maior da região Oeste da Bahia,
com 400 pivôs, para 38.000 ha, conforme AIBA (2014).
Barreiras possui ainda potencial de expansão do polo agrícola e conforme dados da AIBA/2019, as áreas produtivas (área aberta) ocupavam 38,7% da
área total do município, tendo, portanto, evidente capacidade de crescimento na
agropecuária.
É importante ressaltar que a área plantada de soja da região Oeste reprePRODUÇÃO DE SOJA E ALGODÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS

DEMAIS PRODUÇÕES AGRÍCOLAS DE BARREIRAS EM 2017
LAVOURA

ÁREA DESTINADA A
COLHEITA (HA)

PRODUÇÃO (TONELADAS)

Feijão

9.150

14.670

Sorgo

4.545

10.484

Laranja

400

11.000

Café

2.000

3.480

Mamão

322

24.500

Banana

375

7.450

Mandioca

300

3.480

LAVOURA

2016

2017

Acresc. Decres. (%)

Cana-de-Açúcar

40

680

Área colhida/
plantada (ha)

Algodão

25.190

20.692

-17,86

Melancia

132

1600

Soja

178.500

184.533

3,38

Tomate

5

148

Quant. produzida
toneladas (t)

Algodão

82.937

94.310

13,71

Cacau

8

4

Soja

396.270

599.914

51,39

Goiaba

26

429

Limão

60

845

Fonte: IBGE, produção agrícola municipal 2016 e 2017

92

Figura 50. Colheita de Algodão, Barreiras-BA; Fonte: Escritório do Plano Diretor

Foto: Escritório do Plano Diretor

Foto: Escritório do Plano Diretor

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Manga

55

484

Maracujá

30

300

Tangerina

10

113

Uva

4

48

Coco-da-Bahia

200

2.000.000 (unid.)

Fonte: IBGE, produção agrícola municipal 2017

senta 4,4% da área plantada no Brasil e corresponde a 3,9% da produção nacional.
A área de algodão é 28,1%, com produção de 30,1%, segunda maior área do país,
com o produto reconhecido pela alta qualidade da fibra. O algodão produzido nos
municípios do Oeste da Bahia representa 97% de toda produção Estadual. O volume exportado de pluma do Estado representou cerca de 47% da produção local
e teve como principais destinos a China, Indonésia e Coréia do Sul que, juntas,
absorveram cerca de 57% da produção, conforme AIBA – anuário agropecuário do
Oeste da Bahia 2014/2015.
Outra importante matriz produtiva no município de Barreiras e região é a
piscicultura que vem gerando emprego, renda e alimento para centenas de pessoas. A região Oeste é a 2ª maior produtora de pescado da Bahia, com produção
de quase duas mil toneladas, ocupando a 1ª posição no ranking de produção em
viveiros escavados, sendo que 80% da produção está no município de Barreiras.
A região Oeste da Bahia possui um rebanho estimado em dois milhões
de cabeças, com ênfase para o gado de corte. A raça predominante é a Nelore e,
PRODUÇÃO DE REBANHOS DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS
TIPO DE REBANHO

QUANT/CABEÇAS
2016

QUANT/CABEÇAS QUANT/CABEÇAS
2017
2018

Bovino

71.693

70.563

73.477

Eqüino

3.737

3.875

3.399

Suíno

5.796

5.525

4.970

Caprino

2.103

2.265

2.080

Ovino

13.487

14.910

14.239

Galináceos

5.798.736

5.852.872

6.251.413

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2016 a 2019

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

em menor escala, a Guzerá e o gado de leite, segundo dados da Associação de
Criadores de Gado do Oeste da Bahia - ACRIOESTE. Os pecuaristas vêm investindo no aprimoramento tecnológico, o que tem refletido na qualidade e capacidade
produtiva de arrobas de carne por hectare, além de investimentos em genética de
ponta em reprodução bovina.
No município, a criação de bovinos apresentou um quantitativo de 73.477
cabeças de gado no ano de 2018, conforme IBGE. Apresentou, também, um galináceo de 6.251.413 aves, sendo importante destacar que Barreiras sedia o aba-

Figura 51. Gado exposto na Exposição Agropecuária de Barreiras; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal
de Barreiras.

tedouro Frango de Ouro, que fornece carnes e derivados para grandes centros do
Estado e do País e gera mais de 200 empregos diretos.
As boas práticas agrícolas adotadas pelos produtores rurais do Oeste da
Bahia têm primado não apenas pelo desenvolvimento da economia da soja e algodão, mas também são implantadas ações inovadoras para garantir a sustentabilidade da agropecuária na região e o respeito ao meio ambiente e às legislações
ambientais. Através das instituições de classe como a Aiba, Abapa, Fundação
Bahia e Sindicatos, os produtores, empregando recursos próprios e de fundos
privados e mistos, a exemplo do Fundeagro, Fundesis, Prodeagro e IBA, investiram nesta última década uma cifra superior a R$ 125 milhões em mais de 60
projetos nas áreas ambiental, econômica, social e trabalhista, conforme Revista
AIBA Rural/2016.
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c. SETOR SECUNDÁRIO DA ECONOMIA
Economia - Análise da situação
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Atualmente, no município de Barreiras, estão instaladas várias empresas do setor agroindustrial que contribuem para o desenvolvimento da região.
Quanto à questão do processamento e beneficiamento de grãos, o Oeste baiano
apresenta diferencial competitivo em relação ao restante do País, pois 90% da
soja colhida na região é processada internamente pelo parque agroindustrial localizado nos municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, que abrigam os
empreendimentos da Cargill e Bunge, respectivamente.
O complexo de soja, assim denominado pela agroindústria, é formado
por grãos, óleo e farelo. De toda a soja produzida, 79% é esmagada para fazer
farelo e destinado à ração animal, principalmente para aves, suínos e peixes; 18%
é usado na fabricação de óleo de soja que, aliás, é o óleo vegetal mais consumido
no mundo, detendo 25% do mercado global.
Barreiras também conta com um moderno frigorífico instalado no município, sob Inspeção Federal, possuindo capacidade de abate de 500 animais/dia.
O frigorífico FriBarreiras abate bovinos, caprinos e ovinos e promove o processo
de verticalização da cadeia da carne produzida na região.

Está instalado também na cidade um frigorífico de abate de frangos, único frigorífico de aves da região, Avícola Barreiras Ltda., e que adota o sistema de
integração e conta com a transferência de tecnologia da Embrapa Suínos e Aves.
O Distrito Industrial de Barreiras é integrado ao sistema estadual com,
aproximadamente, sete indústrias e agroindústrias (com empresas voltadas
para o mármore, refrigerantes, beneficiadoras de arroz, velas, sacos plásticos,
metalúrgicas e outros) instaladas e com disponibilidade de aproximadamente
183.000m² em lotes para futuros empreendimentos.
Na área de produção de energia, há em Barreiras o parque de energia
solar Sertão Solar Barreiras, com capacidade de produção de 117 MW. A cidade
possui alto nível de irradiação e áreas planas que podem ser destinadas à implantação de novos parques de energia fotovoltaica, O município também é cortado
pela Linha de Transmissão LT 230 KV Barreiras I e II – Rio Grande II e pela Linha
LT 500 KV Barreiras II/ Rio das Éguas C N2 BA, que está em fase de conclusão
das obras.

Figura 52. Cargill, indústrias de alimentos instalada no município de Barreiras; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Figura 53. FriBarreiras, frigorífico instalado em Barreiras; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de
Barreiras.

d. SETOR TERCIÁRIO DA ECONOMIA
Economia - Análise da situação

“A partir da década de 1990, a cidade passou por um maior incremento na
atividade comercial e de serviços. O município tornou-se um importante pólo regional,
servindo a vários municípios da Região, não só com relação ao comércio varejista e
atacadista, também em relação ao oferecimento de diversos tipos de prestação de
serviços, na área médica, na área de consultoria, educação, serviços mecânicos, entre
outros. A cidade, que na década de 1960 e 1970 foi mantida, principalmente, pela
lavoura, passou a sobreviver mais ainda das atividades comerciais, tanto atacadistas
quanto varejistas, possuindo, ainda, uma enorme variedade de serviços de profissionais liberais e escritórios especializados” (PDU 2004).
Por sua localização privilegiada, o município de Barreiras possui intensa
atividade comercial, abastecendo toda a região, em um raio de 300 km. É considerado um centro urbano regional, que congrega um vasto número de estabelecimentos comerciais, bancários, industriais e serviços diversos, oferecendo
também uma boa rede de estabelecimentos nas áreas de educação e saúde, sendo predominante a prestação de serviços, que representa 42,02% do total das
empresas, conforme tabela abaixo. Atualmente, o comércio varejista também
vem crescendo e se destacando com a instalação de grandes estabelecimentos,
como: Havan, Atacadão, Cinemas Premier, Americanas, Casas Bahia, Novo Mundo, Magazine Luíza, Le Biscuit, Hipermercado Marabá, Nosso Lar e vários outros.
A atuação na área de prestação de serviços é expressiva, pois encontram
estabelecidos, na sede da cidade, empreendimentos para atendimento de toda
a população, a exemplo: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,
Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço Social do Comércio - SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas - SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, Instituto Euvaldo Lodi - IEL, da Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB,

Figura 54. Loja da rede Havan, instalada em Barreiras; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR SETOR DA ECONOMIA
SETOR

QUANT. EMPRESAS

% SOBRE TOTAL

Comércio

1.902

23,45

Indústria

2.119

26,12

Serviços

4.031

49,69

Atividades não Classificadas

60

0,74

TOTAL

8.112

100,00%

Fonte:Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Barreiras/2019.

Figura 55. Avenida Benedita Silveira, importante avenida comercial; Fonte: Escritório do Plano Diretor
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inspetorias da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia,
sedes regionais do Ministério Público Federal - MPF, do Ministério Público Estadual - MPE, da Defensoria Pública Estadual - DPE, da Advocacia Geral da União
- AGU, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, do Departamento Estadual de Transito - DETRAN,
da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
- CODEVASF, Fórum com 10 varas da Justiça Comum Estadual, 01 Vara da Justiça
Federal e 01 do Juizado Especial Federal, Vara Especializada da Justiça Eleitoral,
Vara Federal do Trabalho, sede do Comando do Policiamento da Região Oeste CPRO, um Batalhão da Polícia Militar – 10ºBPM, uma Companhia Independente
de Policiamento Tático - RONDESP/ Oeste, uma Companhia Independente de Polícia Rodoviária – CIPRV, a 83ª Companhia Independente da Polícia Militar, a 84ª
Companhia Independente da Polícia Militar, uma Base Avançada do Grupamento
Aéreo da Polícia Militar (Bavan/Graer), a 11ª Coordenadoria Regional do Interior
da Polícia Civil – 11ª CORPIN, uma Delegacia da Mulher - DEAM, um Distrito Integrado de Segurança Pública - DISEP, um Centro Integrado de Telecomunicações da Polícia - CICOM, uma Delegacia da Polícia Federal – DPF/Barreiras, o 4º
Batalhão de Engenharia de Construção do Exército – 4º BEC, o 17º Grupamento
do Corpo de Bombeiros Militar - 17º GBM e a Guarda Civil Municipal – GCM/Barreiras.
Barreiras dispõe de diversas instituições de Ensino Superior referências em educação na região que oferecem cursos de graduação, pós-graduação
e mestrado. São três as instituições públicas, duas instituições federais e uma
estadual: sede da Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB, Campus IX da
Universidade do Estado da Bahia – UNEB e Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia da Bahia – IFBA. Existem ainda Faculdades particulares presenciais
tais como Centro Universitário São Francisco de Barreiras – UNIFASB, Faculdade
Dom Pedro II, Faculdade Regional da Bahia – UNIRB/Barreiras, além de cerca de
quinze faculdades e institutos oferecendo graduações e pós-graduações presenciais e tele presenciais.
Entre os cursos oferecidos em Barreiras atualmente temos graduações
em Direito, Medicina, Nutrição, Farmácia, Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Sanitária
e Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Arquitetura e Urbanis-
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mo, Administração, Ciências Contábeis, Química, Física, Matemática, Letras, Ge-

Figura 56. Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB, campus Edgard Santos, Barreiras; Fonte:
Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

ografia, Geologia, História, Pedagogia, Educação Física, Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia, Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades,
pós-graduações e MBA em Auditoria e Planejamento Tributário, Administração
Estratégica em Recursos Humanos, Marketing e Comunicação Corporativa, Artes
e Ação cultural, Gestão da Inovação Tecnológica e Social, Análise Territorial e Ensino de Geografia, Administração Pública, mestrados em Propriedade Intelectual
e Transferência de Tecnologia para Inovação, em Ciências Ambientais, em Ciências Humanas e Sociais, em Química Pura e Aplicada e outras dezenas de cursos.
Neste âmbito, Barreiras vem se consolidando como uma Cidade Universitária, tanto pela ampliação das atuais unidades existentes, a exemplo da UFOB,
da UNIFASB e da Faculdade Dom Pedro II com novos cursos sendo oferecidos,
como pela implantação de novas unidades educacionais de nível superior em
Barreiras a cada ano.
Essas Universidades/Faculdades dispõem de uma extensa diversidade
de cursos, nas áreas de Saúde, Ciências Humanas e Exatas. A UFOB e a UNIFASB
já oferecem o curso de medicina, além de vários outros cursos da área de saúde e
engenharias. Aos poucos, as universidades ganham uma nova dimensão, propor-

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

cionando à economia do município e região impacto significativo, despontando
como um novo vetor de desenvolvimento e transformando a cidade de Barreiras
no novo Polo Educacional da Bahia.
Dispõe ainda de escolas técnicas com cursos voltados para a qualificação profissional, capacitação empresarial, saúde e segurança do trabalhador, com
instituições de ensino, como o Centro Territorial de Educação Profissional do Território da Bacia do Rio Grande - CETEP, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Instituto
Educacional do Oeste Baiano – IEOB, a MICROLINS, o Centro Brasileiro de Cursos
- CEBRAC e o IFBA, que além de cursos de graduação, também possui cursos
técnicos e de capacitação.
Com relação ao transporte, em Barreiras, predomina o transporte rodoviário, quer para o escoamento da produção como para a movimentação de passageiros. A malha rodoviária implantada no município é expressiva e se destacam
as rodovias federais BR 242, BR 135 e BR 020 e a estadual BA 447, razão pela
qual a cidade ocupa a 19ª posição entre os municípios interconectados pela rede
de transporte de passageiros (IBGE – 2016).
O município também conta com um aeroporto público para aeronaves
de pequeno e médio porte, com pista asfaltada e homologada pela ANAC com
1605m, com voos regulares sem escalas para Salvador e Belo Horizonte e com
escalas para Brasília e São Paulo, e com o Aeródromo do Condomínio Aeronáutico Sítio de Voo – ABA, com pista para pousos e decolagens de 1540m, também
asfaltada e homologada pela ANAC, um dos maiores aeródromos do país com
cerca de 85 aeronaves particulares e 100 aeronaves agrícolas, e estrutura com
29 hangares, um posto de abastecimento nível superior para AVGAS e querosene,
uma indústria de aeronaves, uma oficina mecânica homologada, uma escola de
pilotos e duas empresas de aviação agrícola.
Outro fator importante que irá incrementar a economia do Oeste da
Bahia ao facilitar o escoamento da produção é construção da “Ferrovia Leste
Oeste” cujo porto seco está previsto para ser instalado no município de Barreiras.
Turismo
Barreiras tem história, belezas naturais e muitas festas, tanto particulares, algumas com tradição de mais de 20 anos, que normalmente ocorrem nos
meses de janeiro, junho, julho e dezembro, quanto as públicas.
A cidade tem um excelente carnaval, considerado o maior e melhor do

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

interior da Bahia, o Barreiras Folia, que atrai turistas de todos os lugares do Brasil,
com três circuitos: Oficial, no Circuito Aguinaldo Pereira, com trios e blocos que
acontece nas avenidas ACM e Clériston Andrade; Carnaval do Rio de Ondas no
período diurno, no Rio de Ondas; e Carnaval Cultural do Circuito Zé de Hermes, no
centro histórico, gerando emprego e renda para os comerciantes e rede hoteleira.
O São João do Parque é outra grande festa, realizada anualmente no mês
de junho, no Parque de Exposições Geraldo Rocha, o evento traz grandes shows
ao público, com vários dias de festas, com encontros de sanfoneiros, concurso
de quadrilhas juninas e exposição de carrancas, que atraem milhares de pessoas
que buscam diversão, outros importantes eventos também ocorrem no Parque
de Exposições Geraldo Rocha, como a Feira do Peixe, a Páscoa no Parque, o Festival da Primavera, Oeste Genética, a Vila de Natal, contribuindo para o incremento
da economia local.
Barreiras desponta no cenário nacional como a porta de entrada do mais
novo polo de ecoturismo da Bahia, com roteiro ecológico de rara beleza. Este polo
é constituído por rios, cachoeiras, grutas, chapadões, veredas e oferece passeios
surpreendentes em cenários deslumbrantes.
Os principais atrativos naturais são as Cachoeiras do Redondo e do Acaba Vida, ambas localizadas na área de proteção ambiental da Bacia do Rio de Janeiro, APA Rio de Janeiro, com 23.341 hectares, com veredas típicas do Serrado,
palmeiras de Buriti e matas ciliares. Um verdadeiro paraíso, em um ecossistema
heterogêneo, que abriga diferentes comunidades de animais como veados, tamanduás, tatus e uma grande variedade de aves e répteis. Na Cachoeira do Acaba
Vida, existe uma pequena estrutura, como mirante e uma escada de madeira que
facilita o acesso até a parte baixa. Os amantes dos esportes radicais se aventuram em cordas de rapel, admirando um ângulo muito próprio do santuário. Para
promover maior atrativo turístico, segurança e preservação ambiental, há o Receptivo Turístico - Parque da Vida, implantado na Cachoeira do Acaba Vida.
Algumas áreas de lazer do município, a exemplo do Rio de Ondas – Três
Bocas estão sendo reestruturadas com obras de infraestrutura, além de sinalização turística vertical e horizontal, já que recebem considerável fluxo de pessoas
nos finais de semanas.
Portanto, o município de Barreiras apresenta um grande potencial para
o turismo de eventos, lazer, ecoturismo e de negócios, contribuindo para geração
de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida da população.
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EDUCAÇÃO E CULTURA
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O Contexto Histórico Educacional
Educação Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Educação no Campo
Educação Especial
Educação de Pessoas Jovens, Adultos e/ou Idosas -EPJA
Ensino Superior
Distribuição Dos Equipamentos De Educação
Cultura - Distribuição Dos Equipamentos Culturais
Cultura - Principais Tradições Culturais
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Análise da situação
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Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

a. O CONTEXTO HISTÓRICO EDUCACIONAL
Educação e Cultura - Análise da situação

Nas últimas décadas do século passado, observou-se a ampliação do
número de escolas, tanto na cidade como no campo, para atender as demandas
da educação infantil e do ensino fundamental, além da realização de convênios
com instituições filantrópicas. No final dos anos 90 do século XX e início dos anos
2000 do século XXI, a gestão municipal iniciou um processo de ampliação da rede
municipal, criando novos prédios escolares na sede e na zona rural e com a política de efetivação dos profissionais da educação via concurso público.
A partir de 2013, teve início o reordenamento da rede escolar, cumprindo
princípios básicos de planejamento a partir de estudos demográficos e sociais
dos bairros e garantindo o direito a educação a todos os cidadãos, tanto na cidade
quanto no campo.
Nos anos de 2017 a 2019 foram ampliadas e reformadas 37 escolas em
vários bairros, melhorando a condição de trabalho dos profissionais da educação,

EVOLUÇÃO DA ESCOLARIZAÇÃO MUNICIPAL FORMAL DE EDUCAÇÃO
ANO DE CRIAÇÃO

CRIAÇÃO DAS ESCOLAS NA CIDADE

CRIAÇÃO DAS
ESCOLAS NO
CAMPO

1984

Creche Municipal Sagrado Coração de Jesus

Escola M. São
João e
Escola M. Antônio Machado

1987 - 1997

Foram criadas 14 escolas e foram firmados convênios Foram criadas 05
com 2 escolas
escolas

1998

Foram criadas 3 escolas, depois firmados convênios
com mais 6 escolas, além da municipalização de 7
escolas.

2000

Foram criadas 4 escolas e firmado convênio com 1
escola.

2001-2010

Foram criadas 11 escolas, municipalizadas 2 escolas e
firmado convênio com 6 escolas.

2011-2015

Foram criadas 3 escolas, firmado convênio com 1
escola e municipalizada 1 escola.

2016

Registra-se o total de 44 escolas municipais e convênios firmados com 07 Instituições Filantrópicas.

2017

Municipalização de uma escola, atualização de convênios com seis instituições (ONG’s e Civis sem fins
lucrativos), criação de uma creche e uma escola

2018
2019

Figura 57. Estudantes da Rede Pública Municipal; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

bem como dos estudantes da rede municipal de ensino.
A seguir, apresentamos a tabela de quantitativo de escolas criadas e municipalizadas entre os anos de 1984 e 2018:
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Municipalização
de 4 escolas.

Registra-se o total de 37 escolas.

Reabertura de
uma unidade
Construção de 2 escolas nos bairros Residencial São
Francisco e Sombra da Tarde, construção de 2 Escolas
Modelo nos bairros Barreirinhas e Morada da Lua e
construção de 4 Creches Pró Infância nos bairros Vila
Amorim, Ribeirão, Barreiras I e no Conjunto Habitacional São Francisco

Fonte: Banco de Dados da Secretaria Municipal de Educação

O Índice de desenvolvimento da educação básica - IDEB monitora a qualidade da educação pública no Brasil. É resultado do produto entre o desempenho e o
rendimento escolar de alunos matriculados nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental
no Município de Barreiras e reflete a qualidade da educação da rede pública de ensino
(Federal, Estadual e Municipal). Nos quadros a seguir, são demonstrados os valores
do IDEB alcançados e as metas projetadas:
IDEB OBSERVADO - REDE PÚBLICA DE ENSINO
Ano/série

2007

2009

2011

2013

2015

2017

5º ano (ou 4ª
série)

3.3

3.8

4.1

4.1

4.5

5.0

9º ano (ou 8ª
série)

3.2

3.6

3.3

3.4

3.8

4.1

Nos últimos anos, paralelamente a um processo decrescente das matrículas na rede estadual e federal, a rede municipal de educação de Barreiras passa
por um processo crescente na matrícula inicial da Educação Básica.
Diante do aumento da demanda da rede municipal de educação, é preciso
assegurar as condições de trabalho para o processo de aprendizagem e valorização profissional, como também prover as condições infraestruturais às instituições. Essa necessidade pode ser evidenciada quando se visualiza a relação do
número de escolas e número de professores (cidade e campo) da rede municipal
de ensino e o quantitativo de docentes, conforme tabelas a seguir:

QUANTIDADE DE ESCOLAS, ALUNOS E PROFESSORES

Fonte: INEP/MEC

PROFISSIONAIS
DO MAGISTÉRIO

METAS PROJETADAS PARA O IDEB - REDE PÚBLICA DE ENSINO
Ano/série

2007

2009

2011

2013

5º ano (ou 4ª
série)

2.8

3.2

3.6

3.9

9º ano (ou 8ª
série)

3.0

3.1

3.4

3.8

2015 2017 2019 2021
4.2
4.2

4.5
4.4

4.8
4.7

5.1
5.0

Fonte: INEP/MEC

As taxas de analfabetismo registradas pelo IBGE se apresentam conforme tabela abaixo:

2019
PROFISSIONAIS
DO MAGISTÉRIO
2019

EDUCAÇÃO INFANTIL
ESCOLAS

ALUNOS

PROFº

19 na cidade e 27
no campo

2.611 na cidade e
526 no campo

137

ENSINO FUNDAMENTAL
ESCOLAS

ALUNOS

33 na cidade e 27 15.677 na cidade
no campo
e 2.184 no campo
TOTAL DE PROFESSORES

PROFº
780
917

Fonte: PME de Barreiras-2019.

TAXA DE ANALFABETISMO
ANO

Taxa de Analfabetismo

1991

26,3%

2000

14,8%

2010

10,0%

Fonte: IBGE – Censos Demográficos/DATASUS.
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Figura 58. Brinquedoteca Centro Educacional Infantil João Paulo II; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Figura 60. Colégio Municipal de Aplicação Octávio Mangabeira Filho; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Figura 59. Entrega das escolas Octávio Mangabeira e Eurides SantAnna, reformadas e requalificadas;
Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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b. EDUCAÇÃO INFANTIL
Educação e Cultura - Análise da situação

A Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica ainda precisa se constituir como uma política consolidada na rede municipal de ensino de
Barreiras.
No geral, apesar de a Educação Infantil ser obrigatória e um direito das
crianças a partir de 4 anos idade (LDBEN/1996), se constitui uma responsabilidade para a rede pública municipal de Barreiras cobrir o atendimento de 100% desse
quantitativo de crianças para pré-escola e 70% para creches em instituições públicas conforme o PNE (Lei 13.005/2014).
Atualmente, o município conta com 46 escolas de educação infantil, 19
na cidade e 27 no campo.
O quadro, a seguir, ilustra a evolução da matrícula tanto municipal quanto
na rede privada.

Figura 61. Escola CAIC - Murilio De Avellar Hingel; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

ALUNOS MATRICULADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - 2014/2019
DEPENDÊNCIA

2014

2015

Creche

Pré
Escola

Creche

Municipal

550

2.482

Privada

201

Total

751

2016

2017

2018

2019

Pré
Creche
Escola

Pré
Escola

Creche

Pré
Escola

Creche

Pré
Escola

Creche

Pré
Escola

608

2446

870

2242

944

2385

950

2529

993

2662

1.154

374

1331

125

439

129

854

142

959

192

1092

3.636

982

3777

468

3077

482

3384

534

3290

615

3431

Fonte: INEP – Censo Escolar; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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c. ENSINO FUNDAMENTAL
Educação e Cultura - Análise da situação

O Sistema Municipal de Educação de Barreiras instituiu, em 2008, o Ensino Fundamental de nove anos, mediante aprovação da Resolução nº 03/2007,
de 05 de dezembro de 2007, pelo Conselho Municipal de Educação, da proposta
encaminhada pela Secretaria Municipal da Educação. A resolução prevê que a implantação ocorra de modo gradual.
A tabela abaixo demonstra a evolução no número de matrículas do ensino fundamental em Barreiras. Os dados indicam que houve ampliação no número
de matrícula no ensino fundamental, na esfera municipal, e redução na esfera estadual, principalmente em razão da política estadual de reordenamento da rede,
em que, gradativamente, a oferta desse nível de ensino está ficando a cargo do
sistema municipal de educação. Nesse sentido, surge a necessidade de a gestão
municipal planejar metas e estratégias para o Ensino Fundamental, no período
de dez anos, conforme PNE (Lei nº 13.005/2014). Atualmente, o município conta
com 33 escolas na cidade e 27 no campo.

Figura 62. Estudantes da Rede Pública Municipal; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

ALUNOS MATRICULADOS - ENSINO FUNDAMENTAL - 2014/2019
DEPENDÊNCIA

2014

2015

2016

Anos
Iniciais

Anos
Finais

Anos
Iniciais

Anos
Anos
Finais Iniciais

Federal

0

0

0

0

Estadual

0

912

0

Municipal

9.421

6.819

Privada

2.646

Total

12.067

2018

2019

Anos
Finais

Anos
Iniciais

Anos
Finais

Anos
Iniciais

Anos
Finais

Anos
Iniciais

Anos
Finais

0

0

0

0

0

0

0

0

569

49

1793

49

1464

0

1288

0

1044

9271

6971

8183

6264

8143

6740

8410

7027

8725

7250

1.431

2962

1480

891

952

1937

1293

2180

1417

2357

1317

9.162

12233

9020

10431

9378

11554

9462

11678

9306

11734

9114

Fonte: INEP – Censo Escolar ; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2017

d. ENSINO MÉDIO

Educação e Cultura - Análise da situação
O Ensino Médio não é competência legal do Governo Municipal, porém
Barreiras busca atender a esta necessidade da população, principalmente por
ser o ensino médio uma fase intermediária na formação acadêmica do cidadão e
condição fundamental para o acesso, permanência e inclusão no Ensino Superior.
O Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE, fruto de parceria entre Município e Estado, garante acesso igualitário a essa modalidade de ensino,
disponibilizando deslocamento dos alunos via transporte escolar.
No Município de Barreiras, o Ensino Médio é oferecido em 13 instituições
de ensino da rede Estadual, 01 Instituto Federal e 04 instituições de ensino Privado, todas localizadas na zona urbana.
Em 2014, através do Núcleo Regional de Educação – NRE 11, foi iniciada
a parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia para implantação do
Centro Regional de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica – CEMIT, com 6
núcleos do EMITEC (Ensino Médio à distância para escolas do campo) funcionando em escolas municipais do campo.
No ano de 2015, foi implantado o Centro Juvenil de Ciência e Cultura que
tem como objetivo desenvolver oficinas para o incentivo da arte e da cultura aos
estudantes das escolas públicas do município, com atividades no contra turno.
A tabela, a seguir, demonstra a evolução da matrícula do Ensino Médio e
Educação Profissional (Nível Técnico) em nossa cidade, no período de 2011-2014:

Figura 63. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Barreiras; Fonte:
Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

ALUNOS MATRICULADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - 2010/2015
DEPENDÊNCIA

2010

2011

2012

2013

2014

Ensino
Médio

Nível
Técnico

Ensino
Médio

Nível
Técnico

Ensino
Médio

Nível
Técnico

Ensino
Médio

Nível
Técnico

Federal

201

117

632

181

628

178

674

195

635

Estadual

5.925

147

6.195

142

5.459

817

5.960

285

Municipal

0

0

0

0

0

0

0

Privada

493

0

571

272

595

386

Total

6.619

264

7.398

595

6.682

1.381

2015

Ensino Nível
Médio Técnico

Ensino
Médio

Curso Técnico
Integrado
(Ensino Médio Integrado)

208

0

552

5.667

352

5398

882

0

0

0

0

0

592

370

580

263

593

0

7.226

850

6.882

823

5991

1434

Fonte: INEP – Censo Escolar
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e. EDUCAÇÃO NO CAMPO
Educação e Cultura - Análise da situação

O artigo 28º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN
estabelece que, na oferta da Educação Básica para a população do campo, os sistemas de ensino deverão promover as adaptações necessárias à sua adequação
às peculiaridades da vida rural e de cada região. É necessário analisar o contexto
da comunidade e suas vivências rurais concomitante com as condições básicas
de funcionamento das escolas, assim como as condições da oferta da Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Pessoas Jovens e Adultos e Educação
Especial.
O município de Barreiras possui uma grande extensão territorial e conta
com diversas comunidades. Atualmente existem 27 escolas em funcionamento distribuídas nos diferentes povoados, sendo 10 seriadas e 17 multisseriadas,
disponibilizando o acesso ao maior número de estudantes que residem nas localidades sedes das escolas ou entorno. Outras escolas estão localizadas em núcleos que atendem alunos que moram em outros povoados distantes da escola
sede, para o acesso à instituição o município disponibiliza o transporte escolar
para docentes e discentes.
ESCOLAS DO CAMPO POR MODALIDADE DE ATUAÇÃO ( 2016, 2017, 2018,
2019)
Modalidade

2016

2017

2018

2019

Com Dirigente/
Edu. Infantil e Ens.
fundamental/EJA

10

10

10

10

Sem Dirigentes

27

18

18

17

Fonte: Dados parciais do Censo Escolar/ INEP (maio/2019)

Figura 64. Inauguração da Escola Antônio Machado na Comunidade de Vau do Teiú; Fonte: Arquivo
Prefeitura Municipal de Barreiras.

MATRÍCULAS NA ESCOLA DO CAMPO ( 2016, 2017, 2018, 2019)
Modalidade

2016

2017

2018

2019

Creche

25

51

46

92

Ed. Infantil

464

456

470

365

Ens. Fund. Inicial

1.698

1.525

1.494

1.207

Ens. Fund. Final

933

737

763

789

EJA I

09

71

49

-

EJA II

63

116

57

32

TOTAL

3.192

2.956

2.879

2.446

Fonte: Dados parciais do Censo Escolar/ INEP (maio/2019)
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f. EDUCAÇÃO ESPECIAL
Educação e Cultura - Análise da situação

Na perspectiva da Educação Inclusiva, a Educação Especial é definida
como uma modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, que disponibiliza recursos e serviços e realiza o Atendimento Educacional
Especializado – AEE de forma complementar ou suplementar à formação dos
alunos público alvo da educação especial.
A inclusão dos alunos público-alvo da Educação Especial no município de
Barreiras está em processo de crescimento contínuo e tem se pautado em princípios balizadores dos direitos humanos, valorizando e respeitando a diversidade.
Os avanços na inclusão dos alunos estão refletidos nos dados estatísticos, explicitados no número crescente de matrículas no ensino comum, na modalidade de
Educação Especial, conforme tabela abaixo:

MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL ( 2016, 2017, 2018, 2019)
Matriculas

2016

2017

2018

2019

Municipal

418

401

382

455

Fonte: Dados parciais do Censo Escolar/ INEP (maio/2019)

As políticas públicas voltadas para o acesso aos serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade nas escolas regulares buscam eliminar a discriminação e a segregação, superando o modelo de escolas e classes especiais.
O Ministério da Educação, com o objetivo de apoiar as redes públicas de
ensino na organização da oferta de Atendimento Educacional Especializado e
contribuir com o fortalecimento do processo de inclusão educacional nas classes
comuns de ensino, instituiu o Programa de Implantação de Salas de Recursos
Multifuncionais, para atender alunos com deficiência, alunos com transtornos
globais do desenvolvimento e alunos com altas habilidades/superdotação.
No Sistema Municipal de Educação de Barreiras - BA, o Atendimento
Educacional Especializado (AEE) nas salas de recursos multifuncionais teve início
a partir da adesão ao “Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais”. Atualmente, o município conta com 38 salas de recursos multifuncionais
implantadas, 10 em fase de implantação e 01 SRM localizada em uma escola que
não houve renovação de convênio com o município.

Figura 65. Seminário Regional de Formação de Gestores e Educadores do Programa de Educação
Inclusiva: Direito à Diversidade, realizado em Barreiras; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de
Barreiras.

Figura 66. Salas de Recursos Multifuncionais, escola da Boa Sorte; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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g. EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTOS E/OU IDOSAS -EPJA
Educação e Cultura - Análise da situação

O Sistema Municipal de Educação de Barreiras assumiu a condição de
reconhecer e garantir o direito da aprendizagem de pessoas jovens, adultas e/ou
idosas. Menciona-se o tripé (pessoas-jovens-adultas) na sigla EPJA para explicitar que se discute os direitos de aprendizagem de homens e mulheres jovens e
adultos não escolarizados que, entretanto, são sujeitos que já vivenciaram outros
processos formativos (FLECHA; MELLO, 2012).
Nessa perspectiva, o Sistema Municipal de Educação oferece a Educação
de Pessoas Jovens e Adultos – EPJA I em Estágio I (que corresponde a 1ª série),
Estágio II (equivale ao 2º e 3º ano) e Estágio III (equivale ao 4º e 5º ano) e EPJA II
em Estágio IV (equivale ao 6º e 7º ano) e Estágio V (equivale ao 8º e 9º ano). As
tabelas, a seguir, demonstram o quantitativo de escolas que oferecem EPJA em
Barreiras e a quantidade de matrículas dos alunos nesta modalidade respectivamente.
QUANTITATIVO DE ESCOLAS COM OFERTA DA EPJA NO SISTEMA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO (2010-2016)
ANO

QUANTITATIVO DE ESCOLAS
ÁREA URBANA

ÁREA RURAL

2016

12

4

2015

12

5

2014

13

8

2013

14

5

2012

13

7

2011

12

11

2010

12

13

Fonte: Banco de Dados da Secretaria Municipal de Educação
* O quadro não apresenta referências as escolas municipais que pertenciam ao distrito de Mimoso do Oeste

Figura 67. Consulta Pública do Plano Diretor com os alunos do EPJA do Colégio Municipal Eurides
Sant’anna; Fonte: Escritório do Plano Diretor.

DEMONSTRATIVO DA MATRÍCULA DOS ALUNOS DA EPJA
ANO

EJA – ENSINO
FUNDAMENTAL
Municipal

Estadual Privada

EJA – ENSINO MÉDIO
Total

Estadual

Federal

Total

2019 920

-

-

920

-

-

-

2018 1.326

-

-

1.326

-

-

-

2017 1.436

-

-

1.436

-

-

-

2016 1.017

-

-

1.017

-

-

-

2015 1.203

-

26

1.229

728

53

781

2014 1.361

59

-

1.420

808

102

910

2013 1.538

104

-

1.642

831

132

963

2012 1.447

132

-

1.579

925

114

1.039

2011 1.827

203

-

2.030

873

95

968

EJA – Ensino Fundamental não houve oferta na esfera federal. EJA – Ensino Médio – não houve
oferta nas esferas municipal e privada.
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h. ENSINO SUPERIOR

Educação e Cultura - Análise da situação
A Educação Superior de Barreiras teve início em 1981, com os cursos
de Licenciatura Curta em Instituições de Ensino Superior Pública, sendo que em
1988, iniciou a primeira turma de graduação do Curso de Pedagogia e, somente,
em 1998 iniciou-se os cursos de graduação da iniciativa privada, com variados
graus de abrangência.
A ampliação do número de Instituições de Ensino Superior (IES) tem contribuído para o reconhecimento de Barreiras como polo universitário da região
Oeste da Bahia. Atualmente, contamos com um campus da Universidade Estadual da Bahia - UNEB, a Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB, o Instituto Federal da Bahia- IFBA e três faculdades privadas, além de instituições que
oferecem ensino à distância.
Nessas IES, são oferecidos diversos cursos, a saber: Medicina, Nutrição,
Enfermagem, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Farmácia, Ciências Contábeis,
Direito, Psicologia, Tecnologia da Informação, Administração, Geologia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária
e Ambiental e diversos cursos de Licenciatura (Pedagogia, Letras, Matemática,
Física, Química, Ciências Biológicas, Geografia, História e Educação Física).

Figura 68. Universidade Estadual da Bahia - UNEB; Fonte: Escritório do Plano Diretor.

Figura 69. Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB; Fonte: Escritório do Plano Diretor.

Figura 70. Consulta Pública do Plano Diretor realizada na Universidade Federal do Oeste da Bahia UFOB; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras
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i.

DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO

Educação e Cultura - Análise da situação

Os equipamentos de Educação do Município estão distribuídos conforme
o mapa a seguir:
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Mapa 26. Mapa dos Equipamentos de Educação; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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j.

CULTURA - DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Educação e Cultura - Análise da situação

Com fortes raízes socioculturais, Barreiras, como boa cidade baiana,
muito se orgulha do seu patrimônio genético e cultural que se expressa através
das mais diversas linguagens artísticas. Desde o início do século XX até hoje, encontram-se barreirenses que se sobressaíram e se sobressaem na música, na
literatura, nas artes cênicas e plásticas. Outro destaque da cultura de Barreiras é
o artesanato com um número significativo de artesões produzindo diversos trabalhos. O barro, o couro, a cerâmica, a tecelagem, a palha, a pedra, a moldura,
são alguns dos elementos usados hoje pelos artesões locais na fabricação de
um grande número de peças decorativas e instrumentos musicais. Junto a esse
privilegiado acervo humano, seu patrimônio histórico-cultural é muito rico, construído em quase três séculos, são monumentos que possuem um elevado valor
histórico e que proporcionam ao cidadão barreirense e ao turista o conhecimento
da história da cidade que é considerada a capital do Oeste da Bahia.
Como cidade com identidade cultural bem definida e reconhecido patrimônio histórico, Barreiras tem na cultura uma importante fonte de desenvolvimento social e econômico e vem constituindo suas tradições culturais, que muito
contribuem para o incremento religioso e festivo do município.
PATRIMÔNIO CULTURAL DE BARREIRAS
Alguns locais são dotados de expressivos valores para a cultura Barreirense. São povoados, praças, centros culturais e prédios históricos onde se manifestam as principais tradições culturais do munícipio.
Dentre estes monumentos podem-se destacar:
- Centro Histórico: centro cultural, boêmio e de entretenimento, às margens do Rio Grande e local a partir do qual Barreiras cresceu e se desenvolveu. Ali
estão as ruas, praças e edifícios mais antigos da cidade. A praça Landulfo Alves
se destaca por concentrar vários atrativos turístico culturais como a Orla do Rio
Grande, o Mercado Municipal Caparosa, o Edifício Sertaneja e o Centro Cultural
Rivelino Carvalho. Ainda, localizado no Centro Histórico, estão o Museu Municipal
Napoleão de Matos Macedo, a Igreja e Praça São João Batista e o Palácio das
Artes e outros;
- Arraial da Penha, antigo vilarejo de Buracão, foi o primeiro núcleo urbano de Barreiras;
- Ruínas do Matadouro Sertaneja
- Cantinho do Senhor dos Aflitos, situado no vale do Rio Branco, mantém viva uma tradição de fé e religiosidade.
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ras:

O mapa a seguir indica os locais de maior expressão cultural em Barrei-

Mapa 27. Mapa de Equipamentos de Cultura; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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k. CULTURA - PRINCIPAIS TRADIÇÕES CULTURAIS
Educação e Cultura - Análise da situação
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REISADO
Comemorado no dia 06 de janeiro, pelos Grupos culturais de Dona Zefa,
de Maria dos Reis, do Riachinho e do Marcha Lenta, em celebração aos Santos
Reis.
SÃO SEBASTIÃO
A festa a São Sebastião é comemorada na Paróquia de Barreirinhas. A
celebração da missa ocorre no dia 20 de janeiro, é antecedida de novenário e
quermesse.

CARNAVAL
O Carnaval Cultural é realizado no centro histórico de Barreiras. Os blocos
tradicionais percorrem as ruas do centro histórico da cidade, arrastando centenas
de pessoas. As marchinhas executadas por bandas relembram ritmos dos antigos carnavais. O Carnaoeste é precedido pela eleição do Rei Momo e da Rainha do
carnaval. A festa tem a participação de Blocos animados por atrações vindas da
capital baiana. O Carnaoeste dinamiza a cena carnavalesca barreirense ao receber
turistas e visitantes de várias partes da Bahia e de outros Estados da federação.

IEMANJÁ
O dia 02 de fevereiro é dedicado a Iemanjá. A festa anual é realizada no
Rio Grande com participação popular e principalmente dos terreiros de candomblé. A celebração reúne centenas de pessoas paramentadas com vestes brancas
e depositam no leito do rio, oferendas para a homenageada.

“NAZARO”
O “Nazaro” é uma manifestação popular que tradicionalmente ocorre na
noite de quarta-feira de cinzas. Homens, mulheres vestidos em lençóis brancos
saem, em cortejo fúnebre, pelas ruas do centro histórico de Barreiras para “enterrar” o carnaval, na figura de “Nazaro”, um folião que morreu durante o festejo
momesco.

Figura 71. Celebração do dia de Iemanjá; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Figura 72. Carnaoeste; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

FESTEJOS JUNINOS
Os festejos em homenagem aos Santos Juninos ocorrem por toda a cidade. É o período em que as paroquiais realizam quermesses e novenas. São organizados arraias nas escolas, empresas e clubes. As quadrilhas participam do
Passeio Matuto, concurso Rainha Junina, concurso de quadrilhas do São João de
Barreiras, festejado no Parque de Exposições.
SENHOR DOS AFLITOS
A Romaria do Senhor dos Aflitos reúne, anualmente, milhares de pessoas no dia 02 de julho, no povoado de Cantinho, município de Barreiras. Na oportunidade os devotos pagam promessas, participam de missas, rezam por aqueles
que atravessam momentos de aflição e agradecem as dádivas recebidas.
EXPOSIÇÃO FEIRA AGROPECUÁRIA
Geralmente realizada no mês de julho, a Feira Agropecuária possibilita
aos moradores de Barreiras e visitantes entretenimento artísticos, comerciali-

Figura 73. Carnaval Cultural do Centro Histórico, Praça Landulfo Alves; Fonte: Arquivo Prefeitura
Municipal de Barreiras

LAMENTAÇÃO DAS ALMAS
O ritual da Lamentação das Almas é realizado durante a Semana Santa.
O evento religioso é praticado por moradores da zona rural, Boca do Gerais, e por
membros dos Terreiros de Candomblé da sede municipal que se deslocam para a
Serra da Bandeira. O ritual da lamentação das almas se dá com os lamentadores
envoltos por lençóis brancos. Em sua maioria mulheres que entoam preces, benditos e incelências.
FESTA DO DIVINO
O Divino Espírito Santo é homenageado e celebrado na cidade de Barreiras em três paróquias: São João Batista (centro), São Sebastião (Barreirinhas) e
São José (Vila Brasil) durante a primeira quinzena do mês de maio. O Imperador
do Divino e seus súditos percorrem as ruas da cidade em busca de donativos. O
evento mobiliza a cidade. Já de madrugada se ouve o estourar de fogos de artifício anunciando e convocando os fiéis para a missa e para a grande festa, o dia da
fartura e da solidariedade.

Figura 74. São João; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras
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zação de produtos artesanais, cursos voltados para a economia rural e leilões de
animais. A gastronomia é evidenciada com a instalação de inúmeros estabelecimentos.
CAVALGADAS
A cavalgada é uma manifestação que se espraia pelo município de Barreiras. A Cavalgada da Integração da Comunidade do Val da Boa Esperança é um
evento que reune cavaleiros de diversos lugares do município e admiradores locais e arredores. A cavalgada ganha destaque por ser esporte, lazer e cultura.

Figura 76. Banda Municipal 26 de Maio se apresentando na Praça Duque de Caxias; Fonte: Arquivo
Prefeitura Municipal de Barreiras

Figura 75. Romaria do Senhor dos Aflitos; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

BANDA NA PRAÇA
Esse projeto tem como objetivo o de levar música de qualidade às diferentes praças da cidade, com 12 apresentações distribuídas entre os meses de
abril a dezembro, as apresentações contaram com um público diversificado que
talvez nunca tenha escutado uma música sacra, clássica ou de grandes músicos
da história. A Prefeitura entra com o apoio de limpeza e pintura das praças e com
a logística de transporte dos músicos da Banda 26 de maio.
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FLIB
A Festa Literária de Barreiras – FLIB, é um evento que faz parte da programação do Maio Maior, mês dedicado as comemorações do aniversário de
emancipação de Barreiras e reune autores, estudantes, professores e a comunidade local com uma diversificada programação musical, lançamento e feira de
livros, artesanatos, roda de conversas, debates e muita literatura. A festa faz
parte oficialmente do calendário de eventos do município e o decreto 251/2016
garante o evento a cada ano na terceira semana do mês de maio, como parte das
programações do Maio Maior.			
Para dar suporte às tradições culturais foi Instituída a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e criada e sancionada a Lei que disciplina o Sistema Municipal de Cultura. Atualmente estão em implantação o Conselho Municipal de
Políticas Culturais e o Fundo Municipal de Cultura.

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Figura 77. Festa Literária de Barreiras - FLIB, 2018; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

ARRAIA NO PARQUE
O São João é comemorado em todo nordeste do país e Barreiras não
poderia deixar de realizar esse grande evento justamente por ser ele, o Padroeiro
da Cidade, foram 4 dias de festa com total segurança, muito bem organizado.
O Arraia é composto por 3 espaços, sendo um a área de shows, com 2
palcos principais para atender às grandes atrações de nome nacional e onde também se apreciava as comidas típicas, o outro, a Vila do São João, que também
contava com um pequeno palco para bandas de forró pé de serra, sendo um espaço muito bem organizado e aconchegante, onde o público visitante podia tirar
muitas fotos, além do espaço para o concurso de Quadrilhas Juninas.

Figura 78. Arraiá no Parque, 2018; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

DIA DAS CRIANÇAS
Evento realizado pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
composto por uma vasta programação. Mas os eventos ligados a Diretoria de
Cultura especificamente, foram realizados pela Escola de Música Antonino Sampaio e Escola de Teatro do Município, e estes foram relacionados a atividades
lúdicas com música, dança, e dramaturgia. O evento foi aberto ao público infantil
e juvenil da cidade, com momento de interatividade com a participação de crianças das escolas municipais. Tudo acontecendo no palco do Centro Cultural e nas
escolas municipais de Barreiras.
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SAÚDE
a. Programas de Atenção Primária, Secundária e Terciária à Saúde
b. Distribuição dos Equipamentos de Saúde
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barreiras
Análise da situação

etor urbano
bahia
Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

a. Programas de Atenção Primária, Secundária e Terciária à Saúde
Saúde - Análise da situação

O município de Barreiras é o município referência para a macrorregião de
saúde, com uma população aproximada de 990 mil habitantes que compreende
37 municípios que fazem parte da macrorregião oeste, sendo Barreiras o município sede.
O perfil epidemiológico de morbimortalidade em Barreiras, no período de
2017 a 2018 demonstra que as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) e as
causas externas estão entre as principais causas de mortes, levando a ocorrência
de óbitos precoces, perda da qualidade de vida, perdas econômicas e sociais.
No município de Barreiras verificou-se que a maior causa de óbitos
no período de 2017 a 2018 foi decorrente a doenças do aparelho circulatório
(22.35%) seguido das causas externas (20.32%), neoplasias (13.82%) e aparelho
respiratório (11.78%).
Ampliação do número de Instituições do Ensino Superior (IES) tem contribuído significativamente para os avanços da saúde, por conta dos curso de
graduação na área da saúde de Instituições Públicas e Privadas, que contribuem
para melhoria do atendimento e da saúde da população, com desenvolvimento
de projetos de pesquisas, estágios supervisionados em unidades de saúde, e formação de novos profissionais, que passarão a atuar na cidade e região, na saúde
pública e na iniciativa privada.
A rede assistencial de Barreiras vem apresentando diversos avanços no
atendimento à população. Em 2017 foi realizado um reordenamento na rede assistencial para melhor atender nossa população. A saúde de Barreiras conta com
atendimento na rede de atenção primaria, secundaria e terciaria, todos com objetivos de atender seu usuário do SUS, tanto na promoção da saúde, na prevenção
e cura das doenças.
PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e
coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnostico, tratamento,
reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada
com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre
as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
É ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo
com as suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. Orienta-se pelos princípios da Universalidade,
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Territorialização, População Adscrita, Cuidado Centrado na Pessoa, Resolutividade, Longitudinalidade do Cuidado, Coordenação do Cuidado, Orientação de Rede,
Participação da Comunidade.
É a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS (Rede de
Atenção à Saúde), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços
disponibilizados na rede.
A Estrutura da Atenção Básica do Município, em 2019, abrange:
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Unidades Básicas da Família

27

Equipes de Saúde Bucal nas Unidades Básicas de Saúde

26

Unidades de Atenção Básica na Zona Urbana

34

Unidades de Atenção Básica na Zona Rural

05

Unidades Móveis que atendem a Zona Rural de Barreiras

01

Equipes de Núcleo de apoio à Saúde da Família NASF

02

Equipe de Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) Programa Melhor em Casa

01

Centro de Especialidades Odontológicas

01

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Figura 79. Centro de Especialidades Odontológicas; Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

PROGRAMA DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE
A estrutura do Programa de Atenção Secundária à Saúde do município,
em 2019, abrange:
DESCRIÇAO
Centro de Saúde Leonídia Ayres de Almeida - Centro de Especialidades
CEPROESTE - Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiências do Oeste da
Bahia
CEREST - Centro de Referencia em Saúde do Trabalhador
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tipo II
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga, tipo II
Clínicas e laboratórios credenciadas nas diversas especialidades
Laboratório Municipal de Análises Clínicas no Centro de Saúde Leonídia Ayres
de Almeida
Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de Assistência Especializado ao HIV, Hepatites virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis – CTA/SAE
Edgar Pitta
Centro de Atendimento à Mulher (CAM)
Centro de Atendimento ao Homem (CEAH)
Base de regulação municipal e regional do Serviço de Atendimento Móvel às
Urgências (SAMU)

Figura 80. Unidade de Pronto Atendimento- UPA; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

PROGRAMA DE ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE
A estrutura do Programa de Atenção Terciária à Saúde do município em
2019, abrange:
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Hospital Regional: Hospital do Oeste - HO

01

Hospital da Mulher

Nefroeste (não é gestão municipal)

01

Hospital Municipal Eurico Dutra (HMED)

Clínicas de Serviço de Imagem credenciadas

02

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
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Os dados das tabelas seguintes foram extraídos do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES) e retratam o Sistema de Saúde do Município
de Barreiras, apresentando o número de Consultórios, Equipamentos de Saúde,
Leitos Hospitalares e Procedimentos Ambulatoriais.
NÚMERO DE AMBULATÓRIOS – CONSULTÓRIOS EM BARREIRAS
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Clinica Básica

94

Clinica Especializada

210

Clinico Indiferente

29

Consultórios Odontológicos

98

Consultórios Não Médicos

60

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES,
2019

EQUIPAMENTOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO CNES
USA EQUIPAMENTO PARA O SUS
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DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Mamógrafo com Comando Simples

2

Raio X até 100 mA

3

Raio X de 100 a 500 mA

8

Raio X mais de 500mA

2

Raio X Dentário

9

Tomógrafo Computadorizado

3

Ressonância Magnética

2

Ultrassom Doppler Colorido

4

Ultrassom Ecógrafo

1

Ultrassom Convencional

13

Processadora de filme exclusiva para mamografia

2

Controle Ambiental/Ar-condicionado Central

4

Grupo Gerador

2

Endoscópio das Vias Respiratórias

3

Endoscópio Digestivo

6

Equipamentos para Optometria

4

Microscópio Cirúrgico

4

Cadeira Oftalmológica

4

Coluna Oftalmológica

4

Refrator

4

Lensomêtro

4

Projetor ou Tabela de Optotipos

2

Retinoscópio

4

Oftalmoscópio

4

Ceratômetro

3

Tonômetro de Aplanação

4

Biomicroscópio (Lâmpada de Fenda)

4

Campímetro

3

Eletrocardiógrafo

9

Eletroencefalógrafo

4

Berço Aquecido

1

Desfibrilador

4

Incubadora

3

Monitor de ECG

6

Monitor de Pressão Não-Invasivo

5

Reanimador Pulmonar/AMBU

8

Respirador/Ventilador

5

Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas

9

Aparelho de Eletroestimulação

7

Equipamentos de Aférese

1

Equipamento de Circulação Extracorpórea

3

Equipamento para Hemodiálise

2

Forno de Bier

3

Equipo Odontológico Completo

47

Compressor Odontológico

7

Fotopolimerizador

6

Caneta de Alta Rotação

6

Caneta de Baixa Rotação

5

Amalgamador

4

Aparelho de Profilaxia c/Jato de Bicarbonato

3

Emissões Otoacusticas Evocadas Transientes

1

Emissões Otoacusticas Evocadas por Prod. de Dist

1

Pot Evocado Aud Tronco Encef. Curta, Media e Longa

1

Audiômetro de um Canal

1

Audiômetro de dois Canais

3

Imitanciometro

1

Cabine Acústica

1

Sistema DE Campo Livre

1

Sistema Completo de reforço Visual (VRA)

1

Ganho de Inserção

1

HI-PRO

1

Total

273

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

EQUIPAMENTOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO CNES
NÃO USA EQUIPAMENTO PARA O SUS
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Mamógrafo com Comando Simples

1

Raio X até 100 mA

3

Raio X de 100 a 500 mA

4

Raio X Dentário

19

Raio X com Fluoroscopia

1

Tomógrafo Computadorizado

2

Ultrassom Doppler Colorido

11

Ultrassom Ecógrafo

5

Ultrassom Convencional

12

Mamógrafo computadorizado

1

Controle Ambiental/Ar-condicionado Central

8

Grupo Gerador

1

Usina de Oxigênio

1

Endoscópio das Vias Respiratórias

4

Endoscópio das Vias Urinárias

3

Endoscópio Digestivo

6

Equipamentos para Optometria

2

Laparoscópio/Vídeo

1

Microscópio Cirúrgico

3

Cadeira Oftalmológica

1

Coluna Oftalmológica

1

Refrator

2

Lensomêtro

2

Projetor ou Tabela de Optotipos

1

Retinoscópio

2

Oftalmoscópio

2
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Ceratômetro

2

Tonômetro de Aplanação

2

Biomicroscópio (Lâmpada de Fenda)

2

Campímetro

2

Eletrocardiógrafo

7

Eletroencefalógrafo

6

Bomba de Infusão

1

Berço Aquecido

2

Desfibrilador

3

Equipamento de Fototerapia

2

Incubadora

3

Marca-passo Temporário

1

Monitor de ECG

3

Monitor de Pressão Invasivo

1

Monitor de Pressão Não-Invasivo

2

Reanimador Pulmonar/AMBU

5

Respirador/Ventilador

2

Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas

4

Aparelho de Eletroestimulação

4

Forno de Bier

2

Equipo Odontológico Completo

36

Compressor Odontológico

6

Fotopolimerizador

3

Caneta de Alta Rotação

4

Caneta de Baixa Rotação

5

Aparelho de Profilaxia c/Jato de Bicarbonato

1

Emissões Otoacusticas Evocadas por Prod. de Dist

1

Total

211

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
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QUANTIDADE DE LEITOS POR ESPECIALIDADE MÉDICA
ATENDIMENTO SUS
ESPECIALIDADE

QUANTIDADE

Cirúrgico

26

Clínico

30

Complementar

1

Obstétrico

13

Pediátrico

7

Hospital/DIA

2

Total

79

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

QUANTIDADE DE LEITOS POR ESPECIALIDADE MÉDICA
NÃO ATENDE SUS
ESPECIALIDADE

QUANTIDADE

Cirúrgico

74

Clínico

56

Complementar

69

Obstétrico

55

Pediátrico

42

Hospital/DIA

10

Total

306

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Os dados indicam que Barreiras por contar com uma rede hospitalar,
atende toda a região, fazendo com que sobrecarregue o sistema de saúde do
município. Apesar do número razoável de leitos existentes em Barreiras, torna-se
insuficiente em razão do atendimento a população regional.

NÚMERO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO SUS, POR ESFERA ADMINISTRATIVA, MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO DO RIO GRANDE
Município

Angical
Baianópolis
Barreiras
Brejolândia
Catolândia

Adm.
Pública

Entidades
Empresariais

Entidades
sem fins
lucrativos

Pessoas
Físicas

Frequência

7.192

7.192

144.557

144.557

2.757.191

712.342

5.498

12.714

30.009

3.487.745
30.009

418

418

Cotegipe

44.578

44.578

Cristópolis

138.633

138.633

Formosa do Rio
Preto

54.303

54.303

Luís Eduardo
Magalhães

570.412

263.740

1.598

835.750

Mansidão

4.976

4.976

Riachão das
Neves

19.630

19.630

St.a Rita de
Cássia

509.376

509.376

S. Desidério

301.403

Tabocas do Brejo Velho

75.296

75.296

Wanderley

172.045

172.045

TOTAL

4.830.019

2.972

979.054

No que diz respeito aos médicos, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
preconiza que haja 1 médico para cada 1000 habitantes, ainda que haja discussões sobre a ampliação. Sob tais parâmetros e conforme dados registrados no
CNES/Ministério da Saúde, em maio/2019, o Município de Barreiras apresentou
304 (trezentos e quatro) médicos cadastrados em diversas especialidades, obedecendo aos critérios da OMS, mas devido a demanda regional, torna-se insuficiente.
Conforme informações na tabela o lado, a maioria dos procedimentos
ambulatoriais no SUS é na esfera municipal, sendo que Barreiras é responsável
pelo maior número de atendimentos dos municípios mencionados. Isso mostra
que a população de outros Municípios que não dispõe de atendimentos satisfatórios procure atendimento de Saúde em Barreiras. A Prefeitura tem investido na
saúde em Barreiras, na ampliação e construção de postos de saúde e aquisição
de novos equipamentos. O Governo do Estado construiu, equipou e passou para
o município administrar uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e um HEMOCENTRO – Centro de Doações de Sangue, ambos estão em funcionamento
desde de outubro de 2018. O grande problema está no aumento da demanda dos
usuários, que se justifica no fato do município atender outras cidades. A situação
da saúde em Barreiras é limitada, pois o aumento da demanda de serviços aos
usuários não tem sido proporcional ao aumento dos repasses financeiros dos entes federais e estaduais, dificultando o andamento das atividades deste setor.

304.375

7.096

12.714

5.828.883

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SAI/SUS)
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A estruturação da rede de saúde no município de Barreiras tende a melhorar com a instalação de cursos na área de saúde, especificamente, Medicina na
Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB e na Faculdade São Francisco de
Barreiras - FASB, que poderá ofertar ao mercado de trabalho, 90 médicos, todos
os anos, a partir de 2020, além de outros profissionais da Saúde. Além disso, o
município de Barreiras reafirmou, em fevereiro de 2017, um Acordo de Cooperação Técnica com UFOB e FASB para garantir acesso aos pacientes, às equipes e
às estruturas de serviços de saúde do município para oferta de campo de prática,
ensino pesquisa e extensão, para os cursos de graduação em Farmácia, Medicina, Nutrição e os Programas de Residência Médica e Residência Profissional em
Saúde da UFOB. O Município de Barreiras irá disponibilizara estrutura física dos
serviços de saúde, as instalações e equipamentos da Rede e Atenção Básica, Unidades Básicas de Saúde, Centro de Saúde Leonídia Ayres, UPA 24 horas, Hospital
Eurico Dutra, Hospital da Mulher, CAPS II, CAPS AD e demais instituições de saúde, para o desenvolvimento das atividades acadêmicas dos cursos de graduação
em saúde, que contribuirá para o desenvolvimento do Município.
Figura 81. Centro de Atendimento ao Homem, inaugurado dia 01/11/2018.; Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Figura 82. Programa Idade Viva, inaugurado dia 25/01/2018.; Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
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Figura 83. Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas CAPS AD II, inaugurado dia 22/10/2018.;
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Figura 84. Unidade de Saúde da Família, Centro – XXVI, inaugurado dia 22/10/2018; Fonte: Secretaria
Municipal de Saúde
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b. DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE
Saúde - Análise da situação

Os equipamentos de Saúde do Município estão distribuídos conforme o
mapa a seguir:

128

Mapa 28. Mapa de Equipamentos de Saúde; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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9

ESPORTE E LAZER
a. Análise do Setor Esportivo
b. Análise do Lazer
c. Distribuição dos Equipamentos de Esporte e Lazer
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Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

a. ANÁLISE DO SETOR ESPORTIVO
Esporte e Lazer - Análise da situação

Barreiras é uma cidade com imenso potencial a ser explorado nas áreas de esporte e lazer, principalmente por sua característica de município polo do
Oeste e pelos recursos naturais, como rios e cachoeiras.
As principais modalidades esportivas praticadas na cidade de iniciativa
pública ou privada são: Atletismo, Basquetebol, Beisebol, Bocha, Boxe, Ciclismo,
Futebol feminino e masculino, Futebol de Salão, Handebol, Jiu-jitsu, Judô, Karatê,
Luta MMA, Motocross, Natação, Tênis, Tênis de mesa, Voleibol e Xadrez.
Os Principais equipamentos e espaços esportivos públicos de Barreiras
são descritos abaixo:
Estádio Municipal Geraldão: Localizado no Centro da Cidade, possui
campo de futebol gramado, iluminação, arquibancada, vestiários, banheiros públicos e estacionamento. A estrutura precisa de reparos para qualificar e ampliar
o uso deste espaço.
Ginásio de Esportes Baltazarino Araújo Andrade: O ginásio é constituído
por uma quadra profissional coberta, vestiários, salas de administração, lanchonetes, arquibancadas. O ginásio foi reformado, fruto de convênio com o Governo
Federal e, em 2019, entregue a população. Na área externa ao ginásio há uma
praça poliesportiva, com duas quadras, banheiros públicos e academia de ginástica.

Centro Esportivo de Barrerinhas – CEB: Este equipamento público conta com piscina semiolímpica, duas quadras poliesportivas e campo de futebol,
além de infraestrutura de vestiários e salas administrativas. É importante destacar que está inserido no centro esportivo as ruínas do Matadouro Sertaneja, um
dos principais patrimônios históricos da cidade. Atualmente, os equipamentos
esportivos passam por uma reforma, com recursos de convênio com o Governo
Federal.
Campos de futebol: A zona rural de Barreiras conta com 30 campos de
várzea e na área urbana são 6 destes equipamentos.
Quadras Poliesportivas: No município existem 7 quadras poliesportivas
na zona urbana de uso livre: Quadra da Vila dos Sás, na Praça dos Sentidos; Quadra da Vila Brasil, na Praça Joaquim Neto; 2 Quadras na Vila dos Funcionários; 1
Quadra no Barreiras I; 1 Quadra na Vila Amorim; 1 Quadra da Boa Sorte; sendo
que as 5 últimas se encontram, atualmente, em reforma, com verba oriunda de
convênio com o Governo Federal. Outras quadras fazem parte da infraestrutura
das escolas municipais. Na zona rural existem 2 quadras poliesportivas de cimento, recentemente reformadas, localizada nos povoados do Barrocão de Bai-

Figura 85. Ginásio de Esportes Baltazarino Araújo Andrade, após reforma; Fonte: Arquivo Prefeitura
Municipal de Barreiras.
Figura 86. Quadra da Vila Amorim; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

xo e Baraúna e diversos campos de várzeas, sendo os principais localizados nos
povoados de São José do CTI, Vitória em Cristo localizado no KM 32, Comunidade
Rio de Pedras, Mucambo, Val da Boa Esperança e Vereda das Lajes.
Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha: O parque possui
grande área aberta e de uso público no coração da cidade. Inicialmente era utilizado apenas para eventos e aulas de equitação, porém foi descoberto pelos barreirenses como espaço ideal para desenvolvimento de atividades físicas ao ar livre,
como caminhadas, passeios de bicicleta, skate, patinação, slackline, treinamento
funcional, corridas e aeromodelismo.

Figura 88. Praça do Esporte Joao Carlos dos Santos Campos; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de
Barreiras.

Figura 87. Domingo no Parque de Exposições; Fonte: Escritório do Plano Diretor.

Praça do Esporte: A Praça do Esporte João Carlos dos Santos Campos,
bairro Santa Luzia, e a Praça do Esporte Thalya Figueiredo Bomfim, residencial
Arboreto I, contam com um campo de futebol society com medidas oficiais de
40m×60m e iluminação de LED que possibilita o uso também a noite, com acade-

Figura 89. Inauguração da Praça do Esporte Thalya Figueiredo Bomfim; Fonte: Arquivo Prefeitura
Municipal de Barreiras.
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mia de ginástica e parque infantil produzidos com madeira de eucalipto tratado.
Entregue a população em 2019, esses locais proporcionam a prática de atividades físicas e de lazer em um ambiente seguro.
Pistas de autocross e motocross: Existem 2 (duas) pistas, uma construída pelo município e em boas condições e outra desativada.
Parque Novo Tempo: Uma área de quase 40000m², localizado no canteiro central da Avenida Eduardo Catalão. O local possue um calçadão central cercado por uma grande área verde e árvores, proporcionando um espaço público
de qualidade com opção de diversas atividades como caminhadas, estações de
ginástica, parques infantis, quiosques, pista de skate, espaço para pequenas feiras, teatro de arena e ciclovias.
Na iniciativa privada destaca-se a estrutura esportiva, recreativa e social
de entidades como Country Clube Rio das Ondas, Associação Atlética Banco do
Brasil (AABB), Clube Refrigel, Clube Cotia, Clube BNB, Clube dos Oficiais, Clube
dos Sargentos, Clube do Serviço Social do Comércio (CESC), CRB - Clube Recreativo Barreiras (Clube dos Gaúchos), Clube ABCD, Clube Codevasf, Clube dos Mé-

Figura 90. Praça Novo Tempo; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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dicos, Clube da Polícia Militar (PM) e Society e Cia. O município conta ainda com
dois estandes de tiro, um pertencente ao Clube de Tiro e outro ao 4º Batalhão de
Engenharia de Construção.
As principais Associações esportivas de Barreiras são Liga Barreirense de
Futebol (LBF), que agrega 28 equipes de futebol; seis grupos de capoeira; quatro
academias de jiu-jitsu; uma academia de judô; duas academias de karatê; uma
equipe de beisebol; uma associação de xadrez; uma associação de tênis; uma
academia de boxe; uma associação de ciclismo; uma associação de atletismo; e
um Clube de Tiro.
Nos últimos anos, diversos eventos esportivos foram realizados na cidade de Barreiras, seja por iniciativa pública, privada e parcerias. Destacam-se o
Campeonato Barreirense de Futebol Feminino, Torneio de Futebol Society Feminino, Campeonato Regional de Futebol Mirim e Infantil Masculino, Campeonato
Regional de Futebol Juvenil Masculino, Jogos da Cidade (preparatórios para os

Figura 91. Time vencedor da Taça Barreiras de Futebol Feminino; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal
de Barreiras.

Figura 92. Taça Barreiras de Futebol Infantil; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Jogos Estudantis da Primavera do Oeste da Bahia –JEPOB), Copa Esparta de Jiu-Jitsu, Corrida de Ciclismo Olímpico, Encontro Municipal de Capoeira, Etapa do
Campeonato Baiano de Vôlei, Corrida de Mountain Bike, Campeonato Barreirense
de Futsal, Campeonato Regional de Futebol Sub-20 Masculino, Torneio Society
Mirim, Copa Iniciação Esportiva de Futsal Pré-Mirim e Mirim, Jogos Estudantis
da Primavera do Oeste da Bahia-JEPOB, envolvendo três mil atletas de oito modalidades esportivas, Copa Pré-Mirim de Futebol, Torneio de Futebol do Povoado
da Gameleira, Torneio de Futebol do Povoado da Passagem Funda, Torneio de
Futebol do Povoado de São José, Jogos da APEF, Circuito de Motocross, Campeonato de Futebol Entre Bairros, Campeonato Barreirense de Futebol da 2ª Divisão, Campeonato Barreirense de Futebol da 1ª Divisão, Torneio de Futebol do
Povoado de Cerradão, Copa Rede Ball, Campeonato de Futebol Rural Masculino,
Campeonato de Futebol Rural Feminino.
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b. ANÁLISE DO LAZER
Esporte e Lazer - Análise da situação

O Rio de Ondas e Rio Grande são as principais áreas de lazer da cidade. Nas suas margens estão localizados os mais importantes clubes, balneários,
chácaras e praças de Barreiras. O Rio de Ondas, com águas cristalinas apropriadas para banho e corredeiras que proporcionam uma das atividades mais praticadas pela juventude local, o bóia-cross, uma deliciosa forma de descer o rio
em câmera de ar. Já o Rio Grande atravessa o centro de Barreiras e é importante
cartão postal da cidade.
Os principais espaços públicos de lazer são:
Rio de Ondas – Região dos Três Bocas: Área de lazer que recebe considerável fluxo de pessoas nos finais de semana, para banhos de rio e passeios
de bote e bóia. O espaço também abriga shows de bandas locais, o que aumenta
consideravelmente o número de frequentadores. Nas proximidades existem bares, hotéis, restaurantes e chácaras particulares.
Prainha: Área utilizada pela população de menor renda, mas que recebe
também grande número de visitantes nos finais de semana. Local muito bom
para banho e degustação de pratos típicos da região. A dificuldade está na infraestrutura precária e na área sem urbanização. Os bares foram instalados bem
próximos da margem do rio.

Cachoeira do Redondo: A área é muito utilizada nos finais de semana
para banhos de rio e campings, além da contemplação da queda d’água. Mesmo
distante da sede do município, a Cachoeira do Redondo é muito frequentada. O
acesso fica um pouco dificultado nos períodos de chuva na região e não existe a
infraestrutura necessária no local.
Cachoeira do Acaba Vida: Distante 90 quilômetros da sede do município, é uma área muito procurada para camping e visitas de final de semana, com
piquenique. Destaca-se pela beleza da queda d’água, que pode ser vislumbrada
de mirante ou quando se desce até a base da cachoeira. O espaço conta com
estacionamento, mas não dispõe de infraestrutura de apoio, como banheiros, recepção e lanchonetes.

Figura 94. Cachoeira do Acaba Vida; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Figura 93. Rio de Ondas, região dos “Três Bocas”; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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Praça Landulfo Alves: Durante o dia, ao longo da semana, a área é utilizada como estacionamento. À noite e nos fins de semana, o local se transforma,
recebendo a população que ali se encontra e utiliza o espaço para lazer e diversão. Também está na Praça Landulfo Alves o Mercado Municipal Caparrosa, hoje
ocupado principalmente por barzinhos e restaurantes. A área externa do estabelecimento está sempre repleta de frequentadores de bares e restaurantes do
espaço. A Praça Landulfo Alves, também, recebe apresentações de música ao

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

vivo e funciona como palco do Carnaval Cultural.

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Praça Castro Alves: O espaço é utilizado pela população diariamente e,
principalmente, aos finais de semana. Ali se localiza o Palácio das Artes, edificação voltada à exposição de artesanatos, entre outras atividades culturais. O local
é considerado área de lazer, pois é central e os alunos das escolas podem se reunir para tocar violão, participar de eventos de ginástica oferecidos pela Prefeitura;
apresentações musicais de rock, chorinho e Música Popular Brasileira (MPB), etc.
As pessoas também frequentam a praça para lanchar, contemplar a natureza e,
uma vez por mês, adquirir produtos em feira de artesanato.

Figura 95. Show na Praça Landulfo Alves, no Centro Histórico de Barreiras, 2019; Fonte: Arquivo
Prefeitura Municipal de Barreiras.

Figura 97. Praça Castro Alves, Centro de Barreiras; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Praças dos Bairros: As praças Joaquim Neto, no bairro Vila Brasil, Padre
Armindo e Praça da Sustentabilidade Advogado Dr. Geraldo Nunes, no Bairro Renato Gonçalves e Praça dos Sentidos, na Vila do Sás são importantes pontos de
lazer e encontro da população.

Figura 96. Vista da Praça Landulfo Alves, no Centro Histórico de Barreiras; Fonte: Arquivo Prefeitura
Municipal de Barreiras.
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c. DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER
Esporte e Lazer - Análise da situação

Os equipamentos de Esporte e Lazer do Município estão distribuídos
conforme o mapa a seguir:
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Mapa 29. Mapa de Equipamentos de Esporte e Lazer; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

a. Rede de Proteção Social Básica
b. Proteção Social Especial
c. Proteção à Mulher
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a. REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Desenvolvimento Social - Análise da situação

Em 2017, é aprovada a lei de Reorganização Administrativa - Lei 1.235
de 21 de fevereiro de 2017, e cria a Secretaria Municipal de Assistência Social
e Trabalho – SEMAST, com a finalidade de formulação e execução das políticas
públicas para as áreas da Assistência Social, do Trabalho e da Habitação.
CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Os serviços e ações (acolhimento, orientação, apoio, encaminhamento e
acompanhamento) ofertados pelas equipes de profissionais das Casas da Família
garante em os direitos das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.
A equipe dos CRAS é composta por Assistentes Sociais, Psicólogos(as),
Mobilizadores(as) Sociais, Coordenador(a), Auxiliares Administrativos, Técnicos
do Cadastro Único - CadÚnico, Auxiliar de Serviços Gerais e Vigilante. Conta também com uma equipe volante para atendimento na zona rural composta por Assistente Social, Psicólogo(a), e Mobilizadores(as).
A cidade foi dividida em 4 ambientes urbanos, cada um dotado de um
CRAS:
CRAS I - localizado na Avenida Clériston Andrade, n° 120, no loteamento
Rio Grande;
CRAS II - localizado na Rua Iazinha Pamplona, n° 912, no bairro Morada
da Lua de Cima;
CRAS III - localizado na Rua Paraíso, n° 278, no bairro São Pedro;
CRAS IV - localizado na Rua Joana Angélica, n°223, no bairro Juscelino
Kubitschek.

Figura 98. Fórum Selo UNICEF 2017-2020; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
O SCFV é realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo
a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de
vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.
Segundo resolução CNAS n° 01/2013, considera-se crianças e/ou adolescentes e/ou pessoas idosas nas seguintes situações:
- Em situação de isolamento
- Trabalho infantil
- Vivência de violência e, negligência;
- Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;
Figura 99. Campanha Carteira do Idoso do CRAS II; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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- Situação de acolhimento;
- Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto
- Egressos de medidas socioeducativas
- Situação de abuso e/ou exploração sexual
- Com medidas de proteção ECA;
- Crianças e adolescentes em situação de rua;
- Vulnerabilidade que diz respeito as pessoas com deficiência.
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – 0 a 6 anos
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de
até 6 anos e suas famílias é complementar ao Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família -PAIF.
O Serviço tem por foco o desenvolvimento de atividades com crianças,
familiares e a comunidade, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho
infantil, de forma educativa, participativa e lúdica.
Figura 100. Encontro Intergeragional com a Comunidade Indígena dos Quiriris; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – 6 a 17 anos
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e
Adolescentes de 6 a 17 anos é um Serviço ofertado na Proteção Social Básica,
com foco na constituição de espaço de convivência, formação para a participação

Figura 101. Aulas de Judô para Crianças do CRAS e CREAS; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de
Barreiras.

Figura 102. Serviço de Conviência e Fortalecimento de Vínculos de 03 a 06 anos; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentes, a partir dos interesses, das demandas e das potencialidades dessa
faixa etária. Os serviços do SCFV são ofertados conjuntamente com os CRAS.
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
O Programa Bolsa Família – PBF constitui uma política Inter setorial voltada ao enfrentamento da pobreza, ao apoio público e ao desenvolvimento das
famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, requerendo, para sua
efetividade, cooperação Inter federativa e coordenação das ações dos entes públicos, envolvidos em sua gestão e execução, totalizando 11.124 (março/2019)
famílias beneficiarias no programa bolsa família e 23.505 (janeiro/2019) famílias
inscritas no cadastro único.

Figura 104. Ações da SEMAST para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e á Exploração Sexual; Fonte:
Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício de renda no
valor de um salário mínimo para pessoas com deficiência de qualquer idade ou
para idosos com idade de 65 anos ou mais que apresentam impedimentos de
longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que, por isso,
apresentam dificuldades para a participação e interação plena na sociedade.
Para a concessão deste benefício, é exigido que a renda familiar mensal seja de
até 25% de salário mínimo por pessoa.

Figura 103. Troca de Cordões de Capoeira das crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 17 anos; Fonte: Arquivo Prefeitura
Municipal de Barreiras.
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CREDIBAHIA
É um instrumento de desenvolvimento territorial, que visa ampliar a
geração de emprego e renda, a partir do apoio ao trabalho desenvolvido pelos
empreendedores individuais, grupos de produção, associações produtivas e cooperativas de produção que não têm acesso às vias de crédito usuais.
A concessão do primeiro empréstimo, tanto para capital de giro quanto
para investimento fixo varia de R$ 200,00 a R$ 1.500,00. Com as renovações

pode chegar progressivamente a R$ 7.000,00 para os empreendedores informais
e a R$ 15.000,00 para aqueles que possuem CNPJ.
Ressalta-se que no ano de 2018, a agência do Credibahia em Barreiras,
superou a meta estabelecida pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), que previa injetar a quantia de R$ 1 milhão na economia, alcançando um total de R$ 1.075.250,00 (Um milhão e setenta e cinco mil, duzentos e
cinquenta reais) injetados na economia local.
PROGRAMA DE FOMENTO Á ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA
As diretrizes, os princípios e os objetivos fundamentais do Programa de
Fomento à Economia Popular e Solidária integram-se às estratégias gerais de
desenvolvimento sustentável, visando à promoção de atividades autogestionárias e o incentivo aos empreendimentos econômicos solidários e sua integração
em redes de cooperação na produção, comercialização e consumo de bens e serviços.

Figura 105. Comemorações de Natal no Residencial São Francisco, Promovido pela Diretoria de Habitação; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

HABITAÇÃO
A Política de Habitação busca garantir o direito a cidade, dentro de um
modelo participativo e democrático que reconhece a participação nas Políticas
Públicas como direito dos cidadãos. Cerca de três mil pessoas foram beneficiadas
com a entrega dos conjuntos residenciais Arboreto Barreiras I e II, localizados na
Fazenda Copacabana.
Do tipo village, as novas moradias possuem dois quartos, cozinha, banheiro social e uma área de serviço externa. Do total de 742 unidades, 24 foram
adaptadas para portadores de necessidades especiais, com um quarto extra no
térreo. O empreendimento tem infraestrutura completa: pavimentação nas ruas,
iluminação externa, drenagem, transporte público e tratamento de esgoto.
Além disso, os Residenciais Arboreto I e II contam com energia elétrica e
rede de abastecimento de água, com hidrômetros individuais em todas as casas.
A área comum do condomínio conta com área de lazer composta por quiosques,
campo de futebol de areia e parque infantil.
O Residencial São Francisco foi implantado em área de 159.924,53 m²,
contendo 1.476 unidades habitacionais tipo Casa Sobreposta, sendo 45 unidades
específicas para pessoas com deficiência.
No que se refere ao Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, o
município de Barreiras já entregou 157 unidades habitacionais (Agrovila Vitória
em Cristo I; Agrovila Vitória em Cristo II; Agrovila Vitória em Cristo III; Agrovila Vitória em Cristo IV; Village Rio de Janeiro) e 159 unidades habitacionais estão para
serem entregues (Agrovila Vitória em Cristo V; Agrovila Vitória em Cristo; Agrovila
Agua Doce I; Agrovila Agua Doce II; Agrovila Agua Doce III).
Barreiras entregou em 2017, mais 996 unidades habitacionais, distribuídas nos Residenciais Boa Sorte I (300 unidades), Boa Sorte II (288 unidades), Boa
Sorte III (228 unidades) e Boa Sorte IV (180 unidades);
Barreiras dispõe “a entregar” mais 500 unidades habitacionais no Residencial Solar Barreiras.
O município de Barreiras-BA já dispõe do Plano Local de Habitação de
Interesse Social – PLHIS.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
A Proteção Social Especial objetiva prover atenções sócio-assistenciais
à famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de
abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias
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psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, em situação de rua,
dentre outras.
PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS deBarreiras é uma unidade pública estatal de prestação de serviços especializados
e continuados, os quais são desenvolvidos por duas equipes multiprofissionais,
composta por um coordenador, dois psicólogos, dois assistentes sociais, uma pedagoga, advogado, profissionais de nível médio, como orientador social, além de
uma pessoa para serviços gerais, uma recepcionista e um motorista. Localizado
em um bairro central do município, o CREAS, é responsável pelos indivíduos e
famílias vítimas de violação de direitos em todo o território de Barreiras.
As violações mais presentes na unidade são negligência e maus tratos à
crianças e idosos, seguida de violência e abuso sexual contra crianças e/ou adolescentes e violência doméstica contra mulheres.
Figura 106. Residencial São Francisco, construídas em parceria com o Governo Federal; Fonte: Arquivo
Prefeitura Municipal de Barreiras.

Figura 107. Residencial Boa Sorte, construídas em parceria com o Governo Federal; Fonte: Arquivo
Prefeitura Municipal de Barreiras.
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Centro POP
O Centro Pop de Barreiras, unidade pública estatal, localizada na Avenida
Aylon Macedo N° 255, Morada Nobre – loteamento nova Barreiras – Barreiras
Bahia, próximo ao espaço fortiori, implantado em abril de 2014, é um serviço especializado para pessoas em situação de Rua e serviços de convivência e PAIF
Executa suas ações por meio de equipes multidisciplinares, composta por 01 coordenador, 02 psicólogos, dois 02 assistentes sociais, 01 advogado, educadores
e/ou orientadores sociais, além de assistente administrativo, serviços gerais e
motorista.
Associação de Pais e Amigos de Excepcionais – APAE
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) busca prevenir
e tratar a deficiência e promover o bem estar e desenvolvimento da pessoa com
deficiência. Tem como principal missão prestar serviços de assistência social no
que se diz respeito a melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência, conscientizando cada vez mais a sociedade.
A APAE está situada na travessa das Turbinas s/n°, no bairro Barreirinhas. A entidade tem capacidade para atender 1.680 alunos por ano. O Atendi-

b. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Desenvolvimento Social - Análise da situação

mento Médico Preventivo Teste do Pezinho atende 1.800 crianças anualmente.
MIQUEI

Movimento de Inclusão pela Qualificação do Especial Independente –

Organização não governamental que objetiva sensibilizar a população a
conviver e aceitar as pessoas com deficiências e que vejam nelas, principalmente,
a sua condição de seres humanos, suas possibilidades e qualidades.
A MIQUEI tem como objetivo intensificar ações que proporcionem aos
seus usuários a oportunidade de se qualificar profissionalmente, visando sua inserção como cidadão independente e produtivo.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Associação de Amparo ao Menor Carente – AMEC
A Instituição localiza-se na Rua Dr° Gileno de Sá Oliveira, s/nº, bairro
Recanto dos Pássaros, Barreiras - BA, presidida pela Srª Joana de Oliveira Silva.
Seu objetivo consiste em promover educação e saúde às crianças e adolescentes
vulneráveis em abrigo, com capacidade para 20 (vinte) crianças e adolescentes.
nuel

Fundação Cáritas de Assistência a Pessoas Carentes - Lar De Emma-

O Lar de Emmanuel se localiza na Rua Retiro São Bento, Nº 16, bairro Vila
Rica, representado pela Srª Francisca Doroteu Prado (Presidente) e assessorado
pela Srª Rowsi Meirilande Prado Santana (Técnica de Projetos). Objetiva minimizar o alto índice de crianças e jovens que vivem em situação de riscos, acolhendo-os e obedecendo as diretrizes de proteção, excepcionalidade, provisoriedade
e transitoriedade, garantindo os direitos de seus acolhidos, segundo os princípios
e premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
A Instituição tem capacidade para atender 70 crianças/adolescentes, de
ambos os sexos, em acolhimento integral. Possui uma escola de educação infantil à 8ª série, tendo, na ativa, 640 (seiscentos e quarenta) alunos.
Lar Batista David Gomes
O Lar Batista é uma instituição filantrópica que, há 43 anos, se dedica à
Assistência Integral a Crianças e Adolescentes, meninos e meninas com idades
entre 02 a 17 anos, acolhidos em sistema de Casas-lares (04 unidades).

Figura 108. Bolsa Família na Caravana da Cidadania; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Está localizado na Avenida Drº Orlando Rocha de Carvalho, Nº 472, Loteamento São Paulo, Barreiras - BA. Atualmente, é gerenciado pelo Sr. Eliel Pinho
Gonçalves.
Luz da Esperança Tia Ginjia
A Instituição Luz da Esperança está localizada na rua Joana Angélica, Nº
215B, bairro Vila dos Soldados, Barreiras/BA, administrada pela Sra. Maria Marques Barbosa dos Santos.
Tem como propostas atender, emergencialmente, aos mais carentes,
com programas de combate subnutrição, priorizando crianças na faixa etária de 0
à 07 anos, gestantes e idosos.
Lar Esperança
É um abrigo permanente para meninas em situação de risco social em
regime integral. Com capacidade para 20 crianças e adolescentes em regime normal e até 18 vagas em situação especial, com idade entre 07 a 18 anos com
ênfase para o período da adolescência.
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Abrigo para Idosos São João Batista
Oferece serviços contínuos de acolhida, cuidado e espaço de socialização
e desenvolvimento, proporcionando atendimento especializado a idosos em situação de abandono ou risco pessoal /social, necessitando de atendimento fora
do núcleo familiar de origem. Funciona como residência temporária, até que seja
viabilizada a reintegração ao convívio familiar ou aquisição de autonomia.
Associação amigos do oeste da Bahia - AMOB
Acolhimento provisório, destinado a 25 jovens e adultos, cujos os vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados sem condições de Autossustentabilidade ou que estejam em processo de desligamento de instituições ou de
passagem pelo município ou em convivência de rua em fase de reinserção social,
que estejam em processo de restabelecimento de vínculos familiares ou de autonomia, localizado na Rua santa custodia N°177; Bairro Barreirinhas.

Figura 109. Consolidação e Fortalecimento das Redes de Enfrentamento á Violência contra à Mulher
Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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Figura 110. Campanha Trabalho Infantil não é Folia, Durante o Carnaval; Fonte: Arquivo Prefeitura
Municipal de Barreiras.

Figura 111. Caravana da Cidadania 2018; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

c. PROTEÇÃO À MULHER
Desenvolvimento Social - Análise da situação

Associação Comunitária de Moradores do Residencial Cidade Nova ACMRCN
Associação para ações comunitárias da população e sociedade. Rua da
Economia, N° 303 – Bairro santa luzia – Barreiras – BA.
PROTEÇÃO À MULHER
Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM
O Centro de Referência de Atendimento à Mulher presta acolhida, acompanhamento psicossocial e orientação jurídica às mulheres em situação de violência (violência doméstica e familiar contra a mulher - sexual, patrimonial, moral,
física, psicológica; tráfico de mulheres, assédio sexual; assédio moral etc.).
Está situado na Rua Marechal Deodoro, em Barreiras.
Figura 113. Pedalada Feminina, Evento Promovido Pelo CRAM - Centro de Referência de Atendimento
à Mulher; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Figura 112. CRAM - Centro de Referência de Atendimento à Mulher; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Figura 114. CRAM - Centro de Referência de Atendimento à Mulher; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.
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MEIO AMBIENTE

Análise da situação

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

MEIO AMBIENTE

Meio Ambiente - Análise da situação
Meio Natural
O município de Barreiras está inserido no Bioma Cerrado, recoberto, predominantemente, por fitofisionomias semi-caducifólia do tipo Cerrado, Floresta
de Galeria, Veredas, Campo Úmido e Ecótono Caatinga Arbórea Cerrado.
O relevo apresenta vertentes escarpadas com topos planos e declividades que variam entre 430 a 800m.
As áreas mais rebaixadas são constituídas pela depressão do Rio Grande,
caracterizadas pelas formas com altitudes em torno de 450 m.
No entanto, este meio natural tem passado por intensas transformações
nas últimas três décadas, oriundas da expansão do agronegócio no município.

Disponibilidade hídrica
Subterrânea: O principal manancial subterrâneo do município é o Aquífero Urucuia, que tem área de abrangência de aproximadamente 76.000 km2, na
região Oeste da Bahia e Tocantins. Tem disponibilidade hídrica potencial estimada
na ordem de 17,8 m3 /s.
Superficial: O território de Barreiras, banhado por importantes cursos
d’água, está inserido na maior bacia da margem esquerda do Rio São Francisco, a
bacia do Rio Grande. Os principais rios são: Rio Grande, Rio de Ondas, Rio Branco,
Rio de Janeiro e Rios de Pedras.

Potencial climático
O município apresenta um bom potencial climático, com duas estações
bem definidas, sendo: verão chuvoso, que abrange os meses de outubro a abril, e
inverno seco, que se estende de maio a setembro.
As temperaturas médias anuais variam entre 20°C e 30°C e o índice pluviométrico varia entre 800 a 1600 mm anuais. A umidade relativa do ar fica em
torno de 70%, sendo a máxima de 80% em dezembro e a mínima de aproximadamente 50% em agosto.
Direção dos ventos
No território predominam os ventos do quadrante Nordeste na estação
chuvosa e do quadrante Sudeste na estação seca.
Potencial mineral
Foi encontrada recentemente no território uma jazida de tálio, a qual tem
potencial de ser maior que a da China e do Cazaquistão, com presença de cobalto
e manganês.
Potencial biótico/relevância ecológica
O potencial biótico do município se encontra ameaçado devido à intensa
ocupação do território, condicionada pela expansão urbana e produção agropecuária, as quais acarretaram em acentuada supressão e fragmentação da vegetação natural.
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Figura 115. Vista aérea, município de Barreiras; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Resíduos sólidos: Coleta, transporte e disposição final
Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município
são administrados pela Prefeitura, através do Departamento de Limpeza Urbana,
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, o qual está estruturado em duas divisões:

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

- Limpeza pública, executada diretamente pelo poder público municipal;
- Coleta domiciliar/comercial dos resíduos gerados, feita por empresa
terceirizada.
O modelo de gestão adotado pela Prefeitura para coleta, transporte e
destinação final de resíduos domésticos e comerciais é caracterizado pela terceirização dos serviços. A empresa que desenvolve atualmente essa atividade foi
contratada através de processo licitatório para a prestação do serviço.
Os serviços de coleta de resíduos públicos são divididos em cinco partes:
serviços de varrição; poda e capina; limpeza de feiras livres; serviços de desobstrução de sarjetas e bueiros; e coleta de animais mortos de pequeno e grande
porte.

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

da BR-242, sentido Salvador, denominado como “lixão de Barreiras”.
Essa área recebe resíduos do município desde 1998, quando eram, inicialmente, dispostos em valas e cobertos com uma camada de solo, caracterizando-se situação inicial de aterro controlado.
Esse processo perdurou até meados de 2004, quando os resíduos foram
depositados ao ar livre sem cobertura.
O atual local de disposição de resíduos em Barreiras possui um passivo
ambiental elevado em virtude de sua operação desde 1998 ter sido realizada sem
o controle devido.
Sugere-se que, na implantação de futuro Aterro Sanitário, sejam tomadas as devidas medidas mitigadoras e corretivas para a área atualmente utilizada.
Principais programas e atividades do município na área ambiental
- Arborização Urbana e Recuperação de Áreas Degradas;
Através do Viveiro Municipal, localizado no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha a SEMATUR vem trabalhando na arborização da cidade
(ruas, avenidas, praças públicas, escolas e espaços públicos), também em revitalização de áreas degradadas, através do plantio de mudas de espécies nativas do cerrado, além de oferecer seu espaço para educação ambiental, estágios
acadêmicos, estudo e pesquisa, bem como a distribuição gratuita à população de
Barreiras com o propósito de arborizar suas ruas.

Figura 116. Contêineres com tampa, são higienizados uma vez por semana com um caminhão especializado; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Local de disposição dos resíduos
Os resíduos sólidos urbanos são descartados em área de disposição final
da cidade, com uma distância de 18 km do centro urbano, localizado às margens

- Recuperação Hidroambiental;
Com objetivo retirar material acumulado no leito do curso de água e às
suas margens, decorrente de processos de assoreamento e carreamento de material de montante durante o período chuvoso, interrompendo o seu escoamento
hídrico natural, alterando o curso normal e diminuindo a vazão do corpo hídrico
a SEMATUR realizou um grande trabalho de desassoreamento do Rio Grande no
trecho que corta a cidade garantindo a vazão e qualidade da água e melhorando
a fauna aquática e a paisagem do rio.
- Recuperação de Nascentes;
Considerando a urgência de recuperar as nascentes que exercem um papel fundamental na formação e manutenção dos recursos hídricos, a Prefeitura
de Barreiras por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, criou o Projeto

153

Figura 117. Desassoreamento do leito do Rio Grande; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

Figura 118. Nascente catalogada e recuperada; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

de Recuperação das Nascentes, não só como ponto de partida estratégico para
recuperação dos recursos hídricos, mas também para preservar a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo, gerar
trabalho, manter e ampliar a beleza cênica de uma paisagem, e assegurar o bem-estar das populações humanas.
O projeto está sendo executado por meio de serviços de recuperação
com a utilização de técnicas pré-definidas no curso de capacitação em áreas de
nascente.
As áreas de nascentes propostas neste projeto foram cadastradas pelo
Município de Barreiras - BA, para atendimento às necessidades objetivando a
seleção das mesmas por esta entidade a fim de viabilizar sua recuperação e preservação.

ças Sustáveis, onde já foram executadas no Bairro Novo Horizonte e Loteamento
Flamengo. Baseado no conceito socioambiental, as Praças Sustentáveis, contam
com uma estrutura diferenciada com parquinhos, lixeiras e bancos em eucalipto
tratado, melhorando a qualidade de vida, o bem-estar e o conforto da população,
como também despertando a uma consciência ambiental dos moradores.

- Praças Sustentáveis;
Com o propósito de transformar Barreiras em uma cidade mais verde
sustentável, a Prefeitura de Barreiras iniciou os trabalhos de Construção de Pra-
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- Unidades de Conservação;
A fim de preservar os ecossistema e as belezas cênicas da cachoeira do
Acaba vida e Cachoeira do Redondo, como também proporcionar condições para
pesquisa cientifica e as atividades de educação ambiental, o município realizou os
estudo e consultas públicas para criação de 02 Unidades de Conservação de Proteção Integral nos molde de Monumento Natural para cachoeira do Acaba Vida e
a categoria de Parque Natural para cachoeira do Redondo. A implantação dessa
Unidade visa prioritariamente à realização de ações que possibilitem a inversão
do quadro de degradação e riscos de impacto ambiental que atualmente vem se
desenvolvendo na região, como o desenvolvimento do ecoturismo, promover a

visitação ordenada do local contribuindo para a preservação dos animais, vegetação e beneficiando as comunidades que vivem na região, propor um novo modelo
econômico para a região através do turismo ecológico e de aventuras, permitindo
as comunidades envolvidas o desenvolvimento social e econômico através da inserção no processo turístico e pela busca de novas alternativas, gerando emprego e renda nos diversos setores da economia promovendo o desenvolvimento
sustentável na região através de um modelo exemplar.
- Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Diante das preocupações atuais apresentadas, e das exigências legais
referentes ao setor, a Prefeitura Municipal de Barreiras está implementando o
Centro de Gerenciamento e Tratamento de Resíduos, abordando os elementos
necessários para a implantação e operação de unidade de recebimento e tratamento de resíduos sólidos urbanos e implantação e operação de aterro sanitário
na área compreendida pelo município de Barreiras. Esse modelo de gestão de
resíduos estabelecerá um planejamento das ações de recebimento, tratamento,
comercialização e destinação final adequada dos resíduos sólidos, construído por
meio de uma gestão participativa, envolvendo a sociedade de maneira organizada e o poder público.
- Combate á Poluição Sonora;
a Prefeitura de Barreiras vem atuando no combate à poluição sonora por
meio de ações como a fiscalização aos bares, restaurantes, residências, festas
e som automotivo, principalmente aos finais de semana, em regime de plantão.
Esse trabalho é realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, em parceria com a Polícia Militar, Guarda Municipal e com o apoio da Coordenadoria de
Trânsito (CONTRANS).

Figura 119. Praça Sustentável do bairro Novo Horizonte; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

mação continuada de educadores e educandos e da participação da sociedade em
geral, seja por meio de ações práticas nas comunidades, com incentivo de práticas sustentáveis, e pela organização de amostras de vídeos socioambientais,
pela promoção de espaços educadores através do Circuito Tela Verde, Sala Verde,
Sala Verde Itinerante e pela produção de material socioambiental orientador.

- Plano de Educação Ambiental.
Esse conceito consta na lei 9.795, de 1999, que define a Política Nacional
de Educação Ambiental. Segundo a política, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de
forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em
caráter formal e não formal. Neste sentido, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Barreiras-BA (SEMATUR) trabalha com diretrizes e políticas
públicas que promovem a educação ambiental em nosso município, desde a for-
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O Projeto De Cidade
Base Conceitual da Proposta Urbanística de Barreiras
Objetivos Específicos
Perímetro e Expansão Urbana
Novo Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano
Novo Sistema Viário Urbano - Propostas e Metas
Parques Urbanos - Proposta
Projetos Urbanísticos - Propostas e Metas Diversas
Eixos Complementares - Principais Propostas

plano dire
barreiras

PROPOSTAS

etor urbano
bahia
Foto: Arquivo Museu Municipal de Barreiras

a. O PROJETO DE CIDADE

O Plano Diretor de Barreiras – Planejamento Participativo apresenta
neste capítulo o “Projeto de Cidade”, conceituado pelo Plano Diretor Urbano de
2004, como um “conjunto de proposições e intervenções que buscam a construção
da cidade ideal, de acordo com o ponto de vista dos beneficiários, pela articulação
de projetos urbanos pontuais, diligentemente definidos e localizados, para que seus
efeitos transcendam as áreas de intervenção direta e possam gerar benefícios socioeconômicos e/ou físico-ambientais...” (PDU – 2004).
“...o partido urbanístico representa a cidade almejada, do ponto de vista da
população, tal como expressado por suas diversas comunidades na fase de planejamento estratégico do PDU, concretizado em propostas que buscam a qualidade
físico-ambiental do espaço urbano projetado. No sentido prático, constitui-se na representação gráfica desse “ideal de cidade”, manifestado nas estratégias, diretrizes e
intervenções propostas e refletido no desenho urbano do Projeto de Cidade, na modelagem de desenvolvimento espacial e na implementação dos projetos estratégicos e
estruturantes. ” (PDU – 2004).
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b. BASE CONCEITUAL DA PROPOSTA URBANÍSTICA
O Projeto de Cidade - Propostas

A cidade de Barreiras apresenta em sua geografia quatro grandes referenciais, que definem características próprias e/ou especiais do território urbano
da sede do município. São duas encostas, formadas pelas Serras da Bandeira e do
Mimo, complementadas por amplo vale, banhado pelos Rios Grande e de Ondas.
A área definida pela Lei do Perímetro Urbano é muito ampla e inclui
grandes vazios habitacionais, o que torna desnecessária a proposição de sua
ampliação territorial, a curto prazo. Com esta configuração do tecido urbano, é
importante e estratégico, para a melhor adequação física da cidade e melhoria
da qualidade de vida da população, projetar sistema viário de forma integral. Em
outras palavras, propor toda a rede de vias arteriais para implantação imediata ou execução futura, como também planejar a ampliação do anel de contorno
rodoviário. Para começar, seguindo a estratégia de visão de futuro da cidade, é
fundamental intervir, de forma direta, na atual BR-242, implantando no trecho
urbano, ampla avenida, desde o trevo da BR-135, na saída para o Estado do Piauí,
até a saída para a capital Salvador, no Leste da cidade.
A obra contempla a modernização do espaço urbano, com amplos passeios públicos, ciclovias, arborização correta, pontos de ônibus e iluminação pública moderna, além de mobiliário urbano adequado. O objetivo é valorizar todo
o centro histórico, área mais adensada de Barreiras e verdadeiro patrimônio cultural da população.
Para a concretização desta visão urbanística, são fundamentais ações
complementares, como implantação de parques urbanos, ajustados ao Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo e equipados de acordo com os anseios da
população local e visitantes. No projeto inicial, estão previstos cinco parques urbanos, que serão diferenciais no desafio de melhoria da qualidade de vida dos
moradores, embelezando a paisagem urbana e proporcionando novo processo de
desenvolvimento ambiental sustentável da cidade.
A proposta urbanística concebida, de visão sistêmica, trata da área urbana como grande teia de comunicação e integração, com articulação da mobilidade, respeito à hierarquia de vias públicas, preservação de recursos naturais e ocupação adequada do solo, consolidando a cidade que todos sonham e projetam.
A cidade de Barreiras, com mais de 120 anos de existência, já teve na
navegação fluvial, o principal meio de movimentação de pessoas e cargas, na bacia do Rio Grande, tendo como a principal paisagem e atração urbana as construções ribeirinhas. Com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, vieram os
automóveis, caminhões e ônibus e, com a expansão do tráfego destes veículos,
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exigiu-se a abertura e ampliação de vias urbanas e a implantação, pavimentação
e duplicação de rodovias.
Neste processo, Barreiras ganhou sistema rodoviário articulado com três
estradas cortando a cidade. Com isso, o Rio Grande foi perdendo a função de
navegação e suas margens, a condição de centro histórico e cartão de visitas da
cidade. Com a movimentação de pessoas e cargas sobre rodas, as ruas e rodovias assumiram a movimentação da navegação e houve o gradual distanciamento da população em relação ao rio e sua paisagem. Como conseqüência, o
curso d’água e o próprio centro histórico, antes tão importantes na paisagem e
vida da cidade, acabaram ficando em segundo plano na atenção da população. O
aumento do trânsito de veículos na cidade, sobre rodovias e vias urbanas, também trouxe outras conseqüências, além do abandono do rio e suas margens e a
poluição sonora, do solo e do ar, como o risco de deslizamentos em áreas de risco,
de acentuado declive.
Para reverter os impactos da urbanização, modernização do transporte e
crescimento da cidade, o Plano de Diretor Urbano (PDU) 2004 já previa o resgate
das belezas e atrações do Rio Grande e centro histórico. Entre as propostas, estavam a implantação do parque linear do Rio Grande e o ordenamento da urbanização das margens do Rio de Ondas, visando a intensificação da relação direta da
população com os cursos d’água e o centro histórico. Para isso, são necessários
novos e modernos equipamentos urbanos, voltados ao desenvolvimento de boa
política ambiental, atividades de esporte e lazer, mobilidade urbana e turismo.

c. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O Projeto de Cidade - Propostas

Implantar, ampliar e melhorar os equipamentos urbanos, investindo em
mobilidade, áreas de lazer, preservação e/ou recuperação ambiental e desenvolvimento sustentável, visando à melhoria da qualidade de vida da população.
Como exemplo disso, pode ser citado os projetos de revitalização de vias
urbanas, transformando-as em amplas e modernas avenidas e a implantação de
novos parques lineares e/ou urbanos, resgatando paisagens históricas e belezas
naturais da cidade. Tais medidas reduziriam o tempo de deslocamento de pessoas entre a residência e o trabalho ou vice-versa, da moradia para a escola e de
passeios, entre outros, diminuindo, na mesma proporção, o consumo e gastos
com combustível fóssil, a poluição do ar e o desgaste físico e emocional dos cidadãos.
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d. PERÍMETRO E EXPANSÃO URBANA
O Projeto de Cidade - Propostas

A área que está definida na lei do perímetro urbano é ampla, resultando
em grandes vazios, o que torna desnecessário pensar, no curto prazo, em uma
ampliação territorial. Dessa forma, a poligonal foi mantida tal como era, a fim
de estimular o desenvolvimento da cidade nos espaços já existentes, evitando a
dispersão dos equipamentos urbanos.
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Mapa 30. Mapa do Perímetro Urbano Proposto; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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e. NOVO ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
O Projeto de Cidade - Propostas

O zoneamento urbano-ambiental caracteriza a Cidade a partir dos seus
aspectos físico-ambientais, com ênfase no padrão de habitação, parcelamento
do solo, sistema de circulação e infra-estrutura existente, de modo a permitir o
crescimento das áreas urbanas, o atendimento das demandas de infra-estrutura,
de serviços e o interesse da comunidade, sem comprometer a estabilidade dos
sistemas sócio-ambientais e a qualidade da vida.
As zonas de ocupação do solo da Cidade, concebidas em função das características, do estágio de ocupação, das restrições ambientais e das condições
atuais de infra-estrutura, são as seguintes:
ZONA DE OCUPAÇÃO PRIORITÁRIA (ZOP): enquadram-se nesta categoria aquelas áreas com potencial de urbanização Subaproveitado, com existência
de grandes vazios urbanos e sistema viário e de transportes, comércios, serviços
e infraestrutura básica insuficientes, que devem ser complementados para estimular a sua ocupação, subdividindo-se em:
a) Zona de Ocupação Prioritária 1 (ZOP 1);
b) Zona de Ocupação Prioritária 2 (ZOP 2);
c) Zona de Ocupação Prioritária 3 (ZOP 3);
d) Zona de Ocupação Prioritária 4 (ZOP 4);
e) Zona de Ocupação Prioritária 5 (ZOP 5).
ZONA DE OCUPAÇÃO SECUNDÁRIA (ZOS): enquadram-se nesta categoria aquelas áreas que, apesar de não apresentarem restrições de uso e ocupação,
demandam custos maiores de implantação devido à ausência de infra-estrutura
básica, subdividindo-se em:
a) Zona de Ocupação Secundária 1 (ZOS 1);
b) Zona de Ocupação Secundária 2 (ZOS 2);
ZONA CENTRAL (ZC): local de concentração de atividades de convergência, de animação e de convívio social e cultural, com predominância de atividades
comerciais e de prestação de serviços;
ZONA MISTA (ZM): configurada como área de expansão da zona central,
possuindo, atualmente, características de uso residencial e comercial;
ZONA DO CENTRO HISTÓRICO (ZCH): caracterizada pela região ocupada

166

desde a fundação da cidade, onde se pretende manter o patrimônio histórico,
preservar as construções antigas e as atuais condições de ocupação. Nesta zona
deverão ser restringidas e ordenadas as construções futuras buscando preservar
as características originais de ocupação e arquitetura.
ZONA RESIDENCIAL (ZR): áreas onde predomina a ocupação habitacional. Subdividem-se em:
a) Zona Residencial 1 (ZR 1);
b) Zona Residencial 2 (ZR 2);
c) Zona Residencial 3 (ZR 3);
d) Zona Residencial 4 (ZR 4);
e) Zona Residencial 5 (ZR 5);
f) Zona Residencial 6 (ZR 6);
g) Zona Residencial 7 (ZR 7).
ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS): Áreas destinadas para a
produção de habitação de interesse social, regularização fundiária de assentamento irregular já existente e recuperação urbanística e ambiental. Nesta zona o
uso será misto, devendo ser incentivado a construção de equipamentos sociais
e culturais, de espaços públicos, bem como o comércio e serviço de caráter local.
As áreas de interesse social devem ser contempladas com:
- construção E melhoria de unidades habitacionais e urbanização das
sub-áreas precárias;
- Qualificação urbanístico-ambiental, com implantação de infraestrutura,
serviços e equipamentos sociais, transportes, pavimentação, arborização dos logradouros e relocação das famílias situadas em áreas de risco ou valor ambiental;
- Regularização fundiária dos imóveis em conformidade com os instrumentos previstos na Lei Federal nº 10.257/2001;
Subdividem-se em:
a) ZEIS 1
b) ZEIS 2
c) ZEIS 3
d) ZEIS 4
ZONA ESPECIAL (ZE): são áreas que, em função de peculiaridades urbanísticas ou ambientais, serão, de acordo com o Plano Diretor Urbano e com esta

Lei, objeto de diretrizes e parâmetros urbanísticos específicos.
a) ZE 1: Área na parte alta da cidade, com difícil acesso a infraestrutura
básica e atualmente sem ocupação relevante, destinada a abrigar chácaras, sítios, estâncias.
b) ZE 2: Zona de uso misto destinada a abrigar predominantemente atividades complementares a ZONA CULTURAL ESPORTIVA, tais como hotéis, restaurantes e serviços e comércio em geral.
ZONA ESPECIAL AGRÍCOLA (ZEA)
a) ZEA 1: Zona cuja ordenação de uso e ocupação do solo considera a pré-existência de áreas de produção agrícola, o Rio Grande e o Ribeirão. Prevalecem
atividades agrícolas, de criação animal e aquelas de apoio e complementação,
compatíveis entre si. Na ZEA será admitida a coexistência com outros usos e atividades, desde que tenham baixa intensidade de ocupação do solo e que tenham
principalmente a finalidade de dar suporte ao exercício da atividade agrícola, sem
causar impactos negativos à produção.
b) ZEA 2: Zona de uso misto cuja ordenação de uso e ocupação do solo
considera a pré-existência de áreas de produção agrícola, agrovilas, o Ribeirão e
pela Serra do Mimo.
ZONA DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (ZAA): Zona de uso misto, cuja
ordenação de uso e ocupação do solo se caracteriza pela previsão de edificações,
equipamentos e instalações destinadas a grandes usos institucionais, abrigando
predominantemente os Serviços de Administração Pública.
ZONA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS (ZAE): Zona de uso misto, cuja ordenação de uso e ocupação do solo se caracteriza pela existência e previsão de
edificações, equipamentos e instalações destinadas a grandes usos institucionais, abrigando predominantemente as Atividades Educacionais.
ZONA RIO DE ONDAS (ZERO)
São áreas com características naturais relevantes, importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar da população nas proximidades do Rio de Ondas;
a) ZONA RIO DE ONDAS 1: zona lindeira às margens do Rio de Ondas, que
em função de peculiaridades ambientais deve ter uso e ocupação controlados e

regulamentados, estimulando a preservação da área. Uso voltado predominantemente para chácaras, balneários, clubes, hotéis, pousadas, restaurantes e bares.
Limita-se à norte com a BR-242.
b) ZONA RIO DE ONDAS 2: zona de uso misto, próxima ao Rio de Ondas,
que em função de peculiaridades ambientais deve ter uso e ocupação controlados e regulamentados.
ZONA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS (ZSR): Zona de uso misto, com a finalidade principal de atender as atividades vinculadas ao transporte e tráfego
pesado intenso, como oficinas mecânicas, estacionamentos, postos de gasolina,
galpões, bem como serviços e comércio que não conflitem entre si.
ZONA CULTURAL ESPORTIVA (ZCE): Zona de uso misto destinada a abrigar predominantemente atividades que, por suas características únicas, como
centros de convenção, grandes áreas de lazer, recreação e esportes, necessitem
disciplina especial de uso e ocupação do solo.
ÁREA ESPECIAL AEROPORTUÁRIA (AEA): são áreas regidas por normas
resultantes de estudos específicos de ordenação do solo, sendo objeto de programas de gestão urbana para implantação, pelo proprietário, pelo poder público
ou pela parceria entre ambos, de atividades compatíveis com o interesse específico a que se destinam, incluindo os estabelecimentos de serviços e operação
aeroportuária civil; conjuntos, condomínios e loteamentos empresariais e/ou industriais, conjugados ou separadamente, permitidas em zona de expansão urbana. (lei 1064/2014)
ZONA INDUSTRIAL (ZI): são áreas de intensificação do setor secundário
e de seu apoio;
ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA (ZOC): caracterizada pelas áreas
de elevada qualidade paisagística e de preservação ambiental, onde se pretende
manter as atuais condições de ocupação, mas deverão ser restringidas as ocupações futuras em razão de limitações de ordem físico ambiental;
trução.

ZONA DO 4º BEC: área federal do 4º Batalhão De Engenharia De Cons-
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Mapa 31. Mapa de Zoneamento Urbano Proposto; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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Toda edificação será regulada, em cada zona, com base nos parâmetros
urbanísticos, conforme a tabela:
PARÂMETROS URBANÍSTICOS PARA O ZONEAMENTO URBANO DE BARREIRAS
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ZONA(1)

LOTE
MÍNIMO (m2)

ÍNDICE DE
PERMEABILIZAÇÃO
MÍNIMA (TP) (%) (1)

ÍNDICE DE
OCUPAÇÃO
(IO) (2)

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO
BÁSICO (CAB) (3)

ZOP(1)

200,00

20%

0,65

1,3

ZOP(2)

200,00

20%

0,65

ZOP(3)

200,00

30%

ZOP(4)

360,00

ZOP(5)

360,00

ZOS(1)

ALTURA
MÁXIMA
(m) (4)

Nº DE
PAVIMENTOS
(5)

RECUO FRONTAL
MINIMO (m)

REQUISITOS/
PRERROGATIVAS
ESPECIAIS

9,0

2

3

1,3,4

2,5

45,0

15

3

1,3,4,6,9,11

0,60

2,4

15,0

4

3

1,3,4,5,8

30%

0,60

2,4

9,0

2

3

1,4,5,8

20%

0,65

2,4

15,0

4

3

1,4,5,8

200,00

20%

0,65

1,3

9,0

2

3

1,3

ZOS(2)

200,00

20%

0,65

1,3

9,0

2

3

2,3

ZC

200,00

10%

0,85

4,0

82,0

25

0

2

ZM

360,00

15%

0,85

4,0

82,0

25

0

2

ZCH

200,00

10%

0,80

2,4

12,0

3

0

2

ZR(1)

200,00

10%

0,70

2,0

15,0

4

0

2,3,4,5,8

ZR(2)

200,00

15%

0,70

3,0

36,0

10

2

1,4,6,9,11

ZR(3)

200,00

30%

0,60

3,0

82,0

25

3

1,4,7,10,12

ZR(4)

200,00

20%

0,70

2,0

15,0

4

3

1,4,5,8

ZR(5)

200,00

20%

0,75

4,0

82,0

25

2

1,6,9,11

ZR(6)

200,00

20%

0,75

2,5

36,0

10

3

1,4,6,9,11

ZR(7)

200,00

15%

0,70

2,5

36,0

10

3

1,6,19,11

ZEIS(1)

60,00

10%

0,80

1,6

9,0

2

1,5

2,3

ZEIS(2)

60,00

10%

0,80

1,6

9,0

2

1,5

2,4

ZEIS(3)

125,00

10%

0,80

1,6

9,0

2

2

1,3,4

ZEIS(4)

125,00

10%

0,80

1,6

9,0

2

2

1,4

ZE(1)

10000,00

90%

0,10

0,2

9,0

2

3

1,4

ZE(2)

200,00

20%

0,70

2,5

15,0

4

3

1,4,5,8

ZONA(1)

LOTE
MÍNIMO (m2)

ÍNDICE DE
PERMEABILIZAÇÃO
MÍNIMA (TP) (%) (1)

ÍNDICE DE
OCUPAÇÃO
(IO) (2)

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO
BÁSICO (CAB) (3)

ZEA(1)

3000,00

80%

0,20

0,6

ZEA(2)

360,00

20%

0,70

ZAA

360,00

30%

0,60

ZAE

360,00

30%

ZERO(1)

600,00

ZERO(2)

ALTURA
MÁXIMA
(m) (4)

Nº DE
PAVIMENTOS
(5)

RECUO FRONTAL
MINIMO (m)

REQUISITOS/
PRERROGATIVAS
ESPECIAIS

12,0

3

3

1,4

2,5

15,0

4

3

1,4,5,8

2,0

36,0

10

5

1,4,6,9,11

0,60

2,0

36,0

10

5

1,4,6,9,11

70%

0,30

0,6

9,0

2

3

1,4

360,00

20%

0,70

2,5

15,0

4

3

1,3,4,5,8

ZSR

250,00

20%

0,65

2,0

15,0

4

2

1,3,4,5,8

ZCE

360,00

30%

0,65

2,5

15,0

4

3

1,4,5,8

AEA

-

-

-

-

-

-

-

-

ZI

-

-

-

-

-

-

-

-

ZOC

-

-

-

-

-

-

-

13

ZBEC

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTAS:
(1) Taxa Permeável (TP) - é a relação mínima permitida entre a área onde não é permitido edificar ou revestir o solo com material que impeça ou dificulte a absorção das águas de chuva (Sp) e a Área Total do
Terreno (St). TP = Sp/St x 100.
(2) Índice de Ocupação (IO) – é a relação máxima permitida entre a área ocupada (So) da edificação e a área total do terreno (St). IO = So/St
(3) Coeficiente de Utilização Básico (CAB) – é a relação permitida entre a área construída (Sc) de uma edificação e a área total do terreno (St). CAB = Sc/St
(4) Altura medida do nível do meio fio ao ponto mais alto da cobertura.
(5) Inclusive o Pavimento Térreo.
REQUISITOS / PRERROGATIVAS ESPECIAIS:
1. Permitido no máximo colar em duas divisas do lote.
2. Permitido colar em três divisas do lote.
3. Permitidos parâmetros especiais para áreas de interesse social, nos casos de reurbanização/re-locação e empreendimentos novos.
4. Licenças para novas construções em empreendimentos existentes condicionadas à implantação da infra estrutura por parte do loteante.
5. Empreendimentos com altura superior a 15,00 m devem ser analisados pelo órgão competente.
6. Empreendimentos com altura superior a 36,00 m devem ser analisados pelo órgão competente.
7. Empreendimentos com altura superior a 57,00 m devem ser analisados pelo órgão competente.
8. Empreendimentos 15,00 m estarão sujeitos à outorga onerosa do direito de construir e a transferência do direito de construir, conforme determinado em lei específica.
9. Empreendimentos com altura superior a 36,00 m estarão sujeitos à outorga onerosa de direito de construir e a transferência do direito de construir, conforme determinado em lei especificada.
10. Empreendimentos com altura superior a 57,00 m estarão sujeitos à outorga onerosa de direito de construir e a transferência do direito de construir, conforme determinado em lei especificada.
11. Para os empreendimentos com altura superior a 36,00 m será exigido estudo prévio de impacto de vizinhança (EPIV).
12. Para os empreendimentos com altura superior a 57,00 m será exigido estudo prévio de impacto de vizinhança (EPIV).
13. Área não edificada ou de preservação ambiental. As edificações existentes serão mantidas e/ou realocadas.
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f. NOVO SISTEMA VIÁRIO URBANO - PROPOSTAS E METAS
O Projeto de Cidade - Propostas
PROPOSTAS
A proposta do novo sistema viário de Barreiras busca integrar toda a rede
viária urbana, consolidando, ampliando e criando novas vias que possibilitem roteiros alternativos de tráfego, expansão do transporte urbano para todos os bairros, com o propósito de oferecer mobilidade urbana satisfatória e sustentável.
Para que esta proposta se consolide, são necessárias as seguintes ações:
- Implantar nos vazios urbanos e nas áreas de expansão, com hierarquia
definida por lei, as vias arteriais e vias coletoras dos futuros loteamentos.
- Consolidar, ampliar e integrar vias paralelas às rodovias federais que
fragmentam a cidade, oferecendo novas opções ao tráfego urbano, tanto pelas
vias arteriais e/ou por vias coletoras.
- Ampliar o roteiro do transporte coletivo urbano, com novas travessias
sobre o Rio Grande e o Rio de Ondas, oferecendo opções de trafegabilidade e
aliviando o intenso fluxo nas rodovias que cortam a cidade.
-Prevenir e impedir invasões nas encostas urbanas com a implantação
estratégica de vias, como ocorrerá com a ampliação do anel viário, nos fundos da
área do 4º BEC. Da mesma forma dar-se-á em outras vias do perímetro urbano
na região sudoeste e na via de integração interbairros que circunda a cidade.
- Valorizar as avenidas das margens dos rios, para que, além do papel
de preservação ambiental, sejam reconhecidas pela fundamental importância
de vias estruturantes do sistema viário global, contribuindo para a valorização
paisagística, as atividades de lazer e o incentivo ao turismo municipal. Projetar
estas avenidas com paradas de ônibus, estacionamentos, restaurantes, espaços contemplativos, ciclovias, academias ao ar livre, parque infantil e tudo que
possa contribuir para a preservação da orla e o enriquecimento paisagístico. As
avenidas propostas para as margens do rio de Ondas deverão observar algumas
particularidades para atender tendências atuais, como habitação urbana, chácaras recreativas, balneários, bares, restaurantes, pousadas e outras atividades de
lazer que estes espaços vazios possam abrigar.
- Elaborar e executar o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana
como importante ferramenta para a modernização de toda a mobilidade urbana,
além de criar órgão eficiente para a superação deste complexo problema. Esta
ação deve ser implementada seqüencialmente a aprovação deste Plano Diretor.
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METAS PARA O SISTEMA VIÁRIO
- Implantar sinalização que propicie organização e promover a conscientização e educação de trânsito, garantindo orientação, fluidez, conforto e segurança do tráfego. Implantar estacionamentos públicos e privados, que assegurem
a mobilidade necessária para toda a população.
- Ampliar o transporte coletivo urbano, especialmente, em algumas ruas
estrategicamente localizadas, para serem corredores de ônibus, inclusive no interior de bairros, com paradas centralizadas e de fácil acesso. Seria um modelo
simplificado, eficaz e de grande viabilidade que poderia melhorar o funcionamento do sistema.
- Projetar a implantação de estações de transbordo de passageiros como
nova opção para o atendimento do futuro crescimento do número de usuários.
Estas estações deverão ocupar espaços estrategicamente definidos, superando
as dificuldades da atual estrutura.
- Incentivar o uso da bicicleta como alternativa de transporte urbano,
como já ocorre em capitais e cidades de médio porte. Barreiras possui grande
número de ciclistas que percorrem as ruas da cidade diariamente, sujeitando-se
ao desconforto, insegurança e até discriminação pela má educação no trânsito.
Vias exclusivas para este transporte individual deverão ser implantadas no centro
mais adensado da cidade. A título de conforto ambiental, as ciclovias poderão
estar localizados ao longo de passeios ou em ruas arborizadas e com pouco trânsito. A Avenida Getúlio Vargas é um exemplo disso e poderá ser utilizada como
rota preferencial de ciclistas que vem de Barreirinhas em direção à Vila Brasil.
- Implantar um programa com grande ênfase na pavimentação e manutenção das vias, principalmente nos bairros mais antigos da cidade com expressiva densidade habitacional.
- Estudar, em parceria com o 4º BEC, um Plano Rodoviário Municipal e/ou
Consórcio Rodoviário viabilizando a pavimentação nos principais acessos às vilas
e povoados do município.
- Ampliar o programa de regularização dos passeios públicos, promovendo a melhora na acessibilidade.
- Viabilizar a construção de passarelas para pedestres ao longo da rodovia BR-135.
- Desenvolver estudos visando implantar vias marginais paralelas à Rodovia BR-242, sobretudo, na região leste, saída para Salvador, onde existe grande sobrecarga viária e um grande número de loteamentos já aprovados na região.
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Mapa 32. Mapa do Sistema Viário Proposto; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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g. PARQUES URBANOS - PROPOSTA
O Projeto de Cidade - Propostas

A implantação de diversos e novos parques urbanos em Barreiras vai
além dos interesses ambientais. A iniciativa visa também, o resgate do patrimônio cultural, o incentivo ao lazer e turismo, a recuperação das relações das pessoas com edifícios e regiões históricas e a promoção do desenvolvimento econômico e humano da cidade, de maneira sustentável e coerente com o crescimento
de Barreiras.
Para isso, são previstas as seguintes novas áreas de lazer e valorização
dos recursos naturais:
1. Parque da Serra da Bandeira, integrando a paisagem do entorno urbano na Região Norte da cidade, incluindo Aeroporto Municipal, Mirante do Kipar ou
Cidade de Pedra e trilhas ecológicas;
2. Parque da Serra do Mimo, na Região Sudeste da cidade;
3. Parque Linear do Rio Grande ou Parque da Orla, na Região Central;
4. Parque Linear Rio de Ondas, na Região Oeste;
5. Parque Linear do Ribeirão, integrando o entorno urbano na Região Sul
da cidade.
6. Zona Especial Rio de Ondas, que são áreas com características naturais relevantes, importantes para a qualidade de vida e o bem-estar da população
nas proximidades do Rio de Ondas, mais especificamente a ZONA RIO DE ONDAS
1 que é uma zona lindeira às margens do Rio de Ondas, que deve ter seu uso e
ocupação controlados e regulamentados, estimulando a preservação da área.
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Figura 120. Imagem ilustrativa, Parque Fluvial de Barreiras, proposta do Ministério do Meio Ambiente
de projeto para parque às margens do Rio Grande, arquiteto consultor Rômulo Bonelli; Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras.

N

Mapa 33. Mapa de Parques Urbanos Propostos; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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h. PROJETOS URBANÍSTICOS - PROPOSTAS E METAS DIVERSAS
O Projeto de Cidade - Propostas
Propostas Diversas
- Criar uma região administrativa visando centralizar no entorno do futuro Paço Municipal todas as sedes de órgãos públicos, tanto de atividades do
município, como do Governo Estadual e Governo Federal. Este novo espaço será
uma âncora de dinamização da região, compreendida pelo encontro do Rio de
Ondas e do Rio Grande, proximidades com o campus da Universidade Federal do
Oeste da Bahia – UFOB, na região Oeste da cidade;
- Implantar quatro terminais de ônibus urbanos, possibilitando a criação
do sistema de transporte público integrado. Um terminal na região entre os Bairro Santo Antonio e o Residencial São Francisco; um terminal entre a UNEB e o
Jardim América; um terminal no Bairro Morada da Lua, entre a Usina de Arroz e o
Salão de Festas Gil França e o último próximo ao Hospital Municipal Eurico Dutra.

- Elaborar e implantar projeto de requalificação do eixo central da cidade
dentro da área da BR-242 que será municipalizada, compreendido pelo trecho
que inicia no trevo da BR-242 com a BR-153, até encontrar com o anel viário
leste na saída para Salvador. Nesta reurbanização serão contempladas ações e
obras que atendam ao transporte coletivo, amplos passeios públicos, ciclovias,
adequada arborização urbana, estacionamentos públicos, estímulo à criação de
estacionamentos privados, iluminação pública adequada, entre outros;
- Revitalizar o Centro Histórico de Barreiras com o objetivo central de
preservar a estrutura arquitetônica, as atividades culturais ali desenvolvidas,
bem como viabilizar as atividades comerciais e turísticas, garantindo a sustentabilidade do local. A proposta de sustentabilidade deverá, necessariamente, passar por uma boa articulação econômica permitindo que investimentos públicos e
privados aconteçam na região;

Figura 121. Imagem ilustrativa de projeto para o Centro Histórico de Barreiras, proposta do Escritório do Plano Diretor; Fonte: Escritório do Plano Diretor.
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Metas Diversas
- Implantar sistema de macro e micro drenagem de águas pluviais na cidade, com especial atenção aos bairros de Vila Rica, Santo Antônio, Vila Amorim,
Morada da Lua, Loteamento São Paulo, Serra do Mimo, Santa Luzia, Sombra da
Tarde, Buritis, Morada Nobre e Vila Brasil;
- Controlar com maior efetividade os parâmetros construtivos dos projetos de edificações, principalmente relativos aos gabaritos de altura;
- Criar dispositivo legal que impeça a alienação e/ou doação de ruas e
outros logradouros públicos. Estas vias devem ser tratados como áreas públicas
de uso específico. A doação ou alienação de lotes públicos é danosa ao município, principalmente no caso de Barreiras, pela grande carência de áreas para a
implantação de unidades de saúde, educação, desportivas, praças e congêneres;
- Dar prioridade ao programa previsto na PDU 2004, denominado Programa Estratégico de Urbanização e Paisagismo que visa o embelezamento da
cidade e minimiza os efeitos do micro clima local. Em resumo, um grande programa de arborização urbana integrado ao projeto de mobilidade;
- Viabilizar a estruturação de uma agência reguladora para acompanhar
as concessões de serviços públicos como: transporte, abastecimento de água,
rede de esgoto, entre outros;
- Ampliar o serviço de iluminação urbana para todos os logradouros, implantar a eletrificação rural e atualizar o sistema buscando eficiência energética;
- Ampliar o programa municipal de regularização fundiária;
- Regulamentar a implantação de empreendimentos de risco nas áreas
urbanas.
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i.

EIXOS COMPLEMENTARES - PRINCIPAIS PROPOSTAS

O Projeto de Cidade - Propostas

O Plano Diretor de Barreiras – Planejamento Participativo tem como
principal objetivo a efetiva melhoria da qualidade de vida de toda a população do
município.
Este avanço vai além de obras públicas, pois depende também de eficiência de serviços, identificação e avaliação correta de demandas da sociedade e
empreendimentos prioritários para o bem-estar dos cidadãos em suas atividades sociais, culturais e profissionais.
Afinal, para ter qualidade de vida, o cidadão necessita ou depende de
habitação, emprego, renda, saúde, educação, transporte, cultura, lazer, esporte,
mobilidade, segurança, recursos naturais preservados, administração competente, legislação moderna e assistência social, entre outros serviços e atendimentos, do poder público e dos segmentos produtivos.
Consciente de que a cidade se desenvolve a partir das estratégias integradas e transversais de diferentes setores, o Plano Diretor de Barreiras – Planejamento Participativo elaborou o Projeto de Cidade de maneira ampla, incluindo à
visão de cidade idealizada as principais propostas da Economia, Educação e Cultura, Saúde, Esporte e Lazer, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente e Aspectos
Administrativos.
Este Plano Diretor abrange todos esses direitos e benefícios, demonstrando que o município de Barreiras sabe aonde, quando e como chegar.
ECONOMIA
Na área econômica, o plano reconhece a importância dos segmentos
produtivos não apenas na geração de emprego, renda, riquezas, estabilidade
social, tributos e novas oportunidades de negócios, mas também na produção,
transformação e oferta de alimentos de qualidade, para consumidores locais, regionais, nacionais e internacionais.
Sendo assim, as propostas e metas incluem ações e investimentos em
atividades e nos setores primário, secundário e terciário, valorizando sua interdependência e contribuição para o desenvolvimento econômico e humano de
Barreiras.
Para o setor primário, destaca-se a implantação de Central de Abastecimento, com gestão compartilhada entre poder público, produtores e distribuidores.
Para o ser secundário, entre as principais proposições, destaca-se a
criação da Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste da Bahia, operando
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dentro do plano de gestão compartilhada e visando o fortalecimento regional,
através da elaboração e condução de projeto de crescimento integrado.
Da mesma forma, é fundamental a elaboração de estudos técnicos que
possibilitem a implantação de Terminal de Cargas no Aeroporto Regional de Barreiras.
Para o setor terciário, está prevista a implantação de Política Municipal
de Turismo, promovendo treinamentos e cursos permanentes de capacitação de
mão-de-obra, fóruns e seminários e participação de eventos nacionais do setor
e o incentivo à expansão de empreendimentos locais, especialmente com perfil
distribuidor e/ou atacadista.
EDUCAÇÃO E CULTURA
A educação é fundamental para o desenvolvimento econômico e humano
do município, pois cidadãos não crescem como indivíduos e comunidade, sem
escolaridade e formação profissional de qualidade, desde a alfabetização até o
ensino superior.
Com esse entendimento foram formuladas propostas e definidas metas
para a expansão e melhoria da Educação Infantil, Educação Fundamental, Educação Especial, Ensino Médio, Educação para Jovens e Adultos, Ensino Superior,
com a construção, ampliação, melhoria e equipamento de prédios escolares e a
formação continuada de professores e servidores administrativos.
Para a cultura, estão sendo propostas a implantação de Conselho, Plano
e Fundo Municipal de Cultura.
Da mesma forma a estruturação de Setores e Espaços de Interesse Cultural, Esportivo e Turístico em diversos pontos do município.
Além disso, a elaboração de Calendário Anual da Cultura, abrangendo
promoções da gastronomia regional, costumes típicos, festivais de música, festivais literários e teatrais e outras atividades culturais.
SAÚDE
Na saúde são quatro as prioridades estratégicas:
- Federalização do Hospital Municipal Eurico Dutra, transformando-o
em estabelecimento universitário vinculado à Universidade Federal do Oeste da
Bahia (UFOB).
- Implantação de Centro de Oncologia, para o atendimento de pacientes
portadores de câncer,

- Construção e equipamento de nova sede para a Maternidade Municipal
com Centros de Parto Normal (CPN).
- Construção e equipamento de Hospital Municipal Pediátrico, destinado
ao atendimento integral da população infantil, local e regional.
ESPORTE E LAZER
Para o esporte e lazer, entre os investimentos previstos, estão:
- Implantação de Centros Multiuso Nucleados, com construção ou adequação de quadras poliesportivas como espaços que permitam também a realização de atividades culturais, artísticas e educativas em bairros e zona rural.
- Reforma de quadras esportivas em todo o município.
- Estruturação e ordenamento da área da Prainha, nas margens do Rio
de Ondas.
- Capacitação de profissionais e gestores para atuar na área do esporte
e lazer.

- Construção do Novo Centro Administrativo do município, integrado a
outros espaços públicos estaduais e federais;
- Destinação de no mínimo 5% dos recursos financeiros do orçamento
anual do município para projetos deste Plano Diretor;
- Implantação de sistema on-line que permita ao cidadão o acompanhamento de projetos, execução de obras e do atendimento de serviços públicos.
- Implantação da Fundação Escola de Governo para a promoção de programa de treinamento profissional, desenvolvimento de tecnologia de informação e inovação da gestão.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Para o desenvolvimento social, as principais proposições abrangem:
- Implantação de Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
- Instalação de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), junto
ao Residencial São Francisco e Arboreto,
- Implantação do Projeto Centros Sociais Urbanos em bairros de abrangências dos CRAS, com espaço físico amplo para abrigar serviços e projetos sociais, culturais e esportivos.
MEIO AMBIENTE
No meio ambiente, estão previstos os parques urbanos:
- Parque da Serra da Bandeira; Parque da Serra do Mimo; Parque Linear
do Rio Grande ou Parque da Orla; Parque Linear do Rio de Ondas; Parque Linear
do Ribeirão, este integrando a Região Sul da cidade.
- Da mesa forma, ampliação do Programa de Arborização Urbana, com
ênfase no plantio de mudas de espécies nativas em Barreiras.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Nos aspectos político-administrativos, as propostas e metas abrangem
entre outras ações:
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ASPECTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS
a. Cenário Atual
b. Objetivos Específicos
c. Propostas e Metas

plano dire
barreiras
PROPOSTAS

etor urbano
bahia
Foto: Escritório do Plano Diretor

a. CENÁRIO ATUAL

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Barreiras teve, em 2015, população estimada em 153.918 habitantes,
segundoBarreiras teve, em 2018, população estimada em 153.831 habitantes,
segundo o IBGE. Com área de 7.538,152 km², o município é rico em belezas naturais e recursos hídricos. A cidade é de porte médio, com centro comercial e de
serviços em pleno desenvolvimento, além de começar a despontar no cenário
nacional como porta de entrada do mais novo pólo de ecoturismo da Bahia, denominado Caminhos do Oeste. Com vocação para a agropecuária, Barreiras se
destaca na produção de soja, milho, algodão, café e gado bovino. Desenvolver
este potencial em benefício da população é hoje a grande preocupação da administração municipal. Para isso, a meta é modernizar, atualizar e agilizar a gestão
pública, buscando o maior e o melhor retorno aos investimentos dos recursos do
contribuinte.
A atual Organização Administrativa foi definida dentro da Lei nº 1.235 de
21 de Fevereiro de 2017.
Os Órgãos que compõem a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Barreiras são: Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral do Município, 10 (dez) Secretarias
Municipais, além de 23 (vinte e três) Órgãos Colegiados. Os Órgãos da Administração Direta e as Secretarias Municipais possuem estruturas e competências
específicas, que contribuem para uma gestão pública eficiente e eficaz.

Os Objetivos específicos na área de Aspectos Administrativos são:
- Implementar as propostas e diretrizes estabelecidas pela população no
processo de elaboração do Plano Diretor de Barreiras – Planejamento Participativo, atuando conjuntamente com o processo de planejamento e de gestão pública.

Aspectos Político-Administrativos - Propostas
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Aspectos Político-Administrativos - Propostas

- O processo de planejamento e gestão pública municipal compreende
basicamente um conjunto de órgãos, normas, regulamentações, recursos humanos e técnicos, coordenados pelo Poder Executivo visando à integração entre os
diversos setores e ações municipais, através da dinamização da ação governamental.
Fundamentalmente baseia-se em:
- Readequar a estrutura organizacional da Prefeitura;
- Organizar as informações para o planejamento e gestão pública municipal;
- Construir indicadores de monitoramento e avaliação anual do desempenho do processo de planejamento.

c. PROPOSTAS

Aspectos Político-Administrativos - Propostas
PROPOSTAS
As propostas na área de Aspectos Administrativos são:
- Construir o novo Centro Administrativo Municipal;
- Aprovar a legislação que inclui na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
e no Plano Plurianual de Investimentos (PPA), a destinação obrigatória de no mínimo 5% dos recursos do orçamento anual do município para execução de projetos e propostas deste Plano Diretor;
- Implantar sistema on-line que permita ao cidadão o acompanhamento
de projetos, da execução de obras, do Plano Diretor e do atendimento de serviços
públicos;
- Criar a Fundação Escola de Governo, para a promoção de programa de
Treinamento e Desenvolvimento Profissional;
- Implantar sistema de controle efetivo do patrimônio público municipal.
- Implantar gestão de processo nas unidades administrativas do município;
- Implantar a Ouvidoria Municipal
- Implantar o Plano Diretor de Informática (PDI) ou Núcleo de Tecnologia
de Informática (NTI).
- Implementar ações das ZIS (Zona de Integração Sócio-Urbana).

METAS
O município de Barreiras, pelo atual estágio de desenvolvimento, exige
que o poder público local promova ações administrativas modernizadoras como:
- Estruturar, implantar e operacionalizar um sistema municipal de planejamento integrado;
- Aprimorar o controle interno através da capacitação de gestão e planejamento;
- Internalizar a cultura da gestão voltada para resultados na administração pública municipal;
- Integrar todas as unidades administrativas diretas ou indiretas através
de rede de dados;
- Melhorar a integração das estruturas administrativas, financeira e tributária;
- Promover o incremento da arrecadação tributária do município, ampliando a fiscalização;
- Ampliar a transparência e o acesso da cidadania às informações públicas.
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3

ECONOMIA
a. Cenário Atual
b. Objetivos Específicos
c. Propostas e Metas

plano dire
barreiras
PROPOSTAS

etor urbano
bahia
Foto: Arquivo Museu Municipal de Barreiras

a. CENÁRIO ATUAL

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Atualmente, Barreiras é um importante pólo agropecuário e de serviços,
o principal centro urbano, político, tecnológico e econômico da Região Oeste da
Bahia. A base da sua economia é a agropecuária, especialmente as culturas da
soja, algodão, milho, fruticultura, café e criação de gado. Está localizada a aproximadamente 857 km de Salvador, percurso esse que pode ser realizado através
de estradas asfaltadas.
Com uma população estimada pelo IBGE, em 2018, de 153.831 habitantes e PIB de R$ 2.873.963.000,00, é um importante entroncamento rodoviário
entre o Norte, Nordeste e o Centro-Oeste do País. As rodovias BR-242, BR-020
e BA-135 são as principais vias de acesso ao município, que está interligado, via
asfalto, com a maioria das cidades da Região Oeste. A cidade dispõe também de
aeroporto regional, vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado da
Bahia, com vôos diários para Salvador, Belo Horizonte e Brasília.
Barreiras é uma cidade de porte médio com um centro comercial e agroindustrial em pleno desenvolvimento. Conta com uma razoável infraestrutura de
estradas, eletrificação e telecomunicações. Dispõe de rede hoteleira diversificada
com 36 estabelecimentos e cerca de 900 leitos em hotéis, pousadas e pensões,
que oferecem conforto e bons serviços, diversos restaurantes com cardápio desde o típico regional ao internacional. Possui, ainda, 10 agências bancárias, uma
emissora de televisão retransmissora de rede de TV nacional, três emissoras de
rádio, uma sucursal de jornal estadual e periódicos locais. Conta com uma boa
rede de ensino público e ensino particular, com cerca de 194 estabelecimentos,
três instituições de ensino superior públicas e outras cinco privadas com diversos
cursos. Possui um bom atendimento na rede pública de saúde e uma ampla rede
de clínicas particulares em diversas especialidades, com 346 leitos hospitalares,
sendo 148 leitos particulares, 168 em hospital público e 30 leitos na maternidade
municipal.

-Articular o planejamento do setor público e da iniciativa privada do município, visando à redução de custos e a manutenção e a ampliação de receitas
das cadeias produtivas.
- Integrar as vilas e povoados ao processo de desenvolvimento empresarial do município, estimulando a instalação de indústrias, lojas comerciais e prestadoras de serviços em sua sede.
-Formar parcerias, através de convênios, com as universidades locais,
visando o desenvolvimento de pesquisas, formação de profissionais, inovação
e empreendedorismo nas áreas de maior destaque da economia do município.
-Incentivar e apoiar a formação de recursos humanos, com o aumento da
oferta de vagas em cursos de capacitação de nível técnico, superior e especializações, com foco na demanda local.
-Investir na ampliação e melhoria da infraestrutura, logística de transporte de cargas e passageiros, comunicação, geração e distribuição de energia
alternativa, prestação de serviços e mobilidade urbana, atendendo aos requisitos
básicos da promoção do desenvolvimento sustentável do município.

Economia - Propostas
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Economia - Propostas

c. PROPOSTAS E METAS
Economia - Propostas
PROPOSTAS
GERAIS
- Reorganizar a base econômica regional, através da diversificação, ampliação, consorciação e transformação gradativa da produção agropecuária, com
ênfase na agricultura irrigada e pecuária intensiva; implantar um sólido complexo
agroindustrial, baseado no sistema de integração ou quase integração da produção agrícola regional; e estimular as micro, pequenas e médias empresas, principalmente aquelas integradas aos setores dinâmicos da economia da região.
- Reordenar e ampliar a infraestrutura dos serviços e da capacidade de
recepção turística, através do incentivo às organizações associativas de pequenos empreendedores, rurais e urbanos, como forma de fortalecimento econômico.
- Conservar o uso racional dos recursos naturais, através do manejo adequado dos recursos de solo e água, com especial atenção à irrigação e ao uso de
agrotóxicos.
- Fortalecer as estruturas e capacidade de gestão e monitoramento dos
recursos naturais, com legislação ambiental preservacionista, saneamento e
controle ambiental da vida urbana.
- Incentivar a inovação e o desenvolvimento tecnológico regional, através
da adoção de tecnologia pelas atividades existentes e avanço tecnológico nas
atividades inovadoras, bem como, pesquisa e evolução tecnológica para conservação e uso racional dos recursos ambientais.
- Melhorar a infraestrutura urbana e rural, através de investimentos em
transporte, energia, comunicação, educação, saúde, abastecimento de água e saneamento.
PROPOSTAS PARA O SETOR PRIMÁRIO
- Implantar a Central de Abastecimento, com gestão compartilhada entre produtores, poder público e distribuidores, em área apropriada, que atenda à
demanda de toda a produção agropecuária oriunda da região do Vale, bem como
sua distribuição.
- Implementar programas de desenvolvimento para as cadeias produtivas do município, com ênfase na agricultura e pecuária da região do Vale.
- Modernizar o Centro de Abastecimento e criar feiras livres nos bairros
mais populosos e mais distantes.

- Fortalecer parcerias públicas privadas, de formação de mão de obra e
tecnologia para o desenvolvimento de projetos ligados ao agronegócio e agricultura familiar.
- Promover eventos técnicos com parcerias, juntamente com instituições
afins para o fortalecimento das cadeias produtivas, estimulando o associativismo
e o cooperativismo.
- Promover a geração e transferência de tecnologias como alternativas
para o fortalecimento tecnológico da região do Vale.
- Capacitar agentes multiplicadores para a transferência e incorporação
das tecnologias no setor agropecuário.
- Apoiar a agricultura familiar, visando à permanência do produtor no
campo através do incremento da sua produção, baseado em técnicas sustentáveis e agroecológicas.
- Implementar técnicas de precisão e sustentabilidade na pecuária, agricultura convencional e agroecológica, aquicultura e fruticultura.
- Implantar o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de forma a legalização
dos empreendimentos agroindustriais, objetivando a segurança alimentar, agregação de valor, geração de emprego e renda.
PROPOSTAS PARA O SETOR SECUNDÁRIO
- Implantar incubadora de empresas em parceria com instituições públicas e privadas, para estimular e alicerçar o crescimento de pequenas e médias
empresas.
- Criar a Agência de Desenvolvimento Regional e operar dentro do Plano
de Gestão Compartilhada, visando o fortalecimento regional, através da elaboração e condução de projeto de crescimento integrado do Oeste da Bahia.
- Promover estudos para dinamizar o Pólo Industrial de Barreiras ou criar
outro Distrito Industrial em função do diagnóstico.
- Instituir a Política Industrial do Município e criar atrativos para as indústrias locais e regionais, com a obrigatoriedade de emprego de, ao menos, 70% de
mão-de-obra local.
- Criar pólos de confecções e coureiro calçadista.
PROPOSTAS PARA O SETOR TERCIÁRIO
- Instituir a Política Municipal de Turismo, promovendo treinamentos e
cursos permanentes de mão-de-obra, fóruns e seminários turísticos, bem como,
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a participação de eventos nacionais do setor.
- Estimular a divulgação e expansão do turismo local, em suas diversas
atividades, como festas gastronômicas, feiras de negócios, eventos culturais, lazer, reservas ecológicas, pousadas rurais, competições esportivas, entre outras.
- Consolidar os setores comerciais e de prestação de serviços dentro das
cadeias produtivas do município.
- Implantar política de incentivo à expansão de empreendimentos locais,
especialmente com perfil distribuidor e/ou atacadista.
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METAS
- Fomentar a ampliação, diversificação e criação de associações e cooperativas de empresas e pessoas físicas, visando a implementação de projetos de
desenvolvimento econômico, locais e regionais.
- Buscar maiores investimentos da União, do Estado e privado na ampliação e melhoria do sistema logístico integrado multimodal. Nesta área, merece
destaque a ampliação do aeroporto regional.
- Buscar investimentos na moderna telecomunicação, como a implantação de redes de fibra óptica.
-Fortalecer o mercado local, visando a sua consolidação e o desenvolvimento integrado do município e região.
- Criar portal de informações de dados socioeconômicos do município.
-Buscar recursos financeiros junto ao Governo Estadual e Federal para
viabilizar o reaparelhamento do Aeroporto Municipal, com o objetivo de ampliar
as linhas regulares nacionais.
- Desenvolver estudos técnicos que possibilitem a implantação de um
terminal de cargas junto ao Aeroporto Municipal.
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EDUCAÇÃO E CULTURA

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Educação - Cenário Atual
Educação - Objetivos Específicos
Educação - Propostas e Metas
Cultura - Cenário Atual
Cultura - Objetivos Específicos
Cultura - Propostas e Metas

PROPOSTAS

plano dire
barreiras

etor urbano
bahia
Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

a. CENÁRIO ATUAL

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Barreiras prioriza a educação pela sua importância para o bem-estar dos
cidadãos e o desenvolvimento econômico, social e cultural do Município, do Estado e do País. Com investimento na formação continuada de professores, construção, reforma, ampliação e manutenção de educandários, o município oferece
aos alunos de todas as idades, o ensino com melhor qualidade, mas, também,
reconhece a necessidade de avançar na educação pública.
O município conta com a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e Médio, a Educação Especial, Rural, Educação de Jovens, Adultos e Idosos e Ensino
Superior atendendo aos mais diferentes segmentos da população.
É responsabilidade do município investir na educação básica, mas Barreiras vai além, apoiando as ações e reivindicações de educandários estaduais
e particulares, além de instituições de ensino superior, públicas e privadas, pois
nenhum outro investimento público garante maior e melhor retorno do que a formação educacional.

- Ampliar, renovar e qualificar a estrutura e equipamentos da rede escolar
do município, com avanços na formação de professores, na oferta de alimentação
e no conteúdo escolar, visando à melhoria da qualidade da educação, pela sua
importância para o desenvolvimento social, cultural e econômico do município,
com benefícios para alunos, famílias e a população de Barreiras.
Para atingir esse objetivo, a Prefeitura de Barreiras irá ouvir profissionais
da educação, estudantes e população, como estratégia para a melhor definição
de necessidades e prioridades das comunidades urbanas e rurais, adequando os
investimentos públicos aos legítimos anseios da comunidade escolar. Apostando
no planejamento participativo e no trabalho conjunto com todos os segmentos
envolvidos, Barreiras irá avançar na educação, como em todos os demais setores
da administração pública e da iniciativa privada.

Educação - Propostas
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Educação - Propostas

c. PROPOSTAS E METAS
Educação - Propostas
PROPOSTAS
- Investir na reestruturação da infraestrutura da rede escolar do município, introduzindo nova proposta arquitetônica com soluções de conforto térmico-ambiental.
- Instalar Núcleos de Laboratórios de Informática, com adequação de infraestrutura de educandários para o estabelecimento e equipamento das unidades.
- Informatizar a Secretaria Municipal de Educação para Gestão, com
aquisição de programas e equipamentos e treinamento de servidores, para a
gestão em rede, com acompanhamento dos processos internos da Secretaria e
dos processos externos com o cidadão.
- Investir na formação continuada de profissionais que atuam no programa de alimentação escolar.
- Gerenciar o Programa de Transporte Escolar do município com 100% da
frota de veículos próprios.
- Construir escolas nas localidades onde existem prédios alugados, considerando as normas da ABNT, para promoção da acessibilidade.
- Concluir a reforma das escolas na rede municipal de educação, adequando-as aos padrões mínimos de infraestrutura para acessibilidade, conforme
descritos na ABNT, bem como climatizar todas as salas de aula.
- Homologar no CME a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino
conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
- Implantar Núcleo de Estudos e Pesquisas da Secretaria Municipal de
Educação, em parceria com as IES, com o intuito de elaborar projetos de intervenção nas esferas administrativas e pedagógicas.
- Adequar, de forma progressiva, os espaços e estrutura física das escolas municipais para a realização das atividades culturais e esportivas, considerando as normas da ABNT, promovendo a acessibilidade e o respeito à diversidade.
- Estimular e dar condições para os professores da rede municipal de
educação ingressar nos programas de pós-graduação, em nível especialização,
mestrado e doutorado em sua área de atuação na educação municipal.
- Garantir a formação continuada em serviço de professores e demais
profissionais de educação.
- Informatizar a Secretaria Municipal de Educação e as escolas da Rede
com aquisição de programas para subsidiar a gestão e o monitoramento em

Rede, com acompanhamento dos processos internos e externos.
- Disponibilizar recursos tecnológicos e internet nas escolas, possibilitando o pleno funcionamento dos laboratórios de informática, considerando a
utilização da tecnologia assistiva com programas acessíveis aos alunos com deficiência.
- Investir na melhoria da qualidade da educação na Rede municipal de
ensino, priorizando a continuidade dos programas conveniados ao MEC.
- Implantar em parceria com as IES, 4 centros multidisciplinares compostos por pedagogos, psicopedagogos, psicólogos e assistentes sociais para atendimento de toda rede.
- Implantar biblioteca nas escolas municipais, assegurando profissional
habilitado para manuseio e orientação no acervo.
- Garantir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, no prazo
de 1 (um) ano de vigência deste PME, política municipal de formação e valorização dos profissionais da educação, assegurado que todos os professores e as
professoras da educação infantil, ensino fundamental e modalidades EJA e campo, possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
- Ampliar parcerias em regime de colaboração com as IES, para promover
formação inicial e continuada de todos os profissionais da educação do Sistema
Municipal de Educação.
METAS
EDUCAÇÃO INFANTIL
- Universalizar a educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de
forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até três anos.
- Definir as metas de expansão da rede pública municipal de educação
infantil segundo diagnóstico da Secretaria de Educação e as normas de padrão
nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais dos bairros e comunidades rurais.
- Implantar o programa de construção de Centros Municipais de Educação Infantil por bairro, bem como, de aquisição de equipamentos, visando à criação e expansão da rede física de Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI
de Barreiras.
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- Fomentar o atendimento das populações do campo na educação infantil, por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, extinguindo, progressivamente, a nucleação de escolas com a criação de Centros
Municipais de Educação Infantil - CMEI.
- Universalizar a educação Infantil na pré-escola para crianças de 4 a
5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a
atender no mínimo de 100% das crianças de até 3 anos.
- Realizar, anualmente, em regime de colaboração entre setores da gestão pública municipal, com acompanhamento do CME, levantamento da demanda por creche para a população de até 5 (cinco) anos, como forma de planejar a
oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta, com vistas a expansão
da rede pública municipal para educação infantil.
- Garantir a construção de CMEI’s por bairro, bem como na aquisição de
equipamentos, visando atendimento da Educação Infantil.
- Implantar a avaliação em rede da educação infantil, a ser realizada
anualmente, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a
infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes
com participação efetiva do CME.
- Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, permanência, inclusão e sucesso na aprendizagem das crianças na educação infantil,
em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção à infância.
- Garantir e estimular o professor efetivo/concursado lotado em escolas
de Educação Infantil, para dedicar-se nesse nível de ensino, com remuneração
digna e gratificação de 20%, com ingresso especificamente por concurso público
regulamentado no Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério.
ENSINO FUNDAMENTAL
- Universalizar o Ensino Fundamental, de nove anos, para toda a população de seis a quatorze anos e garantir que, pelo menos, 95% dos alunos concluam
essa etapa na idade recomendada.
- Promover o reordenamento da rede, garantindo nos grandes bairros da
cidade prédios escolares ofertando o ensino fundamental, inclusive, na modalidade EJA e Educação Especial.
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- Garantir a oferta do Ensino Fundamental, de nove anos, nas escolas do
campo, para que estes estudantes concluam esta etapa na idade recomendada.
- Disponibilizar recursos tecnológicos e internet nas escolas, possibilitando o pleno funcionamento dos laboratórios de informática, considerando a
utilização da tecnologia assistiva com programas acessíveis aos alunos com deficiência.
- Adequar os espaços e estrutura física das escolas municipais para a realização das atividades culturais e esportivas, considerando as normas da ABNT,
promovendo a acessibilidade e o respeito à diversidade, inclusive nos prédios alugados.
- Garantir a implantação de viveiros e hortas em escolas com a participação da comunidade escolar.
- Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa municipal de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação
de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para
atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como de produção de material didático e de formação de
recursos humanos para viabilizar a educação em tempo integral.
- Universalizar o ensino fundamental de 9 anos, para toda população de
6 a 14 anos e garantir que 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada.
- Promover reordenamento da rede, garantindo nos grandes bairros da
cidade prédios escolares, ofertando o ensino fundamental, inclusive, na modalidade EJA e Educação especial.
- Promover o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas pedagógicas que assegurem a alfabetização de todos os alunos,
até o final do 2° ano do ensino fundamental, estimulando as escolas a criarem
instrumentos de avaliação, monitoramento, e ampla divulgação em recursos
educacionais abertos, dos resultados dos exames internos e externos;
- Estabelecer parcerias com as Instituições de Ensino Superior – IES,
para desenvolvimento de estudos, atividades culturais dentro e fora dos espaços
escolares e pesquisas voltadas para o ensino fundamental, visando pesquisas e
intervenções relacionadas às situações de diversidade, gênero, sexualidade, violência nas escolas e uso de drogas;;
- Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 30% (trinta por
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco

por cento) dos/as alunos/as do ensino fundamental;
- Promover, com o apoio da União, a oferta do Ensino Fundamental público em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico
e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de
permanência dos/as alunos/as na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a
ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo;
ENSINO MÉDIO
- Efetivar parceria com Estado e União para a universalização do atendimento escolar para toda a população, de 15 a 17 anos e elevar a taxa líquida de
matrículas no ensino médio para 85%.
- Aderir às parcerias que fomentem o protagonismo juvenil entre os jovens, de 15 a 17 anos, do Sistema Municipal de Educação, através de ações, projetos e programas.
- Ampliar e atualizar, progressivamente, o acervo da biblioteca pública
municipal, de forma a suprir a necessidade dos estudantes do ensino médio.
- Assegurar, em regime de colaboração com o Estado, o transporte escolar, adequado e exclusivo, para alunos do município do ensino médio, conforme
suas necessidades e distâncias.
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTOS E/OU IDOSAS (EPJA)
- Elevar a escolaridade média da população, de 18 a 40 anos, de modo a
alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo para as populações do campo, da região
de menor escolaridade do município e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
- Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para
93,5%, com política de erradicação do analfabetismo absoluto e do analfabetismo
funcional.
- Garantir a fruição de bens e espaços públicos municipais para a promoção da cultura juvenil, na cidade e no campo e das relações étnico-raciais de forma regular, bem como, a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo
escolar da EPJA.
- Criar núcleo nas escolas de EPJA para o desenvolvimento de atividades
culturais, artísticas e esportivas que possam promover a cultura juvenil na cidade
e no campo.

- Efetivar um programa de correção de fluxo escolar para público alvo, de
18 a 29 anos, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, considerando as especificidades dos segmentos populacionais no turno diurno e noturno
nas escolas da cidade e do campo.
- Adequar os prédios escolares municipais com espaços-tempo de vivências próprias para o público alvo da EPJA, bem como instalação de mobiliário.
- Estruturar os espaços escolares para o oferecimento de cursos profissionalizantes nas escolas, que atendem ao público da EPJA, em parceria com
outras instituições e/ou programas, criando mecanismos para assegurar a inserção dos estudantes da EPJA no mercado de trabalho, após ou durante um curso
profissionalizante, sem interrupção da escolarização básica.
- Garantir aos alunos da EPJA o acesso às tecnologias da informação
através de laboratórios de informática nas escolas.
- Dar apoio aos estudantes que são pais, implantando sala com monitor
para acompanhamento das crianças no período da aula.
EDUCAÇÃO NO CAMPO E SUAS RURALIDADES
- Garantir a oferta de todos os níveis e modalidades da educação básica
no campo.
- Garantir que os espaços escolares do campo ofereçam os níveis e modalidades da educação básica, seguindo padrões de qualidade.
- Instituir parceria com o Estado para garantir o acesso das populações
campesinas ao ensino médio no campo.
- Construir e ampliar escolas seguindo o padrão arquitetônico e com mobiliário adequado, em regime de colaboração com a União e o Estado, para garantia do atendimento da educação em tempo integral às populações campesinas,
em 20% das escolas do campo.
- Realização de rotas quinzenais para o acompanhamento e monitoramento Pedagógico;
- Construção de Plano de Curso dos professores;
- Construção do Projeto Político Pedagógico;
- Aplicação de questionário com pais e moradores da comunidade de recolhimento de dados para a construção do inventário da realidade e o Projeto
Politico Pedagógico;
- Formação continuada dos professores (Coordenação pedagógica);
- Acompanhamento do planejamento e avaliação das atividades peda-
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gógicas e didáticas;
- Construção de estratégias para atingir os níveis estabelecidos para
cada ano de ensino;
- Aplicação de diagnósticos nas turmas de 1º ao 3º ano;
- Acompanhamento do ensino aprendizagem;
- Preparação de devolutivas para o professor;
- Desenvolvimento de Projetos de intervenções;
- Elaboração do Plano de atividades de acompanhamento da Coordenação Pedagógico de acordo com a realidade da unidade escolar;
- Elaboração de relatório quinzenal das atividades desenvolvidas nas
unidades escolares;
- Encaminhamento a outros especialistas os alunos que necessitam de
atendimento;
- Realizar a manutenção periódica (anualmente) das escolas do campo
do Sistema Municipal de Educação e, no caso de fechamento de escola, seguir a
orientação da Lei º 12.960 de 2014.
EDUCAÇÃO ESPECIAL
- Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar
aos alunos com deficiência, transtornos e altas habilidades, garantindo o atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, na forma
complementar e suplementar.
- Elaborar Diretrizes Municipais de Educação Especial, que garanta o funcionamento e manutenção das salas de recursos multifuncionais, a contratação
de cuidadores, intérpretes e guia-intérpretes, bem como a formação continuada
de professores que atuam no Atendimento Educacional Especializado-AEE, respaldada nas Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva (2008) e LBI Lei Brasileira de Inclusão (2016);
- Implantar, através de ação interinstitucional (Educação, Saúde e Assistência Social) Equipe Multidisciplinar, com fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo,
psicopedagogo, neurologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente
social e especialista em AEE, para o atendimento e promoção do melhor desenvolvimento dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento,
altas habilidades/superdotação e outras especificidades, matriculados na rede
municipal de ensino;
- Adequar os espaços físicos das salas de recursos multifuncionais con-
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siderando os padrões mínimos de infraestrutura para a acessibilidade descritas
na ABNT, bem como assegurar recursos pedagógicos e tecnológicos para o atendimento do público do AEE;
- Assegurar transporte acessível, em parceria com os programas do governo federal;
- Implantar escolas inclusivas bilíngue, assegurando o ensino da Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua para os alunos com surdez e
a Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua de acordo a
legislação vigente (Decreto 5.626/2005);
- Incentivar, a realização de estudos e pesquisas em articulação com Instituições de Ensino Superior, visando à produção de conhecimentos, de metodologias inovadoras, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia
assistiva, com vistas a qualificar o ensino e a aprendizagem dos alunos com deficiência;
- Disponibilizar recursos financeiros para o investimento na implementação de prática pedagógica que valorize as diferenças, observando a flexibilidade
do currículo, o planejamento, avaliação, garantidos na proposta das escolas;
- Garantir o profissional intérprete nas escolas onde houver alunos com
surdez, o profissional guia-intérprete para o aluno com surdocegueira, monitor
ou cuidador para auxiliar no trabalho com os alunos com deficiência física, múltipla, intelectual, transtorno do espectro autista, quando houver necessidade;
- Criar, em parceria com as IES, Centros Multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, contando com a atuação de profissionais habilitados nas áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia para apoiar o trabalho dos
professores da educação básica com estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades e/ou superdotação;
- Promover, em parceria com as IES, fóruns de discussão, simpósios,
congressos e seminários para tratar do atendimento escolar aos estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e/ou superdotação;
- Garantir o Atendimento Educacional Especializado (AEE), em horário
intermediário e/ou de acordo a disponibilidade do aluno, para o público da educação especial matriculado na EJA I e II noturno e na educação do campo;
- Garantir a formação continuada na área de Educação Especial e de
Educação Inclusiva para todos os profissionais da rede municipal de educação,
assegurando o direito de aprendizagem ao aluno com deficiência e outras espe-

cificidades;
- Assegurar que o professor da sala de recursos multifuncionais tenha
a carga horária de 40h/a semanais, para atender as demandas do Atendimento
Educacional Especializado (AEE), como planejamentos individualizados, orientação dos professores e famílias, elaboração de materiais acessíveis, articulação
com o professor da sala de aula comum;
- Criar mecanismos para apoiar a família e o professor da sala de aula
comum na inclusão de estudantes com deficiência.
EDUCAÇÃO SUPERIOR
- Fomentar política para elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33%, da população de 18 a 24 anos,
assegurando a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas
matrículas, no segmento público.
- Oferecer, em parcerias com as IES – Instituições de Educação Superior,
cursos preparatórios para inserção dos estudantes, de 18 a 24 anos, no Ensino
Superior.
- Ampliar parceria com as IES – Instituições de Educação Superior, para
assegurar realização de estágios curriculares e extracurriculares pelos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação, em 100% das escolas da rede municipal de ensino.
- Buscar maior proximidade entre o Poder Público e as Instituições de
Ensino de Barreiras, visando ampliar uma colaboração técnica mútua.
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d. CENÁRIO ATUAL

e. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O patrimônio cultural de Barreiras vai além de história e manifestações
culturais, que incluem edificações, monumentos históricos, festas gastronômicas e religiosas. Para orgulho de sua população e atração de visitantes, Barreiras
é, também, um verdadeiro paraíso ecológico, com rios, corredeiras, cachoeiras,
veredas, serras e vales. A cidade é igualmente famosa pelas festas do Divino Espírito Santo e de São João, padroeiro do município.
O Terno de Reis é manifestação cultural típica da cidade, em que populares vestem indumentárias vistosas, ornamentadas com areia brilhante, miçangas e diversos outros detalhes. Outra marca de Barreiras são as comidas típicas,
que reúnem diversas influências, com especial destaque para o churrasco e a
galinha caipira. O tradicional churrasco divide o paladar com pratos inusitados,
tipicamente nordestinos, como o pirão de cabeça de surubim e a galinha caipira
com “pirão de mulher parida”. As peixadas e o feijão tropeiro endossam a diversidade de sabores da cidade. Para adoçar o paladar, a sobremesa fica por conta dos
doces feitos da fruta, com destaque para o de maracujá nativo e o de buriti. Os
biscoitos, peta, ginete e queijada são os mais clássicos.

- Definir, preservar, valorizar e divulgar a identidade cultural, a memória e o patrimônio histórico do município, através da construção e adequação de
equipamentos de espaços culturais e a promoção de eventos artístico-culturais.
- Contribuir para a profissionalização da gestão cultural;
- Consolidar o sistema municipal de cultura;
- Garantir a participação da comunidade na gestão dos equipamentos
culturais.

Cultura - Propostas
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Cultura - Propostas

f. PROPOSTAS E METAS
Cultura- Propostas
PROPOSTAS
- Estruturar setores de interesse cultural, esportivo e turístico nos seguintes espaços:
I - Centro Histórico, abrangendo Humaitá, Praça Dr. César Torres; Mercado Cultural Caparosa e entorno; Praça da Alimentação; Alça do Rio Grande; Centro
Cultural Rivelino Carvalho; Igreja e Praça São João Batista; Igreja Nossa Senhora
Teresinha; Praça da Bandeira; Praça do Coreto; Orla do Rio Grande; Praça Castro
Alves e Praça Juarez de Souza;
II - Serra da Bandeira, abrangendo o Aeroporto da Serra da Bandeira e
Casa Tombada;
III - Alça do Rio Grande, abrangendo Parque de Exposição Agropecuária;
IV - Barreirinhas, abrangendo Turbina, Matadouro, Parque Esportivo,
Praça dos Sentidos e Ginásio de Esportes Baltazarino Araújo Andrade;
V- Cultura Religiosa, no Cantinho do Senhor dos Aflitos;
VI - Historicidade, no Arraial da Penha;
VII - CEU – Cascalheira;
VIII - Biblioteca Municipal, Teatro Municipal e Arquivo Público Municipal;
IX - Pólos Gastronômicos no Mercado Municipal, no Centro Histórico, e
no Povoado da Nanica e outros a implantar.
- Elaborar o Plano Municipal de Cultura em consonância com o Conselho
Municipal de Cultura;
- Criar o Observatório de Cultura para identificar, registrar, catalogar e
fortalecer os artistas, grupos e entidades;
- Desenvolver Programa de Iniciação Artística, com formação de grupos
de dança, teatro e outras linguagens;
- Implantar Centros Multiusos nos Bairros, com atividades artísticas, culturais e esportivas;
- Restaurar e refuncionalizar as edificações públicas de valor histórico,
promovendo a sua preservação;
- Desenvolver áreas de interesse gastronômico no município através de
cursos profissionalizantes e divulgação dos eventos;
- Concluir o Centro Educacional Unificado (CEU) no bairro da Cascalheira.
- Implantar Programa Caminhos da Fé, de características culturais e religiosas, com a formação de parceria com a Igreja Católica para a qualificação da

Romaria ao Cantinho Senhor dos Aflitos e contribuição para a construção e funcionamento do Parque Santo Cristo;
- Implantar espaço cultural com concha acústica, na saída para Salvador;
- Implantar o Centro de Tradições Nordestinas de Barreiras.
METAS
- Implantar o Conselho, Plano e Fundo Municipal de Cultura;
- Estruturar um calendário anual do município para a promoção da gastronomia regional, dos costumes típicos, festivais de música, festivais literários e
teatrais, além de outras atividades pertinentes a cultura;
- Identificar na estrutura física pública e privada da cidade quais os locais
com aptidão e potencial para se tornarem espaços úteis para atividades culturais.
- Realização anual da Festa de São João das Barreiras, visando à preservação e valorização da memória e patrimônio histórico do município;
- Incentivar e promover as organizações das quadrilhas juninas;
-Promover e consolidar, dentro do Carnaoeste, o carnaval cultural da cidade;
- Ampliar, modernizar e equipar a Biblioteca Pública Municipal, contando
com espaços para atividades culturais diversas;
-Reformar e modernizar o Centro Cultural Rivelino Carvalho, com implantação do Teatro Municipal, destinado às atividades artístico-culturais;
- Implantar teatros de arenas nas praças, incentivando atividades culturais ao ar livre.
- Sede própria para o museu municipal Napoleão de Mattos Macêdo, com
espaço para classificação do acervo, sala de reserva técnica, sala de exposições
temporárias, auditório que sirva também para cinema e café.
- Implantação do arquivo público municipal de Barreiras-Ba.
- Implantação do SPHAN-Serviço do Patrimônio Histórico, artístico e natural do município.
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SAÚDE
a. Cenário Atual
b. Objetivos Específicos
c. Propostas e Metas

plano dire
barreiras
PROPOSTAS

SAÚDE

Análise da situação

etor urbano
bahia
Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

a. CENÁRIO ATUAL

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Barreiras é referência para a saúde pública da macrorregião Oeste da
Bahia, atendendo 37 municípios e cerca de 990 mil habitantes. O perfil epidemiológico da cidade é característico das grandes cidades de países em desenvolvimento. No perímetro urbano, encontram-se agravos típicos de Países tropicais, com indicadores acompanhados rotineiramente para endemias a exemplo
de: Chagas, Esquistossomose, Leishmaniose, além das arboviroses. Encontra-se
ainda agravos típicos da modernidade como as doenças crônicas e degenerativas.
Com a crescente demanda pelo serviço público de saúde, torna-se necessário mais investimentos do Governo Federal, Estadual, Municipal e, até mesmo, da iniciativa privada, uma vez que as instituições públicas são limitadas diante da demanda regional.
Vale ressaltar que a instalação de Instituições de ensino superior públicas e privadas, na área de saúde, vem promovendo avanços no município, ao
ofertar cursos como medicina, enfermagem, farmácia, nutrição, fisioterapia, biomedicina, medicina veterinária e outros, contribuindo para o desenvolvimento e a
qualidade do sistema de saúde no município.

- Fortalecer o sistema de saúde no Município de Barreiras, para que seja
reconhecido como centro de referência de saúde na região Oeste da Bahia;
- Ampliar a rede básica, de média e alta complexidade de serviços oferecidos à população;
- Facilitar o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade;
- Avançar na qualidade dos serviços prestados à comunidade;
- Fortalecer o Controle Social no município de Barreiras.

Saúde- Propostas
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Saúde- Propostas

c. PROPOSTAS E METAS
Saúde- Propostas
PROPOSTAS
- Federalizar o Hospital Municipal Eurico Dutra, transformando-o em
hospital universitário vinculado à Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB),
com abrangência regional;
- Pleitear junto ao Estado a implantação do Centro de Oncologia, para o
atendimento de pacientes portadores de câncer da região;
- Requalificar e equipar o Hospital da Mulher com Centros de Parto Normal (CPN).
- Pleitear junto ao Estado a construção do Hospital Municipal Pediátrico, destinado ao atendimento integral em pediatria da população de Barreiras e
região;
- Ampliar a informatização do sistema municipal de saúde, com aquisição de equipamentos, contratação de serviços de internet, implantação da rede
operacional interna e de prestação de informações à população para implantar
prontuário eletrônico, central de regulação de leitos hospitalares e controle de
estoques de medicamentos;
- Ampliar a Estratégia de Saúde da Família nos bairros: Santa Luzia, Ribeirão, Boa Sorte, Sombra da Tarde, Arboreto, São Francisco, Zona Rural, dentre
outros em situação de vulnerabilidade social, afim de otimizar a rede de Atenção
Primaria;
- Implantar CER II (Centro Especializado em Reabilitação);
- Ampliação das Farmácias Cidadãs nas regiões periféricas do Município.

- Ampliar e fortalecer a Vigilância Sanitária Municipal (VISA);
- Implantar programas e implementar ações de Vigilância da Qualidade
da Água (VIGIÁGUA), da Qualidade do Solo (VIGISOLO), da Qualidade do Ar (VIGIAR).
- Ampliar e fortalecer Vigilância Epidemiológica;
- Implementar ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde do
trabalhador, conforme políticas do Ministério da Saúde;
- Melhorar o controle de zoonoses, com ações de promoção e proteção
contra vetores de agravos transmissíveis, em atividades contínuas;
- Desenvolver campanhas educativas e de prevenção, conforme políticas
do Ministério da Saúde;
- Ampliar a cobertura da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde e
de Agentes Comunitários de Endemias;
- Ampliar e melhorar as Estratégias de Saúde Complementares, tais
como Programa de Saúde na Escola (PSE), Serviço de Atendimento Domiciliar
(Melhor em Casa), Núcleo Apoio à Saúde da Família (NASF) e implantar o Consultório na Rua;
- Promover gestão eficiente na distribuição e uso racional de medicamentos em todos os níveis da saúde pública, com ação permanente de entrega
mensal e gratuita de remédios prescritos.
- Promover a formação permanente dos profissionais da saúde, com a
promoção de treinamentos de formação continuada às equipes da rede de atendimento;
- Implantar o Projeto Saúde Nota 10, com o intuito de prestar atendimento clínico aos estudantes da rede municipal de Barreiras, que apresentam
dificuldades de aprendizagens de ordem multifatoriais;
- Implantar o Projeto Cuidando do Servidor, oferecendo atendimento clinico e especializado para os funcionários da rede municipal.

METAS
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ESPORTE E LAZER
a. Cenário Atual
b. Objetivos Específicos
c. Propostas e Metas

plano dire
barreiras
PROPOSTAS

etor urbano
bahia
Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

a. CENÁRIO ATUAL

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

As atividades ou modalidades esportivas desenvolvidas em Barreiras
são variadas e atendem às preferências e necessidades da maioria da população,
de todas as idades e classes sociais. Entre elas estão bocha, xadrez, luta de MMA,
basquetebol, voleibol, tênis de mesa, futebol de campo e futebol de salão, categorias masculina e feminina, jiu-jitsu, judô, karatê, beisebol, atletismo, handebol,
natação, boxe, ciclismo e motocross, disputadas na cidade e na área rural.
O município também conta com muitos equipamentos esportivos, utilizados por toda a população, embora haja a necessidade de mais investimentos
na construção e recuperação de quadras poliesportivas. Entre os espaços disponíveis estão: Estádio Municipal Geraldão, Ginásio de Esportes Baltazarino Araújo
Andrade, Centro Esportivo de Barreirinhas - CEB, campos de futebol, quadras poliesportivas, estande de tiro, pista de MotoCross e equipamentos de associações
e clubes esportivos.

- Ampliar e revitalizar os espaços com equipamentos esportivos e promover o esporte e lazer entre pessoas de todas as idades, visando à melhoria da
saúde e da qualidade de vida de toda a população.
- Investir na construção de áreas de lazer e esportes e na promoção de
eventos de diferentes modalidades.

Esporte e Lazer - Propostas
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Esporte e Lazer - Propostas

c. PROPOSTAS E METAS
Esporte e Lazer - Propostas
PROPOSTAS
- Implantar Centros Multiuso Nucleados, entendidos como espaços que
contemplam quadras poliesportivas em bairros e zona rural, que permitam realização de atividades esportivas, culturais, artísticas e educativas. Para otimizar os
espaços públicos, a sugestão é que em um mesmo local possam ser desenvolvidas diversas atividades, da quadra poliesportiva sem cobertura ao ginásio, de
uma quadra de vôlei ao campo de futebol, racionalizando a carência de espaços
públicos para tais atividades.
- Sediar e promover eventos esportivos de nível regional, estadual, nacional e internacional nas diversas modalidades desenvolvidas no município.
- Implantar a Zona Esportiva e Cultural urbana localizada na região leste,
saída para Salvador.
- Implantar espaço para atividades alternativas tais como: ciclovias, pistas de skate e bicicross.
- Implantar novos campos de futebol na área urbana e rural.
- Implantar academias de ginástica em espaços públicos.

METAS
- Ampliar as atividades de esporte e lazer dentro do Parque de Exposições, equipando e modernizando este espaço físico.
- Estruturar e ordenar a área da “Prainha”, importante local de lazer da
população na beira do Rio de Ondas.
- Capacitar profissionais e gestores para atuar na área do Esporte e Lazer.
- Realizar, anualmente, o JEPOB – Jogos Esportivos da Primavera do
Oeste Baiano.
- Promover o esporte na infância e adolescência, organizando competições e jogos para crianças e jovens.
- Apoiar e implantar atividades de lazer e recreação, inclusive para grupos com necessidades especiais.
- Criar e manter programa de atendimento em academias para atletas
de rendimento, idosos, obesos, cardiopatas, diabéticos, criança com sobrepeso,
entre outros.
- Avaliar a infraestrutura e utilização dos equipamentos esportivos existentes buscando reformá-los e/ou promover uma gestão eficiente de espaços
subutilizados.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL
a. Cenário Atual
b. Objetivos Específicos
c. Propostas e Metas

plano dire
barreiras
PROPOSTAS

etor urbano
bahia
Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

a. CENÁRIO ATUAL

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Barreiras está entre os municípios mais desenvolvidos da Bahia em termos de qualidade de vida, apresentando Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal - IDHM de 0,721, conforme IBGE/2010, estando entre os melhores índices do Estado, ficando atrás, apenas, da Capital de Salvador e Lauro de Freitas.
Mesmo assim, a exemplo do Estado e do País, o município enfrenta problemas
sociais graves, como o desemprego, a perda de renda, a falta de melhor atendimento da saúde pública e as restrições ou limitações dos programas sociais
voltados à população carente.
A consciência desta realidade é o primeiro passo para a sua gradual reversão, aproveitando e somando as potencialidades de um município com área
de 7.538,152 km², a capacidade de sua população e as prioridades do poder público municipal.
Barreiras é o 12º município baiano mais populoso do Estado e o grande
diferencial para enfrentar os problemas sociais e garantir melhor qualidade de
vida à população urbana e rural é a condição de importante pólo agropecuário e
o principal centro urbano, político, educacional, tecnológico, econômico, turístico
e cultural do Extremo Oeste da Bahia. Além de liderar a maior região agrícola
do Nordeste do País, Barreiras também se destaca na atividade comercial e na
prestação de serviços, num raio de 300 km, cujos resultados podem e devem
beneficiar toda a população.

- Direcionar os ganhos das atividades econômicas para os investimentos
sociais, em benefício dos cidadãos, especialmente os de vulnerabilidade social.
Os investimentos públicos em educação, saúde, promoção social, moradia, saneamento básico, mobilidade e incentivos à iniciativa privada, entre outras
ações, certamente se refletirão na expansão produtiva, no campo e na cidade,
contribuindo para a geração de emprego, renda, bem-estar social, oportunidades
de novos negócios e tributos, mobilizando a sociedade no esforço coletivo pelo
desenvolvimento sustentável e duradouro do município.

Desenvolvimento Social - Propostas
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Desenvolvimento Social - Propostas

- Garantir um modelo de gestão articulado entre os diversos setores de
políticas públicas, que viabilize a implementação de programas e projetos;
- Preservar o caráter público da prestação de serviços no campo da Assistência Social oferecidos pela rede privada, através do reordenamento da relação de parceria entre os setores públicos / privados;
- Prestar Assistência Social a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade pessoal e social e àqueles que a ela recorrer e dela necessitar.
- Garantir a proteção social à família, à infância, à adolescência, à velhice;
amparo a crianças e adolescentes carentes;
- Prevenir riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas,
projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social;
- Promover, para as pessoas com deficiência e idosos, integração à comunidade e ao mercado de trabalho e acesso a reabilitação e a benefícios;
- Atender famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social visando à superação das situações de vulnerabilidade e risco identificadas e a inserção em serviços da política de assistência social prestados nas unidades de
média e alta complexidade da rede de serviços governamental e não governamental, em articulação com o Sistema de Garantia de Direitos;

c. PROPOSTAS E METAS
Desenvolvimento Social - Propostas
PROPOSTAS
Órgão Gestor:
- Estruturação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho
com implantação de áreas essenciais (Proteção Social Básica; Proteção Social Especial - Média e Alta Complexidade; Gestão Financeira e Orçamentária; Gestão de
Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda; Gestão do SUAS – com competência de Vigilância Socioassistencial, Gestão do Trabalho);
- Implementação da vigilância socioassistencial como conhecimento
da presença das vulnerabilidades sociais da população e dos territórios a fim de
orientar as atividades de planejamento, supervisão e execução dos serviços socioassistenciais;
- Adequação da legislação Municipal à legislação do SUAS;
- Assegurar capacitação e qualificação de profissionais para a Assistência Social, investindo em programas que visem o desenvolvimento dos recursos
humanos das instituições governamentais e não governamentais
- Reafirmada nos marcos legais da área, como a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, a Política Nacional da Assistência Social – PNAS/2004, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS/2006 e
a Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS/2012, dentre outras normativas, reflete, portanto, esforços das instâncias comprometidas com a “desprecarização” do trabalho e com a profissionalização da Assistência Social no País.
A PNEP/SUAS visa corroborar com a profissionalização do SUAS, que requer dos
seus gestores, trabalhadores e conselheiros novos conhecimentos, habilidades
e atitudes frente às necessidades da provisão dos serviços e benefícios socioassistenciais mais qualificada e comprometida com um projeto emancipatório de
sociedade. Para tanto, contempla duas dimensões:
i.
A dimensão do trabalho, que reconhece os processos de trabalho que vão dar a concretude ao ideário da própria política;
ii.
A dimensão pedagógica que busca processos continuados de
capacitação e formação, que impactam na carreira dos trabalhadores. Trata-se,
portanto, de uma política que logrará êxito concretamente ao efetivar sua implementação e qualificação da gestão do SUAS no país e do atendimento ao cidadão,
por meio da provisão de serviços, programas, projetos, benefícios e transferência
de renda.
- Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Assistência So-

cial (CMAS) e a realização de conferências municipais, precedidas da realização de
pré-conferências, assim como apoiar técnica e financeiramente a manutenção,
estruturação e qualificação das ações do conselho.
- Revisar, atualizar e implementar o Plano Municipal de Políticas Públicas DE/COM/PARA a Juventude, adequando a realidade temporal do município de
Barreiras-BA, e criar o Conselho Municipal da Juventude – COMJUVE.
- Garantir a participação dos usuários e trabalhadores nos Conselhos
Municipais de Assistência Social;
- Tornar a Assistência Social mais acessível e de domínio público, reafirmando os Direitos socioassistenciais, divulgando os serviços, benefícios, programas.
Proteção Social Básica:
- Prevenir situações de risco, atendendo famílias e indivíduos nas diferentes fases do ciclo geracional, que se encontrem em situação de vulnerabilidade social;
- Ampliação da cobertura da Proteção Social Básica referenciando 100%
da população constante no CadÚnico em vulnerabilidade e risco social ou 20% dos
domicílios do município aos CRAS. (vulnerabilidade e risco social)**
- Ampliação de cobertura do serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos para crianças, adolescentes, jovens e idosos;
- Mobilização para a qualificação profissional e articulação para inserção
no mercado de trabalho. Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias
do Programa Bolsa Família especialmente que estão em fase de suspensão por
descumprimento de condicionalidades.
- Construção de sedes próprias para os serviços como o CRAS I, II, III, IV.
- Implantação do CRAS V;
- Implantação da Casa da Cidadania com objetivo de desenvolver ações
de inclusão Social no município de Barreiras-BA.
- Articulação junto ao ACESSUAS a promoção dos adolescentes e seus
familiares em programas de qualificação e profissionalização, buscando o ingresso ao mercado de trabalho e geração de renda;(população urbana e/ou rural,
em situação de vulnerabilidade e risco social, residente municípios integrantes
do programa, com idade de 14 a 59 anos. Tem prioridade para participação os
usuários de serviços, projetos, programas de transferência de renda e benefício
socioassistencias.
- Realização de estudo sobre a necessidade de inclusão de novos be-
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nefícios eventuais na legislação municipal, e de aumento da quantidade de benefícios concedidos, conforme demanda identificada (processo de concessão e
equipe técnica)
- Articulação das ações Setoriais e Intersetoriais para construção de fluxos e metodologias;
- Mapeamento territorial da ocorrência de vulnerabilidade e risco social.
- Promoção da regularização fundiária de assentamentos urbanizados
ou em processo de urbanização (Habitação);
- Facilitar o acesso da população em situação de vulnerabilidade e risco
social à moradia digna.
- É um instrumento de desenvolvimento territorial, que visa ampliar a
geração de emprego e renda, a partir do apoio ao trabalho desenvolvido pelos
empreendedores individuais, grupos de produção, associações produtivas e cooperativas de produção que não têm acesso às vias de crédito usuais. (Credibahia).
- Otimizar a efetividade do PAIF - serviço de proteção e atendimento integral a família, que consiste no trabalho social com familiares, de caráter continuado com finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias por meio de
ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.
Proteção Social Especial de Média Complexidade:
- Construção de sede própria para o serviço como o CREAS dentre outros
para facilitar o acesso dos usuários;
- Prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente;
- Ofertar serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com
um ou mais de seus membros em situação de ameaça e violação de direitos;
- Identificação e cadastramento de crianças e adolescentes em situação
de Trabalho Infantil;
- Retirar crianças e adolescentes do trabalho perigoso, penoso, insalubre
e degradante, possibilitando o acesso, a permanência e o bom desempenho na
escola, fomentando e incentivando a ampliação do seu universo de conhecimentos por meio de atividades culturais, esportivas, artísticas e de lazer no período
complementar ao da escola, com apoio e orientação às famílias por meio da oferta de ações socioeducativas através da promoção e implementação de programas e projetos de geração de ocupação e renda;
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- Implementar a inclusão social da pessoa com deficiência e com necessidades especiais;
- Implantação do Sistema de Informações para a Infância e Adolescência
- SIPIA;
- Após estudo de viabilidade com comparecer técnico do CMDCA no que
se refere ao funcionamento efetivo do atual conselho, a Implantação de mais um
Conselho Tutelar;

dade;

Proteção Social Especial de Alta Complexidade:
- Realizar o reordenamento/qualificação dos serviços de alta complexi-

- Oferecer acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, em situação de medida de proteção e em situação de
risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção;
- Implantação de unidade de acolhimento institucional para adultos em
situação de rua, através de parceria públicos privadas e terceiro setor.
- Identificar e cadastrar no CadÚnico 80% das pessoas em situação de rua
em acompanhamento pelo Serviço Especializado ofertado no Centro Pop.
- Incrementar o atendimento do Centro POP, com a implantação de atividades culturais, esportivas garantindo inclusive o acompanhamento continuado,
com equipe psicossocial específica.
- Aprimorar os Serviços de Acolhimento para os serviços de acolhimento
institucional para jovens e adultos
- Adequar os serviços aos padrões estabelecidos nas orientações técnicas, assegurando a proteção integral às crianças e adolescentes abrigados;
- Melhoria das estruturas físicas e dos serviços institucional para jovens
e adultos em situação de rua;
- Garantir para mulheres em situação de violência e vulnerabilidade e risco social o acolhimento em casa especial no âmbito do estado.
- Convênio com instituições ou sociedade civil de uma unidade de medidas socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei ou convênios com
instituições que atuam com esse público.

METAS
- Aumentar a oferta de equipamentos, serviços, recursos humanos, materiais e financeiros para a ampliação e otimização da capacidade instalada da
Assistência Social;
- Assegurar capacitação e qualificação de profissionais para a Assistência Social, investindo em programas que visem o desenvolvimento humano dos
órgãos governamentais e não governamentais.
- Aprimorar as ações de apoio às pessoas com deficiência, com elaboração de Projetos de Lei e Projetos Sociais, no âmbito municipal, para atender as
pessoas com deficiências e implantação e adequação de serviços públicos para a
tecnologia de assistência social;
- Ampliar a Rede de Atendimento à População em Situação de Rua, com
implantação de Casa de Acolhimento para População em Situação de Rua e construção e equipamento de lavanderia referenciada no Centro Especializado de
Atendimento à População em Situação de Rua (Centro POP);
- Erradicar o trabalho de crianças no município, ampliando Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);
- Ampliar a oferta de cursos de inclusão produtiva;
- Ampliar os Serviços de Convivência em diversos núcleos, com ações
descentralizadas, de preferência, próximos aos CRAS;
- Ampliar a regularização fundiária e assentamentos urbanizados ou em
processo de urbanização;
- Ampliar o acesso da população de menor renda à moradia digna;
- Estimular a organização e realização de Fóruns, Seminários e Conferências de Assistência Social;
- Promover a capacitação do Conselho Municipal de Assistência Social.
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MEIO AMBIENTE
a. Cenário Atual
b. Objetivos Específicos
c. Propostas e Metas

PROPOSTAS

Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Barreiras

a. CENÁRIO ATUAL

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O município de Barreiras esta inserido no Bioma Cerrado, sendo banhado
por importantes rios que estão inseridos na maior bacia da margem esquerda do
rio São Francisco, a bacia do rio Grande.
A regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário ocorrem por gestão associada com a
EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento. A prestação dos serviços de
resíduos sólidos é realizada pelo poder público e empresa terceirizada. A coleta
seletiva teve início em 2016 e, atualmente, está em tratativa a instalação de um
aterro sanitário via parceria público-privada.

- Investir na preservação dos recursos naturais e melhorar a paisagem
urbana e rural.
- Educar a população, com medidas de proteção dos mananciais e exigências, quanto às alternativas existentes de tratamento/racionalização de uso
água.
- Coletar, reciclar, tratar e dispor resíduos sólidos, promovendo o desenvolvimento ambiental, econômico e social de forma sustentável.
- Desenvolver programas de recuperação e conservação de bacias e sub-bacias hidrográficas no município.
- Ampliar a fiscalização e monitoramento das propriedades quanto ao
cumprimento das legislações ambientais.

Meio Ambiente- Propostas
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Meio Ambiente- Propostas

c. PROPOSTAS E METAS
Meio Ambiente- Propostas
PROPOSTAS
- Implantar novos parques urbanos e as zonas de características ambientais:
1)Parque da Serra da Bandeira, integrando a paisagem do entorno urbano na Região Norte da cidade, incluindo Aeroporto Municipal, Mirante do Kipar ou
Cidade de Pedra e trilhas ecológicas;
2) Parque da Serra do Mimo, na Região Sudeste da cidade;
3) Parque Linear do Rio Grande ou Parque da Orla, na Região Central;
4) Parque Linear Rio de Ondas, na Região Oeste;
5) Parque Linear do Ribeirão, integrando o entorno urbano na Região Sul
da cidade.
- Transformar Barreiras em polo regional de gestão de resíduos sólidos,
com implantação de Aterros Sanitários Classe I e II;
- Implantar projeto integrado e estratégico da orla do Rio das Ondas e
Rio Grande, garantindo ordenamento à ocupação urbana das margens dos cursos
d’água, com a criação de parques temáticos e áreas públicas de lazer, entretenimento e atividades gastronômicas e chácaras;
- Implantar estrutura de preservação das Cachoeiras do Acaba Vida e do
Redondo, valorizando o seu grande potencial turístico regional;
- Implantar o Horto Florestal Municipal, em ação integrada com a recuperação da área do atual “lixão” da cidade;
- Garantir a implantação de todas as ações do Plano Municipal Integrado
de Resíduos Sólidos (PMIRS);
- Ampliar o serviço de Coleta Seletiva para todos os bairros de Barreiras;
- Implantar aterro sanitário, na saída para Salvador, distante no mínimo
15 quilômetros do centro urbano e em solo adequado, conforme estabelecem as
normas técnicas, utilizando recursos de convênio com Ministério das Cidades, da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, próprios da Prefeitura e oriundos de parceria pública privada;
- Implantar três pontos de entrega voluntária, em locais estratégicos,
para coleta de material destinado à reciclagem e resíduos da logística reversa,
dois dos quais na margem direita do Rio Grande, para o atendimento do Centro e
Bairros Santa Luzia e Vila Brasil; e um na margem esquerda do Rio Grande, na Vila
Rica ou no Bairro São Pedro;
- Implantar usina de compostagem e reciclagem, junto ao aterro sanitário, incluindo catadores na prestação de serviços relacionados.

METAS
- Ampliar o Programa de Arborização Urbana com ênfase no plantio de
espécies nativas;
- Ampliar a Política Municipal de Resíduos Sólidos com ênfase na reestruturação das cadeias produtivas, na integração das associações, cooperativas e
redes de cooperação de catadores, no planejamento do setor, no gerenciamento
e recuperação de áreas contaminadas e na inovação tecnológica, respeitando as
peculiaridades regionais;
- Capacitar e fortalecer a participação na coleta seletiva de 100 catadores
de resíduos sólidos recicláveis;
- Incentivar a coleta de materiais recicláveis por meio de convênios com
as cooperativas de catadores da cidade;
- Incentivar a adesão de comerciantes, distribuidores e população ao
sistema de logística reversa para resíduos especiais, como eletroeletrônicos e
pneus, entre outros;
- Retomar proposições do Plano Diretor Urbano de 2004, na capacitação
de agentes ambientais para atividades como: 1) monitorar a qualidade da água;
2) avaliar impactos da irrigação na vazão dos rios; 3) exercer fiscalização sobre
agressões ao meio ambiente, desmatamento e pescas irregulares; 4) e monitorar
o Bioma Cerrado;
- Promover o aperfeiçoamento do licenciamento e da avaliação ambiental e Modernização do sistema de licenciamento ambiental, com aquisição de
software que possibilite o acesso às informações do sistema em redes interna
e externa;
- Garantir a Educação sanitária e ambiental para todos, promover campanhas, eventos festivos, oficinas, caminhadas, exposições e feiras sobre Educação Ambiental e Sanitária e elaborar o Plano Municipal de Educação Ambiental,
com a criação de Núcleos de Educação Ambiental nas Escolas;
- Fomentar projetos que visem o manejo sustentável da fauna e flora nativas e elaboração de estudos no âmbito municipal e/ou regional, sobre: 1) conflitos de interesses no uso da água; 2) possibilidade de adoção do Zoneamento
Ecológico/Econômico; e 3) oportunidade e viabilidade de criação de novas Unidades de Conservação de Uso Indireto, com proteção integral;
- Elaborar projeto de consolidação da Área de Proteção Ambiental (APA)
da Bacia do Rio de Janeiro;
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- Prevenir e combater o desmatamento ilegal, incêndios florestais e requalificar as Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
- Contribuir com a redução do aquecimento global, racionalizando as
emissões de carbono pela agricultura do município, através do uso de tecnologias sustentáveis;
- Realizar a Conferência Municipal do Meio Ambiente a cada dois anos;
- Formar 500 educadores ambientais por ano, entre lideranças comunitárias e gestores públicos, para gestão e implementação de programas locais
de educação ambiental. Promover a educação ambiental integrada às políticas
e programas socioambientais, contribuindo para construção de sociedades sustentáveis;
- Revisar a Lei da Política Municipal de Meio Ambiente;
- Implantar o Programa Barreiras Mais Verde, com as seguintes ações: 1)
arborizar a cidade; 2) implementar campanhas de reflorestamento e diminuição
de queimadas; 3) recompor a mata ciliar nas margens dos rios; 4) recuperar e
proteger nascentes; 5) criação de Horto Florestal Municipal;
- Concluir a rede de esgotamento sanitário, ampliando a coleta de esgoto
para toda a área urbana, especialmente nos Bairros Morada Nobre e Barreirinhas;
- Ampliar o programa Praças Sustentáveis, implantando novos espaços
públicos com concepção sustentável, utilizando recursos de multas nas compensações ambientais.
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LEGISLAÇÃO
a. Instrumentos Legais
b. Legislação – Conteúdo

PROPOSTAS

a. INSTRUMENTOS LEGAIS
Legislação- Propostas

O Plano Diretor de Barreiras - Planejamento Participativo é fruto da revisão e atualização do Plano Diretor Urbano de Barreiras, aprovado em 2004. Dentro deste contexto, faz-se necessário também atualizar a legislação, para que
atenda às novas necessidades que surgiram na última década.
As novas Leis são:
- Lei do Plano Diretor - Planejamento Participativo
- Lei do Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano;
- Lei do Perímetro Urbano;
- Lei do Sistema Viário;
Abaixo, outros instrumentos legais que tratam do planejamento urbano
do município:
- Lei do Parcelamento do Solo Urbano: Lei nº 647/2004, de 10 de novembro de 2004 que “Dispõe sobre o Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação,
Transporte e Zoneamento do Município de Barreiras e dá outras providências”. Observar que as novas leis revogam apenas os “Títulos II - Do Sistema Viário, Circulação
e Transportes” e “Título III - Do Zoneamento” desta Lei.
- Código de Obras e Edificações: Lei nº 648/2004, de 10 de novembro de
2004 que “institui normas relativas à execução de obras e edificações no Município
de Barreiras, revoga a Lei nº 321 de 4 de março de 1977 e dá outras providências” ;
- Código de Posturas: Lei nº 650/2004, de 10 de novembro de 2004 que
“Institui o Código de Posturas do Município de Barreiras e dá outras providências”;
- Lei nº 921/2010, 15 de dezembro de 2010, que “Institui o Novo Código
Municipal do Meio Ambiente e dispõe sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente
– SISMUMA, para a administração do uso dos recursos ambientais, proteção da qualidade do meio ambiente, do controle das fontes poluidoras e da ordenação territorial
do Município de Barreiras, de forma a garantir o desenvolvimento ambientalmente
sustentável”;
- Padronização de Calçadas e Terrenos: Decreto nº 468/2015, que “Regulamenta a Lei nº 900/2.010, de 10 de junho de 2.010, que define regras para a
construção e reparo em calçadas, da vedação e limpeza de terrenos, revoga o Decreto
nº 50/2010, de 16 de julho de 2010.”
Complementam o processo de planejamento local os Planos Setoriaismunicipais, que aprofundam as temáticas em suas especificidades.
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b. LEGISLAÇÃO – CONTEÚDO
Legislação- Propostas

- A Lei do Plano Diretor dipõe sobre o Plano Diretor - Planejamento Participativo do Município de Barreiras, como instrumento da política de desenvolvimento urbano e rural;
- A Lei do Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano assegura a
classificação dos diversos usos e atividades urbanas, bem como as suas tendências e formas de expansão, definindo as vantagens e restrições e os padrões de
ocupação diferenciados, de modo a garantir adequada integração urbana, além
de instituir os parâmetros de ocupação, de acordo com as diretrizes deste Plano
Diretor;
- A Lei do Perímetro Urbano define o perímetro da zona urbana do Município;
- A Lei do Sistema Viário estabelece a classificação viária municipal, define características geométricas e operacionais das vias, as atividades compatíveis com os diversos tipos de vias, as diretrizes viárias para as áreas urbanas, de
expansão urbana e rural e as medidas recomendadas para pedestres e ciclistas.
- A Lei do Parcelamento do Solo Urbano, além de instituir percentuais
mínimos para implantação de sistema viário e equipamentos comunitários, fixa
normas sobre as exigências do poder público no que se refere à implantação de
infraestrutura, de ações de preservação do meio ambiente e de integração à malha urbana existente.
- O Código de Obras e Edificações institui parâmetros para os diversos
tipos de edificações, critérios para a elaboração de projetos, normas técnicas de
construção individual ou coletiva e exigências de natureza urbanística, espacial,
ambiental e sanitária, submetendo o direito de construir ao princípio da função
social da propriedade urbana.
- O Código de Posturas fixa normas para o pleno exercício das atividades
privadas de âmbito coletivo ou individual, sem prejuízo à qualidade de vida no
município e regulamenta o adequado uso dos logradouros públicos, de acordo
com a dinâmica de ocupação, respeitada a qualidade ambiental.
- O Código Ambiental define a atuação do município na questão de defesa
e preservação do meio ambiente, incluindo o Programa de Educação Ambiental.

223

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACRIOESTE- Associação dos Criadores de Gado do Oeste da Bahia. Disponível em: http://www.acrioeste.org.br/.
AIBA- Associação de Agricultores e irrigantes da Bahia. 2014. “Anuário
Agropecuário do Oeste da Bahia: Safra 2014/15”. Disponível em: http://aiba.org.
br/wp-content/uploads/2015/12/Anu%C3%A1rio-Aiba-2014-15-WEB.pdf.
AIBA- Associação de Agricultores e irrigantes da Bahia. 2016. “AIBA Rural: A revista do agronegócio da Bahia”. Disponível em: http://aiba.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Aiba-Rural-ed-06.pdf.
AIBA. Panorama Socioeconômico do Agronegócio Do Oeste Da Bahia:
Núcleo de Economia, Estatísticas e Projetos da Aiba. Barreiras, 03 de jun. 2015.
BARREIRAS. Lei Municipal n.º 002/16 de 02 de Fevereiro de 2016.
BARREIRAS. Lei Municipal n.º 1063/14 de 09 de Janeiro de 2014.
BARREIRAS. Lei Municipal n.º 651/04 de 16 de Novembro de 2004.
BARREIRAS. Relatório Resumido da execução orçamentária, demonstrativo da receita corrente líquida, orçamentos fiscal e da seguridade social,
competência: Dezembro/2015. Diário Oficial, Barreiras, BA, ed 2173, 30 jan.
2016.
BRASILIA. Lei Federal n° 13005/2014 de 25 de junho de 2014.
DANTAS, Fagner: Rede de Avaliação e Capacitação para a Implementação dos Planos Diretores Participativos, Barreiras-BA, nov. 2008.
EMBASA: Unidade Regional de Barreiras– UNB/UNBE. SES - sistema
de esgotamento sanitário de Barreiras: Operação do SES executado, junho de
2016.
Fundação CPE – Centro de Estudos e Projetos, Plano Diretor Urbano de
Barreiras 1990/2005, 2 v., 1 ed., CPE, Salvador, 1989.
IBGE– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br.
INEP- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira: Censo Escolar. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/basica-censo.
INEP- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira: IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica: Resultados e
Metas. Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/.
MATTHES, Adriane A. et al. Processo de Elaboração do Plano Diretor
Participativo de São José do Rio Pardo - PUC Minas campus Poços de Caldas
Disponível em: http://www.ibdu.org.br/imagens/processodeelaboracaodoplanodiretorparticipativo.pdf.

224

MINISTÉRIO DA SAÚDE: CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de saúde. Disponível em: http://cnes.datasus.gov.br/.
MINISTÉRIO DA SAÚDE: DATASUS. Disponível em: http://www2.datasus.
gov.br/DATASUS/.
MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais
do SUS. Disponível em: http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/ambulatoriais/sia.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO: SUAS – sistema único de Assistência Social. Disponível em: http://mds.gov.br/assuntos/
assistencia-social/gestao-do-suas/sistemas-de-informacao-da-rede-suas.
PLANNUS Associados. Plano Diretor Urbano de Barreiras: Programa de
Desenvolvimento municipal e infra-estrutura urbana - Relatório Técnico 1. Salvador, 2003.
PLANNUS Associados. Plano Diretor Urbano de Barreiras: Programa de
Desenvolvimento municipal e infra-estrutura urbana. Salvador, 2003.
PLANNUS Associados. Plano Diretor Urbano de Barreiras: Programa de
Desenvolvimento municipal e infra-estrutura urbana – Legislação - Relatório
Técnico 3. Salvador, 2004.
PLANNUS Associados. Plano Diretor Urbano de Barreiras: Programa de
Desenvolvimento municipal e infra-estrutura urbana – Síntese do Plano Diretor Urbano - Relatório Técnico 4. Salvador, 2004.
SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO. SEI- Superintendência de
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Disponível em: http://www.sei.ba.gov.
br/.
PAMPLONA, Wagner. Barreiras polo Regional, Mural do Oeste, 2014.

CRÉDITOS
COORDENAÇÃO GERAL
Enio Luiz Perin - Arquiteto/Urbanista
COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL
Carlos Augusto Barbosa Nogueira - Vice-prefeito
COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL
Luiza Dalle Zotte Carvalho - Secretária de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
COMISSÃO PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI Nº 651 DE 2004 DO PLANO
DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS DECRETO Nº175/2015
Comissão constituída por:
Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico
Anibal Barbosa Neto - Coordenador da Comissão
José Maria de Albuquerque Júnior
Luiza Dalle Zotte Carvalho
Maglon Ribeiro dos Santos
Representante da Secretaria Municipal de Educação
Francisco Cleiton Alves
Representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
Gelson Fernandes Vieira
Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
José Leonardo Vanderlei de Carvalho
Representante da Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Aldrin
Representante da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social
Luiz Lelis Costa
Representante da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte
Antonio de Deus da Silva
Representante da Secretaria Municipal de Administração
Rita de Cassia Mariano Tiago
Representante da Secretaria Municipal de Insfraestrutura e Obras
José Mendes Filho
Representante da Secretaria Municipal da Fazenda
Francisca Kátia Bezerra de Araújo

225

EQUIPE TÉCNICA DE APOIO
Ana Rita Chaves Cathalá Loureiro - Turismóloga
Arnaldo Reis Trindade
Carla Cassiana Lima de Almeida Ribeiro
Célia Gonçalves de Oliveira - Administradora
Gabriel Santos Souza - Acadêmico de Engenharia Civil - UFOB
Jane Lucia Pimentel de Oliveira - Pedagoga
Jéssica Gomes Matos – Arquiteta e Urbanista
Luiz Alberto Martins Costa - Jornalista
Márcia Rasia Figueiredo - Pedagoga
Maria Cristina Santos Reis - Beletrista
Maria Madalena de Souza - Enfermeira
Maurício Pereira Cavalcante Sampaio
Natália Guzella Perin – Arquiteta e Urbanista
EQUIPE DE APOIO
Adalto Soares
Cássio Oliveira Pereira
Dejaci Guedes Juvenal
Derisvaldo dos Santos Carvalho
Diandra Chisa Tanaka
Diógenes Hermino
Edleuza Inês Matutino Amorim
Edna Barbosa de Souza
Gleydson Pereira de Oliveira
Leonardo Araújo Van de Bonn
Magnólia Lemos
Marcela Santiago de Jesus
Maria Aparecida Medeiros de Souza
Marinês Blondina Losekann
Nilson Negrão Filho
Nivaldo Rosa Sodré de Oliveira Júnior
Raimundo Guedes de Almeida
Simone Brito Bagano
Vanessa Faria Cavalcante Sampaio

226

APOIO INSTITUCIONAL
Secretarias Municipais, Assessoria de Comunicação e Chefia de Gabinete
DEBATEDORES DOS SEMINÁRIOS TEMÁTICOS
Urbanismo: - Andréa Rocha: Presidente do Núcleo de Arquitetos e Urbanistas do
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da Cruz.
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Território Santa Luzia e Sombra da Tarde: Danilo Carneiro dos Santos da Silva,
José Antônio Benício dos Santos, Josete Mendes de Jesus, Luzia Miranda de Souza, Marílha da Silva Chaves e Francisco Francileudo Araújo de Souza Júnior.
Território Rio Branco, Vau do Teiú, Melancia e Chico Preto: Maria Perpétua da
Silva Oliveira, Ailon Profeta da Fonseca, Regina Souza do Nascimento, Fernanda
Souza do Nascimento, Marivalda Rodrigues dos Santos, Maria da Guia Pereira
Neves, Eurides da Silva Feitosa e Durvalina dos Santos Lima.
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Território Aratu, Renato Gonçalves, Vila Regina, Jardim Ouro Branco e Sandra
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Regina: Carolina Pinheiro Zuttion, Anerivaldo Sá dos Santos e Jéssica Gomes.
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Território Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB: José Leonardo V. de
Carvalho e Ueliton Basílio de Souza.
Território Loteamento São Paulo, Morada da Lua e Parque Verde: Alberto Luiz
Cunha, Flávio Roberto Moraes, Ivanildo Rodrigues Gomes, Paulo Ricardo e Wagner George Leão dos Santos.
Território Mucambo, São José, Tatu, Barroção, Olho D’água e Gameleira: Ivone
Catula dos Santos, Maria dos Reis, Maria Aurea da S. Carvalho e Alan Carlos.
Território Vau da Boa Esperança: Domingos Batista da Guarda, Izabel Cristina
Souza Santos, Jocélio da Silva dos Santos, Otaviano Lajes de Oliveira e Maria da
Pascoa.
CONCIDADE - CONSELHO MUNICIPAL DE BARREIRAS
CONSELHEIROS TITULARES
Antônia Pedrosa Pina
Carlos Augusto Barbosa Nogueira
Simone Iumi Kuriki
Nailton Sousa Almeida
João Muniz De Sousa Filho
Neuraci Rosalina Da Silva
Jailton João da Silva
Marcia Teixeira Araujo
Aida Okawati Costa
Gerino Daris de Carvalho
Edson Rodrigues dos Santos
Prudente Pereira de Almeida Neto
Benedita Tadei Barbosa Campos
Moises Almeida Schmidt
Marcos Rogério Martins Moreira
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Kuetilin Sabrina Egito da Silva Dantas
CONSELHEIROS SUPLENTES
Sylvana Mariz Nogueira Lopes
Luiza Dalle Zotte Carvalho
Jéssica Gomes Matos
Ronaldo Ursulino dos Santos
Franklin Pereira Silva Junior
Romilson Cardoso da Silva
Claudison Ramos do Amor Divino
Maria de Brotas Sales Queiroz
Natanael Batista dos Santos
Benedito Nascimento Costa
José Neves Santana
Martin Mayr
Carlos Henrique Souza Costa
José Maria Theodoro Mendonça
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE
100 Agressão
ABAPA - Associação Baiana de Produtores de Algodão
ACRIOESTE - Associação dos Criadores de Gado do Oeste da Bahia
Agência 10envolvimento
AIBA - Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia
CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Barreiras
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
FASB - Faculdade São Francisco de Barreiras
Fundação BA – Fundação de Apoio a Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste da
Bahia
IFBA - Instituto Federal da Bahia
NAU - Oeste Baiano - Núcleo de Arquitetos e Urbanistas do Oeste Baiano
MIQUEI - Movimento de Inclusão pela Qualificação do Especial Independente
SEBRAE
TNC – The Nature Conservancy
Universidade do Estado da Bahia - UNEB
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Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB
Associações de Bairros e da Zona Rural
Sindicatos
Escolas Municipais e Estaduais
1776 participantes registrados nos eventos promovidos pelo Escritório do Plano
Diretor – Planejamento Participativo
Servidores públicos municipais, estaduais e federais, artistas, arquitetos, advogados, agricultores, empresários dos setores de comércio, indústria e serviços,
engenheiros, moradores do interior e sede do município e demais cidadãos.
COMISSÃO PARA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO
DE BARREIRAS DECRETO Nº42/2019
Comissão constituída por:
Representantes da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Jose Maria Albuquerque Júnior (Coordenador da Comissão)
Gislaine César Carvalho de Souza Barbosa
Célia Gonçalves Carvalho de Oliveira
Rita de Cassia Mariano Tiago
Liliane Rocha da Silva
Renato José Dias dos Santos
Marcus Vinicius dos Santos Penalber
Representante da Procuradoria Jurídica
Túlio Machado Viana
Diego Rocha da Silva
Representante da Controladoria Geral do Município
Aldir Joel Resmini
Gabriella de Souza Gomes Aleixo
Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Lúcia Valéria Oliveira Bastos da Silva
Maria Amélia Sampaio de Oliveira
Ademilson Pereira da Silva
Representante da Secretaria Municipal de Saúde
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Ivana Carinhanha
Maria Messias Furtado Clemens de Araújo
Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Demosthenes da Silva Nunes Júnior
Douglas Maciel Souza Guimarães
Representante da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Obras, Serviços Públicos e Transportes
Luzeni Maria dos Santos
Wecslei Duarte de Souza
Gladiston da Silva Rocha
Representante da Secretaria Municipal do Assistência Social e Trabalho
Karlúcia Crisostomo Macedo Antônio
Leonardo Vanderlei de Carvalho
Representante da Secretaria Municipal de Segurança Cidadâ e Trânsito
Cristiano Rans dos Santos Silva
Carlos dos Reis Silva
Representante da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
Carlos Henrique Souza Costa
Roberto de Carvalho e Silva
Representante da Secretaria Municipal de Agricultura
Rider Mendonça e Castro
Manuela Araújo Maia
Representante da Secretaria Municipal da Fazenda
Celso Luís Lessa
Representante do Gabinete do Prefeito
Marileide Carvalho de Souza Pinto
Vitor Barreto Galvão
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