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SUMÁRIO EXECUTIVO
O processo de urbanização desordenada,
acelerado em muitas cidades brasileiras a
partir da década de 70 do século passado,
vem desencadeando impactos econômicos,
sociais e ambientais negativos relevantes,
como o aumento da demanda e dos custos
dos serviços urbanos essenciais e básicos,
proliferação
de
áreas
de
favelização,
incremento da exclusão social, redução da
renda
familiar,
deterioração
do
meio
ambiente e aumento da marginalidade e da
criminalidade. A busca de soluções para a
questão urbana vem sendo aperfeiçoada
gradualmente, tanto sob o aspecto técnicometodológico, quanto do ponto de vista
legislativo-programático,
refletindo
o
tratamento, cada vez mais condizente com
sua importância, que sociedade e governo
vêm dando ao problema. Nesse sentido, a
Constituição de 1988, especialmente no
Capítulo II, que trata da política urbana, e o
Estatuto da Cidade, promulgado em 2001,
reforçam a necessidade do estabelecimento
de diretrizes para o planejamento e gestão
urbana, consagrando o Plano Diretor Urbano
como o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.
Por outro lado, o referido processo também
tem
propiciado
um
tratamento
mais
condizente da questão urbana, um dos
alicerces
para
a
concretização
do
desenvolvimento
sustentável,
cuja
importância
vem
sendo
melhor
compreendida, proporcionando a criação de
programas que visam combater a pobreza e
fomentar a inclusão social, por meio da
exigência do cumprimento e da aplicação das
normas constitucionais e infra-constitucionais
que tratam da política urbana, em especial do
Estatuto da Cidade, lei 10.257/01, que veio
estabelecer e regulamentar diretrizes para o
planejamento e gestão urbana, com ênfase
na necessidade e importância do Plano
Diretor Urbano, principal instrumento de
definição
da
política
pública
de
desenvolvimento municipal.
Especialmente afinado com os conceitos
contemporâneos de planejamento urbano, o
Governo
da
Bahia
criou
e
vem
implementando
o
Programa
de
Desenvolvimento Municipal e Infra-estrutura
Urbana — PRODUR, financiado pelo Banco
Internacional
de
Reconstrução
e
Desenvolvimento — BIRD e administrado
pela Companhia de Desenvolvimento e Ação
Regional —CAR, empresa subordinada à
Secretaria de Planejamento, Ciência e
Tecnologia — SEPLANTEC, que pode ser
definido como um programa de combate à
pobreza urbana, que tem por objetivo criar

ações de planejamento estratégico e físicoambiental, visando o fortalecimento da
capacidade de gestão dos municípios, e das
Prefeituras em particular, para gerir seus
recursos financeiros e efetivar investimentos
em infra-estrutura prioritária, sustentando,
desta forma, o desenvolvimento de reformas
municipais. Esta condição é imprescindível
para a realização dos objetivos do PRODUR, a
saber:
i.
melhorar as condições de vida dos
moradores
— especialmente os
pobres urbanos;
ii.
aumentar a eficiência gerencial e
financeira
das
Prefeituras,
capacitando-as para a prestação dos
serviços essenciais a seu cargo;
iii.
sustentar
privatização
e/ou
concessão de serviços;
iv.
incrementar a recuperação de custos
em investimentos municipais;
v.
fortalecer a capacidade de gestão
financeira
das
Prefeituras,
especialmente
no
controle
de
despesas e alocação de receitas.
À luz desses objetivos, das determinações
constantes da Constituição Federal de 1988,
especialmente no Capítulo II, que trata da
Política Urbana, e das normas legais
introduzidas pela Lei Federal nº 10.257/01, o
Plano Diretor Urbano (PDU) impõe-se como o
principal instrumento de governabilidade
municipal, capaz de compatibilizar, no
interesse coletivo, as demandas públicas e
privadas e distribuir, com eqüidade, os
benefícios e os ônus do processo de
urbanização. Conseqüentemente, para que
possa ser um instrumento eficiente e de
qualidade, o PDU deve refletir as aspirações
da comunidade e prever a instrumentalização
dos cidadãos de modo que possam participar
da gestão de sua cidade.
Conveniada com o Estado da Bahia na
ambiência do PRODUR, a Prefeitura Municipal
de Barreiras (BA) procedeu, em 25 de
novembro de 2002, ao recebimento das
propostas técnica e financeira à Solicitação
de Proposta — SDP 002/2002 para
contratação de serviços de consultoria,
visando a elaboração do Plano Diretor Urbano
com abrangência municipal. Do certame
licitatório foi vencedora a Teixeira Consultoria
Projetos e Serviços Ltda. – PLANNUS
Consultores Associados, que firmou contrato
para a prestação dos serviços licitados, em
15 de abril de 2003.
O PDU, fundamentado em ações de
planejamento estratégico participativo e
planejamento físico-ambiental, respalda uma
nova forma de gestão municipal, na qual a
participação da comunidade é a garantia da
implementação dos programas e projetos,
por ela própria, escolhidos e priorizados. Esse
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agir coletivo opera como regulador dos
direitos e como elemento construtor de uma
cultura
pública
democrática,
em
que
diretrizes, programas e projetos definidos
pelo PDU norteiam a busca da eqüidade
econômica e social, visando a redução das
exclusões, adotando como prioridade o
atendimento
preferencial
de
demandas
sociais
das
camadas
mais
pobres.
Conseqüentemente, para que possa ser um
instrumento eficiente e de qualidade, o PDU
deve refletir as aspirações da comunidade e
prever a instrumentalização dos cidadãos de
modo que possam participar da gestão de
sua cidade.
Há que se considerar, ainda, que o conceito
de PDU com abrangência municipal induz à
idéia de que "tudo é cidade" e, neste sentido,
inova ao modificar a tradicional dicotomia
urbano-rural,
buscando
valorizar
e
potencializar o que de melhor existe em cada
região do município, possibilitando ao Poder
Público Municipal assumir o papel de
gerenciador responsável pela organização de
todo o território, respeitando suas diferentes
características e vocações.
O PDU de Barreiras propõe um planejamento
participativo e de caráter não permanente,
pressupondo que a cidade não se produz
unicamente por normas, e busca articular as
dimensões econômica e social à territorial,
para a gestão do solo urbano. Adotando o
desenvolvimento integrado sustentável como
conceito e estruturado por programas e
projetos, alguns dos quais estratégicos, que
objetivam tornar Barreiras uma cidade
saudável, individual, social, ambiental e
economicamente, o PDU irá propor uma
ocupação mais racional e um melhor
aproveitamento da infra-estrutura existente,
criando diretrizes e instrumentos que
impeçam a dispersão e o crescimento
desordenado da cidade. Ao estimular
adensamentos em áreas mais bem equipadas
em termos de infra-estrutura, irá evitar
desembolsos perdulários, por parte do Poder
Público
Municipal,
na
implantação
de
equipamentos e redes em áreas ainda não
consolidadas. Irá propor, ainda, instrumentos
de gestão que levem ao orçamento
participativo e ao monitoramento, através
dos Conselhos Municipais, dos resultados das
ações realizadas, instrumentos que irão
permitir mais participação dos munícipes no
“construir a cidade”, instando-os a promover,
quando
devidas,
as
atualizações
de
planejamento que a dinâmica urbana exigir,
estimulando o Poder Público municipal a
desempenhar
um
papel
prospectivo,
propositivo e orientador do ordenamento
urbano.
Antecedendo esta Síntese do PDU, a
PLANNUS
entregou
os
Relatórios
de
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Andamento 1 (RA-1), Técnico 1 (RT-1), de
Andamento 2 (RA-2) e do Plano Diretor
Urbano (RT-2), respectivamente, nos dias
28/05/2003 e 25/07/2003 e 25/08/2003 e
05/01/2004.
Adicionalmente,
atendendo
solicitação da CAR, apresentou um relatório
extra, Técnico 1 – Complementar (RT-1C), no
dia 19/08/2003.
Este Relatório de Síntese do Plano Diretor
Urbano com Abrangência Municipal de
Barreiras, RT-4, como o próprio nome indica,
apresenta, em formato mais portátil e de
forma resumida, o Plano Diretor Urbano de
Barreiras, constante do RT-2 e seus anexos
“Documental” e de “Oportunidades de
Negócios”.
Não é demais insistir na absoluta
necessidade de leitura dos Relatórios do
Plano Estratégico (RT-1) e do PDU (RT2), além dos projetos de lei que se
encontram no RT-3, para o completo
conhecimento do Plano Diretor Urbano
de Barreiras, do qual este relatório é
apenas uma síntese, assim estruturada:
Parte I

Formulação do Plano Diretor
Urbano
Em que é apresentada, de
maneira
sintética,
a
metodologia e os cenários
urbanos e regionais utilizados
na percepção, compreensão e
análise
da
cidade
e
do
município.

Parte II

Estratégias,
Política
e
Diretrizes
Em que são apresentadas a
estratégia, as políticas setoriais
e as diretrizes norteadoras do
PDU
de
Barreiras,
seus
programas e projetos.

Parte III Projeto de Cidade
Em que são apresentadas e
justificadas as propostas que
envolvem as definições do
partido urbanístico, do modelo
de desenvolvimento urbano e
dos
programas
e
projetos
estratégicos e estruturantes da
cidade
almejada
pela
comunidade.

PARTE 1
FORMULAÇÃO DO PDU

1. PARTICIPAÇÃO DA
COMUNIDADE
Ao regulamentar o capítulo sobre política
urbana da Constituição Federal, o Estatuto da
Cidade 1 estabelece um conjunto de diretrizes
gerais que objetivam ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade urbana. Uma dessas
diretrizes determina que na formulação,
execução e acompanhamento de planos,
programas e projetos de desenvolvimento
urbano seja garantida a participação da
população e de associações representativas
dos vários segmentos da comunidade.
Em busca da normatização da participação da
comunidade no PDU, procurando envolvê-la
na percepção da problemática e das
situações vividas e na compreensão dos
fatores internos e externos que inibem ou
condicionam o desenvolvimento urbano,
procurou-se
definir
um
plano
de
sensibilização e mobilização que envolvesse
todos os segmentos representativos de
Barreiras, através da definição do propósito a
ser alcançado, expresso sob a forma de um
horizonte atrativo, um imaginário convocante
do tipo “Vamos em busca da cidade ideal”.

1.1. Plano de Sensibilização e
Mobilização
A redução de prazo para a elaboração do PDU
de Barreiras, por exigência da PMB e da CAR,
acarretou
algumas
modificações
na
metodologia proposta, sem as quais seria
impossível o cumprimento do cronograma
submetido. Sem prejuízo da metodologia
participativa, fundamental e imprescindível à
estrutura da proposta, foram implementados
instrumentos de participação da população
mais adequados ao novo prazo estipulado
para a realização dos trabalhos. Visando
agilizá-los e facilitar a identificação dos
atores sociais, foi selecionado e contratado
um “mediador estratégico”, pessoa moradora
há muito tempo na cidade e com trânsito fácil
entre todas as camadas e setores da
comunidade.
O
planejamento
de
sensibilização e mobilização da população e
seus representantes definiu os seguintes
procedimentos e recursos utilizados:
Entrevistas qualitativas
Reuniões informais e caminhadas de
reconhecimento
Grupo de Acompanhamento do PDU
Informação/Comunicação
Eventos e Seminários Técnicos

1.2. Seminário Referencial e
Propositivo
Realizado nos dias 11 e 12 de junho de 2003,
na Casa da Cultura de Barreiras, este
seminário objetivou apresentar a visão da
Consultora sobre a cidade e arrolar, através
de derivações do método SWOT e da técnica
de dinâmica de grupo ZOOP, as sínteses
referenciais e propositivas da comunidade,
para uma Barreiras ideal e desejada por
todos. Dessas sínteses culminaram a votação
dos projetos estratégicos e prioritários,
espinha dorsal do PDU.

1.3. Grupo de Acompanhamento (GA)
Desde o primeiro contato com a comunidade
barreirense, a equipe técnica da PLANNUS
manteve sempre presente a necessidade de
formação do Grupo de Acompanhamento
(GA) do PDU e, nesse sentido, desenvolveu
ações de informação para divulgar e
esclarecer a importância do GA para a
elaboração, implantação e acompanhamento
do PDU. Como resultado das ações
desenvolvidas, rapidamente um grande
número de pessoas, das mais diversas
camadas sociais e representando variados
setores da comunidade local, apresentou-se,
demonstrando interesse em participar do GA.
De
logo,
surgiu
o
problema
da
impossibilidade dos interessados constituírem
uma grade comum de reuniões, em virtude
dos diferentes horários e dias disponíveis de
cada um. A solução encontrada foi subdividir
o GA em sub-grupos que, na medida do
possível, se adequaram à divisão proposta
pelos eixos temáticos e suas respectivas
vertentes 2. Cada sub-grupo, sob a
coordenação de um membro livremente
escolhido pelos participantes e devidamente
instruído pela equipe técnica da PLANNUS,
fez as reuniões que julgou necessárias, de
acordo com as suas disponibilidades, para
dar sua contribuição à Etapa de Planejamento
Estratégico Participativo do PDU.
Um segundo problema configurou-se também
logo de início. Diante da heterogeneidade dos
interessados e de suas variadas convicções e
militâncias políticas e ideológicas, esboçou-se
um quadro de disputa pelo comando das
ações, permitindo prever uma longa e lenta
negociação entre as partes. Ainda que
saudável e democrático, o processo esboçado
demandava um tempo para sua maturação e
realização, impossível de ser concedido pela
PLANNUS sem prejuízo do cronograma do
contrato firmado com a Prefeitura Municipal
2

1

Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001.

Para detalhes, vide item 2.1.1 do Relatório de
Planejamento Estratégico do PDU - RT-1 (pág. 9).
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de
Barreiras
(PMB),
principalmente
considerando-se que o prazo de execução do
contrato já fora reduzido, em relação ao
apresentado na Proposta Técnica, por
exigência da CAR e da PMB.
Diante de tais fatos e, ainda, considerando o
alto grau de interesse, preparo, organização
e participação da comunidade, detectado pela
equipe
da
PLANNUS,
esta
decidiu,
inicialmente,
adiar
e,
posteriormente,
suspender a formalização institucional do GA,
buscando, assim, permitir a participação
ampliada dos interessados, sem transigir nos
prazos acordados com a Contratante, nem
acarretar perda de qualidade no trabalho de
elaboração do PDU. Porém, um mínimo de
formalidade foi solicitado dos participantes
dos sub-grupos, para documentar suas
reuniões e contribuições. A observar que
muitos sub-grupos optaram por levar suas
contribuições ao Seminário Referencial e
Propositivo, ocasião em que foram acolhidas,
cotejadas com as demais e, posteriormente,
relacionadas nos itens 2.1.2 e 2.1.3 do
Relatório do Plano Estratégico do PDU - RT-1.

1.4. Núcleo de Referência do PDU
Criado como um ponto de apoio à equipe
técnica, durante as visitas a cidade, este
Núcleo objetiva disponibilizar informações e
esclarecimentos aos interessados sobre as
atividades de elaboração do PDU.

1.5. Exposição de Avaliação do PDU
Realizada no Palácio das Artes, de 12 a 18 de
setembro de 2003, com o objetivo de
apresentar, à comunidade, as propostas do
PDU de Barreiras. Foram expostos 45 painéis
contemplando
as
diversas
etapas
de
elaboração
do
PDU,
as
intervenções
urbanísticas, os projetos estratégicos e
prioritários e as oportunidades de negócios
propostos.
O evento foi promovido pela Prefeitura
Municipal, responsável direta pela divulgação
e distribuição de convites, com coordenação
e realização da PLANNUS. Para facilitar a
divulgação
do
evento,
a
Consultora
disponibilizou uma socióloga para ajudar a
PMB nas atividades pré-Exposição. Durante
todo o período de duração do evento, pelo
menos um técnico da equipe da PLANNUS
esteve sempre à disposição dos visitantes,
para prestar esclarecimentos e informações,
e solicitar o preenchimento da ficha de
Avaliação das Propostas explicitando os
pontos de concordância e discordância.
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1.6. Seminário de Avaliação das
Propostas do PDU
Evento realizado pela Prefeitura Municipal no
dia 19 de setembro, na Casa da Cultura, com
assessoramento e realização da PLANNUS. O
objetivo deste Seminário foi o esclarecimento
de dúvidas, a análise crítica e a avaliação das
proposições do PDU, visando obter da
comunidade a aprovação ou reprovação das
propostas.
Durante o Seminário foi solicitado aos
presentes o preenchimento de uma ficha de
avaliação, porém apenas 30 dos presentes
acederam em fazê-lo, repetindo o que
ocorreu
no
Seminário
Referencial
e
Propositivo, que contou com a presença de
bom público,
porém poucos participantes
responderam
à
avaliação
escrita.
Os
resultados tabulados mostraram:
presença quase igualitária de homens e
mulheres;
representatividade
de
diversos
segmentos
da
sociedade
local,
predominando pessoas ligadas à área
educacional;
predominância de indivíduos com
idades enquadradas nas faixas etárias
de 36 a 55 anos, salientando-se,
porém, a presença de alguns jovens
de até 15 anos e idosos com mais de
65 anos;
os bairros de Barreirinhas, Buritis I,
Vila Regina e Centro contribuíram com
o maior número de participantes;
o meio de divulgação mais eficaz foi o
informal entre amigos, vizinhos e
líderes comunitários;
a maioria considerou a divulgação
insuficiente;
a Exposição do PDU não foi visitada por
53,3% dos participantes do Seminário,
fato que, em grande parte, foi
justificado por alegada falta de
divulgação do evento;
um terço dos avaliados concordou com
todas as propostas apresentadas;

2. CENÁRIOS REGIONAL E
URBANO
Os cenários regional e urbano aqui
apresentados visam balizar o conhecimento
do município e da cidade de Barreiras. As
informações já abordadas no Relatório do
Plano Estratégico (RT-1) do PDU de Barreiras
são apresentadas de forma sintética, embora
algumas delas estejam enriquecidas por
novos
conhecimentos.
Portanto,
para
aprofundamento de algumas das questões,
aconselha-se consultar o relatório citado.

2.1.

Aspectos Geoambientais

Localização
•
Microrregião
Homogênea:
(001)
Barreiras.
•
Região de Planejamento: (010)
Oeste.
•
Região
Administrativa:
(025)
Barreiras.
•
Região Econômica: (015) Oeste.
Limites
•
Municípios de Formosa do Rio Preto,
Riachão
das
Neves,
Angical,
Catolândia,
São
Desidério,
Luís
Eduardo Magalhães e Estado de
Tocantins.
Área
•
7.989 km²
Principais Distâncias
•
Salvador: 857 km
•
Brasília: 622 km
Clima
•
Úmido a Sub-úmido e Seco a Subúmido
•
Pluviosidade anual (mm)
o mínima: 295
o média: 1018
o máxima: 1684
•
Período de chuvas: outubro a abril
Temperatura media anual
•
mínima: 20,3ºC
•
média: 24,3 ºC
•
máxima: 31,5ºC
Vegetação
•
Cerrado
Arbóreo
Aberto
sem
Floresta-de-Galeria,
Parque
sem
Floresta-de-Galeria,
GramíneoLenhosa com Floresta-de-Galeria,
Gramineo-Lenhosa sem Floresta-deGaleria,
Floresta
Estacional
Semidecidual,
Contato
CerradoFloresta
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.

Rio Grande

2.1.1.
Cenário
das
Unidades
Geoambientais do Município:
•
•
•
•
•

Contaminação
ambiental
em
decorrência do uso de insumos
agrícolas;
Esgotamento de mananciais em
função da excessiva captação de
água para irrigação;
Desmatamento e erosão em função
do uso intensivo de mecanização na
área agrícola;
Danos irreversíveis à fauna, flora e
aos lençóis subterrâneos pelo uso
inadequado de agrotóxicos;
Ocorrência
de
ambientes
em
acentuado estado de degradação
ambiental
em
decorrência
da
substituição
de
culturas
com
comprometimento dos ecossistemas.
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2.1.2.
Unidades
Ambiental

de

Conservação

Determinadas
áreas,
denominadas
de
Unidades de Conservação Ambiental, são
importantes
pelo
seu
valor
histórico,
ecológico, ambiental, biótico, natural e
locacional,
necessitando
de
cuidados
especiais de preservação e conservação,
através de legislação específica. Essas
unidades abrangem estações ecológicas,
parques e monumentos nacionais, lagoas,
cursos d’água, entre outras, ou estão
inseridas dentro de uma Área de Proteção
Ambiental - APA. Em Barreiras essas
unidades
de
conservação
ambiental
englobam os seguintes locais:
•
•
•
•
•
•

desestabilização 5 e fito-estabilização 6 de
suas áreas, bem como problemas pontuais de
queimadas, assoreamento, erosão, disposição
irregular de lixo e de defensivos agrícolas e
extração irregular de jazidas na APA do rio de
Janeiro.

Cachoeira do Acaba Vida
Cachoeira do Redondo
Sítio Arqueológico
Parque da Cidade
Orla do Rio Grande
Orla do Rio de Ondas

Cachoeira do Redondo

Cachoeira do Acaba Vida

2.1.3.

APA do rio de Janeiro

A bacia do rio de Janeiro abriga, num
ecossistema
heterogêneo,
com
grande
diversidade de fauna e flora, a APA do rio de
Janeiro, numa extensão de 351 mil hectares,
inserida dentro dos limites dos municípios de
Barreiras e Luis Eduardo Magalhães.
Apesar da rigorosa legislação imposta às
áreas de proteção ambiental, pode-se
observar a existência de problemas no
tocante à degradação 3, derivação 4,

3

Entende-se por áreas degradadas aquelas
sujeitas a processos de danos ao meio ambiente,
que resultam em perdas ou redução de algumas de
suas propriedade, tais como a qualidade ou a
capacidade produtiva dos seus recursos naturais.
4
Áreas derivadas são aquelas sujeitas a alterações
de seus componentes físicos e biológicos e da
dinâmica de seus processos naturais, a partir de
fenômenos da natureza ou de interferências das
atividades sociais e econômicas, condicionando
transformações sucessivas no meio ambiente.

4

5

Áreas desestabilizadas são aquelas que,
incapazes de resistir ou responder positivamente a
contingências
abióticas,
sofreram
alterações
substanciais na estrutura comunitária ou em seus
balanços de material ou energia.
6
São áreas fito-estabilizadas aquelas em que a
vegetação encontra-se equilibrada, isto é, não
sujeita, ou resistente, a processos de antropização
ou contingências abióticas.

IMPACTOS CAUSADOS PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO
IMPACTOS
Erosão dos solos, provocando o
assoreamento dos cursos d’água
Possibilidade de salinização dos
solos
Degradação das águas superficiais e
subterrâneas
Comprometimento da cobertura
vegetal com perda das matas
ciliares
Presença de elementos químicos
contaminantes nas águas
Dizimação da fauna e flora
silvestres
Desequilíbrio das comunidades
aquáticas
Introdução de espécies
incompatíveis nas comunidades
aquáticas
Doenças de veiculação hídrica
(água contaminada) e por
exposição a agrotóxicos
Geração de emprego e renda como
conseqüência das atividades agroeconômicas
Remanejamento de famílias com
prejuízo aos vínculos sociais
Maior oferta de água garantindo o
abastecimento contínuo à
população ao longo do ano
Melhoria nas condições de saúde
pública pela oferta de água tratada
Garantia de uma maior oferta
protéica para as populações locais
Ocupação do leito secundário dos
rios degradando a fauna e flora
local inclusive com lançamento de
efluentes sanitários

USOS PREPONDERANTES
Irrigação, Barragens, ETA e Piscicultura

TIPO
Negativo

Irrigação

Negativo

Irrigação, Barragens, Lançamento de
efluentes e Piscicultura
Irrigação, Barragens, ETA e Piscicultura

Negativo

Irrigação e Lançamento de efluentes

Negativo

Irrigação, Barragens e ETA

Negativo

Lançamento de efluentes

Negativo

Piscicultura

Negativo

Irrigação

Negativo

Irrigação, Barragens, Piscicultura,
Agricultura.

Positivo

Agricultura, Barragens,

Negativo

Barragens

Positivo

Sistema de abastecimento de água

Positivo

Piscicultura, Agricultura de subsistência

Positivo

Ocupação urbana, Lazer nas margens do
Rio de Ondas

Negativo

Negativo
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2.2.
2.2.1.

Panorama Regional Municipal7
Ocupação do Território

O início do processo de ocupação da região
do médio e baixo médio São Francisco se deu
com a expansão da pecuária, a partir do
meado do século XVII. Criadores de gado,
seguindo os caminhos percorridos pelos
rebanhos, penetraram em grandes extensões

com a instalação de um grande frigorífico,
empresas beneficiadoras de arroz e algodão,
curtumes e fábricas de fios. Este período de
prosperidade resistiu até 1964 quando foram
desativados a hidrelética, a navegação fluvial
e o aeroporto. Sem energia, estradas ou
outros meios de transportes, o município
mergulhou
num
retrocesso
econômico.
Somente nos anos 70 do século passado,
Barreiras sofreu um novo período imigratório,
com a atração de nortistas,

Formosa do Rio Preto

Cotegipe

Riachão das Neves

Angical
Wanderley
Cristópolis

Barreiras

Catolândia
Baianópolis
São Desidério

Luís Eduardo Magalhães

Brasília

de terra, banhadas por rios perenes. Por
volta de 1675, Francisco Garcia D’Ávila, o
Conde da Torre, funda, no encontro do rio
São Francisco com o rio Grande, um núcleo
onde hoje se localiza a cidade de Barra.
No rastro do espalhamento do gado foram
sendo criados “núcleos de civilização”, mais
pontos de apoio do que propriamente de
civilização, tendo um deles, denominado São
João de Barreiras, localizado no final do
trecho navegável do rio Grande, dado origem
à cidade de Barreiras. No início do século XIX
o comércio começa a se estabelecer em São
João de Barreiras, onde a esta época já
existiam atividades de agricultura e pecuária.
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 uma etapa de crescimento
do lugarejo, com grande movimentação de
barcos em seu porto.
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. Em 1928 com a inauguração da
hidrelétrica (segunda da Bahia) e a chegada
da energia elétrica, Barreiras viveu uma
época de relativa prosperidade econômica,

em função da transferência do quartel do 4°
BEC. A este seguiu-se um segundo ciclo
imigratório, principalmente constituído de
gaúchos,
catarinenses
e
paranaenses,
atraídos pelos baixos preços das terras de
cerrado, facilmente adaptáveis ao cultivo de
grãos
e
pelos
projetos
de irrigação
capitaneados pela CODEVASF. A partir de
então, Barreiras assume rapidamente a
condição de principal cidade da nova fronteira
econômica que se instala no oeste baiano.

2.2.2.

A crescente importância adquirida pelo
município de Barreiras, a partir da segunda
metade do século passado, reflete-se no
papel que desempenha na denominada
região Oeste da Bahia. Esta, formada pelas
Regiões Econômicas Oeste (14) e Médio São
Francisco (15), abrange 39 municípios
subdivididos em sete subespaços integrantes
de três zonas 8. Barreiras polariza o principal
subespaço da extensa zona da sub-bacia do
rio Grande, que engloba praticamente a
metade do oeste baiano, onde predominam
as Chapadas Altas e as Depressões
Sertanejas. Atualmente, o município é o
8

7

Para maior detalhamento dos itens referentes à
Ocupação do Território e Economia, consultar o
Relatório do Plano Estratégico (RT-1), capítulo 3,
itens 3.2 e 3.3.
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Polarização Regional

Para informações aprofundadas da metodologia
de subespacialização, consultar Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional - CAR (BA) Programa
de
Desenvolvimento
Regional
Sustentável - PDRS Oeste da Bahia - Salvador,
1997. p. il.

maior centro polarizador da região, é
também o de maior concentração industrial,
comercial e de infra-estrutura de serviços.
Como principal centro zonal, Barreiras abriga
em seu território os mais importantes eixos
rodoviários, conforme observa-se no Mapa
01, 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.
Sua
influência se exerce sobre a maior zona
produtora de grãos do estado.
Os municípios de São Desidério, Catolândia,
Angical, Riachão das Neves e Luís Eduardo
Magalhães — este último, antigamente,
denominado Mimoso do Oeste, ex-distrito de
Barreiras, desmembrado em 2000 — são
polarizados por Barreiras e constituem um
subespaço propício ao desenvolvimento de
cadeias
produtivas
agroindustriais,
principalmente soja / milho / rações; abate /
frigorificação / processamento de bovinos,
caprinos, suínos e aves; e frutas / polpa /
sucos. Formosa do Rio Preto, município que
vem conhecendo forte expansão da área de
cultivo de soja, apesar de sua importante
atração por Corrente, no Piauí, é dominado
por Barreiras, não obstante a distância que
os separam. Nem todos esses municípios
encontram-se em nível semelhante na
estrutura de produção, mas, devido à
proximidade de Barreiras e às características
de suas estruturas fundiária e agropecuária,
podem ser considerados integrantes do
mesmo subespaço.
Já Cotegipe, Wanderley, Cristópolis e
Baianópolis, localizados em áreas onde
predominam as Chapadas Altas, encontramse em outro subespaço, embora na mesma
Lavoura
2000
Café
Limão
Mamão

7.614
152
996

Café (t)
Limão (10³ frutos)
Mamão (10³ frutos)

11.866
14.440
59.502

Café
Limão
Mamão

27.648
578
20.826

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal.
Cálculos: PLANNUS Consultores Associados

zona, polarizado por Barreiras e cuja
característica
principal
é
o
caráter
essencialmente
rural,
com
ênfase
na
pecuária, nos dois primeiros, e na agricultura
familiar nos demais.

A análise das características rurais e urbanas
dos municípios também indica claramente a
polarização regional e sub-zonal exercida por
Barreiras, em cujo território se encontram
19,5% do total regional das atividades rurais,
consideradas em termos de produção
agropecuária e projetos de irrigação, e
urbanas, consideradas em termos de
estabelecimentos industriais, comerciais e
prestadores de serviços, e de oferta de
serviços sociais essenciais, básicos e de
comunicações.
A liderança destacada de Barreiras como pólo
regional,
ainda
incontestada,
poderá,
contudo, ser ameaçada, futuramente, pelo
crescimento extraordinário de Luiz Eduardo
Magalhães, município limítrofe, constituído
por seu antigo distrito de Mimoso do Oeste,
emancipado da antiga sede em 2000 e
efetivamente independente de Barreiras a
partir de 2001, com a posse de seus
primeiros, Prefeito e Câmara Municipal. Os
primeiros efeitos da emancipação de seu
antigo distrito já podem ser observados e,
embora reflitam apenas efeitos diretamente
provocados
pela
separação
política,
habitacional
e
territorial,
devem
ser
devidamente levados em consideração.
Com referência às principais lavouras
permanentes, a tabela abaixo retrata que a
diminuição da área plantada, explicada em
sua quase totalidade pela perda de território
municipal, associou-se às conseqüências
devidas às quedas de produtividade das três
lavouras e do preço médio do café, que não
puderam ser compensadas pelas altas de
preço médio do limão e do mamão, nos anos
considerados. Naturalmente, produtividade e
preço médio não guardam relação direta com
a emancipação, mas a situação deve ser
Barreiras
2001
Acr./Decr (%)
Área plantada (ha)
4.773
(37,3)
105
(30,9)
498
(50,0)
Produção
5.099
(57,0)
1.365
(90,5)
19.920
(66,5)
Valor (R$1.000)
8.362
(69,8)
246
(57,4)
7.968
(61,7)

LEM
2001
3.830
60
578
6.201
780
23.120
10.170
140
9.248

acompanhada com especial cuidado pelo
poder público municipal, para que não se
retarde a adoção de providências porventura
necessárias.
Os efeitos da emancipação de Luiz Eduardo
Magalhães sobre as principais lavouras
temporárias
cultivadas
em
Barreiras,
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apresentados na tabela a seguir, indicam
redução da área plantada em todos os casos,
embora o incremento da produtividade da
lavoura algodoeira, de 3 t/ha para 3,7 t/ha, e
o aumento do preço médio do algodão

Lavoura

territorial, maior do que a do território de
Pernambuco,
parcamente
habitada,
conferindo-lhe uma densidade demográfica
bastante inferior a da Bahia, estado onde
essa relação é considerada baixa.

Barreiras
2001
Acr./Decr (%)
Área plantada (ha)
Soja
(53,4)
236.585
110.243
Milho
(43,0)
45.296
26.263
Algodão
(18,0)
8.150
6.680
Produção (t)
Soja
(60,4)
567.804
224.896
Milho
(53,4)
261.282
121.754
Algodão
1,3
24.630
24.944
Valor (R$1.000)
Soja
(54,5)
153.307
69.718
Milho
(46,3)
43.112
23.133
Algodão
13,4
16.502
18.708
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal.
Cálculos: PLANNUS Consultores Associados
2000

tenham compensado, em parte, a perda do
território plantado entre 2000 e 2001. Porém,
os efeitos nas lavouras de soja e milho, para
as quais as variações das produtividades e
dos preços médios foram fortemente autocompensadores, as quedas podem ser quase
que
totalmente
atribuídas
às
perdas
territoriais.
Contudo, o indício mais flagrante dos efeitos
da emancipação do antigo distrito sobre
Barreiras é acusado na arrecadação de ICMS,
conforme apresentado na tabela seguinte,
atestando a verdadeira inversão de posições
que vem ocorrendo entre Barreiras e Luiz
Eduardo Magalhães, enquanto geradores de
riquezas, sinalizando a necessidade de
providências sensatas e urgentes para a
retomada do crescimento econômico de
Barreiras. Neste contexto, ganha especial
relevância a sugestão da criação da Agência
Municipal de Desenvolvimento sustentado,
conforme tratado mais adiante neste PDU.

ANO
1999
2000
2001
2002
2003(*)

LEM
2001
150.000
33.852
4.124
306.000
167.934
15.031
94.860
31.907
11.273

Por ocasião do último Censo Demográfico,
realizado em 2000, a população do município
de Barreiras alcançou 131.849 hab., incluído
nesse total, segundo cálculos da CAR, 20.169
hab. de Mimoso do Oeste que, à época do
Censo, embora já emancipado de Barreiras
com o nome de Luiz Eduardo Magalhães,
ainda não se constituíra oficialmente em
município. Excluindo-se a população do então
distrito, a população municipal de Barreiras,
reduzida a 111.680 hab., ainda assim,
significava 22,9% da população total da
Região Econômica Oeste, composta por 23
municípios. Como se vê, sob o aspecto
demográfico, também, é clara a importância
de Barreiras para a região.
O crescimento municipal e, sobretudo,
urbano, nos últimos trinta anos, vem
provocando
enorme
pressão
sobre
a
demanda de investimentos em serviços
essenciais e básicos, e a impossibilidade de

Arrecadação de ICMS (R$1,00)
Barreiras
Luís Eduardo Magalhães
34.073.279
38.832.806
26.151.476
21.901.731
26.983.601
26.605.167
18.180.438
26.670.179

(*) Até agosto
Fonte: SEFAZ. Cállculos: PLANNUS

2.2.3.

Demografia

Uma das características marcantes da Região
Oeste da Bahia é sua grande dimensão
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seu atendimento vem criando um acúmulo de
problemas, principalmente na área da saúde
pública, cujas soluções não podem ser
equacionadas e implementadas no período de
apenas dois ou três governos municipais. As

tabelas a seguir demonstram, além dos
dados sobre densidade demográfica, o
explosivo crescimento populacional e a taxa
de urbanização no período, dos quais, para
maior clareza, a população de Mimoso do
Oeste, no ano 2000, foi excluída.

País/Região/Estado/Município
Brasil
Região Econômica Oeste (BA)
Bahia
Barreiras

Densidade
demográfica
em 2000
(hab/km²)
19,92
4,26
23,16
13,98

visando a prospecção de seu mercado no
Estado, projeta, para os municípios de
Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, em
conjunto,
para
2005
e
2010,
respectivamente,
populações
totais
de
147.931 hab. e 160.427 hab, com taxas de
urbanização de 91,31% e 93,77%. Se
relacionados à população de ambos os
municípios no Censo de 2000, isto é, 131.849
hab, as taxas geométricas anuais de
crescimento demográfico são de 2,33%, para
os primeiros cinco anos, e 1,64% para o
lustro seguinte. Essas taxas mantêm o ritmo
de queda registrado nos últimos anos,
conforme pode ser constatado na tabela
“Crescimento da Taxa de Urbanização”.

2000

Em tais condições, a projeção para o
município de Barreiras é a apresentada a
seguir.

Fonte: IBGE – Censo 2000.

População
(hab.)
Urbana
Rural
Total
Taxa
de
Urb. (%)

1970

1980

1991

População
9.790 30.055 70.870 95.615
11.104 11.399 21.770 16.065
20.864 41.454 92.640 111.680
46,92

72,50

76,50

85,62

Total
Urbana
Rural

2005

2010

125.311
114.421
10.890

135.929
127.460
8.469

Fonte: Embasa
Cálculos: Plannus Consultores Associados.

Fonte: IBGE – Censos Demográficos.

É extremamente problemática a projeção da
população de um município chave numa zona
de fronteira econômica em expansão, como é
o caso de Barreiras. A economia fortemente
influenciada pelo agronegócio,
o viés
exportador de grande parte da produção, o
crescimento sustentado do mercado mundial
de alimentos — e a perspectiva de vir a ser
ampliado pela inclusão de extensas massas
populacionais —são dos principais aspectos a
sugerir a manutenção da tendência de
incorporação de novas terras à área
produtiva atual e, conseqüentemente, o
incremento da demanda regional por capital
humano, tecnológico e financeiro. Nessas
condições há que se manter certa reserva
quanto à possibilidade de se projetar o
crescimento populacional.

População (hab.)
Urbana
Rural
Total

Núcleos Urbanos Rurais

Apesar de sua enorme extensão territorial, o
Município de Barreiras não está subdividido
em distritos, não existindo, em conseqüência,
sedes distritais, além, naturalmente, da
própria sede municipal. A baixa densidade
demográfica (13,98 hab/km²) e a elevada
taxa de urbanização (85,62%) espelham o
modelo da atual ocupação rural, baseado na
agricultura fortemente mecanizada e de alta
tecnologia, resultando na quase inexistência
de núcleos urbano-rurais. Dos povoados
existentes, todos com menos de 500
habitantes, Barreiras Sul, Baraúnas, Tatu e
Boa Sorte, são agrovilas criadas pela
CODEVASF, para apoio aos seus projetos de
irrigação. Boa Sorte, na verdade, é hoje um

Crescimento da Taxa de Urbanização
1980
1991
1970

2000

9.790
11.104
20.864

30.055
11.399
41.454

70.870
21.770
92.640

95.615
16.065
111.680

Taxa de Urbanização (%)
46,92
Fonte: IBGE – Censos Demográficos.

72,50

76,50

85,62

Apesar
dessas
dificuldades
específicas,
aliadas àquelas próprias a toda projeção da
população, estudo realizado pela Embasa 9,
9

2.2.4.

CAMPANÁRIO, Paulo. Projeção da População –
Período 2000 – 2020. Embasa. Salvador. BA.

bairro de Barreiras, já inserido no perímetro
urbano. Barreiras Sul, loteamento constituído
pela
CODEVASF
para
abrigar
seus
engenheiros,
agrônomos
e
técnicos,
encontra-se em decadência, com grande
parte de suas quase 300 casas desabitada,
pois sua pretensa clientela, possuidora de
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bom nível de renda familiar, prefere morar na
Cidade e usufruir de suas infra-estrutura e
comodidade.
Arraial da Penha
Porta de entrada do vale do Bezerro, localizase a 10 km do centro da cidade e é um
monumento vivo ao primeiro núcleo urbano
de Barreiras. Seus moradores vivem da
agricultura de subsistência, abastecendo,
com o excedente em hortifrutigranjeiros,
farinha de mandioca, doces, biscoitos e
cachaça, o Mercado do Produtor Rural de
Barreiras.
Barreiras Sul
Situado a 8 km do centro de Barreiras, tem
cerca de 75 casas, servidas por rede de água,
operada pela Embasa, e por fossas sépticas,
pois não há sistema de esgotamento
As
poucas
ruas
não
são
sanitário.
pavimentadas e a coleta de lixo é feita uma
vez por semana. Produz milho, feijão, arroz,
mandioca, leite, coco e manga, sendo os dois
últimos para o mercado de Brasília, Salvador
e São Paulo.
Baraúnas
Situado a 14 km do centro, conta com cerca
de 300 casas, é parcialmente servido por
rede de água operada pela Embasa. Não há
rede de esgotos, lançados a céu aberto nos
quintais ou em fossas sépticas. A rua
principal é a única pavimentada e a coleta de
lixo é feita uma vez por semana. A população
é atendida com escola de 1º grau e posto
médico. Produz melancia, tomate, feijão,
pimentão, mandioca e coco, este último para
os mercados de Brasília, Salvador e São
Paulo, e desenvolve também atividades de
piscicultura.
Tatu
Localizado a 24 km do centro urbano, conta
com cerca de 90 residências, 4 casas
comerciais e um posto médico. Possui rede
de água operada pela Embasa e os esgotos
são lançados em fossas sépticas. Não há ruas
pavimentadas e a coleta de lixo é feita uma
vez por semana. Produz milho, feijão, banana
e
mandioca,
desenvolvendo,
ainda,
atividades de piscicultura.

2.2.5.

Áreas de Interesse Turístico

As belíssimas cachoeiras do Redondo e do
Acaba Vida, ambas localizadas na APA do rio
de
Conservação
de
Janeiro,
Unidade
institucionalizada, com passivos bióticos
devidamente conhecidos e cadastrados,
concentram as expectativas de crescimento
do turismo em Barreiras, setor que vem
recebendo, ultimamente, do poder público
municipal atenção especial.
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A possibilidade de investimentos para o setor
por intermédio do PRODETUR II, as ações
empreendidas, como a recente realização da
Oficina de Elaboração de Estratégias de
Desenvolvimento do Turismo Sustentável
Municipal, no âmbito do Programa Nacional
de Municipalização do Turismo, e a criação da
Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e
Turismo são indicações bastante claras do
interesse da municipalidade no setor. É
inegável, entretanto, que projetos para o
setor levarão em devida conta as dificuldades
de acesso a Barreiras, agravadas pela
distância dos grandes centros emissores,
tornando
bastante
alta
a
relação
custo/benefício para turistas nacionais e
estrangeiros, que dispõem de alternativas, no
Brasil e na Bahia, para as atrações
oferecidas.
Duas novas áreas de proteção ambiental e de
potencial turístico foram propostas no Plano
Urbanístico Ambiental das Margens do rio de
Ondas, contratado pela PMB em 2003, como
Unidades de Conservação Integral. São os
Parques do Cerrado e o Ecológico do Rio de
Ondas,
ambos
referendadas
no
PDU,
conforme indicações nos Mapas 13 –
Zoneamento e 14 – Áreas Especiais e serão
integrados ao anteprojeto de Lei do Código
Ambiental.
Os principais patrimônios históricos e
arquitetônicos
de
Barreiras,
bastante
restritos, diga-se, estão contemplados em
dois projetos estratégicos, “Revitalização da
Área Central”, que se ocupa do Centro Velho,
e “Urbanização da Barreirinhas” que, entre
outras ações, propõe a recuperação da
pioneira usina hidroelétrica.

2.2.6.

Economia 10

Até a década de 70 a economia do oeste
baiano caracterizava-se pela agricultura de
subsistência, baseada nas culturas do milho,
feijão, arroz, e pela 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 Nipobrasileira para o Desenvolvimento dos
Cerrados (1974), contribuíram para a
profunda modificação econômica e social
operada na região nas últimas quatro
décadas, transformando Barreiras em centro
sub-regional e zonal.

10

Este cenário aproveitou as contribuições
existentes em: AVENA, Armando (Org.), Bahia
Século
XXI,
Salvador:
SEPLANTEC,
Superintendência de Planejamento Estratégico,
2002.

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, soja, milho e as
culturas de café irrigado e algodão, com
predominância de grandes produtores e
empreendimentos, com alto nível tecnologico
e baixa absorção de mão-de-obra. As bases
da economia do município são formadas
pelas
seguintes
cadeias
produtivas
agroindustriais:
Cadeia Frutícola
Cadeia de Soja e Milho
Cadeia do algodão

drenagem que nele deságuam. Onde não
existe rede, o esgoto corre a céu aberto ou é
lançado diretamente, in natura, no sistema
de drenagem.
Drenagem

Bacias Hidrográficas
hidrográfica
em
área
Numa
bacia
antropizada, a freqüência das descargas de
água, quando o relevo propicia a iteração da
água com o solo, pode conduzir a
inundações, erosões e escorregamentos. Os
fatores que contribuem para este cenário
são:

Apesar de todo desenvolvimento verificado
no município, Barreiras vive sob ameaça de
colapso de suas articulações rodoviárias, em
péssimas condições de conservação, apesar
da vital importância que têm para o
escoamento da produção agrícola regional.
Outro aspecto logístico negativo refere-se à
situação atual do aeroporto, que por
questões técnicas não permite a operação de
aviões de passageiros e de cargas de médio e
grande porte.

2.3.

ocupação acelerada e desordenada,
ocasionando impermeabilização do
solo urbano;
descarte do lixo urbano nas vias de
circulação, nas calhas naturais dos
sistemas drenantes e no interior dos
de
condução
dos
dispositivos
deflúvios;
implantação de redes de serviço
público ou de sistemas privados de
abastecimento d’água, esgotamento
telefonia
e
outros)
sanitário,
interceptando ou até obstruindo as
calhas naturais dos rios, riachos e os
sistemas drenantes construídos;
prática de procedimentos erosivos,
como escavações para viabilizar
espaço
para
habitações
e/ou
equipamentos públicos e destruição
da vegetação nas encostas;
intervenções em áreas onde não se
conhece
adequadamente
o
comportamento
da
água
em
circulação;

Serviços Urbanos Essenciais

Água

O abastecimento de água em Barreiras,
realizado pela EMBASA, atende 95% da
população. A água, ainda de boa qualidade, é
captada no rio de Ondas e analisada, a cada
seis meses, para avaliação de sua qualidade.
Dois grandes reservatórios elevados, um de
3.000 m³ e outro de 6.000 m³, regulam o
sistema de abastecimento.
Resíduos Sólidos

O serviço de limpeza urbana e coleta de
resíduos
sólidos
é
prestado
pela
concessionária PRT Prestação de Serviços
ltda, que também administra o aterro de
Barreiras, do tipo controlado, distante 24 km
do centro da cidade, na saída para Salvador.
A coleta é feita em dias alternados, exceto no
centro da cidade, onde é diária. O centro é
também o único setor atendido pela
varrição.O aterro controlado recebe uma
média de 70 toneladas de resíduos sólidos
por dia.
Esgoto

O esgotamento sanitário, cuja rede cobre
apenas 30% da cidade, é um dos maiores
problemas urbanos de Barreiras. A parte
tratada,
cujo
sub-sistema
compreende
Estações de Tratamento de Efluentes (ETE),
lagoas
de
estabilização
e
Digestores
Anaeróbicos de Fluxo Ascendente (DAFA), é
lançada no rio Grande ou em canais de macro

Os compartimentos referentes às altas e
baixas declividades encontradas na bacia
hidrográfica determinam comportamentos
hidráulicos diversos e são importantes nas
decisões quanto aos dispositivos a serem
aplicados e nas priorizações das intervenções
Zonas de Risco Potencial e Altas Declividades
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 (40% da
área urbana) representadas pela
serra, com cotas variando de 480 a
609, que podem estar sujeitas a
processos erosivos;
áreas de baixas declividades (60%
da área urbana), representadas
pelos vales dos rios, com cotas
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variando de 434 a 479, que podem
estar sujeitas a inundações.

sistema
subdimensionado
ou
ineficiente;
falta de rede de macrodrenagem;
assoreamento e acúmulo de lixo nos
canais de drenagem;
ineficiência no projeto e/ou na
execução da engenharia.

Drenagem Urbana
A drenagem urbana desenvolvida na cidade
não se estrutura como um sistema integrado
de esgotamento de águas pluviais. Na
verdade,
existem
soluções
isoladas,
geralmente
estruturadas
por
bacias
hidrográficas
ou
hidráulicas,
onde
os
dispositivos de coleta superficial lançam as
águas pluviais por meio da microdrenagem
nos canais de macrodrenagem que deságuam
nos corpos receptores que, por sua vez,
deságuam no rio Grande ou em um de seus
afluentes.
Os eixos rodoviários das BR-242 e BR-020
funcionam como barramento ao caminho
natural das águas, cujo escoamento é
disciplinado pelos dispositivos de drenagem
existentes. A ausência desses dispositivos
determina a existência de áreas com
possibilidade de alagamentos, provocando
danos à pavimentação e prejuízos aos que ali
residem,
trafegam
ou
trabalham.
O
agravante neste processo é que grande parte
da população se utiliza das redes de
drenagem, natural ou implantada para
lançamento de seus despejos de águas
servidas, tanto de esgotos domésticos como
industriais. Além disto, as calhas naturais dos
cursos d’água vêm sendo reduzidas devido ao
assoreamento provocado por lançamentos de
lixo doméstico e industrial, de materiais
resultantes de movimentação de terras,
desmatamento, erosão de morros e encostas,
e
ocupação
desordenada.
As
poucas
estruturas de drenagem existentes não
recebem manutenção adequada.
Áreas sujeitas a alagamentos
Nas
zonas
de
baixas
declividades,
predominantemente ocupadas pela população
de baixa renda, o acúmulo das águas dá
origem a focos de insetos que transmitem
uma série de doenças, como a malária e o
dengue,
além
de
serem
potenciais
transportadores de bactérias transmissoras
de leptospirose. Estes acúmulos de água
ocorrem devido aos processos de erosão e
assoreamento causados pela retirada da
cobertura vegetal dos fundos de vales, para
ocupação e pelas cotas de implantação do
sistema viário.
Os pontos críticos de drenagem rebatem-se
na cidade, sob a forma de alagamentos,
tendo como principais causas:
ausência
de
manutenção
e/ou
entupimento de dispositivos de
captação;
interferência de outros sistemas;
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Para obter a relação da localização dos
deverá
pontos de alagamento, o leitor
consultar o relatório do PDU (RT-2).

2.4.

Sistemas Urbanos Básicos

Os efeitos cumulativos da forte imigração, do
crescimento urbano acelerado e da rápida
absorção de tecnologias ampliadoras da
produtividade do trabalho nas atividades
urbanas e rurais são claramente notados em
Barreiras. Déficit de moradias e de segurança
pública, redução de postos de trabalho,
desocupação dos jovens são algumas das
facetas da demanda por serviços urbanos
básicos conclamados pela municipalidade. O
cenário atual dos serviços urbanos básicos
ganha uma nova dimensão quando visto sob
o enfoque prospectivo da busca da Cidade
Saudável, pois, para alcançá-la, é crucial a
multiplicação da oferta de serviços voltada
para a melhoria da qualidade ambiental,
social e econômica da vida da comunidade.
Como mencionado, o Relatório do Plano
Estratégico do PDU de Barreiras (RT-1)
apresenta uma visão detalhada da atual
situação de oferta e demanda de serviços
básicos, assim como avança os anseios da
população nessa área, e deve ser consultado
por todos que desejarem conhecer uma
versão mais analítica do assunto.
Promoção Social

Em Barreiras, 37,8% dos chefes de família
declaram ter rendimentos abaixo de 1
SM/mês, sendo que 5,12% declaram não
auferir renda alguma. O crescimento da
prostituição infanto-juvenil é uma questão
delicada, cujas estatísticas não refletem toda
a realidade. Ainda assim, em 2002 foram
registrados 46 casos envolvendo abuso e
exploração sexual infanto-juvenil na cidade,
com os bairros São Pedro, Vila Amorim e Vila
Brasil liderando as estatísticas.
Sob a ótica da comunidade, é insuficiente o
número de atendimentos na área social, e os
projetos em execução não satisfazem a
demanda, enquanto, do ponto de vista
institucional, os projetos sociais têm sido
priorizados pela atual administração. O
entendimento da PLANNUS é de que o Plano
Municipal
de
Assistência
Social,
se
implantado, irá provocar uma melhoria na
qualidade de vida dos moradores mais
carentes
da
cidade.
Problemas
como

prostituição infanto-juvenil, violência urbana,
desemprego sazonal, negligência com idosos,
entre outros, precisam ser melhor tratados
pelo poder público.
Educação

“Em Barreiras, segundo dados do Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB), 90,3%
da população entre 7 e 14 anos freqüenta a
escola, índice muito próximo aos 94,0%
alcançado pela média do país em 2000, mas
ainda
distante
da
meta
da
atual
administração para a área de educação, que
propõe nenhuma criança de 5 a 14 anos fora
da sala de aula até 2004. Quanto ao
analfabetismo da população acima de 10
anos de idade, este ainda é uma grande
preocupação para o país como um todo e
principalmente para a Bahia, estado onde
existem
mais de 2 milhões de pessoas
analfabetas. Em Barreiras, a proporção de
pessoas nessa condição é alto, alcançando
14,3% da população acima de 10 anos.
A
comunidade
considera
que
os
investimentos
municipais
em
educação
começam a gerar bons frutos, dando acesso
à escola a todas as crianças e jovens,
incrementando o número de equipamentos
da rede de ensino fundamental e a instalação
de faculdades e núcleos universitários na
cidade; porém, o acesso às escolas,
principalmente as de 2º grau, é insuficiente e
exige um grande esforço de deslocamento
por parte de alguns alunos, moradores de
bairros distantes, ampliando a demanda por
transporte escolar gratuito.
Segundo a ótica institucional, as ações na
área,
orientadas
pelo
Plano
de
Desenvolvimento da Educação Municipal de
foram
responsáveis
pelo
Barreiras,
crescimento de 139,7% nas matrículas em
das escolas públicas municipais entre 1996 a
2000. Convênios do poder público com
projetos e entidades privadas e religiosas,
como AABB Comunidade, BB Educar,
Diocese, e programas de barateamento de
merenda escolar, têm gerado resultados
benéficos para a população.
No entender da PLANNUS, apesar do setor
ter demonstrado avanços consideráveis,
problemas com relação à fidelidade das
informações ainda são um entrave para se
avaliar a qualidade do ensino e dos
equipamentos oferecidos. A instalação de
bibliotecas nos bairros, a falta de segurança
nas escolas, principalmente noturnas e da
periferia, a inexistência de programas de
educação ambiental, de cursos universitários
gratuitos e de cursos noturnos para adultos
são, ainda, problemas a serem equacionados
pela administração atual.

Saúde

Apesar da melhoria nos indicadores de saúde
no Brasil, as necessidades de saúde da
população são muito mais amplas do que a
satisfação que os serviços de saúde pública
podem oferecer. Objetivando melhorar a
capacidade da população para cuidar de sua
saúde e qualidade de vida, o Ministério da
Saúde, como alternativa para a atenção
primária,
incentiva
a
implantação
do
Programa Saúde da Família, com ações
preventivas que refletem na queda do índice
de mortalidade infantil, entre outros. Em
Barreiras, o decréscimo desse índice vem se
verificando, tendo o mesmo passado, de
19,5/1000 em 1999, para 18,8/1000 em
2000 e 17,6/1000 em 2001, indicando as
ações da Secretaria de Saúde na atenção
básica, após a implementação do PSF e do
PACS.
Na opinião da comunidade, a implementação
de programas preventivos, como o PSF e o
PACS, e a instalação do Centro de Controle
Zoonoses,
melhoraram
muito
o
de
atendimento da população mais carente, nos
bairros mais diretamente beneficiados. É
necessário,
contudo,
a
ampliação
de
programas preventivos a outras áreas da
cidade,
e
melhorias
no
atendimento,
considerado
insuficiente,
do
Hospital
Regional.
Do ponto de vista institucional, o Plano
Municipal de Saúde (2002/2005), que orienta
o gerenciamento de todas as ações de saúde
no município, desde a sua implantação tem
proporcionado uma melhoria considerável na
cobertura dos serviços de saúde.. Um dos
exemplos
mais
significativos
são
os
convênios firmados com clínicas e hospitais
particulares, que melhoraram o atendimento
à população com incrementos na oferta e na
cobertura vacinal.
Sob a ótica técnica da PLANNUS, os
problemas urbanos advindos da falta de
saneamento básico e de pavimentação de
grande parte das ruas, do aumento da
poluição dos rios e da prostituição infantojuvenil, entre outros, são causadores de
agravos à saúde e inibidores da melhoria da
qualidade de vida, apesar dos esforços da
Secretaria
de
Saúde.
Os
programas
preventivos, PACS e PSF, são eficazes, mas
sua cobertura é incipiente, não atendendo
vários bairros. Melhorias e presteza no
atendimento do Hospital Regional, que não
está aparelhado para atender à população
dos 22 municípios de sua área de atuação,
são outros pontos a serem considerados.
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Esporte, Lazer e Entretenimento

Segurança Pública

A atividade física, independente da idade e
da condição de saúde do praticante, pode
desempenhar um papel fundamental na
melhoria da qualidade de vida. Muitos
estudos experimentais têm demonstrado que
programas de exercícios corporais melhoram
não apenas a aptidão física, mas também os
níveis de lipídios sanguíneos, pressão arterial,
densidade
óssea,
composição
corporal,
sensibilidade à insulina e tolerância à glicose.
Assim, parece razoável afirmar que a
melhoria destas variáveis clínicas levam à
redução das taxas de mortalidade e ao
aumento do tempo de vida saudável das
pessoas. Conforme dados da 25ª DIRES,
estima-se que 10% da população de
Barreiras sofre de hipertensão e 3%, de
diabetes (2001). Os coeficientes de maior
prevalência em maiores de 20 anos, dos
grupos
acompanhados
pelos
Agentes
Comunitários
de
Saúde,
são
os
de
hipertensos, chegando a 11,39/1000 e de
portadores
de
diabetes,
alcançando
8,0/1000, conforme dados do Plano Municipal
de Saúde. O alto índice de hipertensão e de
diabetes em pessoas com mais de 20 anos
sugere a hipótese da associação deste índice
à inatividade física de grande parte dos
moradores, impossibilitados de tal prática
pela baixa oferta de equipamentos e áreas
adequadas na cidade.

A situação de Barreiras, que abriga a 11ª
COORPIN – Coordenadoria de Polícia do
Interior, no bairro de Aratu, não difere da
encontrada nas demais cidades médias do
interior da Bahia e do Brasil, onde o Sistema
de Segurança Pública, por meio das Polícias
Civil
e
Militar,
habitualmente
mal
dimensionadas e aparelhadas, não logra
conter o aumento crescente da violência
urbana, do tráfico de drogas e armas, da
prostituição, enfim, da criminalidade adulta e
infanto-juvenil,
e
limita-se
às
ações
rotineiras, sem conseguir, em conseqüência,
responder às necessidades de segurança
exigidas pela população.

Em quase todas as reuniões de bairros,
realizadas com líderes e moradores, ficou
evidenciado que, sob a ótica da comunidade,
incipiente
oferta
de
equipamentos
a
esportivos nas escolas e de mobiliários
urbanos básicos como, parques, praças e
jardins, constituem o principal motivo para
que os moradores de Barreiras considerem
prioritária a instalação de equipamentos para
fins de lazer, entretenimento e esporte, cuja
única
possibilidade,
atualmente,
é
proporcionada pelo rio de Ondas.
A visão institucional demonstra que a recente
implantação da Secretaria de Cultura,
Desporto e Turismo busca justamente
atender as demandas nesta área, com a
implementação de programas e projetos
voltados ao setor.
Do ponto de técnico, a carência de áreas
apropriadas para a prática de lazer, com
qualidade e segurança, pela população é um
fato grave, impondo a necessidade de
reflexão sobre a correlação entre tal carência
e o crescimento da violência em alguns
bairros, principalmente entre os moradores
mais jovens, e ainda, com os altos índices de
patologias cardíacas e coronarianas.
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O aumento da violência, de um lado, e, de
outro, o reduzido número de Postos Policiais
e a demora no atendimento aos chamados,
foram as principais queixas da população,
que vê. bairros considerados violentos, como
o de Santa Luzia e Cascalheira, sofrerem
constantes ações de ladrões e disputas de
gangues, enquanto o uso de drogas cresce
entre os jovens.
O crescimento da cidade, a dispersão dos
bairros, a inconstância das rondas, a
escassez de postos policiais e a oferta
incipiente de segurança pública preventiva,
aliada às deficiências nos serviços urbanos,
como a parca iluminação pública de alguns
logradouros, falta de limpeza e capina de
terrenos baldios, imóveis abandonados, difícil
acesso aos transportes coletivos, são fatores
que,
segundo
a
visão
institucional,
contribuem para o aumento da criminalidade
e marginalidade, facilitando a ação de
bandidos e ladrões em diversas áreas da
cidade.
Do ponto de vista técnico da Consultora,
Barreiras ainda exibe uma aparência de
tranqüilidade, com rondas periódicas por
parte da corporação, no centro da cidade, em
viaturas ou em bicicletas, estas gradualmente
substituídas por motocicletas, mais eficientes
na cobertura de todas as áreas da cidade. A
Guarda Municipal conta com um efetivo de
150 homens e mulheres e parece dar conta
de suas responsabilidades. A implantação da
polícia comunitária e da instalação de uma
guarnição do Corpo de Bombeiros são de
suma importância para a diminuição do índice
de violência e aumento da segurança.

2.5.

Análises Urbanísticas

Para a obtenção de informações específicas
sobre as questões urbanas, foram efetuadas
visitas técnicas, entrevistas e reuniões com
moradores e usuários, e análises sobre malha
viária, tipologia habitacional, uso e ocupação
do solo, tendências de crescimento e vetores

de expansão, investigando, assim, os
problemas urbanos dominantes, buscando
prever suas tendências e formular soluções
que o PDU deve propor.
Os assuntos a seguir retratados de maneira
sintética foram apresentados em detalhes no
Relatório do Plano Estratégico do PDU (RT1),
que deverá ser consultado para maiores
esclarecimentos.

2.5.1.

Sistema Viário e Acessos

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 deve-se, 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,
Doutor Haroldo Cavalcante e Rui Barbosa, as
avenidas José Braz de Azevedo, Maria
Quitéria e Castelo Branco, e a Estrada Velha
de Angical, esta sem pavimentação, mas de
extrema importância na hierarquização da
malha viária urbana, ligando o centro até às
proximidades do Loteamento Buritis.
As rodovias que cortam a cidade apresentam
características bem diferenciadas do restante
da
malha
viária,
assumindo
funções
estruturantes. A maior parte das vias
internas não é pavimentada e tem função de
acesso local, enquanto as ruas principais da
área central são pavimentadas e apresentam
algum grau de hierarquização.
Os maiores problemas levantados quanto ao
sistema viário referem-se à falta de
segurança no trânsito, à precariedade de
sinalização viária e à descontinuidade do
próprio sistema. Com referência à segurança,
são constantes os casos de acidentes e
atropelamentos, principalmente nas rodovias,
em função do trânsito caótico de veículos
pesados, carros de passeios, bicicletas,
motos
e
pedestres,
agravado
pela
precariedade ou inexistência da sinalização
viária, horizontal e vertical, e semáforos.
Os principais elementos de segregação são as
rodovias e os rios, ambos barreiras físicas
importantes 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. Em longo prazo, a construção
de viadutos e pontes minimizaria esses
efeitos de descontinuidade da cidade.

São também escassas as áreas delimitadas
para
estacionamentos
públicos
e
o
parqueamento de veículos se faz de modo
desordenado, fortuito e ao longo das vias,
atrapalhando o trânsito, principalmente nas
ruas estreitas.
Finalmente, é necessária uma referência à
questão do endereçamento postal, apontado
pela comunidade, em várias ocasiões, como
de vital importância, tanto para os cidadãos,
quanto para instituições públicas e privadas.
Efetivamente, a mencionada precariedade ou
ausência de sinalização viária, a duplicidade
ou inexistência de nomes dos logradouros e
de números dos imóveis são fatores
geradores de conflitos de circulação e, até
mesmo,
cíveis
e
criminais,
por
impossibilitarem
a
entrega
de
correspondências. Contudo, sem negar-lhe a
importância, tal questão não será tratada
neste PDU, tendo em vista já estar em
processo de solução, com a implantação de
projeto específico, comandado, em parceria,
pela iniciativa privada e pelos poderes
públicos municipais.
Apesar da mencionada indefinição e clareza
na hierarquização das vias, o sistema viário
de Barreiras, de maneira espontânea e
informal, pode ter a conformação explicitada
na Planta 05 – Sistema Viário Atual.
Vias arteriais: compreendem as rodovias
BR-242 e BR-020, que entrecortam a cidade,
interligando-a, respectivamente, a Salvador e
Brasília, a BR-135, que demanda o Piauí e
Região Nordeste e a BA-462, para São
Desidério.
Vias secundárias: 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. São
secundárias as marginais à BR 242 e BR-020,
as ruas José Bonifácio, Rui Barbosa, Doutor
Haroldo Cavalcante e Barão de Cotegipe, e as
Avenidas José Braz de Azevedo, Maria
Quitéria e Castelo Branco.
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 virtude das pequenas dimensões de suas
caixas, sendo estas mais freqüentes nas
áreas de ocupação espontânea e de interesse
social. Ambos tipos são, em sua maioria,
planas, esquadrinhadas e descontínuas,
acomodando-se ao relevo do sítio, sem
pavimentação,
provocando
grande
quantidade de poeira em suspensão no ar de
toda a cidade, e sem manutenção.
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2.5.2.

Evolução da Mancha Urbana

Salvador. Configurando-se como realidade
esta tendência, a cidade passará a crescer de
forma linear, como mostra o Planta 07 –
Tendências de Crescimento.

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. Os
primeiros, nos primórdios da ocupação da
cidade, foram o fator de ligação entre esta e
a região e o país, influenciando na evolução
da malha urbana, desenvolvida ao longo de
seus leitos. Com o declínio da navegação
fluvial no rio Grande, a implantação das
rodovias passa a ter papel preponderante no
traçado urbano, modificando-o e passando a
ser nitidamente influenciado pelas novas
estradas.

Direção Nordeste

Na década de setenta do século XX, marco na
história da cidade, a mancha urbana ocupa o
Centro, parte da Barreirinhas, Jardim JK e
São Miguel. Na década seguinte, a população
da cidade dobra, ocupando a zona urbana de
forma rarefeita e gerando, em conseqüência,
reflexos na mancha urbana, que triplica sua
superfície, agregando os bairros Antônio
Geraldo, parte do Renato Gonçalves, do São
Paulo, da Vila Regina, do Jardim Ouro
Branco,
de
Sandra
Regina,
toda
a
Barreirinhas, São Pedro, Vila dos SAS, Vila
Rica, Vila dos Funcionários e Vila Amorim.

Direção Norte

Nos anos noventa, a taxa de urbanização
ainda continua elevada e o crescimento da
mancha urbana é 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,
parte do São Paulo, Cascalheira, Barreiras I e
parte 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. Ver Planta 06.

2.5.3.

Tendências de Crescimento

Até hoje Barreiras cresceu de forma radial,
porém, fatores limitantes ao seu crescimento
urbano em várias direções, impõem uma
mudança nessa tendência, permitindo afirmar
que a conformação mononuclear, até então
verificada e definida em função de um centro
de comércio e serviços, está limitada pela
geomorfologia e estrutura fundiária da
cidade. Com efeito, as áreas disponíveis nos
primeiros raios em torno do centro da cidade
estão se esgotando, restando apenas setores
na direção leste para serem ocupados.
As indicações
consolidação de
crescimento no
eixo rodoviário

16

se fazem no sentido de
uma única opção de vetor de
sentido leste, ao longo do
da BR-242, em direção a

A análise das possibilidades de expansão
urbana e suas restrições em diferentes
direções comportam diversas hipóteses.

Pouco provável, pois a expansão urbana
nesta direção, ao longo da rodovia BR-135,
avançaria ao encontro da mancha industrial
existente, o Distrito Industrial de Barreiras.
Há, contudo, uma tendência de intensificação
dos setores terciário e secundário. A
expansão residencial deve ser desestimulada,
pois a qualidade ambiental, inadequada ao
uso habitacional, e a articulação com o
restante da cidade imporiam restrições de
difícil solução.

As altas declividades dos contrafortes do
cerrado impedem o vetor de crescimento da
cidade nesta direção, que traria problemas
futuros aos cidadãos e ao poder público do
município. Medidas preventivas e impeditivas
devem ser adotadas para desestimular a
ocupação nestas áreas de risco
Direção Noroeste

Não se apresenta como alternativa de
expansão urbana por abrigar instalações
militares pertencentes ao Exército (4º BEC),
porém, se em longo prazo, vier a ser
disponível para ocupação, seria uma área
adequada e valorizada e consolidaria o
modelo original de crescimento da cidade.
Direção Oeste

Apesar
de
apresentar
ocupações
habitacionais recentes, os rios e a área de
proteção existentes são obstáculos ao
crescimento nesta direção.
Direção Sul

Expansão pouco provável em função da
maioria das áreas existentes nesta direção
pertencerem a projetos do perímetro de
irrigação da CODEVASF.
Direção Sudeste

Tal como na direção Norte, as altas
declividades dos contrafortes do cerrado são
fatores limitantes para o crescimento da
cidade nesta direção.
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Direção Leste

Opção de expansão urbana mais provável,
oferecendo grandes espaços a serem
ocupados, em áreas planas e sem obstáculos
naturais ou de uso, devendo, ainda, sofrer
outro estímulo ao crescimento, com a
construção do Anel Rodoviário proposto.

2.5.4.

Valor do Solo e Verticalização

O modelo de ocupação da grande maioria das
cidades brasileiras de pequeno e médio
portes, incluindo Barreiras, é nucleado, mono
ou poli-nuclear, ou seja, a expansão da
cidade se faz de forma radial, em torno de
um centro 11. Estudos têm demonstrado que
o valor do espaço urbano é mais alto nas
proximidades do centro, diminuindo à medida
em que dele se distancia 12, como pode-se
observar no gráfico constante da Planta 08 –
Valor do Solo e Verticalização.
Este modelo teórico aplica-se a Barreiras,
como mostra Planta 08 onde o primeiro anel,
abrangendo a área central da cidade, está
completamente ocupado; o segundo, com
alguns espaços vazios que não podem ser
completamente ocupados em função da
limitação causada pelo rio de Ondas e a Serra
do Mimo; no terceiro anel as limitações são
ainda maiores, restando para ocupação
apenas o setor a leste do centro da cidade.
Estas limitações tendem a se perpetuar nos
próximos anéis, fazendo com que o
distanciamento
dos
espaços
periféricos
urbanos, em relação ao centro, seja cada vez
maior, pressionando a valorização dos preços
dos terrenos nas áreas mais próximas ao
centro e, quando o valor do solo no centro da
cidade aumenta, a pressão pela verticalização
aumenta proporcionalmente. Este fato está
ocorrendo em Barreiras com a observância
do início da transformação de gabarito no
centro da cidade e, de forma mais sutil, no
segundo anel, comprovando, assim, o quadro
teórico tendencial proposto.

2.5.5.

Valor Real do Solo

Visando comprovar a hipótese tendencial
apresentada no item anterior, foi realizada
pesquisa de campo para avaliação do real
valor do solo nos diversos espaços de
Barreiras e a unidade espacial escolhida foi o
bairro, para que pudesse ser avaliada a
variação do mercado imobiliário da cidade.
Como padrão de referência, considerou-se
um lote fictício de 360 m2, plano e sem
11

No caso do modelo poli-nuclear existem também
os sub-centros.
12
Abstraindo os demais fatores de valorização ou
depreciação do espaço.

edificação, tendo sido o mesmo avaliado por
corretores imobiliários locais, que lhe
estipularam uma faixa de preço para cada
bairro da cidade. O resultado da pesquisa
pode ser vista na Planta 09 – Valor Real do
Solo.
Nota-se, por comparação, a confirmação do
modelo teórico mencionado no item 2.5.4,
alterado em função de variações causadas
por fatores relacionados à centralidade da
cidade, que foram abstraídos na concepção
teórica, entre eles: equipamentos (prefeitura,
shopping, rodoviária, faculdades, postos de
saúde e policial), infra-estrutura, proximidade
das rodovias (por facilitar a utilização do
transporte coletivo que circula nestas vias) e
agrupamentos por classe social.
Observar esta tendência, tendo uma leitura
precisa do processo de desenvolvimento da
cidade, é fundamental para a proposição da
legislação urbanística, apoiada, de um lado,
em índices adequados à realidade, coibindo,
por outro, os excessos para proteger o
interesse coletivo.

2.5.6.

Ambientes Urbanos

Objetivando melhor conhecer e analisar a
cidade, sob o ponto de vista urbanístico,
procedeu-se a sua divisão em unidades de
análise denominadas Ambientes Urbanos
(AU). O conceito de Ambiente Urbano pode
ser aplicado a qualquer cidade, sendo um
eficaz instrumento de análise urbanística, não
objetivando, entretanto, a comparação de
análises entre duas ou mais cidades. Assim
sendo, não existem critérios pré-definidos a
serem aplicados obrigatoriamente ao se
efetuar o zoneamento urbano, mas uma lista
de critérios possíveis, aberta a novas
inclusões, a serem aplicados a cada cidade de
acordo com sua diversidade própria.
No caso de Barreiras, na etapa de
planejamento estratégico, o objetivo do
zoneamento estabelecido foi subdividir a
cidade em compartimentos que pudessem ser
analisados
individualmente
e
tivessem
características de similaridades, dentro de
critérios definidos com pertinência a partir
das características inerentes a toda cidade. O
trabalho técnico de campo e a mobilização da
comunidade tiveram como referência inicial
estas zonas de análise estabelecidas.
Na segunda etapa, de planejamento físicoambiental propriamente dito, a equipe
conhecendo mais profundamente cada zona,
pôde diagnosticar as áreas mais carentes
dentro das mesmas, os problemas pontuais
mais relevantes e as áreas com potencial de
desenvolvimento, bem como os espaços
estratégicos disponíveis e os indicados pela
comunidade para projetos, tornando possível,
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então, a reorganização dessas unidades de
análise e suas subdivisões em unidades de
proposição.
Os ambientes urbanos constam da Planta 10
e como unidades de proposição são
apresentados, juntamente com seu elenco de
demandas, no item 2.6 Pacto Territorial.
i.

Abordagem
Metodológica

Conceitual

e

Para determinar os critérios a serem
adotados para a divisão da cidade em
Ambientes
Urbanos,
foi
inicialmente
a
adequação
das
Unidades
analisada
Espaciais Urbanas conhecidas ao caso de
Barreiras.
a) Macro-áreas Homogêneas
Tipologia das habitações - ocupações
programadas do tipo conjunto
habitacional, loteamentos populares,
das ocupações espontâneas
consolidadas e semiconsolidadas.

A utilização desta variável na caracterização
das unidades ambientais é viável e foi
aplicada ao caso, mas não de maneira
conceitual.
Tipologias das ruas e configurações do
traçado viário.
A caracterização da cidade por áreas de
análise, tomando-se como base a utilização
deste critério, não seria eficaz, em virtude
das características peculiares de Barreiras,
que cresceu esquadrinhada e deixa perceber,
independentemente do nível sócio-econômico
dos bairros, o planejamento das vias e
quadras, com traçados obedecendo a um
determinado padrão. Até mesmo a maioria
das áreas de invasão apresenta desenho
semelhante ao restante da cidade. Contudo,
as rodovias que entrecortam a cidade
serviram como elementos limítrofes no
zoneamento de análise adotado.
Condições de infra-estrutura.
As condições de infra-estrutura, envolvendo
água, pavimentação, esgotamento sanitário,
iluminação pública e drenagem pluvial, se
observadas isoladamente, também não
seriam um critério aplicável na divisão da
cidade em áreas de análise. Em primeiro
lugar, por causa da homogeneidade na
cobertura dos serviços de água, iluminação
pública
e
pavimentação,
levando
a
conclusões
indevidas,
uma
vez
que
determinados bairros como, por exemplo,
Barreiras II, dotado desses serviços infraestruturais, é um dos locais mais carentes da
cidade. O mesmo contraste se aplica para
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alguns dos bairros de classe média-alta e
alta, que não possuem infra-estrutura
condizente com o nível de suas habitações.
Em segundo lugar, no caso específico de
esgotamento sanitário e drenagem, a
cobertura pontual das respectivas redes
também criaria distorções nas divisões de
zonas.
Fatores de risco e atividades capazes
de causar danos em potencial.
Estes são outros critérios que também não
seriam aplicáveis de forma eficaz para a
divisão da cidade em unidades de análise,
primeiramente porque não existem áreas de
ocupação de risco, embora, de forma
incipiente, uma ou outra já se delineie como
tal em algumas zonas de altas declividades,
porém, sem ainda configurar risco iminente.
Naturalmente,
tais
ocupações
serão
desencorajadas
pelo
PDU
através
de
diretrizes e instrumentos legislativos. Em
segundo
lugar,
quanto
às
atividades
potencialmente danosas, o critério também
não se aplica, por inexistirem na cidade.
b) Compartimentos Morfológicos,
Compartimentos Ambientais ou
Zonas Geo-ambientais
Toda a cidade está desenvolvida em terrenos
planos ou quase planos, com boas condições
para a urbanização, apesar de estar cercada
por serras e começar a apresentar intenções
de ocupação espontânea incipiente, em
direção às áreas de altas declividades, como
anteriormente.
Os
mencionado
compartimentos ambientais são critérios
importantes e alguns deles foram avaliados e
tornaram-se decisivos na divisão da cidade
em zonas de análises. Os eixos de trânsito
foram utilizados neste zoneamento preliminar
e as áreas marginais às rodovias são objeto
de proposição neste PDU. As condições de
favorabilidade à drenagem, os fundos de
vales e os eixos de drenagem foram também
pontos considerados
no zoneamento de
análise.
c)

Unidades Urbano-Ambientais

Tipologias
construtivas
predominantes,
tamanho médio de lotes, quadras e
quarteirões foram critérios considerados
nesta etapa preliminar de divisão da cidade
em zonas de análises, como pode ser visto
com maior detalhamento nos textos de
caracterização dos Ambientes Urbanos do
Plano Estratégico (RT-1), e serviram de base,
na fase de planejamento, para a elaboração
do
zoneamento
definitivo,
para
as
proposições e para a realização do Pacto
Territorial. Foram ainda analisados, nesta
subdivisão, os itens zona central, qualidade
do uso predominante, tempo de implantação
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AU
PI

BR
A

I

SÍL
IA

SALVADOR

Bairro
Sombra da Tarde

SÃO DESIDÉRIO

Barreiras I

Até R$ 4.500,00

De R$ 10.001,00 a R$ 18.000,00

Rios
Corregos e charcos

De R$ 4.501,00 a R$ 6.500,00

De R$ 18.001,00 a R$ 36.000,00

De R$ 6.501,00 a R$ 10.000,00

Acima de R$ 36.000,00

Acessos e saídas
Áreas Verdes

1.000,00 a 1.500,00
1.500,00

Bairro

Valor do lote

Flamengo

3.500,00 a 6.000,00

Rio Grande

4.000,00 a 6.000,00

Cascalheira

1.000,00 a 2.500,00

São Pedro

5.000,00 a 6.000,00

Boa Sorte

1.500,00 a 2.500,00

Vila dos Sás

5.000,00 a 6.000,00

Vila Amorim

1.000,00 a 3.000,00

Vila Dulce

Santa Luzia

1.000,00 a 3.000,00

Morada Nobre

3.000,00 a 8.000,00

Vila Nova

1.500,00 a 3.000,00

Barreirinhas

5.000,00 a 8.000,00

Casablanca

3.000,00 a 3.000,00

São Paulo

5.000,00 a 8.000,00

Morada da Lua

1.500,00 a 3.500,00

Jardim JK

Antônio Geraldo

3.000,00 a 3.500,00

Sandra Regina

Vila dos Funcionários

LEGENDA GERAL

Valor do lote

4.000,00

6.000,00

8.000,00
8.000,00 a 11.000,00

Jardim Ouro Branco

8.000,00 a 11.000,00

Vila Brasil

2.000,00 a 5.000,00

Aratu

10.000,00 a 20.000,00

São Miguel

2.000,00 a 6.000,00

Vila Regina

15.000,00 a 25.000,00

Vila Rica

3.000,00 a 6.000,00

Renato Gonçalves

18.000,00 a 30.000,00

Parque Novo Horizonte

3.500,00 a 6.000,00

Centro

50.000,00 a 80.000,00
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URBANO
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BARREIRAS
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valor real do solo
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LEGENDA GERAL
AU 01

AU 05

Barreiras I
Cascalheira
Vila Amorim
Santo Antônio
Vila Rica
Vila dos Funcionários
Vila Brasil
Vila Dulce
Jardim JK
São Miguel

AU 02

AU 06

São Pedro
Vila dos Sás
Barreirinhas

Centro

AU 03

Carreteiro
Casablanca
Morada Nobre

AU 07

Antônio Geraldo
Renato Gonçalves
Vila Regina
São Paulo
Aratu
Morada da Lua
Ribeirão
Boa Sorte

AU 04

Santa Luzia
Vila Nova
Sombra da Tarde
Rio Grande

AU 08

Sandra Regina
Jardim Ouro Branco
Parque Novo Horizonte
Flamengo

Rios
Corregos e charcos
Acessos e saídas
Áreas Verdes

PLANO

DIRETOR

URBANO

DE

BARREIRAS

programa de desenvolvimento municipal e infra-estrutura urbana

ambientes urbanos

Malha Urbana
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das habitações, áreas de concentração de
atividades econômica e necessidades e
peculiaridades locais.
ii.

próprias, o centro de Barreiras justifica a sua
subdivisão. Neste caso, a subzona antes
denominada 6 passa a ser subzona 7.

Critérios de Zoneamento

Os critérios adotados para a divisão da cidade
em Ambientes Urbanos foram os seguintes:
a) Barreiras Naturais
A cidade é cortada por dois importantes rios,
o de Ondas e o Grande, que a secionam em
três compartimentos urbanos.
b) Barreiras Antrópicas
As rodovias que passam por Barreiras
também a secionam em compartimentos.
Este critério não define a divisão das zonas
isoladamente, mas em conjunto com outros
que subsidiaram essa divisão, como as
tipologias
os
padrões
habitacionais
e
construtivos.
Uma primeira zona, denominada A, está
subdividida em três subzonas (1, 2 e 3)
possuindo
características
gerais
bem
distintas, conforme pode-se ver em detalhe
na caracterização dos Ambientes Urbanos no
Relatório do Plano Estratégico (RT-1). A
subzona 1, de ocupação mais recente, tem
características
tipológicas
e
padrões
construtivos inferiores, com áreas de
invasões e terrenos desvalorizados. A
subzona 2, mais antiga e consolidada, tem
preços de terrenos, características tipológicas
e padrões construtivos médios, possuindo
grande potencial por ser o centro estratégico
da zona A. A subzona 3 é menos densa, tem
a maioria das edificações de padrão alto e
vem sendo ocupada de forma lenta e
constante durante as últimas décadas,
conforme apresentado em detalhes no RT-1
citado.
A zona B, secionada em duas subzonas (4 e
5), e a zona C não têm ocupação relevante, a
não ser às margens do rio de Ondas, área
objeto
de
planejamento
específico,
contratado pela Prefeitura e já concluído.
c)

Diferenças Socioeconômicas

A divisão da subzona 4 em duas partes foi
feita por causa das grandes diferenças
socioeconômicas, identificadas através das
tipologias habitacionais e dos padrões
construtivos, e verificadas in loco. Com a
divisão, a subzona 5 passou a ser
denominada subzona 6.
d) Zona Central
Sem fugir à regra de que as zonas centrais
da maioria das cidades têm características

e) Metodologia
A última divisão foi feita levando em
consideração
fatores
metodológicos.
A
subzona 7 ficou muito extensa, o que
dificultaria
o
trabalho
de
campo,
principalmente
a
mobilização
e
o
agrupamento de associações de bairro.
Efetivou-se então a sua subdivisão em duas
subzonas para facilitar o trabalho. A grande
heterogeneidade das habitações, compostas
de diversos padrões construtivos e tipologias
habitacionais,
dificultou,
no
primeiro
momento, a subdivisão da área a partir de
critérios socioeconômicos.

Ambientes Urbanos
iii.

Considerações Finais

A divisão de Barreiras em ambientes urbanos
objetivou subdividi-la em células que,
analisadas
individualmente,
contribuíram
para otimizar a compreensão da cidade como
um todo. Esse zoneamento de análise
consubstanciou a elaboração definitiva do
zoneamento proposto, fundamentado em
critérios adicionais, cuja adoção se tornou
possível em virtude da compreensão global
da cidade, alcançada através dessas análises
pontuais. O zoneamento e outras análises
complementares permitiram a determinação
de áreas de vulnerabilidade social, problemas
pontuais relevantes, áreas com potencial de
desenvolvimento, espaços estratégicos e,
finalmente, a efetivação do Pacto Territorial e
a definição das propostas apresentadas à
apreciação da comunidade.

2.5.7.

Uso e Ocupação do Solo

Possuindo características de uso do solo
bastante peculiares, Barreiras não apresenta
tendência para a especialização na ocupação
e utilização do solo do sítio urbano. Esta
mescla não é completamente visível na
Planta 11 – Uso e Ocupação do Solo, que
embora mostre a predominância de uso do
solo, esconde as pequenas atividades
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concentradas; uma delas, localizada
no Centro e Jardim JK, abriga igreja,
biblioteca, Câmara dos Vereadores,
Prefeitura e grande parte dos órgãos
do poder público municipal. A outra,
localiza-se no lado norte da cidade,
no bairro Barreirinhas, e comporta o
Parque de Exposições Agropecuárias
e algumas secretarias municipais.

industriais e comerciais existentes nas áreas
habitacionais. Claramente, os diversos usos
não estão concentrados em áreas específicas,
mas, distribuídos por toda a cidade.
A pouco diferenciação físico-espacial da
oferta de serviços essenciais revela-se na
distribuição homogênea das redes de infraestrutura e oculta a heterogeneidade
socioeconômica da população, contrariando,
curiosamente, o modelo de desenvolvimento
espacial
habitualmente
encontrado
nas
cidades
brasileiras,
no
qual
zonas
habitacionais de padrão alto e médio-alto
geralmente estão localizadas em áreas de
melhor infra-estrutura. Essa peculiaridade se
reflete na semelhança entre as demandas de
moradores
dos
bairros
habitados
predominantemente pelas classes média e
média-alta e das demandas dos demais
bairros, ocupados pelas classes populares.
Há, porém, alguns nichos de maior pobreza,
onde faltam os investimentos necessários
para a consolidação da área, ocasionando
uma pequena segregação espacial na cidade.
Quanto ao uso e ocupação do solo, Barreiras
está assim delimitada:
a) Habitacional
Uso predominante na cidade podendo
ser classificado, quanto à tipologia,
em padrões alto, médio-alto, médio,
baixo e precário. As áreas em
condições precárias, carentes de
atenção especial do poder público,
compõem as zonas de interesse
social propostas no PDU.
b) Comercial e Serviços
A maior concentração de comércio e
serviços está no centro e nas
margens das rodovias que cruzam a
cidade; contudo, existem pequenos
núcleos comerciais em Barreirinhas,
Santa Luzia e Jardim Ouro Branco.
c)

Industrial
No distrito industrial, localizado a 5
km da cidade, às margens da BR135, sentido Piauí, estão localizadas
as empresas de grande porte.
Pequenas indústrias estão espalhadas
por toda a cidade, inclusive nas áreas
de uso habitacional, fato que será
objeto de legislação específica neste
PDU, a ser apresentada no Código de
Posturas,
visando
minimizar
quaisquer transtornos advindos do
convívio com tais indústrias.

d) Institucional
As
edificações
institucionais
de
Barreiras estão bastante espalhadas
espacialmente, contudo notam-se
duas
áreas
onde
estão
mais
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Contribuem
para
reforçar
a
polaridade
zonal
da
cidade,
escritórios regionais e filiais de
instituições
públicas
e
privadas
prestadoras de serviços, tais como
COELBA, EMBASA, DIRES, DIREC,
CODEVASF, EMBASA, APAE, COELBA,
TELEMAR,
TV
OESTE,
Hospital
Regional Eurico Dutra, entre outros,
conforme indicações da Planta 12 –
Centralidade Regional.
e) Militar
Localizada a noroeste da cidade, na
saída para Brasília, é formada por
quartel e moradias de oficiais e suboficiais do 4º Batalhão de Engenharia
e Construção do Exército. Cobrindo
grande extensão de terra, de
localização
privilegiada,
este
complexo bloqueia o vetor de
crescimento
da
cidade
naquela
direção, conforme pode ser visto na
Planta
07
Tendências
de
Crescimento.

2.6.

Pacto Territorial

O Pacto Territorial pressupõe a avaliação
territorializada dos moradores sobre as
necessidades e problemas vivenciados na
cidade e em cada um de seus bairros. Visa
facilitar a adequação de programas, projetos
estratégicos
e
estruturantes
tanto
às
demandas arroladas pela comunidade, em
termos
de
infra-estrutura,
serviços
e
equipamentos sociais, quanto aos pleitos por
um melhor ordenamento da ocupação e do
uso do solo ou melhoria da imagem urbana.
A metodologia usada para sua efetivação está
diretamente relacionada ao conceito proposto
de Ambientes Urbanos (AU), apresentado no
item 2.5.6, e a subseqüente subdivisão da
cidade em AUs, o que facilita a efetivação de
acordos entre seus moradores, para a
indicação de demandas. Neste caso, a cidade
foi dividida em oito unidades de análise,
cujos bairros componentes foram alvos de
visitas técnicas e reuniões de trabalho com
moradores e líderes — formais e informais —,
precedidas das necessárias sensibilização e
mobilização das comunidades envolvidas,
para a priorização e hierarquização das
demandas específicas que fundamentaram o
Pacto Territorial.

N
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A
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Áreas de Interesse Social
Uso Habitacional
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Uso Habitacional
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Uso Habitacional
Padrão Alto
Comércio e
Serviços
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Industrial
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1

Hospital Geral Eurico Dutra

21 10º BPM - Polícia Militar

2

COELBA - Departamento Territorial

22 Parque de Exposições Engº Geraldo Rocha

3

FASB

23 A.A.B.B. de Barreiras

4

DERBA

24 Centro de Saúde III SESP

5

Forum Tarcilo Vieira de Melo

25 EMBASA - Escritório Regional

6

Câmara Municipal

26 Vila dos Sub-tenentes e Sargentos

7

Prefeitura Municipal de Barreiras

27 Clube dos dos Sub-tenentes e Sargentos

8

Banco do Nordeste

28 Vila dos Oficiais

9

Estádio Municipal

29 4º BEC - Batalhão de Engenharia e Construção

10 TV Oeste

30 Shopping Center Rio de Ondas

11 Bradesco

31 Rodoviária

12 Itaú

32 Caixa d´água - EMBASA

13 Projeto de Tecnologia Educacional

33 Aeroporto

14 Cemitério São João

34 Distrito Industrial

15 Telemar

35 E.T.E. Municipal

16 SUS

36 Petrobrás

17 Museu Municipal

37 Cemitério das Saudades

18 UNYAHNA

38 Escola Agro-Tecnica Engº Geraldo Rocha

19 CODEVASF

39 Rádio Barreiras

20 Centro de Meteorologia

40 APAE

LEGENDA GERAL
Rios
Corregos e charcos
Acessos e saídas
Áreas Verdes
Malha Urbana
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As visitas técnicas realizadas aos bairros de
cada AU tiveram a dupla finalidade de
proporcionar aos colaboradores da PLANNUS
o conhecimento in loco das condições de
moradia, infra-estrutura e serviços, bem
como permitir o contato pessoal com os
moradores, para aprender deles próprios, de
forma direta, os pontos fracos e fortes dos
bairros, as vantagens e desvantagens de nele
morar, e as necessidades e anseios para
transformar a realidade do bairro e, por
extensão, da cidade. O farto material
coletado, enriquecido pelas proposições feitas
pelos munícipes em outros eventos de
consulta, permitiu vislumbrar a cidade ideal
sonhada pelos cidadãos barreirenses, que
movidos, grande parte deles, pelo hábito às
condições sanitárias existentes em suas
cidades de origem, localizadas, sobretudo, no
sul do país, e premidos, pela circunstância de
conviver com esgotos a céu aberto, ruas não
pavimentadas e inexistência de áreas para
lazer e entretenimento, sonham com uma
cidade, antes de tudo, saudável.
O aprendizado de todos estes aspectos
relacionados pela comunidade permitiu a
sintetização e territorialização, por Ambientes
Urbanos,
de
seus
anseios,
aqui
complementados, como já referido, por
demandas anteriormente apresentadas no
Relatório do Plano Estratégico, (RT1), a ser
consultado, como referência, por aqueles que
busquem informações mais detalhadas sobre
o assunto.
Constam do Anexo II – Documental do PDU,
páginas
62
a
104,
as
solicitações
formalmente documentadas e atas das
reuniões efetuadas na priorização das
demandas, por AUs.
Naturalmente, em cada bairro, os moradores
relacionaram
suas
demandas
mais
importantes, gerais e urgentes, buscando
soluções para os problemas mais graves do
bairro. Tais problemas, e as soluções técnicas
sugeridas pela PLANNUS, foram exibidas na
Exposição de Avaliação do PDU, realizada no
período compreendido entre 12 e 19 de
setembro de 2003, bem como discutidas e
aprovadas no Seminário de Avaliação,
ocorrido no último dia da Exposição, ambos
documentados no Anexo referido.
Independentemente do fato de o Pacto
Territorial ter sido, ou não, formalmente
firmado, a institucionalização do PDU deverá
se dar pela promulgação da Lei do Plano
Diretor Urbano e demais instrumentos legais
relacionados, únicos meios efetivamente
capazes de realizar o Pacto Territorial. Só
então,
o
planejamento
participativo,
exigência básica respeitada no processo de
elaboração do PDU, estará integralmente

justificado e pronto para começar a oferecer
seus frutos. Procurar garantir que isso
aconteça é papel exclusivo da sociedade local
que deverá exercer seus direitos de
cidadania. Para isso poderá contar, também,
com os instrumentos administrativos do novo
modelo de gestão, propostos no PDU, que
sugerem, inclusive, a continuidade da
representatividade exercida pelos moradores
ao
participarem
do
Grupo
de
Acompanhamento do PDU.
Porém, mais importante ainda é o fato de a
cidade de Barreiras, único pólo urbano do
Município, apresentar características muito
peculiares, que a diferenciam da maioria das
cidades do Estado. Com efeito, a dinâmica
econômica do Município, bem definida,
centrada no agro-negócio, provocou seu
crescimento
populacional
acelerado,
fundamentado na imigração de pessoas de
todas as partes do Brasil, principalmente do
Sul, atraídas pelas oportunidades de emprego
e de negócios. O crescimento urbano deu-se
de forma rápida e desordenada, provocando
carências muito mais relacionadas com a
qualidade ambiental do que, por exemplo,
com emprego e renda.
Comprova esta característica, o rol das
principais
demandas
da
comunidade:
infraestrutura, sobretudo saneamento básico
e pavimentação; saúde; educação e cultura
(ampliação e melhoria dos serviços); esporte
e lazer (implantação e distribuição por bairros
de equipamentos e programas relacionados);
segurança (ações voltadas para a contenção
da violência urbana), demandas que, enfim,
mostram que o grande desejo da comunidade
é a “CIDADE SAUDÁVEL”.
Emprego e trabalho não estão entre as
principais demandas da população, pois, de
modo geral, a economia do município vem
sendo capaz de assegurar, mesmo aos mais
pobres,
condições
de
sobrevivência.
Naturalmente, isto não significa que não
existam problemas de distribuição de riqueza
e renda, mas que a população clama por
solucionar com urgência, outras carências,
referenciadas às condições de vida, atingindo
todos os ambientes urbanos, independente
de que abrigue população mais rica ou mais
pobre. Desta forma, as prioridades da Cidade
são outras, diferentes das que afligem a
maioria das cidades interioranas, e a
metodologia adotada para trabalhar as
reivindicações da comunidade, através de
matrizes lógicas, objetivou permitir o
estabelecimento de um link ágil e eficiente
com
a
Análise
da
Capacidade
de
Financiamento e de Endividamento do
Município, registrada no Capítulo 8.
Assim, a definição da classificação das
demandas setoriais, segue uma orientação
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baseada no Orçamento Anual de Barreiras
para o Exercício de 2003, aprovado pela Lei
571, de 30 de dezembro de 2002, e em
conformidade com o Adendo V à Portaria SOF
nº 08, de 4 de fevereiro de 1985, e com o
Anexo VI da Lei 4.320/64, que estabelece a
previsão
de
gastos,
por
unidade
orçamentária, respectivamente em projetos e
atividades a serem implantados.
A metodologia adotada permitiu a definição
dos
cronogramas
físico-financeiros
dos
Projetos Estratégicos e Estruturantes e dos
Programas Permanentes relacionados com
políticas públicas, possibilitando a montagem
do quadro de fontes e usos do PDU,
apresentado na Tabela 1 Do Capítulo 8,
revelando, com clareza, a necessidade anual
de recursos necessários à implantação de
TODOS os programas e projetos do PDU.
Ao se comparar, retroativamente, esses
valores com os dados da Prestação de Contas
Anual da Prefeitura de Barreiras ao Tribunal
de Contas dos Municípios, Exercício de 2002,
e, prospectivamente, com as propostas do
Plano Plurianual de Aplicações (PPA) para o
período 2002/2005, ficou demonstrada — à
luz do já comprovado para 2002 e do
previsto até 2005 — a possibilidade
financeira de atendimento de TODAS as
demandas da comunidade, dispensando, por
isto, qualquer seleção e/ou priorização de
projetos
participantes
dos
Programas
Permanentes,
relacionados
às
políticas
públicas.
Considerando que os Projetos Estratégicos e
Estruturantes já foram selecionados e
hierarquizados pela comunidade, conforme
consta do Capítulo 4, conclui-se que, neste
caso, não só o Pacto Territorial prescinde de
cortes — principal motivo para que fosse
firmado de maneira formal —, como, do
ponto de vista orçamentário e financeiro,
todas as demandas da comunidade, tal como
equacionadas em programas e projetos,
estratégicos ou não, têm como ser atendidas.

2.6.1.

Ambiente Urbano 01

Localizado na parte norte da cidade, além das
rodovias BR-020 e BR-135, que levam a
Brasília e Piauí respectivamente, este
Ambiente Urbano compreende alguns dos
bairros mais carentes da cidade, como
Cascalheira, Vila Amorim, Santo Antônio e
Barreiras I, permeados por pequenas áreas
de prosperidade no bairro Vila Rica, onde
equipamentos importantes, principalmente
Estação Rodoviária e Shopping Center,
valorizam o seu entorno.
Nas áreas mais pobres, invasões em sua
maioria, as casas são de baixo padrão
construtivo, não dispõem de infra-estrutura
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adequada e nem organização espacial; as
ruas são sinuosas, desencontradas e dotadas
de caixas pequenas; não existem áreas para
lazer ou espaços reservados para instalação
de equipamentos sociais urbanos. Neste AU
há poucas áreas para desenvolvimento de
projetos, e alguns dos vazios detectados, dos
quais não se conhece o grau de legalidade
fundiária, segundo informações colhidas em
campo, são de propriedade de particulares.
Principais reivindicações dos moradores:
delimitação dos bairros;
endereçamento postal;
ampliação da iluminação pública e
melhoria na rede existente;
saneamento básico;
postos policiais e de saúde;
praças poliesportivas e áreas de lazer;
feira livre;
áreas para implantação das sedes das
associações de bairros;
ampliação de casas populares para
população mais carente;
escolas de 1º e 2º graus;
construção de creches, lavanderias
públicas e bibliotecas.
melhoria e ampliação no serviço de
transporte coletivo.

2.6.2.

Ambiente Urbano 02

Situado na parte norte da cidade, este AU,
delimitado pelas BR-242, BR-135 e o rio
Grande, engloba os bairros de Barreirinhas,
São Pedro, Vila dos SAS e Boa Vista I e II. De
predominantemente
caráter
residencial,
apresenta, contudo, uma área comercial à
margem direita, no sentido Salvador, da BR242 abrigando algumas pequenas indústrias
e uma também pequena zona institucional.
De maneira geral as edificações são de
padrão construtivo médio, com bom nível de
acabamento e de conforto, sendo poucas as
unidades residenciais de padrão alto. O
equipamento mais importante é o Parque de
Exposições, e as áreas mais valorizadas estão
localizadas próximas ao rio Grande.
Neste
AU
encontram-se
as
melhores
condições de infra-estrutura da cidade, ainda
que insuficientes, e há indícios de um
planejamento espacial, com ruas retilíneas
constituídas de caixas com bom tamanho,
além da existência de praças e áreas para
lazer.
As
áreas
propícias
para
desenvolvimento de projetos localizam-se na
porção norte do AU, na faixa compreendida
entre a BR-135, sentido Piauí, e a margem
esquerda do rio Grande. Nestes vazios
urbanos
estão
localizados
terrenos
pertencentes a APAE e EMBASA, além de
pequenas fazendas. Outra opção é uma
grande área adjacente ao antigo abatedouro,
ocupada atualmente por um campo de

futebol, local adequado para abrigar um dos
núcleos
esportivos
solicitados
pela
comunidade, cuja localização serve, ainda,
para
integrar
dois
outros
projetos
importantes, a urbanização da Avenida
Central e o Memorial Eng. Geraldo Rocha.
São demandas da comunidade:
controle e fiscalização da poluição
sonora;
saneamento básico;
recuperação, pavimentação de vias e
calçadas e arborização.
escola profissionalizante e creche;
centros poliesportivos;
rotatória no final da rua São Sebastião
– Posto Sabbá;
transferência da feira para área do
antigo matadouro
ciclovia e urbanização do cais
urbanização da orla do rio Grande e do
cais;

2.6.3.

Ambiente Urbano 03

Este AU situa-se na parte noroeste da cidade,
ao sul da BR-020, a oeste da rodovia BR-135
e ao norte do rio de Ondas, sendo composto
por uma parte residencial, ao fundo, que se
subdivide em duas, uma de baixo e outra de
alto padrão, e uma parte comercial, à
margem da rodovia. Extensa área deste AU
pertence ao 4º BEC do Exército, onde se
localizam as vilas residenciais, para oficiais e
sargentos, e clube-balneário.
Apresentando muitos vazios urbanos e
abrigando um bairro nobre, este AU, que não
dispõe de infra-estrutura adequada, oferece
áreas para lazer e para a construção de
equipamentos sociais. As edificações de alto
e baixo padrão construtivo coexistem em
áreas vizinhas. Por se localizar em área
definida como de Proteção Permanente neste
PDU, serão criados instrumentos e diretrizes
visando impedir a continuidade de ocupação
das margens do rio de Ondas, incorporando,
essencialmente, as normas propostas no
plano específico contratado pela PMB,
recentemente concluído.
Principais pleitos da Comunidade:
centro comunitário;
posto policial e melhorias no posto de
saúde;
implantação de farmácia de manipulação;
bibliotecas e creches;
praças, área de lazer e quadras
poliesportivas;
cursos noturnos e profissionalizantes;
lavanderia comunitária;
cais urbanizado no rio de Ondas;
redução da taxa de esgoto;
pavimentação de vias;

melhoria da Iluminação pública;
melhoria no sistema de transporte
coletivo;

2.6.4.

Ambiente Urbano 04

Este Ambiente localiza-se na parte leste, ao
sul do rio Grande e, em termos de ocupação,
é
recente,
o
adensamento
mais
caracterizando a área como principal vetor de
crescimento da cidade. Abrange alguns dos
bairros mais carentes de Barreiras, como
Santa Luzia, Vila Nova e Sombra da Tarde,
além do Rio Grande, este pouco mais
próspero.
As áreas mais pobres, na maioria invasões,
não possuem infra-estrutura adequada,
organização espacial e as ruas, embora
retilíneas, têm caixa pequena e são
desencontradas.
A
maior
parte
das
edificações é de baixo padrão construtivo e
sem acabamento ou conforto. Inexistem
áreas para lazer ou espaços reservados para
construção de equipamentos sociais, apesar
da existência de um grande vazio urbano, de
propriedade privada, estratégico para o
desenvolvimento do AU.
Demandas arroladas pela comunidade:
igreja e centro comunitário;
praças poliesportivas, áreas de lazer e
entretenimento;
saneamento básico e pavimentação
asfáltica das vias;
centro de capacitação técnica;
biblioteca;
postos policial e médico;
transferência da feira livre para outro
local;
iluminação pública e melhoria na rede
existente;
projeto de banheiros para as casas;
endereçamento postal e numeração de
ruas e imóveis;
escolas de 1º e 2º Graus;
melhoria e aumento do sistema de
transporte coletivo;
transporte escolar;
cobertura dos canais de drenagens;
regularização fundiária;
fechamento do cemitério com muros;
fábrica de doces comunitária;
sistema de coleta de lixo em ruas
inacessíveis.

2.6.5.

Ambiente Urbano 05

No nordeste da cidade, ao sul do Rio Grande
e ao norte da BR-242, localiza-se o Ambiente
Urbano 05, cujo adensamento apresenta
vestígios de esgotamento. Inicialmente de
cunho
predominantemente
residencial,
possui, atualmente, uma faixa de ocupação
comercial muito importante, margeando a
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BR-242. É uma das mais valorizadas da
cidade em virtude da localização de
restaurantes, lojas, bancos, além das sedes
da Prefeitura e da Câmara de Vereadores.
A transformação do uso e da ocupação do
solo é bastante evidente neste AU, em
resultado da saturação verificada no comércio
do centro da cidade, que já não dispõe de
áreas
para
crescer
horizontalmente,
invadindo, em conseqüência, os bairros
vizinhos, principalmente Vila Dulce e Jardim
JK, transformando-os em zonas de uso misto.
As edificações em geral são de médio padrão
construtivo,
com
bom
acabamento
e
confortáveis.
Para desenvolvimento de projetos existe
apenas uma grande área, de propriedade
privada, cuja localização atende , além deste
AU, o AU 04, podendo, portanto, receber
projeto de lazer e esporte, atendendo às
demandas dos dois ambientes.
reivindicações
Entre
as
principais
comunidade, salientam-se:

da

postos policiais;
creches
comunitárias
e
lavanderia
pública;
creche comunitária;
pavimentação de vias;
quadra poliesportivas, campo de futebol,
parque infantil e áreas de lazer;
quebra molas na avenida principal;
sinalização viária vertical e horizontal;
suporte na construção da sede própria da
Associação de Moradores;
biblioteca;
melhoria da estrada velha do Angical;
banheiros em residências de baixa renda;
implantação de uma unidade móvel de
saúde c/ assistência médico-odontológica
e distribuição de remédios;
redução da taxa de esgoto cobrada pela
Embasa.

2.6.6.

Ambiente Urbano 06

Abrangendo o centro da cidade, considerado
de valor histórico para os cidadãos de
Barreiras, este AU possui algumas edificações
de importância arquitetônica a serem
preservadas
e/ou
recuperadas,
para
utilização com finalidade, principalmente,
cultural ou social.
Essencialmente de características comerciais,
o AU possui edificações de uso residencial de
padrão alto, cujo valor tem aumentado
significantemente, e vêm sendo substituídas
progressivamente por outras, para uso
comercial e com gabarito mais alto. Como
atrativos peculiares, o centro da cidade
possui um belo cais, hoje o melhor lugar para
a prática de caminhadas e cooper, bons bares
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e restaurantes, três praças bem equipadas e
conservadas, incluindo a da igreja, além da
melhor alternativa de área para a instalação
do Parque da Cidade, componente do projeto
estratégico Revitalização do Centro.
O principal problema neste AU, em processo
de degradação incipiente, está relacionado ao
trânsito de veículos pesados e à transferência
das atividades comerciais para as imediações
da rodovia BR-242, na saída para Salvador.
Principais demandas dos moradores:
saneamento básico e drenagem;
arborização e paisagismo de vias e
praças;
reordenamento da Ocupação Urbana;
acessibilidade
aos
portadores
de
necessidades especiais;
requalificação da feira municipal;
endereçamento postal e sinalização viária
horizontal e vertical;
regularização e requalificação das áreas
públicas.
reordenamento do tráfego da BR 242 e
vias paralelas.

2.6.7.

Ambiente Urbano 07

O Ambiente Urbano 07, situado na parte sul
da cidade, à margem direita do rio de Ondas,
é predominantemente de uso residencial,
possuindo, porém, uma importante zona
institucional, em crescimento acentuado e
abrigando diversas instituições de ensino
superior e profissionalizante, provocando
considerável elevação dos preços dos
terrenos.
Excluindo o bairro Antônio Geraldo, de
características
singulares,
as
áreas
residenciais podem ser divididas em duas
partes distintas, uma formada pelos bairros
Renato Gonçalves, Vila Regina e Aratu, mais
nobre, constituída de residências de elevado
padrão, dotadas de excelente níveis de
acabamento e conforto, e outra, constituída
de residências de padrão médio e médio
baixo, formada pelos bairros Morada da Lua,
São Paulo, Ribeirão e Boa Sorte. As áreas
mais pobres, com edificações de baixo
padrão construtivo, estão localizadas na
parte sul do Morada da Lua e não possuem
infra-estrutura
adequada,
embora
apresentem organização espacial razoável,
com ruas retilíneas e dotadas de tamanho de
caixa adequado.
Não existem áreas para lazer ou espaços
reservados
para
a
construção
de
equipamentos para esse fim, apesar da
existência de algumas praças. Existem
poucas áreas centrais neste AU para
desenvolvimento de projetos, exceto uma
próxima ao rio de Ondas, localizada em zona

alagadiça, e outra identificada ao final do
bairro Morada da Lua, que pode ser
apresentada
como
alternativa
para
implantação de um centro esportivo.
Principais pleitos da Comunidade:
praças, campos de futebol, áreas de lazer
quadras poliesportivas;
sinalização, endereçamento postal de vias
e numeração dos imóveis;
saneamento básico e drenagem;
pavimentação de vias e calçadas;
abertura de novas ruas;
iluminação pública e melhoria na rede
existente;
sede
da
Associação
com
quadra
poliesportiva;
módulo da PM e posto do PSF;
escolas de 1° e 2º graus e creches;
conclusão das obras da EMBASA, para
fornecimento de água na parte final do
loteamento;
melhoria do sistema de transporte
coletivo;
sistema de coleta de lixo em ruas
inacessíveis;
fábrica comunitária de blocos para
construção;
lavanderia e centro comunitários;
posto policial e de saúde;
bibliotecas nas escolas;
cursos profissionalizantes;
urbanização do cais do rio Grande;
redução da taxa de Esgoto cobrada pela
Embasa;
segurança pública;
laboratório de informática.
arborização e paisagismos de praças e
vias;
contenção das encostas da Serra do
Mimo.

2.6.8.

Ambiente Urbano 08

Este AU situa-se na parte sudeste da cidade,
do lado esquerdo da BR 242, sentido
Fundamentalmente
Salvador.
de
uso
residencial, possui, no entanto, uma faixa,
margeando a BR-242, de ocupação comercial
muito importante para a cidade, pois é onde
se localizam os principais bancos, postos de
gasolina, supermercados e grandes lojas.
A heterogeneidade da área residencial,
quanto
ao
padrão
de
ocupação,
é
significativa, coexistindo residentes de poder
aquisitivo alto, em Sandra Regina e Jardim
Ouro Branco, e moradores de poder
aquisitivo mais baixo, cujo contingente
aumenta na medida em que aumenta a
distância em relação ao centro, como nos
casos do Parque Novo Horizonte e Flamengo.
Inexistem neste AU áreas para lazer e
entretenimento ou espaços reservados para

construção de equipamentos sociais, e os
grande vazios urbanos existentes, de
propriedade
particular,
possuem
características de “terrenos de engorda” para
a implantação de futuros loteamentos. Entre
os problemas estruturais, destaca-se o
sistema viário, cujas vias, sem possibilidade
de absorver o intenso trânsito proveniente da
zona comercial adjacente e os veículos
pesados oriundos das rodovias, estão sempre
congestionadas e freqüentemente tornam-se
palco de acidentes.
Principais reivindicações dos moradores:
asfaltamento de vias e pavimentação de
passeios;
melhoria na iluminação pública;
esgotamento sanitário e drenagem;
limpeza de vias e terrenos baldios,
principalmente as áreas de entulho;
posto policial e de saúde;
escolas de 1º e 2º Graus com cursos
noturnos para adultos e laboratórios de
informática,
melhoria e reformas das escolas
existente;
centro profissionalizante;
quadras poliesportivas e áreas de lazer;
melhoria no sistema de transporte
coletivo;
centro neurológico com especialidade na
área de fisiatria, neurologia e psiquiatria;
centro comunitário;
arborização das ruas.
contenção das encostas da Serra do
Mimo.

2.7. Aspectos Institucionais e
Financeiros
Os aspectos institucionais sinteticamente
apresentados, neste capítulo, podem ser,
encontrados de forma mais detalhada e
minuciosa, no Relatório do Plano Estratégico
– RT-1.

2.7.1.
Estrutura Administrativa
Municipal
A Lei Municipal 572/2002, promulgada em
19.02.2002 com o objetivo de promover a
reestruturação administrativa da Prefeitura
de Barreiras, constitui-se num instrumento
de gestão bem elaborado, incorporando no
seu texto, além dos princípios básicos da
administração científica, fundamentos que, a
partir da constituição de 1988, propiciaram
grande avanço no processo de gestão
destacando-se
a
intenção,
municipal,
claramente explicitada, de promoção da
administração participativa, ao adotar, de
forma
permanente
na
estrutura
organizacional,
órgãos
colegiados,
representados
por
diversos
Conselhos
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Municipais, cujas composições, constantes de
leis específicas, agregam representantes do
poder público e da sociedade civil organizada
de Barreiras.
A
estrutura
organizacional
formal
da
Prefeitura de Barreiras é composta por dois
órgãos de assessoria direta ao Prefeito, dez
secretarias e nove conselhos.
Princípios Fundamentais

De acordo com o Art. 11 da Lei 572/2002, as
atividades da administração pública municipal
deverão obedecer aos seguintes princípios
fundamentais:
Planejamento;
Coordenação;
Descentralização;
Delegação de competência;
Controle.
No Art. 12, o planejamento destaca-se como
instrumento balizador das ações do Governo
Municipal voltadas para o desenvolvimento
de Barreiras e para a melhoria dos serviços
prestados à população, tornando obrigatória
a elaboração e manutenção atualizada das
seguintes peças:
Plano de Governo,
Plano
Diretor
de
Desenvolvimento
Urbano,
Plano Plurianual;
Diretrizes Orçamentárias;
Orçamento Anual;
Planos e Programas Setoriais.
A atividade de planejamento é, ainda, alvo de
referências explicitas no Art. 22, com
destaque para o Plano Diretor Urbano,
considerado instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana do
Município, roborando o art. 97, § 1º da Lei
Orgânica do Município, que também orienta a
formulação do Plano Plurianual; da Lei de
Diretrizes Orçamentárias; do Orçamento
Anual; e dos Planos e Programas Setoriais.
A melhor demonstração da intenção de
estabelecimento
de
um
novo
modelo
municipal de gestão, no qual as ações, além
de estudadas e programadas, sejam também
acompanhadas e avaliadas quanto à eficácia
e efetividade, é a criação da Secretaria de
Planejamento, Orçamento e Gestão. Quanto
a isto, a Lei, estabelece:
“Art. 22 O Prefeito deve, através da
Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Gestão, conduzir o processo de planejamento
institucional e induzir o comportamento
administrativo
da
Prefeitura
para
a
consecução dos seguintes objetivos:
coordenar e integrar a ação local com a
do Estado e da União;
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coordenar e integrar o planejamento em
nível municipal, compatibilizando metas,
objetivos, planos e programas setoriais e
globais
de
trabalho,
bem
como
orçamentos anuais e plurianuais;
acompanhar e avaliar a eficiência, a
eficácia e a efetividade dos serviços
públicos.”
Participação da Comunidade

A participação da comunidade no processo de
gestão do Município é efetivada através dos
órgãos colegiados integrantes da estrutura
organizacional formal da Prefeitura. A citada
Lei 572/2002 considera integrantes da
estrutura da Prefeitura Municipal os nove
conselhos municipais, constantes da Figura 1.
À exceção do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico, os demais
encontram-se instalados e funcionando
regularmente. Embora a Lei referida não faça
alusão, o Conselho Municipal de Turismo COMTUR, criado pela Lei 420/98 de 14.10.98,
continua em funcionamento e está sendo
reestruturado com novas funções a serem
incluídas em nova lei, cujo projeto será
oportunamente encaminhado à Câmara
Municipal.
Em todos os conselhos, as composições
contemplam representantes do poder público
e de organizações da sociedade civil de
Barreiras, cujas finalidades guardam relação
com os objetivos do conselho de que
participam. À exceção da Lei 408/98 de
30.04.98, que redefine competências e
estabelece a composição do Conselho
Municipal de Saúde, as regulamentações do
funcionamento dos demais conselhos não
estabelecem proporcionalidade entre os
diversos segmentos que deles participam e
não adotam critério unificado para a escolha
dos membros representantes da sociedade
civil. Na maioria dos casos, contudo, a
nomeação de um conselheiro pelo Prefeito é
precedida por indicação das entidades
representadas.

2.7.2.

Aspectos Financeiros

Para custear a implantação dos programas,
projetos e ações integrantes do PDU, a
Prefeitura precisará realizar um grande
esforço de captação de recursos junto a
diversas fontes. Com base nas prestações de
contas dos últimos seis anos e em
informações fornecidas pela Prefeitura, são
analisados
a
seguir
os
investimentos
realizados no período e a origem dos
recursos que os financiaram, bem como as
receitas, despesas e resultados, objetivando
avaliar a situação recente da captação
financeira,
colaborando,
ainda,
na

identificação
de
financiamento.

possíveis

fontes

de

Receitas, Despesas e Resultados

No período 1997/2002, apesar do equilíbrio
financeiro constatado, verifica-se que a
capacidade de investimento da Prefeitura foi
insatisfatória para atender à demanda por
obras e serviços para melhorar as condições
de vida à população. Constata-se incremento
da receita total superior ao crescimento da
despesa total, porém, as receitas de capital,
destinadas a financiar investimentos, são
insignificantes, e até mesmo nulas em 1999 e
2001,
revelando
a
inexistência
de
investimentos com recursos da união e do
estado. Apesar disto, a Prefeitura tem
realizado despesas de capital significativas.
A demonstração do resultado mostra
evolução positiva, apresentando superávits
por três anos consecutivos. Nos anos em que
ocorreram déficits, as causas foram o
desmembramento do distrito de Mimoso do
Oeste e a dedução da parcela para formação
do FUNDEF em 2002. Contudo, em linhas
gerais, a situação demonstrada é de
A
Prefeitura
revela
baixa
equilíbrio.
capacidade de arrecadação de receitas
próprias, demonstrando que, apesar dos
esforços empreendidos na cobrança de
impostos e taxas, o impacto do referido
desmembramento distrital ainda não foi
recuperado.

2.8.

Proposições Alternativas

Neste cenário contempla-se o atendimento a
grupos e pessoas, como: excluídos, carentes
e portadores de necessidades especiais. As
informações aqui sintetizadas podem ser
consultadas em detalhes no Relatório do
Plano Estratégico – RT1. A análise, embasada
no cenário atual, pretende enfocar propostas
direcionadas basicamente para os moradores
de baixa renda, que configuram a clientela
majoritária a ser contemplada pelas políticas
públicas da área social, cujo atendimento é
prestado pela Secretaria de Trabalho e
Assistência
Social,
organizações
não
governamentais e setores da igreja católica.

2.8.1.

Excluídos

São considerados nesta categoria aqueles
excluídos das políticas governamentais,
principalmente porque, em. Barreiras não foi
constatada
a
existência
de
políticas
específicas para este segmento da população.
Foram identificadas na SETRAS, responsável
pela identificação dos excluídos, ações
pontuais como a doação de passagens aos
imigrantes sem moradia e atendimento das
pessoas que não dispõem de documentação.

Para esta última ação, foi instalado o Balcão
da Justiça e Cidadania para prestar
atendimento
jurídico
e
orientação
na
obtenção de documentação civil, tendo, em
meados de maio de 2003, chegado a prestar
200 atendimentos num único dia.
Carentes

Em Barreiras, os dados do Censo 2000
informam que apenas 4,48% dos chefes de
família ganham acima de 10 SM/mês e
42,9% percebem até 3 SM/mês. Apesar dos
vários projetos voltados para esta população
carente, o contingente atendido é incipiente.
Os principais programas e projetos em
execução, identificados, são:
Menores em situação de risco

PETI – Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil – com atendimento a
374 menores, nos bairros de Santa Luzia
e Cascalheira;
PACC – Programa de Atenção à Criança
Carente – pelo qual são atendidas, em 5
creches, 500 crianças de 0 a 6 anos;
Associação de Proteção às Crianças
Pobres - totalizando 205 atendimentos a
crianças de 0 a 6 anos, nos bairros de
Vila Dulce e Vila Rica;
Lar Batista David Gomes – perfazendo 55
atendimentos a menores carentes de 2 a
18 anos;
Casa de Acolhimento a Adolescentes.
Idosos

Abrigo de Idosos – Vila Dulce - mantido
pela Igreja Católica
Carentes em geral

A periódica contratação da mão de obra
temporária deve ser foco de uma fiscalização
mais eficiente por parte da DRT, visando
dirimir os casos de “trabalho escravo” muito
freqüentes na região. A maioria dos
contratados, provenientes em grande parte
de outras cidades e estados, após o término
da temporada de plantio por colheita, não
dispõem de meios de subsistência, exercendo
a mendicância no meio urbano, sobretudo
nas áreas mais centrais, aumentando o
número
de
carentes.
Atualmente,
os
principais programas e ações em curso são:
oficina de marcenaria;
Oficina de Artesanato e Costura – OCA;
vaca mecânica;
benefícios eventuais – concessão de
urnas funerárias, uma média de 13 por
mês;
Programa Sentinela - combate à violência
social;
albergue noturno.
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2.8.2.
Portadores
Especiais

de

Necessidades

Existem duas entidades que trabalham com
portadores de necessidades especiais: APAE
e MIQUEI. O trabalho dessas instituições
confronta-se com a falta de preparo, de infraestrutura e, até mesmo, de sensibilidade dos
próprios
cidadãos,
sendo
praticamente
inexistente a oferta de postos de trabalho
para este segmento.
Fazem-se
necessárias
propostas
de
requalificação do mobiliário urbano e dos
acessos, bem como a instituição de
campanhas educativas para conscientização
da população em geral, com vistas a um
tratamento mais digno e humano aos
indivíduos
portadores
de
necessidades
especiais que serão contempladas neste PDU.
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PARTE 2
ESTRATÉGIAS, POLÍTICAS E DIRETRIZES

ao crescimento de uma organização;

13

3. ESTRATÉGIAS,
POLÍTICAS E
DIRETRIZES
3.1.

II. o desenvolvimento de uma estratégia
é uma fórmula ampla do modo como
uma organização irá atuar, quais
devam ser suas metas e quais as
políticas e diretrizes necessárias para
efetivação destas metas. Estratégia
é, pois, uma combinação dos fins
(metas) almejados e dos meios
(políticas e diretrizes) para alcançálos. Assim, a noção essencial de
estratégia é captada na distinção
entre fins e meios, empregando-se o
conceito de estratégia como guia do
comportamento
global
da
organização;14
III. no caso particular de Barreiras, a
intensa participação da comunidade
na
etapa
de
elaboração
do
planejamento estratégico foi crucial
para as definições adotadas. Na
formulação
das
estratégias
de
desenvolvimento buscou-se, de um
lado, não ignorar e, de outro, integrar
as diversas propostas — em alguns
casos, exigências — apresentadas,
relacionadas às políticas públicas,
programas e projetos, por vezes
díspares. Foi necessário, então,
abordar duas questões capitais: (i)
como escolher a direção mais
adequada para o crescimento do
município, entre as alternativas
descortinadas; e (ii) como mobilizar
as energias de um grande número de
pessoas na direção escolhida;
IV. depreende-se,
destarte,
que
o
entendimento
das
questões
peculiares do município de Barreiras
foi o ponto de partida para a análise
e a formulação das estratégias
adotadas, visto que tal entendimento
levou à compreensão de que, no caso
do PDU de Barreiras, a pura lógica da
escolha
estratégica
não
seria
suficiente, caso fossem ignorados
outros fatores importantes envolvidos
no processo de formulação do PDU;
entre estes, conferiu-se especial
importância ao fato de, em geral, as
potencialidades das administrações
municipais para a implantação do
Plano Diretor Urbano não têm
correspondido
ao
esperado,
se
considerados os resultados até aqui
alcançados.
V. Complementarmente, a experiência
tem
demonstrado
que
a
potencialidade de uma administração

Estratégias

A fase de planejamento estratégico do PDU
de Barreiras contou com uma forte
participação da comunidade em eventos em
que foram levantados e discutidos os
problemas
do
município
e
apuradas,
discutidas e hierarquizadas as propostas de
soluções apresentadas pelos participantes.
As
análises
das
“Oportunidades”
e
“Ameaças”, dos “Pontos Fortes e Fracos” e da
“Síntese
Propositiva
da
Comunidade”,
revelam o desejo dos moradores de Barreiras
de viverem numa cidade SAUDÁVEL. A
grande maioria das proposições formuladas
pelos atores sociais que participam da
elaboração do PDU recai, portanto, sobre
intervenções e empreendimentos direta ou
indiretamente
relacionados
com
a
necessidade de propiciar melhores condições
de saúde física, mental e ambiental, e de
bem estar aos seus habitantes.
Embora tenha sido examinada a possibilidade
de eleger uma única estratégia como
elemento indutor para se alcançar o futuro
desejado — projeto de cidade —, definido nos
contatos com a comunidade, diante da (i)
diversidade dos fins a alcançar com a
implementação do PDU; (ii) da complexidade
dos meios dos quais se deverá lançar mão;
da
imprescindibilidade
da
adição
do
planejamento
de
potencialidades
ao
planejamento estratégico, a fim de minimizar
a diferença significativa entre este último e a
administração
da
postura
estratégica,
decidiu-se por não adotar uma estratégia
mestra, mas um conjunto estratégico
coerente, conforme aqui apresentado, após
considerar os fatores arrolados a seguir:
I. estratégia é um conjunto de regras
de
tomada
de
decisão
para
orientação do comportamento de
uma organização, estipulando as
direções gerais de seu crescimento e
desenvolvimento.
O
papel
da
estratégia deve ser, primeiramente,
focalizar a atenção em áreas por ela
definidas e, em segundo lugar,
identificar e eliminar possibilidades
que com ela sejam incompatíveis. Em
resumo, estratégia é um conceito
sistêmico que dá coerência e direção

13

ANSOFF, H; McDONNELL, Edward J. Implantando
a administração estratégica. São Paulo: Atlas,
1993
14
PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva.
Editora Campus, 1992.
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é
determinada
por
cinco
componentes
que
se
apóiam
mutuamente: 15
a. qualificações e mentalidades dos
principais administradores;
b. clima social (cultura);
c. estrutura de poder;
d. sistemas
e
estrutura
organizacional;
e. capacidade de gestão.
VI. a implementação do PDU tem
evidenciado a exigência de uma
mudança
descontínua
da
potencialidade
da
administração
(mentalidade, cultura, estrutura de
poder), sem a qual sua implantação
sofre enormes resistências. A menos
que sejam tomadas medidas para
reduzir, superar e gerir a resistência
durante o processo de implantação,
este tende à paralisia.
Diante disto, as propostas formuladas pela
comunidade envolvem ações relacionadas
com políticas públicas, programas e projetos
de responsabilidade dos poderes executivos
municipal, estadual e federal, bem como
empreendimentos, cujos investimentos são
característicos da atividade privada e/ou do
terceiro setor. Por essa razão, e objetivando
integrar propostas tão díspares, definiu-se as
seguintes
alternativas
estratégicas
de
desenvolvimento urbano:
i.

ii.

iii.

15

considerar
na
formulação
dos
projetos estratégicos e estruturantes
a inclusão de (a) intervenções físicas;
(b) de ações voltadas para o
atendimento
de
demandas
de
políticas
públicas;
(c)
de
empreendimentos privados; e (d) de
organizações do terceiro setor, a
serem realizadas no curto, médio e
longo prazo, envolvendo, portanto,
recursos
públicos,
próprios
dos
governos
municipal,
estadual
e
federal, além de recursos privados;
evitar, na medida do possível, na
formulação dos projetos estratégicos,
o condicionamento das intervenções
ao
financiamento
total
dos
empreendimentos
propostos,
de
modo que ações
possam ser
realizadas tão logo sejam captados,
ainda que parcialmente, os recursos
financeiros necessários;
formular
um
modelo
de
desenvolvimento urbano que estimule
e respalde a formação de parcerias
entre os governos municipal, estadual
e federal, e entre estes e o setor
privado e o terceiro setor, na busca
do desenvolvimento sustentável de
Barreiras;

ANSOFF, H; McDONNELL, Edward J. Op. cit.
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iv.

v.

vi.

3.2.

racionalizar a ocupação territorial,
otimizando
investimentos
e
aproveitamentos
de
áreas
já
infraestruturadas, preservando os
recursos naturais e garantindo uma
adequada qualidade ambiental nas
áreas urbanas e rurais do Município;
fortalecer, consolidar, ampliar e
diversificar a base econômica do
Município,
através
de
novas
atividades, preparando Barreiras para
renovar sua importância econômica
no nível regional;
dinamizar e modernizar a ação do
poder
público,
tornando
a
administração municipal mais leve e
ágil para assumir as funções de
agente
mobilizador,
propositivo,
orientador do ordenamento urbano e
indicador dos rumos da sociedade.

Políticas e Diretrizes

A consolidação de Barreiras no cenário
regional, estadual e nacional depende,
principalmente, na visão de seus habitantes,
do esforço coletivo que vier a ser
empreendido nos próximos anos para
alcançar o objetivo de transformá-la, em lato
senso, numa cidade saudável. Considerando
que o PDU é o mais importante instrumento
de orientação para a consecução desse
objetivo, caberá ao poder executivo local,
responsável
pela
implementação
das
proposições nele contidas, fortalecer as
políticas
e
diretrizes
ora
propostas,
entendidas como capazes de:
1.

respaldar
a
definição
do
partido
urbanístico e garantir, no futuro, o
cumprimento
de
suas
orientações,
principalmente quanto ao zoneamento
ambiental,
zoneamento
de
uso
e
ocupação do solo, e intervenções no
sistema viário ou para a implantação de
redes de infraestrutura;
2. assegurar a distribuição espacial dos
equipamentos sociais propostos;
3. promover a atração de interessados em
investir
em
empreendimentos
ou
negócios, cujas oportunidades serão
arroladas no PDU;
4. garantir
o
planejamento
e
a
implementação das ações a serem
propostas pelo PDU;
5. patrocinar
o
encaminhamento
das
inserções e alterações de textos legais
propostas.
Emanadas das estratégias anteriormente
definidas, acredita-se que as políticas e
diretrizes propostas a seguir, contribuirão de
modo decisivo para o atendimento das
demandas apresentadas pela comunidade.

SETOR: PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
CUSTO TOTAL ESTIMADO (R$): 11.355.300
PROPOSIÇÕES DA COMUNIDADE:
(i) implantar creches nos bairros populosos e melhorar o atendimento dos equipamentos existentes; (ii) promover ações voltadas à melhoria da alimentação infantil em
áreas carentes; (iii) instalar Casa de Acolhimento do Adolescente; (iv) ampliar o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); (v) instalar Centro de
Triagem para a população de rua; (vi) levantar o universo de menores em situação de risco para potencializar o atendimento e o enquadramento em programas
existentes; (vii) instalar Centro Comunitário de valorização da vida; (viii) amparar a entidade de apoio ao migrante já existente, visando ampliar o atendimento;
(ix) construir albergue municipal; (x) instalar Centro de Atendimento Psico-social; (xi) instalar Centro de convivência de idosos; (xii) ampliar o atendimento do
Programa benefício de prestação continuada aos idosos; (xiii) promover campanhas educativas para conscientização da população visando a mudança de seu
comportamento em relação aos idosos; (xiv) promover campanhas educativas para conscientização da população visando a mudança de seu comportamento em relação aos
portadores de necessidades especiais; (xv) requalificar o mobiliário urbano e os acessos para uso dos portadores de necessidades especiais; (xvi) implantar Centro
profissionalizante para portadores de necessidades especiais; (xvii) implantar Centro Médico com especialistas para atendimento a portadores de necessidades especiais;
(xviiii) implementar projetos sociais para crianças e adolescentes voltados para o esporte e lazer; (xix) implantar projetos/oficina comunitária visando ensinar um
ofício a meninos e adolescentes de rua; (xx) implementar cursos /oficinas para mulheres carentes; (xxi) instalar Casa de Acolhimento para vítimas de violência e seus
familiares..
POLÍTICAS SETORIAIS:
(i) promoção do desenvolvimento social, objetivando assegurar a todos os cidadãos de Barreiras o direito de viverem com dignidade, mediante a articulação das
ações de planejamento, de execução e de acompanhamento dos programas de assistência social, de modo a garantir a sistematização e racionalização do
atendimento, bem como a cobertura assistencial às pessoas de qualquer faixa etária, inclusive com a implantação de novas modalidades de serviços com foco nos
excluídos; (ii) estabelecimento de ações de articulação do planejamento, execução e acompanhamento da gestão da Política Municipal de Assistência Social; (iii)
sistematização do atendimento, evitando o paralelismo de ações e a pulverização de recursos, promovendo a cobertura assistencial de todas as etapas do
desenvolvimento humano; (iv) fortalecimento nas ações para a implementação de novas modalidades de serviço para atendimento aos excluídos.
DIRETRIZES:
(i)descentralizar os serviços de promoção social para atender à demanda por área; (ii) criar programas de integração social voltado às famílias em estado de miséria
absoluta e aos menores e adolescentes em situação de risco; (iii) implantar programas de promoção social de cunho preventivo;(iv) implementar programas de apoio à
velhice buscando a melhoria de sua qualidade de vida; (v) implementar programas de apoio aos portadores de necessidades especiais; (vi) implantar programa de
transporte coletivo com benefícios para portadores de necessidades especiais e seus familiares; (vii) promover parceria com o SEPRED para facilitar o tratamento de
portadores de necessidades especiais; (viii) ) fiscalizar mais eficazmente os responsáveis pela contratação da mão de obra flutuante;(ix)promover o associativismo e
fortalecer as instituições já existentes; (x) implantar projetos de geração de renda em áreas carentes; (xi) promover programas de ação preventiva de combate à violência
doméstica, contra a mulher, contra a criança e o adolescente.
#
PROJETO
AÇÕES
PÚBLICO ENTIDADES
CUSTO
FONTES
INDICAINÍCIO FINAL
ALVO
PARCEIRAS
ESTIMADO
DORES
EM ANDAMENTO
INOVADORAS
PROGRAMA: INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – COMPONENTE: JUVENTUDE
Nº de jovens 2004
2006
1
Implantação de
Construir e equipar
Jovens de Secretarias
270.000,00 União,
Centros de
centros de produção do 14 a 18 Municipais do
Estado,
inscritos p/
Município atividade/
produção para a
tipo marcenaria,
anos
Trabalho e
inserção
padaria, oficina
Assistência
e
ano
Social e da
Terceiro
socioeconômica de
mecânica e outros
jovens
Infraestrura e
Setor
ONGs

2

Construção da
Casa do
Adolescente

3

Projeto Sentinela

4

Promoção de
ações educativas e
culturais voltadas
à contenção da
marginalidade
urbana

1

Mulher
Empreendedora

2

Promoção de
campanhas
voltadas à redução
da violência contra
a mulher

Implementar
campanhas periódicas

População
do
município

3

Implantação da
Casa Abrigo para
mulheres vítimas
da violência
Instalação da
Delegacia da
Mulher

Implantar e equipar
centro

Mulheres
vítimas da
violência

Selecionar local
adequado e realizar e
executar projeto

Construção de
lavanderia
comunitária

Construir e equipar
lavanderias nos bairros
de Ribeirão e Vila
Amorim

Mulheres
do
município
e região
População
dos
bairros e
seu
entorno

4

5

Construir e equipar um
centro de referência
para apoio ao
adolescente de rua
Combate ao abuso e
exploração sexual

Divulgar o projeto

Promover campanhas
de informação sobre a
violência urbana

PROGRAMA: APOIO À
Elaboração do Projeto (i) Implantar Oficina de
corte e costura.
(ii) Implantar Fábrica
de doces e biscoitos

Jovens de Secretarias
15 a 17 Municipais do
anos
Trabalho e
Assistência
Social e da
Infraestrura
Crianças
Conselho
e
Titular, ONGs
adolescen
tes
Crianças
Secretarias
e
da Educação,
adolescen da
Cultura,
tes
empresas
privadas
FAMÍLIA –
Mulheres
carentes
(30 a 40
p/
atividade)

172.000,00 União,
Nº de jovens
Estado e atendidos/m
Município ês

2005

2005

289.800,00 União,
Nº de
Estado e atendimento
Município s/mês

2004

2010

560.000,00 União,
Índice de
Estado e violência
Município juvenil

2004

2010

União,
Nº de
2004
Estado e mulheres
Município capacitadas/a
no

2007

União,
Índice de
Estado e agressão
Município contra a
mulher

2004

2010

União,
Nº de
2005
Estado e mulheres
Município abrigadas/mê
s
Estado
Nº de
2004
mulheres
atendidas/mê
s
União,
Nº de famílias 2004
Estado e atendidas
Município /mês

2005

COMPONENTE: GÊNERO
Secretarias
135.000,00
Municipais,
empresas
privadas,
associações,
ONGs
Secretarias
553.000,00
municipais,
patrocinadore
se
associações
de mulheres
Igreja
172.000,00
Católica
e
associações
de mulheres
Conselho da
150.000,00
Mulher,
associações e
SSP
Secretarias
60.000,00
municipais e
associações
de moradores

2004

2005

1

1

2

3

4

5

1

PROGRAMA: GESTÃO DAS ATIVIDADES – COMPONENTE: IEC
Equipe
Secretarias
432.000,00 União,
Nº de
Viabilizar de
Municipais
Estado e profissionais
infraestrutura adequada técnica,
para capacitação
gestores e Conselhos
Município e gestores
capacitados/
Capacitar todos os
conselheir
mês
envolvidos através de
os da área
cursos específicos
social
PROGRAMA: INCLUSÃO SOCIAL – COMPONENTE: PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Benefício de
Convênio
APAE
– Ampliação do
Crianças
Secretarias
441.000,00 União,
Nº de
Estado e atendimentos
Prestação
atendimento
a
90 atendimento para mais portadora Municipais,
Continuada
crianças
50 crianças
s de
voluntários
Município /mês
necessida
des
especiais
Campanha “Somos
Promover campanha
População Secretarias
140.000,00 União,
Nº de
Estado,
campanhas/a
Todos Iguais”
contra a discriminação
do
de Educação,
aos portadores de
município Trabalho e
Município no
necessidades especiais
Ass. Social e
e Setor
PatrocinaPrivado
dores
Requalificação do
Elaborar projeto
Portadore ONGs,
150.000,00 União,
Áreas
mobiliário urbano
s de
entidades da
Estado e beneficiadas
necessida área
Município
des
especiais
Implantação de
Elaborar projeto,
Portadore ONGs,
250.000,00 União,
Atendimentos
Centro Médico
levantar custos e
s de
entidades da
Estado e realizados/an
Município o
específico para
promover concurso
necessida área.
portadores de
público para
des
Secretaria
especiais
Municipal de
necessidades
composição do quadro
especiais
médico
Saúde
Implantação de
Elaborar projeto,
Portadore ONGs,
180.000,00 União,
Nº de
Centro
selecionar local,
s de
entidades
Estado e pessoas
Profissionalizante
construir e equipar
necessida atuantes na
Município capacitados/a
Especializado
des
área,
no
especiais
possíveis
voluntários
PROGRAMA: INCLUSÃO SOCIAL – COMPONENTE: ATENÇÃO AO IDOSO
Projeto “Mais Vida”
Instalar e equipar
Idosos
Secretarias
172.000,00 União,
Nº de
Centro de Convivência
com mais Municipais,
Estado e atendimentos
de 60
voluntários
Município /mês
anos

Capacitação
técnica em
Programas Sociais

2004

2005

2004

2010

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2004

2004

2004

2

Valorização do
Idoso

3

Manutenção do
Abrigo de Idosos

1

Erradicação do
Trabalho Infantil PETI

2

Atenção à Criança
Carente - PAC

3

Construção,
Ampliação de
Creches

4

Nutrição Infantil

5

Proteção às
crianças pobres

6

Lar de Emmanuel

1

Implantação de
Centros
Comunitários

2

Casa da Sopa

Promover campanhas
educativas para
valorização do idoso
Funcionamento do
abrigo

População
do
município

Melhorar o atendimento Idosos de
mais de
60 anos

Secretarias
municipais e
patrocinadore
s
PMB e
Voluntários

140.000,00 União,
Nº de
Estado e campanhas
Município /ano

100.000,00 Município
e
Terceiro
Setor
PROGRAMA: INCLUSÃO SOCIAL – COMPONENTE: MENOR CARENTE
Atendimento a 375
Ampliação do
Criança e SETRAS e
808.000,00 União,
Nº de
menores
atendimento para mais adolescen Secretarias
Estado e atendimentos
200 menores
te de 7 a Municipais
Município /mês
15 anos
Atendimento a 500
Ampliação do
Criança
SETRAS e
714.000,00 União,
Nº de
crianças em 5 creches atendimento para mais de 0 a 6 Secretarias
Estado e atendimentos
200 crianças
anos
Municipais
Município /mês
Ampliar o atendimento Criança
SETRAS e
600.000,00 União,
Nº de
nas creches existentes
de 0 a 6 Secretarias
Estado e atendimentos
e construir novas em
anos
Municipais
Município /mês
bairros carentes
Cadastrar
crianças Criança
Secretarias
200.000,00 União
Nº de
desnutridas e elaborar de 0 a 6
Municipais,
atendimentos
programa nutricional
anos
ACS e
/mês/bairro
Pastoral da
Criança
Atendimento a 100
Abrigar mais 100
Criança
SETRAS e
480.000,00 União,
Nº de
crianças
crianças em período
de 0 a 6
Secretarias
Estado e atendimentos
integral com todas as
anos
Municipais
Município /mês
refeições
Atendimento a 105
Mais suporte para
Criança
Secretarias
480.000,00 União,
Nº de
menores
melhoria no
de 0 a 18 Municipais e
Estado e atendimentos
atendimento
anos do
voluntários
Município /mês
bairro de
Vila Rica
PROGRAMA: INCLUSÃO SOCIAL – COMPONENTE: POPULAÇÃO CARENTE
Centros a implantar e
Moradores Secretarias
700.000,00 União,
Nº de Centros
equipar
de bairros Municipais
Estado e instalados/an
de baixa
Município o
renda
Distribuição diária de Melhorar o
1.500
Secretarias
1.860.000,00 União,
Nº de
sopa à famílias
atendimento
famílias
municipais e
Estado e atendimentos
carentes
carentes
voluntários
Município /mês

2004

2005

2004

2007

2004

2007

2004

2010

2004

2006

2004

2004

2004

2007

2004

2007

2004

2007

2004

2007

3

Construção de
albergue

4

Instalação de
Centro
Comunitário de
Valorização da
Vida
Instalação da Casa
de Acolhimento
para Familiares
Vítimas da
Violência

5

1

Instalar Centro de
Recuperação
Municipal

2

Campanhas Antidrogas

Selecionar local,
Implantar e equipar
abrigo
Selecionar local,
implantar e equipar
centro

População
sem teto

150.000,00 União,
Estado e
Município
171.500,00 União,
Estado e
Município

Nº de
atendimentos
/mês
Nº de
atendimentos
/mês

2004

2004

População
do
município

Secretarias
municipais e
voluntários
Secretarias
Municipais e
voluntários

2004

2004

Implantar e equipar
casa

Familiares
vítimas da
violência

Secretarias
municipais e
voluntários

165.000,00 União,
Nº de
Estado e atendimentos
Município /mês

2004

2004

Nº de
atendimentos
/mês

2004

2004

Nº de
campanhas/a
no

2004

2010

PROGRAMA: INCLUSÃO SOCIAL – COMPONENTE: USUÁRIOS DE DROGAS
Instalar e equipar
Usuários
Secretarias
170.000,00 União,
centro
de drogas municipais,
Estado e
e álcool
voluntários e
Município
entidades
filantrópicas
Organizar e promover
População Voluntários e
490.000,00 União,
campanhas
do
patrocinadore
Estado e
município s
Município

SETOR: EDUCAÇÃO E CULTURA
CUSTO TOTAL ESTIMADO (R$): 60.738.000
PROPOSIÇÕES DA COMUNIDADE:
(i) informatizar a Secretaria Municipal de Educação; (ii) instalar laboratórios de informática em todas as escolas da rede municipal que atendem ao Ensino Fundamental; (iii)
implantação de salas-ambiente de ciências nas escolas de 5ª à 8ª série; (iv) capacitar periodicamente professores do ensino primário e fundamental; (v) implantar
cursos profissionalizantes compatíveis com a oferta de empregos local e regional; (vi) fortalecer o campus local da UNEB, ampliando a oferta de cursos condizentes
com a demanda regional e criando a Universidade Estadual do Oeste da Bahia; (vii) implementar a matéria educação ambiental no currículo escolar, promovendo
campanhas e eventos sobre o tema; (viii) promover campanhas de incentivo à preservação da cultura local; (ix) implantar um teatro municipal para a promoção de
artistas locais; (x) implantar educação integral do CAIC; (xi) instalar biblioteca/sala de leitura em todas as escolas; (xii) construir novas bibliotecas públicas
equipadas.
POLÍTICAS SETORIAIS:
(i) promoção de educação de boa qualidade para todos os cidadãos barreirenses, mediante a ampliação das oportunidades de acesso dos diversos segmentos
sociais à rede educacional, melhoria da qualidade do ensino, e incentivo à produção cultural e à participação da sociedade, como forma de elevação do nível de
escolaridade dos estudantes e redução da evasão escolar; (ii) elevação do nível de escolaridade dos estudantes e redução da evasão escolar; (iii) ampliação das
oportunidades de acesso dos diversos segmentos sociais à educação; (iv) garantia de um ensino de qualidade à população; (iv) promoção do acesso a cultura local
e incentivo à produção cultural.
DIRETRIZES:
(i) promover a melhoria da qualidade de ensino, criando condições para a permanência e a progressão dos alunos no sistema escolar; (ii) implementar programas
de integração entre a escola e a comunidade com atividades de educação, saúde e lazer; (iii) garantir o ensino fundamental obrigatório e gratuito, expandindo e
descentralizando gradativamente as atividades e os equipamentos do sistema educacional; (iv) promover a modernização do padrão de ensino e a formação
constante de recursos humanos;(v) promover a distribuição espacial dos recursos, serviços e equipamentos, para atender a demanda em condições adequadas;
(vi) proporcionar a expansão do ensino público e gratuito de segundo grau, profissionalizante e ensino universitário, buscando atender à demanda; (vii) incentivar
a gestão participativa nas unidades de ensino conforme a legislação; (viii) melhorar a educação de base e fomentar a erradicação do analfabetismo; (ix) adotar
programas de educação ambiental duradouros; (x) incentivar e apoiar as iniciativas artísticas e culturais das escolas municipais;( xi) promover o investimento na
cultura visando elevar a percepção da realidade local, gerando a identidade e um sentimento de ”pertencer à cidade” por parte da população:
#
PROJETO
AÇÕES
PÚBLICO
ENTIDADES
CUSTO
FONTES
INDICAINÍCIO FINAL
ALVO
PARCEIRAS
ESTIMADO
DORES
EM ANDAMENTO
INOVADORAS
PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS – COMPONENTE: TECNOLOGIA
1
Instalação de
Projeto
Instalar e equipar
Alunos das
Secretarias
600.000,00 União,
Nº de
2004
2006
Laboratórios de
laboratórios
escolas
Muncipais e
Estado e
laboratórios
Informática nas
municipais
empresas de
Município instalados/an
escolas da rede
informática
o
municipal
2
Informatização da
Início do processo
Adquirir e instalar
Funcionário Secretarias
150.000,00 União,
Nº de
2004
2006
Secretaria Municipal de informatização
equipamentos
s da
Municipais e
Estado e
equipamento
de Educação
Secretaria
entidades
Município s
de
privadas
instalados/an
Educação
o

3

1

Manutenção da
Escola Municipal de
Informática

Formação de
aproximadamente
2.000 alunos em
cursos de
informática
PROGRAMA:
Construção de novas Construção de
escolas
unidades escolares
e salas de aula

2

Construção de
quadras
poliesportivas

3

Implantação de
salas-ambiente de
ciências

4

Implantação de
bibliotecas nas
escolas

1

Formação
universitária para
professores

2

Capacitação dos
profissionais da área
de educação

1

Ensino Infantil

2

Ensino Fundamental

Formar em média
1.000 alunos/ano

Moradores
Secretaria
336.000,00
dos bairros Municipal de
periféricos e Educação e
da zona
entidades
rural
privadas
EDUCAÇÃO PARA TODOS – COMPONENTE: INFRA-ESTRUTURA
Construir, em
População
Secretarias
800.000,00
média, 2 novas
em idade
municipais,
escolas por ano
escolar
empresas
para atender a
privadas e
demanda
voluntários
Construir quadras
Alunos das
Secretarias
480.000,00
nas escolas que
escolas
municipais,
dispõem de espaço municipais
empresas do
físico
ramo
Implantar e equipar Alunos das
Secretarias
240.000,00
escolas
municipais e
municipais
núcleos
universitários
Implantar e equipar Comunidad Secretarias
300.000,00
e escolar
municipais

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS – COMPONENTE: IEC
Capacitar
Professores UNEB
500.000,00
periodicamente os
da rede
professores
municipal
de ensino
Capacitação
Corpo
Secretaria
90.000,00
constante e
docente das municipal de
periódica de
escolas
educação
docentes
municipais
PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS – COMPONENTE: GESTÃO
Gerir com qualidade Secretaria
Crianças em
1.842.000,00
as atividades do
municipal
idade présetor
de
escolar
educação
Gerir com qualidade Secretaria
População em
44.000.000,00
as atividades do
municipal
idade escolar
setor
de
educação

Formação de
professores de 1ª a
4ª séries em curso
de pedagogia
Requalificação do
corpo docente

União,
Estado e
Município

Nº de alunos
capacitados/
ano

2004

2007

ESCOLAR
União,
Estado e
Município

Escolas
construídas/a
no

2004

2007

União,
Estado e
Município

Quadras
construídas/a
no

2004

2006

União,
Estado e
Município

Salas
implantadas/
ano

2004

2006

União,
Estado e
Município

Bibliotecas
implantadas/
ano

2004

2006

União,
Estado e
Município

Nº de
professores
formados/ano

2004

2004

União,
Estado e
Município

Nº de
docentes
capacitados

2004

2004

União,
Estado e
Município

Índice de
escolaridade

2004

2007

União,
Estado e
Município

Índice de
escolaridade

2004l

2007

3

Alfabetização de
jovens e adultos

1

Manutenção do
programa de
merenda escolar

2

Ampliação do
Programa de
Transporte escolar

3

Projeto Criança
Cidadã

Promover cursos de
alfabetização de
adultos

Secretaria
municipal
de
educação e
Banco do
Brasil
PROGRAMA: EDUCAÇÃO PARA TODOS –
Utilizar matéria
Secretaria
prima regional a fim municipal
de baratear o custo
da merenda escolar
Aumentar a frota de Secretaria
ônibus escolares
municipal
para atender a
demanda
Projeto Cata-vento
Ampliar as
Secretaria
parcerias
municipal

População
com mais de
17 anos não
alfabetizada

120.000,00 União,
Estado e
Município

COMPONENTE: CRIANÇA CARENTE
Alunos da
2.800.000,00 Estado
rede
municipal de
ensino
Alunos da
400.000,00 União,
área urbana e
Estado e
rural
Município

Alunos da
área urbana e
rural

320.000,00 Município

Índice de
alfabetização

2004

2007

Nº de
merendas
distribuídas/a
no
Nº de alunos
transportados
/ano

2004

2007

2004

2007

Nº de
crianças
atendidas/an
o

2004

2007

PROGRAMA: CULTURA PARA TODOS – COMPONENTE: CULTURA LOCAL

1

Cultura na escola

2

Implantação de
biblioteca pública

3

Recuperação do
patrimônio artístico
cultural
Implantação de
teatro municipal

4

Projeto

Formar grupos de
dança, teatro e de
outras linguagens
artísticas nas
escolas
Implantar e equipar
nova biblioteca
Recuperar prédios
históricos e museus
Recuperar imóvel e
instalar teatro

Secretarias
municipais,
ONGs,
voluntários
e artistas
Secretarias
municipais
e ONGs
Secretarias
municipais
e ONGs
Secretarias
municipais
e ONGs

Alunos e
professores

População da
região
População da
região
População da
região

84.000,00 União,
Estado e
Município
150.000,00 União,
Estado e
Município
150.000,00 União,
Estado e
Município
300.000,00 União,
Estado e
Município

Nº de
pessoas
envolvidas/an
o

2004

2007

Nº de
leitores/ano

2004

2004

Nº de prédios
recuperados/
ano
Nº de
eventos
realizados/an
o

2004

2007

2004

2005

PROGRAMA: CULTURA PARA TODOS – COMPONENTE: FESTAS POPULARES

1

2

3

4

Festa do Rio Grande

Festa do Forró

Carnaoeste

Toque Brasileiro

Realização anual da
festa em 2 de
fevereiro

Realização anual da
festa de 21 a 23 de
junho
Realização anual da
festa

Realização anual do
evento

Promover
divulgação para
atrair público da
região e de estados
vizinhos

Secretaria
municipais,
Bahiatursa
e
patrocinado
res
Promover
Secretarias
divulgação para
municipais,
atrair público da
Bahiatursa
região e de estados e patrocinacircunvizinhos
dores
Divulgar mais o
Secretarias
evento afim de
municipais,
consolidar Barreiras Bahiatursa
como o 2º maior
e
espaço momesco da patrocinado
Bahia
res
Dar continuidade à Secretarias
realização do
municipais,
evento
Bahiatursa
e
patrocinado
res

População
local, da
região e de
outros
estados
População
local, da
região e de
outros
estados
População
local, regional
e de outros
estados
População
local e
regional

12.000,00 Município

Público
estimado/ano

2004

2007

240.000,00 Município
e Setor
Privado

Público
estimado/ano

2004

2007

6.684.000,00 União,
Estado e
Município

Público
estimado/ano

2004

2007

140.000,00 Município
e Setor
Privado

Público
estimado/ano

2004

2007

SETOR: SAÚDE

CUSTO TOTAL ESTIMADO (R$): 15.964.000,00

PROPOSIÇÕES DA COMUNIDADE:
(i) construir unidade hospitalar compatível com a demanda regional, com UTI equipada, equipe especializada e unidade móvel de resgate;(ii) ampliar os Postos de
Saúde da Família a outros bairros; (iii) criar Centro de Recuperação para dependentes químicos; (iv) reabrir o Posto de Saúde do bairro Barreiras Sul; (v) construir
prédios próprios para instalação de postos de saúde que ocupam imóveis alugados; (vi) reestruturar o sistema de saúde no que diz respeito à média
complexidade;(vii) otimizar atendimento no Posto de Saúde 24 horas; (viii) implantar banco de leite materno;( ix) implantar ou expandir o serviço médico de
prevenção do câncer do colo uterino, mamas e próstata; (x) ampliar e aperfeiçoar os serviços de combate às zoonoses, intensificando as ações preventivas; (xi)
aumentar a cobertura do PACS;(xii) incentivar campanha de prevenção da saúde bucal; (xiii) intensificar as ações da vigilância epidemiológica para maior controle da
doença de Chagas, endêmica na região;( xiv) capacitar profissionais de saúde na humanização do tratamento.
POLÍTICAS SETORIAIS:
(i) universalização dos serviços de saúde do Município, objetivando o efetivo cumprimento do dispositivo constitucional que estabelece “saúde é um direito do cidadão e
um dever do Estado”; (ii) disponibilização do acesso a serviços de saúde de boa qualidade à população do Município, ampliando as áreas de atendimento especializados, a
infra-estrutura física atualmente existente, bem como a equipe médica e para-médica.
DIRETRIZES:
(i) promover ações preventivas que visem à melhoria das condições ambientais; (ii) organizar a oferta pública de serviços de saúde, distribuindo espacialmente os
recursos e as ações, conforme critérios de contingente populacional, demanda e acessibilidade física, estendendo o atendimento à população por todo o Município;
(iii) promover programa de educação sanitária, conscientizando e estimulando a participação da população nas ações de saúde; (iv) promover a reciclagem e o
aperfeiçoamento dos profissionais de saúde, garantindo seus direitos profissionais no serviço público; (iv) implementar programa voltado para a saúde do
trabalhador.
#
PROJETO
AÇÕES
PÚBLICO
ENTIDADES
CUSTO
FONTES
INDICAINÍCIO FINAL
ALVO
PARCEIRAS
ESTIMADO
DORES
EM ANDAMENTO
INOVADORAS
PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS – COMPONENTE: INFRA-ESTRUTURA

1

2

Construção ou
ampliação de
unidade hospitalar
compatível com a
demanda
Construção de
unidades de saúde

Projeto

Promover licitação
para execução das
obras

População
local e
regional

Secretarias
municipais

4.000.000,00 União,
Nº de
Estado e atendimentos/
Município mês

2005

2008

Construir e equipar
postos de saúde

População
do
município
População
do
município
População
do
município

Secretarias
municipais

90.000,00 União,
Estado e
Município
1.000.000,00 União,
Estado e
Município
320.000,00 União,
Estado e
Município

2004

2006

2004

2008

2004

2005

3

Construção de
unidades do PSF

Selecionar local,
construir e equipar

4

Ampliação da
Maternidade
municipal

Construir e equipar

Secretarias
municipais
Secretarias
municipais

Nº de
atendimentos/
mês
Nº de
atendimentos/
mês
Nº de
atendimentos
/mês

PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS – COMPONENTE: ATENÇÃO BÁSICA

1

PACS - Programa de Atuação com 145
Agentes
agentes em 4
Comunitários de
postos de saúde
Saúde

2

PSF – Programa
Saúde Familiar

3

Vigilância
Epidemiológica

4

Assistência
Farmacêutica Básica

5

Saúde Bucal

6

Não ao câncer

Realização de
exames preventivos

7

Nutrição maternoinfantil

Ações de combate
às carências
nutricionais
materno-infantis

Atendimento a
4.557 pessoas em
duas unidades no
bairro de Santa
Luzia
Atuação com
programas de
controle de
doenças: Chagas,
tuberculose,
hanseníase,
leishmaniose,
dengue, febre
amarela.
Atividades
destinadas a
complementar e
apoiar ações da
atenção básica à
saúde
Realização de
campanhas

Cadastrar famílias
das áreas não
cobertas pelo PACS
e ampliar o
programa para
atingir o município
todo
Intensificar as
ações, ampliando o
atendimento para
atingir todos os
bairros
Intensificar ações
educativas e de
eliminação de
vetores

População
do
município

Secretaria da
Saúde e
Conselhos

1.520.000,00 União,
Nº de famílias
Estado e atendidas/mês
Município

2004

2007

População
do
município

Secretaria da
Saúde e
Conselhos

800.000,00 União,
Nº de famílias
Estado e atendidas/mês
Município

2004

2007

População
do
município

Secretaria da
Saúde e
Conselhos

2.400.000,00 União,
Nº de casos
Estado e registrados/mê
Município s

2004

2007

Intensificar as
ações, aumentando
a distribuição de
medicamentos

População
do
município

Secretaria da
Saúde e
Conselhos

460.000,00 União,
Quantidade de
Estado e medicamentos
Município distribuídos/mê
s

2004

2007

Intensificar as
ações para reduzir
a incidência da
cárie dentária
Intensificar as
ações

População
do
município

Secretaria da
Saúde e
Conselhos

400.000,00 União,
Nº de
Estado e campanhas
Município realizadas/ano

2004

2007

População
do
município
Crianças e
mães

Secretaria da
Saúde e
Conselhos
Secretaria da
Saúde e
Conselhos

296.000,00 União,
Estado e
Município
800.000,00 União,
Estado e
Município

Nº de exames
realizados/ano

2004

2007

Nº de pessoas
atendidas/mês

2004

2007

Intensificar as
ações de vigilância
nutricional

8

Viva com Saúde

Realização de
campanhas

Manter as
campanhas e
promover outras
visando a redução
de demais agravos

População
do
município

Secretaria da
Saúde e
Conselhos

2.640.000,00 União,
Nº de
Estado e campanhas/an
Município o

2004

2007

Nº de
profissionais
capacitados/a
no

2004

2007

Nº de
estabelecime
ntos
fiscalizados/
mês

2004

2007

PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS – COMPONENTE: IEC

1

Capacitação
periódica de
profissionais da área

1

Vigilância Sanitária

Profissionais Secretarias
228.000,00 União,
Capacitação de
Promover
municipais
Estado e
agentes de saúde e treinamentos para a da área de
saúde
Município
capacitação
qualificação e
capacitação
esporádica de
constante dos
profissionais da
área
profissionais da área
PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS – COMPONENTE: INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
População
Secretaria da
200.000,00 União,
Fiscalização de ser- Manter e
do
Saúde
Estado e
viços de assistência intensificar as
ações
município
Município
à saúde e de
estabelecimentos
comerciais;
verificação de
denúncias;
promoção de ações
educativas em
eventos;
participação em
feiras e campanhas
de saúde

SETOR: ESPORTE E LAZER
CUSTO TOTAL ESTIMADO (R$): 1.716.000,00
PROPOSIÇÕES DA COMUNIDADE:
(i) criar núcleos de complexos esportivos, sociais, culturais e de lazer; (ii) instalar quadras poliesportivas ou outros equipamentos para a prática de esporte nos bairros da
cidade, incentivando a realização de competições; (iii) construir pistas para a prática de corridas e caminhadas; (iv) implantar projetos voltados para a prática de esportes
náuticos e radicais para aproveitamento dos recursos naturais disponíveis; (v) implantar projetos para exploração do ecoturismo na região.
POLÍTICAS SETORIAIS:
(i) promoção da melhoria da qualidade de vida da população de Barreiras, mediante a implantação de programas de esporte e lazer de forma descentralizada, de
modo a atingir todas as comunidades.
DIRETRIZES:
(i) implantar programas de esporte, lazer e entretenimento, destinados principalmente à formação de crianças e adolescentes; (ii) implantar áreas multifuncionais
para esporte e lazer de acordo com a demanda da população; (iii) incentivar a prática esportiva e recreativa da população nos espaços definidos para esta
finalidade promovendo a acessibilidade dos munícipes aos equipamentos; (iv) implantar programas de esporte e lazer em bairros populares, monitorados por
profissionais da área; (v) incentivar a prática esportiva e recreativa da população nos espaços definidos para esta finalidade promovendo a acessibilidade dos
munícipes aos equipamentos; (vi) implantar programas de esporte e lazer em bairros populares, monitorados por profissionais da área.
#
PROJETO
AÇÕES
PÚBLICO
ENTIDADES
CUSTO
FONTES
INDICAINÍCIO FINAL
ALVO
PARCEIRAS
ESTIMADO
DORES
EM ANDAMENTO
INOVADORAS
(R$)
PROGRAMA: ESPORTE É VIDA – COMPONENTE: INFRA-ESTRUTURA
1
Construção de
Construir quadras
Moradores
Secretarias
800.000,00 União,
Nº médio de
2004
2008
quadras
poliesportivas nos
dos bairros municipais,
Estado e usuários/mês
associações
Município
poliesportivas
bairros Vila Rica,
Ribeirão, Santa
de
moradores,
Luzia, Morada da
Lua, Rio Grande,
iniciativa
privada
Vila Nova, Ouro
Branco, Novo
Horizonte, Santo
Antonio e Flamengo
2
Reforma de quadra
Reformar quadra
Moradores
Secretarias
40.000,00 União,
Nº médio de
2004
2004
poliesportiva
poliesportiva do
dos bairro
municipais,
Estado e usuários/mês
bairro de Vila dos
associações
Município
Funcionários
de
moradores,
iniciativa
privada

3

Construção de
complexo
poliesportivo

1

Calendário de
eventos

2

Esporte na infância e
adolescência

Construir complexo
poliesportivo no
bairro de
Barreirinhas

Moradores
da cidade

Secretarias
300.000,00 União,
municipais,
Estado e
associações
Município
de
moradores,
iniciativa
privada
PROGRAMA: ESPORTE É VIDA – COMPONENTE: EVENTOS ESPORTIVOS
Criar calendário de População
Secretarias
24.000,00 União,
eventos esportivos
da cidade
municipais
Estado e
e de lazer e
Município
promover sua
divulgação
552.000,00 União,
Promover
Crianças e
Secretarias
Estado,
competições e
jovens de 6 municipais,
associações
Município
jogos para crianças a 17 anos
e Setor
e jovens de áreas
de moradores
carentes
e iniciativa
Privado
privada

Nº médio de
usuários/mês

2004

2004

Público
atingido/mês

2004

2004

Nº de eventos
realizados/bair
ro/mês

2004

2007

SETOR: SEGURANÇA
CUSTO TOTAL ESTIMADO (R$): 2.000.000,00
PROPOSIÇÕES DA COMUNIDADE: (i) instalar postos policiais em pontos estratégicos do município, de acordo com o contingente habitacional e as demandas
locais, visando direcionar o policiamento ostensivo para os locais de alta incidência de registros criminais; (ii) implantar em todas as comunidades sistemas de disquedenúncia, para colaboração cidadã e consciente da população, com a garantia da confidencialidade; (iii) instalar guarnição do Corpo de Bombeiros; (iv) implantar sistema
de controle e proteção dos bens municipais, reforçando a ação da guarda municipal; (v) instalar presídio em imóvel específico para esta finalidade, dentro das
especificações exigidas, visando atender à demanda do município; (vi) implantar a Polícia Comunitária
POLÍTICAS SETORIAIS:
(i) promoção da melhoria da qualidade de vida da população de Barreiras, mediante a adoção de programas objetivando a redução da criminalidade e combate a
todos os tipos de ações que conduzem à violência urbana.
DIRETRIZES:
(i) promover a implantação descentralizada dos equipamentos necessários à melhoria das condições de segurança pública, visando a redução dos índices de
criminalidade; (ii) implantar programas voltados às ações para a cidadania e não apenas para a segurança pública repressiva; (iii) implementar ações de pacto
social de educação para a paz, na família, na escola, na comunidade, na igreja, no trabalho e em todos os lugares e atividades; (iv) incrementar as ações de
repressão ao tráfico de drogas e armas, e à violência urbana, principalmente aquelas voltadas para o combate à violência doméstica, contra a mulher, contra a
criança e o adolescente e no trânsito:
#
PROJETO
AÇÕES
PÚBLICO
ENTIDADES
CUSTO
FONTES
INDICAINÍCIO FINAL
ALVO
PARCEIRAS
ESTIMADO
DORES
EM ANDAMENTO
INOVADORAS
(R$)
PROGRAMA: VIVER EM SEGURANÇA – COMPONENTE: INFRA-ESTRUTURA
1
Instalação de postos
Determinar locais e População
SSP, PM e
300.000,00 Estado
Índice de
2004
2008
policiais
quantitativos;
do
associações
criminalidade
Insta-lar e equipar
município
postos em cada AU
2
Implantação da
Implantar da Polícia População
SSP, PM e
500.000,00 Estado
Nº de
2004
2008
Polícia Comunitária
Comunitária em
do
associações
registros/mês
cada AU
município
3
Instalação de
Selecionar local,
População
PM e
400.000,00 Estado
Nº de
2004
2004
guarnição do Corpo
realizar projeto de
da região
associações
atendimentos/
de Bombeiros
instalação e adquirir
mês
equipamentos
4
Construção de
Selecionar local,
População
SSP, PM e
600.000,00 União e
Nº de
2004
2004
presídio em local
realizar projeto de
da região
associações
Estado
internos/mês
adequado
instalação e adquirir
equipamentos
PROGRAMA: VIVER EM SEGURANÇA – COMPONENTE: DEFESA DA SOCIEDADE
1
Implantação de
Implantar sistema
População
Organizações
50.000,00 Estado
Nº de
2004
2004
sistemas de disqueem toda a cidade
do
ligadas ao
ligações/mês
denúncia
município
setor

2

Proteção e controle
de bens municipais

Implantação da
Guarda Municipal

Reforçar as ações
da Guarda
Municipal

População
do
município

Secretarias
Municipais

150.000,00 Município Nº de locais
atendidos/ano

2004

2004

SETOR: SERVIÇOS ESSENCIAIS
CUSTO TOTAL ESTIMADO (R$): 14.580.000,00:
PROPOSIÇÕES DA COMUNIDADE:
(i) fomentar pesquisas dos elementos ambientais para dar suporte às ações no setor; (ii) implantar sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário; (iii)
incorporar o Plano de Urbanização do rio de Ondas ao PDU; (iv) capacitar a Guarda Municipal para fiscalizar áreas de preservação ambiental; (v) recompor a mata
ciliar na área conhecida como baía da Guanabara; (vi) construir usina de reciclagem de lixo próxima ao aterro sanitário; (vii) implantar Programa de Educação
Ambiental; (viii) implantar a coleta seletiva do lixo; (ix) arborizar a cidade; (x) implementar campanhas de reflorestamento e diminuição de queimadas; (xi)
recompor as matas ciliares com o replantio de buritizais; (xii) monitorar a qualidade da água; (xiii) avaliar impactos da irrigação na vazão dos rios; (xiv) fiscalizar e
punir os agressores do meio ambiente; (xv) monitorar o Bioma Cerrados; (xvi) fiscalizar e punir a pesca irregular; (xvii) fiscalizar e punir o desmatamento
irregular; (xviii) implantar central de recolhimento de embalagens de agrotóxicos; (xix) promover estudos sobre o uso da água e conflitos de interesses; (xx)
criação de horto florestal municipal; (xxi) incentivar projetos que visem o manejo sustentável da fauna e da flora local; (xxii) elaborar e adotar o Zoneamento
Ecológico-econômico, incorporando-o ao PDU; (xxiii) criar novas Unidades de Conservação de Uso Indireto (Proteção Integral); (xxiv) consolidar a APA da Bacia do
rio de Janeiro.
POLÍTICAS SETORIAIS:
(i) assegurar, através do Poder Público devidamente integrado com a comunidade, o desenvolvimento sustentável e a manutenção do ambiente propício à vida em
todas as suas formas, defendendo o meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, a ser necessariamente assegurado e
protegido, para as presentes e futuras gerações, mediante o planejamento, administração, controle e uso racional dos recursos ambientais.
DIRETRIZES:
(i) promover os meios para garantir o controle e a fiscalização da utilização dos recursos naturais; (ii) implantar um amplo programa educacional voltado para o
desenvolvimento da cidadania, com prioridade para a área de educação sanitária e ambiental; (iii) promover e/ou apoiar a implantação de programas destinados à
preservação ambiental; (iv) congregar e envolver a comunidade com os problemas de saúde pública e meio ambiente (v) capacitar a comunidade acadêmica para
multiplicar informações sobre saúde pública e saneamento básico; (vi) auxiliar o cidadão na mudança do padrão de convivência com o meio, principalmente em
relação a: hábitos alimentares, descarte de resíduos sólidos e uso racional da água e da energia elétrica; (vii) garantir a observância e aplicação das leis
ambientais em todas as ações impactantes sobre o meio ambiente; (viii) assegurar a implantação da rede de coleta e tratamento de esgotos sanitários em toda a
cidade; (ix) realizar ações para evitar alagamentos na área urbana; (x) ampliar e melhorar os serviços de coleta e destinação final do lixo; (xi) implementar a
requalificação físico-ambiental da cidade; (xii) reutilizar, reduzir e reciclar o lixo; (xiii) incentivar projetos que visem o manejo sustentável da fauna e da flora local.
(xiv) Implementar ações consentâneas com a política nacional de resíduos sólidos.

#

PROJETO

1

Capacitação de
Agentes Ambientais

2

Capacitação da
Guarda Municipal

3

Qualidade Ambiental
Urbana

4

Capacitação de
Professores de 1º e
2º graus

AÇÕES
EM ANDAMENTO
INOVADORAS

PÚBLICO
ALVO

ENTIDADES
PARCEIRAS

CUSTO
ESTIMADO
(R$)
PROGRAMA: GESTÃO DAS ATIVIDADES – COMPONENTE IEC
Capacitar os
100.000,00
Pessoal
UNEB, FASB,
envolvidos para: (i) selecionado UNYAHNA,
monitorar a
para
CEFET,
qualidade da água; exercer a
CONDER,
(ii) avaliar impactos função
SEC, IBAMA,
da irrigação na
SEMARH,
vazão dos rios; (iii)
EMBASA,
exercer fiscalização
Iniciativa
sobre agressões ao
privada
e
meio ambiente;
PMB.
desmatamento e
pesca irregulares;
(iv) monitorar o
Bioma Cerrados.
Capacitar os
Funcionário PMB, UNEB,
50.000,00
envolvidos para
s da Guarda FASB,
fiscalizar áreas de
Municipal
UNYAHNA,
preservação
CEFET
ambiental.
Implementar
Toda
a MMA, UNEB,
175.000,00
campanhas de
cidade
FASB,
SEC,
reflorestamento e
UNYAHNA,
diminuição de
CONDER,
queimadas.
CRA, IBAMA,
SEMARH,
SEAGRI,
AIBA,
PMB,
EBDA
e
iniciativa
privada.
Capacitar
Professores UNEB, FASB,
350.000,00
professores como
de 1º e 2º
UNYAHNA,
multiplicadores para graus
CEFET, SEC,
ministrar educação
CRA, IBAMA,
ambiental, incluindo
SEMARH,
noções básicas de
EMBASA e
legislação.
PMB.

FONTES

INDICADORES

INÍCIO

FINAL

União,
R$ / treinando 2004
Estado,
Município

2005

União,
R$ /
Estado e treinandos
Município

2004

2005

União,
Estado,
Município
Setor
Privado e
Terceiro
Setor

R$ /
queimadas
registradas
R$ / área
reflorestada

2004

2010

União,
estado e
municípi
o

Nº de
professores
capacitados/
ano

2004

2010

5

Educação Sanitária e
Ambiental para
todos

1

Drenagem pluvial

2

Esgotamento
sanitário

Promover
Associações
campanhas,
comunitária
eventos festivos,
s, religiosas
oficinas,
e ONGs
caminhadas,
exposições e feiras
sobre educação
ambiental e
sanitária
PROGRAMA: DESENVOLVER PARA CRESCER
Micro e Macro
(i) determinação de Comunidad
Drenagem nos
faixa de domínio
es não
Bairros: Antonio
para proteção da
atendidas
Geraldo, Vila dos
mata ciliar e de
por rede de
Sás, Santa Luzia,
preservação de
drenagem
Rio Grande, Morada talvegues; (ii)
pluvial.
da Lua e Ribeirão
implantação dos
coletores tronco do
sistema de
drenagem pluvial;
(iii) implementação
da complementação
do sistema de
drenagem pluvial
urbana; (iv)
ampliação e
reabilitação de vias
com recomposição
de pavimentos.
(i) rede de coleta
Macro
Comunidad
no bairro: Morada
planejamento e
es não
da Lua; (ii)
implementação da
atendidas
melhoria sanitária
complementação do por rede e
nos bairros: Vila
sistema de
tratamento
Brasil, Rio Grande e esgotamento
de esgoto.
Morada Nobre
sanitário, com rede
do tipo separador
absoluto e
tratamento de
efluentes antes do
lançamento final.

UNEB, FASB,
UNYAHNA,
SEC, CRA,
IBAMA,
FUNASA,
SEMARH,
EMBASA e
PMB.

350.000,00 União,
estado e
municípi
o

Nº de pessoas 2004
atendidas
/
ano

– COMPONENTE: SANEAMENTO BÁSICO
União,
4.795.000,00 União,
R$/pessoas
estado,
Estado e atendidas
Município
município,
EMBASA e
iniciativa
privada.

União,
estado,
município,
EMBASA
iniciativa
privada.

e

6.300.000,00 União,
R$ / pessoas
Estado e atendidas
Município

2010

2004

2010

2004

2010

1

Plano de Gestão de
Limpeza Urbana PGLU

2

Implantação do
PGLU

1

Cidade Verde

PROGRAMA: DESENVOLVER PARA CRESCER – COMPONENTE: LIMPEZA PÚBLICA
Elaboração do PGLU Toda
a PMB,
180.000,00 União,
cidade
CONDER,
estado e
iniciativa
municípi
privada
o
(i) reformulação
Toda
a PMB,
1.500.000,00 União,
das coletas
cidade
CONDER,
estado e
domiciliar e
iniciativa
municípi
especial; (ii)
privada
o
implantação da
coleta seletiva; (iii)
implantação da
varrição e de
serviços congêneres
em toda a cidade;
(iv) implantação de
usina de
compostagem e
reciclagem; (v)
transformação do
aterro controlado
em sanitário.
PROGRAMA: DESENVOLVER PARA CRESCER – COMPONENTE: MEIO AMBIENTE
Toda
a PMB, IBAMA,
480.000,00 Município,
(i) arborização da
cidade; (ii)
cidade
CONDER,
Setor
EBDA,
CRA,
privado e
recomposição da
mata ciliar nas
SEMARH,
Terceiro
SEAGRI,
Setor
margens dos rios
na zona urbana e
Iniciativa
privada
na área
denominada baía da
Guanabara; (iii)
replantio de
buritizais; (iv)
criação de horto
florestal municipal.

R$ / população 2004
atendida

2004

Investimento /
tonelada de
lixo produzido
Custo/
tonelada de
lixo produzido

2004

2007

R$
/ 2004
população
beneficiada

2007

2

Estudos e Pesquisas

Fomento de
Todo
o MMA,
CRA,
projetos que visem município
IBAMA, PMB,
o manejo
SEMARH,
sustentável da
SEAGRI,
fauna e flora
EBDA, AIBA,
nativas e
EMBASA,
elaboração de
CDL,
UNEB,
estudos no âmbito
UNYAHNA,
municipal e, se
FASB, CEFET,
preciso, regional,
inicia-tiva
sobre (i) conflitos
privada.
de interesses no
uso da água; (ii)
possibilidade de
adoção do
Zoneamento
Ecológico /
Econômico, e sua
incorporação ao
PDU; (iii)
oportunidade e
viabilidade de
criação de novas
Unidades de
Conservação de Uso
Indireto (Proteção
Integral); projeto
de consolidação da
APA da Bacia do rio
de Janeiro.

300.000,00 União,
R$ / produtos
estado,
municípi
o e Setor
Privado

2004

2005

PARTE 3
PROJETO DE CIDADE

concentra
em
nenhuma
teoria
especifica,
porem
tenta buscar em várias delas
a
complementaridade
necessária
para
a
compreensão dos fenômenos
urbanos. O que permeia as
teorias adotadas talvez seja
a tentativa de buscar sempre
dimensões de análise e
atuação sob a “ótica do
usuário” 16

4. PARTIDO URBANÍSTICO
Em termos conceituais, a tônica dos planos
diretores elaborados para cidades brasileiras
na segunda metade do século passado,
principalmente entre os anos sessenta e
oitenta, enfatizava o ponto de vista normativo,
ocupando-se
fundamentalmente
da
regulamentação de futuras e eventuais
intervenções. A partir dos anos noventa e
neste início de século, todavia, o cunho
estratégico tornou-se dominante, exigindo a
participação direta dos beneficiários, na busca
da proposição de um conjunto de ações
visando
soluções
para
os
problemas
enfrentados pelas cidades — e, mais
recentemente, pelos municípios —, e propondo
articulações entre atores sociais para explorar
as reais possibilidades e potencialidades da
urbe.
Em termos estratégicos, o atual modelo de
planejamento propõe a elaboração de um
“Projeto de Cidade”, 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
físicoambientais aos moradores dos seus entornos,
da cidade e, tanto quanto possível, do
município.
Pensar urbanisticamente uma cidade implica
em conceber e escolher estratégias que, se
implementadas, irão, direta ou indiretamente,
influenciar o dia a dia da população. No caso
de Barreiras, inserido neste contexto e
fundamentado no conceito de planejamento
participativo, 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.
Esta
citação
aproxima-se
muito
da
compreensão da equipe técnica da PLANNUS
na definição do partido urbanístico de
Barreiras:
Do
ponto
de
vista
metodológico a concepção do
desenho urbano não se

Sem prender-se a teorias específicas, o ponto
de partida para a formulação do partido
urbanístico foi a percepção do lugar (sense of
place), sob a ótica de seus moradores. Buscouse compreender como estes vêem a cidade,
como
a
sentem,
a
questionam,
a
compreendem, a utilizam e dela se apropriam;
quais são seus defeitos e problemas e, em
contrapartida,
quais
suas
atrações
e
vantagens. Com base nessa compreensão, o
passo seguinte foi conhecer os anseios dos
moradores, a marca da cidade por eles
desejada. O resultado claro desse processo foi
perceber, finalmente, a aspiração maior do
cidadão barreirense, independente de seu nível
educacional, cultural, social ou econômico: a
Cidade Saudável. Assim se define a
percepção da comunidade barreirense com
relação a cidade almejada: o desejo de viver
numa cidade saudável, no termo mais
abrangente possível de salubridade, e isto
levou a equipe técnica da PLANNUS a adotar
como eixo prioritário na formulação do partido
urbanístico a idéia de Cidade Saudável.
O modelo de partido urbanístico pretendido foi
fundamentado pela integração dos fatores
econômicos, sociais e ambientais, refletidos em
três diferentes modos de intervenção urbana,
cuja
interdependência
implica
em
um
posicionamento
físico-econômico-social
específico que busque propiciar ao povo
barreirense
a
sensação
de
salubridade
desejada. Um urbanismo de requalificação
(ambiental), com enfoque na parte físicoambiental e destinado a “recompor” a
urbanidade da cidade através de ações
requalificadoras, tornando possível a melhoria
da qualidade dos espaços e da vida cotidiana e
influenciando positivamente a autoestima do
cidadão;
um
urbanismo
estratégico
(econômico), onde as ações se limitam a
pontos ou áreas estratégicas de intervenção,
mas cujos efeitos multiplicadores balizem o
desenvolvimento sustentável do município; e
por fim, um urbanismo de articulação (físico
com o social), capaz de permitir o acesso à
cidadania,
dando
ênfase
aos
aspectos
multiplicadores das políticas urbanas e
combatendo a segregação urbanístico-social,
16

Vicente del Rio. Introdução do Desenho Urbano.
Editora Pini. Fevereiro 2003.
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buscando enfrentar e superar o “déficit de
cidade”, a não-cidade dos “nichos de pobreza”
existentes, configurando espaços públicos,
instalações, equipamentos culturais, esportivos
e de lazer para a geração de trabalho e renda,
conectando os lados formal e informal da
cidade e articulando o físico (urbanísticoambiental-infra-estrutural)
com
o
social
(cultural-econômico-existencial).

REQUALIFICAÇÃO

ARTICULAÇÃO

ESTRATÉGICO

Em Barreiras, o Partido Urbanístico não aponta
para um direcionamento espacial, mas para
uma
qualificação
espacial,
influenciando
diretamente os projetos estratégicos e
estruturantes,
e
refletindo-se
nos
equipamentos encontrados nestes projetos,
como pode-se observar na Planta 17 - Projetos
Estratégicos e Estruturantes.

4.1. Linha Estratégica de
Desenvolvimento Urbano
Norteadora do partido urbanístico adotado, a
linha estratégica compreende a política global
que
define
o
eixo
prioritário
de
desenvolvimento urbano e se propõe a atender
aos ideais de cidade explicitados nos
resultados das discussões com a comunidade e
reforçados através dos estudos técnicos. A
linha estratégica que melhor definiu as
expectativas da comunidade barreirense com
relação ao futuro de sua cidade foi, como já
referido, Barreiras: Cidade Saudável. Sua
adoção foi o resultado da tônica das múltiplas
reivindicações
feitas
pela
população
barreirense, inconformada com a ambigüidade
urbana existente. Com efeito, a Barreiras rica,
capital do agro-negócio, da soja e do algodão,
capacitada,
abrigo
de
três
núcleos
universitários e de importantes centros de
pesquisa,
avançada, palco de soluções
tecnológicas de ponta na agricultura, é a
mesma Barreiras insalubre, dos esgotos in
natura lançados a céu aberto, dos odores do
lixo queimado, do ar pesado, das agressões
ambientais, dos migrantes excluídos.
O
cidadão
barreirense,
direta
ou
indiretamente, influenciado pela cultura da
multidão de imigrantes que enriquece a cidade,
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acostumado com o saneamento básico, comum
a grande parte de suas cidades de origem, no
sul e sudeste do Brasil, não quer mais a
Barreiras insalubre, injusta e das situações
contrastantes. Por isso, demanda melhorias
que possam, em curto e médio prazos,
propiciar a seus moradores a almejada Cidade
Saudável.

mais leve e ágil e assumindo a função
de agente mobilizador, propositivo,
orientador do ordenamento urbano e
indicador dos rumos da sociedade;
garantir a preservação do patrimônio
natural do município, constituído pela
configuração geográfica – Chapada,
Encosta e Vales dos rios Grande e de
Ondas.
garantir a prevalência da função social
da cidade sobre o uso da propriedade
individual;
assegurar a gestão democrática da
cidade por intermédio da efetiva
participação da população;
buscar
a
distribuição
justa
e
equilibrada dos benefícios e ônus
decorrentes
de
processo
de
urbanização;
assegurar a recuperação financeira dos
investimentos públicos;
adequar os instrumentos de política
econômica, tributária e financeira dos
gastos públicos aos objetivos do
desenvolvimento
local
integral
e
sustentável;
fomentar a colaboração entre governo,
iniciativa privada e sociedade civil em
atendimento ao interesse social;
buscar a integração e complementação
entre as atividades urbanas e rurais;
assegurar a aplicabilidade da legislação
de parcelamento, do uso e da
ocupação do solo.

5. MODELAGEM DE
DESENVOLVIMENTO
ESPACIAL
A modelagem de desenvolvimento urbano
constitui a expressão espacial do resultado da
aplicação do conjunto de diretrizes de
estruturação
urbana,
com
seus
desdobramentos em projetos e ações delas
decorrentes. Corresponde a uma simulação da
cidade desejada, afinada com as expectativas
de seus moradores, não se refletindo, contudo,
em
um
conjunto
de
projetos,
mas
principalmente numa idéia futura de cidade,
construída mediante a implantação dessas
diretrizes gerais, especialmente as que se
referem
ao
adensamento
e
expansão,
estrutura
viária
e
equipamentos,
dos
programas e projetos do PDU.
A modelagem de desenvolvimento espacial do
Município foi concebida em função das
características físico-espaciais, do estágio de
ocupação, das restrições ambientais e das
condições
atuais
de
infra-estrutura
e,
especificamente, no caso da cidade de
Barreiras obedece às indicações de ocupação e
uso do solo, constantes das Plantas 13 Zoneamento
e
14
Áreas
Especiais,
respectivamente, e as referências constantes
do Plano Diretor Urbano 1990/2005 e do Plano
Urbanístico Ambiental das Margens do Rio de
Ondas. A modelagem espacial pretendida é
apresentada a seguir:

5.3. Diretrizes de Estruturação e
Qualificação Urbanística

5.1. Objetivo Geral do PDU
Normatizar o crescimento da cidade e do
município, com base nos princípios do
desenvolvimento sustentável, preservando as
suas características geoambientais e buscando
a melhoria do padrão de qualidade de vida de
todos, principalmente no que se refere a
trabalho e renda, educação, saúde, tecnologia,
cultura, habitação, transporte, esporte, lazer,
entretenimento, segurança pública e aos
serviços públicos em geral, de forma a reduzir
as desigualdades que atingem as diferentes
camadas da população e zonas do município.

5.2. Diretrizes Básicas
compatibilizar
o
adensamento
à
capacidade
instalada
da
infraestrutura,
às
características
geoambientais e aos serviços sociais;
fortalecer a base econômica do
Município, através de novas atividades,
visando sua consolidação, ampliação e
diversificação;
dinamizar e modernizar a ação do
poder público municipal, tornando-o

5.3.1.

Para Áreas Urbanas

O Zoneamento Urbanístico Ambiental proposto
caracteriza a Cidade a partir de seus traços
físico-espaciais e ambientais, com ênfase no
padrão de habitação, parcelamento do solo,
sistema
de
circulação,
infra-estrutura
existente, de modo a permitir o crescimento
das áreas urbanas, o atendimento das
demandas de infra-estrutura e de serviços, e
ao
interesse
da
comunidade,
sem
comprometer a estabilidade dos sistemas
sócio-ambientais e a qualidade da vida.
A estruturação urbana da cidade de Barreiras
deverá ocorrer de acordo com as indicações a
seguir, constantes da Planta 13.
Zona de Ocupação Prioritária (ZOP)
Caracterizada pelas áreas com potencial de
urbanização sub-aproveitado, existência de
grandes vazios urbanos e sistema viário e de
transportes, comércio, serviços e infraestrutura básica insuficientes, que devem ser
complementados
para
estimular
a
sua
ocupação.
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Zona de Ocupação Secundária (ZOS)
Enquadram-se nesta categoria as áreas que,
apesar de não apresentarem restrições de uso,
demandam custos maiores de implantação
devido à ausência de infra-estrutura básica.
Zona Central
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
Configurada como área de expansão da zona
central, possuindo, atualmente, características
de uso residencial e comercial.
Zona Residencial
Locais
onde
predominam
a
ocupação
habitacional, tendo sido dividida em seis
categorias (ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, ZR5, ZR6 e
ZR7), abrangendo a área urbana consolidada.
Zonas Especiais de Interesse Social
São áreas em condições precárias que
necessitam atenção especial por parte do
poder público.
Zona de Ocupação Controlada
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.
Zona de Interesse Ambiental
Áreas com características naturais relevantes
importantes para a qualidade de vida e o bem
estar das populações humanas.
Zona Industrial
Áreas de intensificação do setor secundário e
de seu apoio.
Para a estrutura urbana de Barreiras ficam
estabelecidas as seguintes diretrizes:
I. ordenar a ocupação e uso do solo de
acordo
com
as
indicações
do
zoneamento
e
áreas
especiais
propostos, prevendo o crescimento da
zona comercial para as margens das
rodovias que cruzam a cidade (áreas
de intensificação do terciário), e
concentrando as atividades de serviços
na área central.
II.
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incentivar a ocupação dos vazios
existentes
na
malha
urbana,
priorizando-as para implantação de
equipamentos de interesse coletivo e
para
programas
habitacionais
de
interesse social.

III. evitar a expansão periférica da cidade
e seus altos custos na ampliação de
redes infra-estruturais.
IV. acompanhar as tendências:
•
de
verticalização
da área
central
e
bairros
circunvizinhos, por meio de
legislação que irá normatizar o
modelo de desenvolvimento
espacial proposto,
com o
estabelecimento de recuos e
gabaritos que garantam a
ambiência
arquitetônica
da
cidade;
•
de ocupação da porção leste da
cidade, qual seja, a zona de
influência da rodovia BR – 242,
sentido Salvador;
•
de
adensamento
da
área
localizada
às
margens
esquerda e direita do rio
Grande.
V. respeitar os seguintes entraves de
ocupação existentes:
•
mancha industrial na direção
nordeste, área de penetração
da rodovia BR-135, onde se
localiza o Distrito Industrial;
•
altas declividades encontradas
nas porções norte e sudeste da
cidade;
•
situação fundiária consolidada
pela existência do 4° BEC, a
noroeste, e dos projetos de
irrigação da CODEVASF ao sul
e norte da cidade;
•
área de interesse ambiental
representada
pelo
Parque
Ecológico do rio de Ondas.
VI. planejar e estruturar o vetor de
crescimento,
limitado
pelo
anel
rodoviário projetado, definindo-se as
linhas para vias futuras, através dos
seguintes
fatores
indutores
de
adensamento urbano:
•
equipamentos
existentes
(grandes
lojas,
bancos,
restaurantes,
edifícios
estruturantes, entre outros);
•
projetos
estratégicos
e
estruturantes.
o anel
rodoviário
–
desloca o eixo do
comércio
e
dos
serviços rodoviários e
induz
os
trabalhadores destes
empreendimentos a
residirem nas áreas
circunvizinhas;
o urbanização
da
Barreirinhas - induz
ao
preenchimento
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•

5.3.2.

dos vazios indicados
na zona de ocupação
prioritária ZOP2;
o núcleos esportivos –
induzem
o
adensamento
por
estarem inseridos na
malha
urbana
existente;
o orla do Rio Grande –
induz preenchimento
dos vazios indicados
na zona de ocupação
prioritária
ZOP1,
consolidando
o
adensamento
da
porção
leste
da
cidade,
vetor
de
expansão
proposto
no PDU.
indução direta de ocupação
residencial
através
da
implantação
de
novos
loteamentos
(Flamengo,
Sombra da Tarde, Parque Novo
Horizonte, entre outros).

o

•

Para Áreas Especiais

Estas áreas, conforme Planta 14, em função de
peculiaridades urbanísticas ou ambientais, são
objeto de diretrizes e parâmetros urbanísticos
específicos, sobrepondo-se aos parâmetros das
zonas a que pertencem, ou destinadas a
programas
e
projetos
especiais
de
requalificação urbanística e/ou ambiental.
Serão contempladas com as seguintes ações,
abaixo descritas, e se subdividem em:
Áreas de Intensificação do Terciário
•

Centro
o disciplinamento do tráfego de
veículos e cargas;
o regulamentação de áreas para
estacionamento e parada de
transportes coletivos;
o sinalização horizontal e vertical
das vias;
o tratamento
paisagístico
e
arborização dos logradouros,
o melhoria
no
sistema
de
iluminação
pública
que
possibilite
o
uso
noturno
seguro dos espaços públicos;
o análise
criteriosa
de
compatibilidade
do
empreendimento
versus
capacidade da via e de
atenuantes de incômodo, se
propostos pelo interessado,
sujeitando-se
à
exigências
especiais.

estas áreas deverão ser objeto
de
operação
urbana
consorciada que atenda às
indicações prevista neste PDU,
em conformidade com a Lei
10.257/2001.

Vias arteriais e áreas marginais às
mesmas
o determinação de recuo para
salvaguardar
a
faixa
de
domínio da via;
o implantação, pavimentação e
melhorias de trechos das vias
marginais às rodovias;
o previsão de estacionamentos,
do tipo “zona azul”, para
veículos,
motocicletas
e
bicicletas;
o tratamento
paisagístico
e
arborização das vias;
o análise
criteriosa
de
compatibilidade
do
empreendimento
versus
capacidade da via e de
atenuantes,
porventura
propostos pelo empreendedor,
sujeitando-se às exigências
fixadas pelo órgão responsável
pelo controle urbanístico.
o sensibilização dos proprietários
de estabelecimentos comerciais
e
de
serviços
para
a
padronização de calçadas e do
embelezamento
das
edificações.
o estas áreas deverão ser objeto
de
operação
urbana
consorciada que atenda às
indicações prevista neste PDU,
em conformidade com a Lei
10.257/2001.
Áreas de Preservação e Proteção
Ambiental

São áreas que apresentam características
ambientais e paisagísticas relevantes para a
proteção e sujeitas a legislação urbanística
específica, visando coibir intervenções que
comprometam a paisagem favorecida pela
presença desses elementos de identidade ou
de valor ambiental da cidade.
Serão
contempladas com a seguinte ação e se
subdividem em:
•
Área de Proteção Ambiental
Áreas dotadas de atributos abióticos,
bióticos importantes para o ecossistema.
o APA do rio Janeiro
o Parque Ecológico do rio de
Ondas
o Parque Ecológico do Cerrado
•

Área de Proteção de Rios
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Áreas marginais ao leito de rios dotadas de
características ambientais relevantes ao
ecossistema natural.
o margens dos rios de Ondas e
Grande
•

Área de Proteção de Encostas e
Escarpas
o proteção a encostas e serras
com declividades superiores a
30%

•

Área de Proteção de Drenagem Natural
o áreas talvegues, canal de
drenagens

•

Área de Proteção a Parques Públicos
o Parque da Cidade
o Meandro “Baía de Guanabara”

Área de Ocupação Especial
Áreas de ocupação militar correspondente ao
4° BEC e conjunto residencial militar.
Áreas de Incentivo à Ocupação
Compreendem as áreas vazias ou subutilizadas inseridas na área urbana consolidada
e providas de estrutura urbanística e infraestrutura básica. Para essas áreas deverão ser
aplicados, os instrumentos previstos na Lei
10.257/2001. A Prefeitura deverá priorizar
essas
áreas
para
a
implantação
de
equipamentos de interesse coletivo, valendo-se
para isso, se for necessário, do direito de
preempção, entre outros, como estabelecido
no Estatuto da Cidade.

Áreas de Interesse Social
São áreas em condições precárias que
necessitam atenção especial por parte do
poder público e estão sujeitas a:
•

•

•

•

•
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articulação das ações entre o poder
público,
agentes
privados
e
comunidade
para
a
construção
habitacional e urbanização, inclusive
com legislação específica que venha a
instituir
as
Zonas
Especiais
de
Interesse Social;
desenvolvimento de ações integradas e
intersetoriais
para
a
qualificação
urbanístico-ambiental,
com
implantação
das
intervenções
necessárias de infra-estrutura, serviços
e equipamentos sociais, transportes,
pavimentação
e
arborização
dos
logradouros;
execução de melhorias habitacionais,
produção
de
novas
unidades
habitacionais e relocação das famílias
situadas em áreas de risco ou de valor
ambiental, tais como:
o áreas sujeitas a alagamento;
o áreas de encostas íngremes,
sujeitas a deslizamento;
o áreas
de
proteção
de
mananciais de abastecimento
de água.
regularização fundiária dos imóveis de
conformidade com os instrumentos
previstos na lei 10.257/2001 e Medida
Provisória n° 2.220/2001, com especial
destaque para as ocupações situadas
em áreas públicas.
estabelecimento
de
normas
urbanísticas e de edificação especiais
para os projetos habitacionais de
interesse social, de urbanização ou
produção de novos empreendimentos,
a fim de garantir a incorporação desses
espaços à cidade formal e reduzir os
custos de urbanização e da moradia.

5.3.3.

Para Núcleos Urbano-Rurais

Como já referido, apesar de sua enorme
extensão territorial, o município não está
subdividido em distritos, não existindo, em
conseqüência,
sedes
distritais,
além,
naturalmente, da própria sede municipal.
Existem, contudo, alguns pequenos povoados
como Arraial da Penha, Cantinho, Vau da Boa
Esperança, Barreiras Sul, Baraúnas, Tatu, Boa
Sorte e Umburanas, cujas diretrizes a seguir
objetivam o fortalecimento dessa localidades,
resgatando-os como núcleos urbanos de apoio
rural:
i.

ii.

iii.

iv.
v.

5.3.4.

incentivar a instalação de comércio
e serviços de âmbito local para
consolidação dos núcleos de apoio
rural.
ordenar
a
instalação
de
estabelecimentos agro-industriais
com o propósito de estimular o
desenvolvimento
das
sedes
distritais.
promover
o
zoneamento
agropecuário do município com
incentivo a culturas compatíveis
com o solo, clima e economia
regional.
garantir adequadas condições de
acessibilidade aos núcleos urbanos
de apoio rural.
promover a fixação do homem no
campo

Para Áreas Rurais

O parcelamento e o uso do solo das áreas
rurais inseridas nos trechos de preservação
ambiental (rio de Ondas e Grande) devem
obedecer às restrições constantes da legislação
federal e estadual vigentes. Nos trechos fora
das áreas de preservação permanente, os
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pontos
não
semáforos.

parcelamentos de solo só serão permitidos
para
fins
rurais
e
deverão
ser
institucionalizadas na medida em que o Plano
Diretor Urbano seja monitorado e ajustado.

5.4. Diretrizes para o Sistema Viário,
Circulação e Transportes
A estratégia de estruturação urbana para o
sistema viário e de circulação envolve
intervenções continuadas em três estágios,
segundo as tendências verificadas de ocupação
urbana e as necessidades de qualificação
urbanística. O problema da travessia da cidade
pela rodovia BR 242 somente será resolvido
com a implantação do anel rodoviário, previsto
para ser implantado desde a elaboração do
Plano Diretor de 1990. Entretanto, a urgência
de soluções para alguns desses problemas
exige ações imediatas, visando minimizar os
acidentes,
conflitos
de
tráfego
e
descontinuidade gerados. As intervenções
apresentadas a seguir partem do pressuposto
de que, no médio prazo, este trecho da rodovia
passe a assumir funções meramente urbanas.

Curto prazo:

Ações de proteção ao pedestre, manejo do
tráfego e do sistema de circulação, e de
melhorias no sistema de transporte coletivo.
Rodovia BR 242 e vias marginais:
•

•

•
•

•
•
•

•
•

Controle do uso e ocupação do solo
nas áreas lindeiras à rodovia, com
análise
de
compatibilidade
do
investimento e capacidade de absorção
das vias.
Melhoria nos sistemas de redutores de
velocidade
com
a
utilização
de
dispositivos
de
iluminação
de
advertência noturna.
Controle nos acessos à rodovia.
Melhoria das condições das vias
marginais e algumas ruas do sistema
viário interno, visando estimular o uso
dessas vias em detrimento da rodovia.
Colocação de abrigos e baias nos
pontos de parada do transporte
coletivo.
Regularização,
arborização
e
alargamento das calçadas.
Proibição
de
estacionamentos
de
veículos ao longo do trecho urbano da
rodovia, previsão de estacionamentos
tipo “zona azul” nas vias marginais e
regulamentação das operações de
carga e descarga.
Sinalização horizontal e vertical.
Implantação
de
semáforos
com
dispositivos de cronometragem de
tempo e colocação de defensas para
impedir a travessia de pedestres em

pelos

Sistema viário interno:
•
•
•
•
•
•

•

5.4.2.
5.4.1.

contemplados

Elaboração de um Plano de Transportes
e Circulação Viária.
Colocação de abrigos e baias nos
pontos de parada do transporte
coletivo.
Implantação de ciclovias.
Arborização dos logradouros públicos
para melhoria do micro clima local e
regularização das calçadas.
Padronização e calçamento das vias
existentes.
Previsão de estacionamentos tipo
“zona azul” nas vias que cortam a área
central
e
regulamentação
das
operações de carga e descarga.
Articulação da Prefeitura com as
demais esferas administrativas para
viabilizar a municipalização do serviço
de trânsito.

Médio prazo:

Reformulação de componentes do sistema de
transporte e integração viária das áreas em
processo intensivo de ocupação. Com relação à
rodovia BR 242, as ações em médio prazo
listadas baseiam-se na possibilidade do anel
viário vir a ser implantado somente depois de
2008.
Rodovia BR 242 e vias marginais:
•

Implantação de passarelas ao longo
das rodovias nas imediações das
ocupações
periféricas
de
maior
densidade.
Sistema Viário Interno

•
•

•

•
•

Implantação
total
do
Plano
de
Transportes e Circulação Viária.
Aberturas de vias de integração entre
as áreas da cidade em processo de
ocupação, com prioridade para a
porção leste (Zona de Ocupação
Prioritária), onde se pretende estimular
o adensamento urbano, dotadas de
características físicas adequadas à sua
função estrutural, aos usos futuros e à
necessidade de proteger os pedestres
e ciclistas.
Implantação de ponte sobre o rio
Grande (Zona de Ocupação Prioritária),
visando minimizar os efeitos de
descontinuidade causados pelos rios.
Implantação de vias marginais ao
longo das rodovias nos trechos ainda
desocupados das suas bordas.
Municipalização do serviço de trânsito.

59

5.4.3.

Longo prazo:

Aumento de eficiência do sistema de
transporte e articulação das áreas da cidade
com intervenções físicas e procedimentos
operacionais coerentes com as perspectivas de
crescimento da cidade e de aumento da sua
integração regional.
•
Aberturas de vias de integração entre
as áreas da cidade, para onde se
pretende orientar a sua expansão
(Zona de Ocupação Secundária),
dotadas
de
características
físicas
adequadas à sua função estrutural, aos
usos futuros e à necessidade de
proteger os pedestres e ciclistas.
•
Implantação de pontes sobre os rios
Grande e de Ondas, visando minimizar
os efeitos de descontinuidade causados
pelos rios.
•
Consolidação
dos
procedimentos
operacionais de tráfego e controle
municipal da gestão do sistema de
trânsito.

5.5. Diretrizes para Esgotamento
Sanitário e Drenagem
5.5.1.

•

•

•

•

5.4.4.

Anel Rodoviário

Objetiva desviar o fluxo de tráfego pesado que
atravessa Barreiras, incorporando os trechos
urbanos das rodovias BR-242 e BR-020 ao
sistema viário da cidade. Foram efetuadas
alterações em relação ao traçado viário
proposto no Plano Diretor de 1990, porém, foi
conservada a concepção inicial de desvio de
trechos de ambas rodovias, por entender-se a
importância destas intervenções na resolução
dos conflitos de tráfego existentes.
Estruturado em duas etapas de implantação, o
anel viário, na primeira delas, interligará a BR242 à BR-020/135. A segunda, consiste no
prolongamento do trecho da primeira etapa, a
partir da interseção da BR-020, atravessandoa perpendicularmente em direção à Zona de
Ocupação Secundária 3 (ZOS3), e infletindo a
Oeste, margeando-a e a serra até próximo ao
4° BEC, e, finalmente, após nova inflexão a
Sudoeste, até encontrar a BR-242. O traçado
proposto é apresentado na Planta 16 – Sistema
Viário Proposto.
A implantação deste anel rodoviário implicará
na execução das seguintes interseções, cujos
projetos geométricos devam ser definidos
tendo como premissa básica, a de melhor
escolha técnica para cada situação.
•
•
•
•
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com
com
com
com

a
a
a
a

BR-242, sentido Salvador;
estrada velha do Angical;
BR-020;
BR-242, sentido Brasília.

5.5.2.
•
•
•

•

5.5.3.
•

•

5.5.4.

Diretrizes para a Política de
Gestão dos Sistemas de Drenagem e
Esgotamento Sanitário:
elaboração de cadastro de zonas de
sensibilidade
diferencial
para
reconhecimento
de
prioridades
(alagamentos,
erosões,
assoreamentos, salubridade);
inclusão de estudos de drenagem e
esgotamento
sanitário
em
todo
processo de planejamento, como
elemento de orientação, controle e
limitação;
proposição de ações que considerem
drenagem e esgotamento sanitário
como prioridade nas intervenções de
natureza pública ou privada, no que se
refere a infra-estrutura em rede,
sistema viário e loteamentos.
criação de indicadores para a avaliação
da qualidade ambiental urbana

Curto prazo
avaliação e adoção de providências
quanto a possíveis interferências com
outros serviços públicos;
planejamento e execução, de forma
integrada, das ações de drenagem e
esgotamento sanitário.
normatização e inclusão de drenagem
e esgotamento sanitário como itens
compulsórios no processo de análise e
aprovação de empreendimentos, para
fins de licenciamento.
elaboração de lei dispondo sobre a
Política Municipal de Drenagem Urbana
e Esgotamento Sanitário.

Médio prazo
revisão
dos
procedimentos
de
autorização
de
edificações
e/ou
empreendimentos
que
possam
influenciar, transpor ou interceptar os
sistemas implantados;
revisão do programa de intervenções,
estabelecendo prioridades comuns às
entidades envolvidas.

Longo prazo
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•

•

5.5.5.

implantação de um banco de projetos
objetivando a viabilização de captação
de recursos para as ações de
drenagem e esgotamento sanitário.
implantação de um cadastro geral georeferenciado das redes existentes com
monitoramento do comportamento dos
diversos dispositivos .

Ações integradas:

Propõe-se também parcerias com o CRA,
IBAMA,SRHSH, EMBASA, ONGS, SEAGRI,
UNEB, UNYAHNA e FASB, no desenvolvimento
das seguintes ações:
•
recomposição de matas ciliares e áreas
degradadas;.
•
monitoramento da qualidade das águas
dos rios de Ondas e Grande;.
•
capacitação de professores de primeiro
e
segundo
graus
em
educação
sanitária e ambiental;
•
.divulgação de técnicas alternativas no
combate à degradação ambiental;.
•
controle da poluição por agrotóxicos;
•
criação de unidade de reprodução de
mudas de plantas nativas para fins de
reflorestamento;.
•
Educação Ambiental para um melhor
conhecimento
das
questões
ambientais.
•
controle e fiscalização da utilização dos
recursos naturais .
•
plano de manejo das unidades de
conservação ambiental .

5.6. Instrumentos Urbanísticos
Para o disciplinamento da ocupação do solo na
cidade, propõe-se um zoneamento adequado
de ocupação do solo, apoiado por um Código
Urbanístico e Ambiental e por um Código de
Edificações, de acordo com as características
físico-ambientais e de estruturação da área
para ocupação.
O parcelamento, a edificação e a utilização
compulsória do solo possibilitam a instituição
de dispositivos urbanísticos capazes de corrigir
distorções existentes na organização do espaço
da cidade, garantindo uma boa e justa
distribuição
do
sistema
de
circulação,
equipamentos e infra-estrutura.
•

o

Nos projetos de parcelamento, deve-se
observar:
o indicação clara das áreas
públicas,
meio
fio,
pavimentação e previsão da
instalação da infra-estrutura,
incluindo neste item água,
esgoto e drenagem.
o indicação dos principais troncos
de ligação e eixos centrais,

o

assim como sua articulação
com o sistema viário existente
e proposto neste PDU.
as áreas públicas, incluindo as
áreas institucionais e áreas
verdes,
devem
guardar
padrões mínimos que atendam
às suas funções e a instalação
de equipamentos sociais e de
lazer.
desestímulo a parcelamento do
tipo condomínio horizontal,
quando provocar prejuízos e
segregação
espacial
à
estrutura da cidade.

Serão estabelecidas, na legislação pertinente,
normas urbanísticas e de edificação especiais
para os projetos habitacionais de interesse
social, de urbanização ou produção de novos
empreendimentos, a fim de estimular sua
implantação por iniciativa pública ou privada,
garantir a formalidade desses espaços e
reduzir os custos de urbanização e da moradia,
resguardando, ainda, a qualidade, o conforto e
a estética do ambiente, e as condições de
funcionamento das redes de serviços.
Além da criação de Zonas Especiais de
Interesse Social (ZEIS1, ZEIS2, ZEIS3
ZEIS4)
serão
instituídos
os
novos
instrumentos de política urbana nas zonas
pertinentes, conforme tabela a seguir.

ZR1
e ZR2

ZR5
ZR6

ZR7

ZOP1
ZOP2
/ ZOS2
ZOP3
/ ZOS1
ZOS3
ZM

Usucapião especial de imóvel
urbano
Concessão do direito real de
uso
IPTU progressivo
Operações consorciadas
Usucapião especial de imóvel
urbano
Usucapião especial de imóvel
urbano
IPTU progressivo
Operações consorciadas
Usucapião especial de imóvel
urbano
IPTU progressivo
Concessão do direito real de
uso
Operações Consorciadas
IPTU progressivo
Concessão do direito real de
uso
IPTU progressivo
Parcelamento Compulsório
Concessão do direito real de
uso
IPTU progressivo
Parcelamento Compulsório
Concessão do direito real de
uso
IPTU progressivo
Desapropriação
Outorga onerosa do direito de
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ZC

ZDC1
ZEIS
1,2,3 e
4
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construir
Operações consorciadas
Tombamento de imóveis ou
mobiliário urbano
Desapropriação
Transferência do direito de
construir
Outorga onerosa do direito e
construir
Operações consorciadas
IPTU progressivo
Operações consorciadas
Operação consorciadas
Direito de Preempção
Outorga onerosa do direito de
construir
Transferência do direito de
construir

6. PROGRAMAS E
PROJETOS
ESTRATÉGICOS
6.1.

Conceituação

Programas e Projetos Estratégicos são aqueles
que contribuem para o desenvolvimento
urbano e produzem efeitos a curto e médio
prazos, afinando-se com a linha estratégica de
estruturação urbana e com as políticas e
diretrizes
do
PDU
nos
campos
do
desenvolvimento econômico e social, da
qualificação ambiental, e da gestão urbana. Em
conjunto, satisfazem às expectativas dos
cidadãos quanto aos seus ideais de cidade e
contribuem para intervenções de impacto,
concorrendo para a geração de postos de
trabalho
e
renda,
contribuindo,
conseqüentemente, para a dinamização e
diversificação da economia do município.
Os
programas
estratégicos
contemplam
projetos harmônicos que envolvem atividades
e ações de duração continuada e, em geral,
expressam seus efeitos nos médio e longo
prazos. Esses programas podem trazer em seu
escopo, sub-programas e projetos, que em
conjunto produzem efeito sinérgico, mas que
de forma isolada dificilmente poderiam
acarretar resultados mais palpáveis e de
impacto para o desenvolvimento urbano, o que
não lhes retira a importância, face aos
benefícios sociais, econômicos e/ou ambientais
que
produzem.
Os
programas
aqui
denominados estratégicos, em virtude da sua
importância
para
a
consolidação
da
centralidade regional do município, estão
inseridos nas políticas públicas, sendo,
portanto, de duração permanente, e seus
custos não foram estimados.
Os projetos estratégicos apresentam um perfil
diferenciado, uma vez que tanto a sua
execução, quanto seus efeitos, são sentidos
nos curto e médio prazos. Constituem
intervenções de impacto na cidade, não
dependendo,
necessariamente,
de
um
programa que lhes dê suporte, nem possuindo,
forçosamente, relação de dependência com
outros projetos, sendo as ações correlatas,
diretas e indiretas, intrínsecas — de modo
geral — ao próprio projeto.

6.2.

Antecedentes e Justificativas

Barreiras é uma cidade completamente carente
de áreas de lazer, e, foi praticamente unânime,
nos processos de sensibilização e, mobilização,
a queixa da comunidade com relação à
escassez
de
alternativas
de
lazer
e
entretenimento. Os resultados obtidos, nas

entrevistas de qualidades e nos seminários
realizados, na construção da cidade almejada
foram claros, onde percebe-se, que a
aspiração maior do cidadão barreirense,
independente de seu nível educacional,
cultural, social ou econômico é o desejo de
viver numa cidade saudável. Esse sentimento
de salubridade influenciou diretamente na
escolha
e
hierarquização
dos
projetos
estratégicos e estruturantes que, em linhas
conceituais, possuem o mesmo objetivo: a
elevação de Barreiras a uma condição de
Cidade Saudável.
Com base nessa compreensão, as intervenções
físico-ambientais
e
os
empreendimentos
propostos, envolvendo os setores público e
privado, além de instituições da sociedade civil
organizada, estão voltados para a elevação da
qualidade de vida da comunidade, melhoria da
infra-estutura,
mitigação
dos
problemas
ambientais e criação de mecanismos de
promoção de investimentos que contribuam,
com impactos regional e local, para a
sustentabilidade do município.
A implementação destes projetos irá demandar
um processo de cooperação e coordenação
permanente de forma a permitir uma perfeita
articulação e sintonia de ações entre as
instituições
parceiras
(stakeholders)
dos
projetos.
Foram selecionados e hierarquizados pela
comunidade, um conjunto de projetos a saber:
i)
Orla do rio Grande;
ii)
Revitalização da Área Central;
iii)
Centros Esportivos Nucleados;
iv)
Urbanização da Barreirinhas.

6.3.

Investimentos

Para
a
implementação
dos
projetos
estratégicos, estima-se o investimento global
para quatro anos, da ordem de R$ 14.989.800
(quatorze milhões novecentos e oitenta e nove
mil e oitocentos reais), apresentado como
quadro sintético de Usos e Fontes na Tabela 1.

6.4.

Beneficiários

Os beneficiários diretos dos programas e
projetos estratégicos serão os moradores da
cidade e as instituições públicas e privadas
engajadas no processo de desenvolvimento
local sustentável. De maneira indireta, serão
beneficiados os moradores das cidades
polarizadas por Barreiras, em virtude do
fortalecimento da atratividade de suas funções
sociais e econômicas, com conseqüentes
reflexos regionais.
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Tabela1 - PROJETOS ESTRATÉGICOS - INVESTIMENTOS
USOS
A - PROJETOS ESTRATÉGICOS
A1 - ORLA DO RIO GRANDE
A2 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO
A3 - CENTROS ESP. NUCLEADOS
A4 - URBANIZAÇÃO BARREIRINHAS
FONTES
União
Estado
Município
Setor Privado
Terceiro Setor
TOTAL

6.5.

Resultados Esperados

De maneira geral os resultados esperados na
implementação dos programas e projetos
estratégicos são:
dinamização do comércio e da economia
local;
democratização do acesso às práticas de
esporte, lazer e entretenimento;
fortalecimento da centralidade regional
da cidade;
geração de novos postos de trabalho e
renda no Município;
redução dos índices de doenças ligadas
ao sedentariasmo;
redução dos índices de violência,
inclusive infanto-juvenil;
melhoria ambiental e das condições de
vida.

6.5.1.
Projeto Estratégico Orla do Rio
Grande
Concepção
O projeto tem como objetivo geral requalificar
a orla do rio Grande, atualmente degradada e
em
estado
de
abandono,
facilitando,
conseqüentemente, a ocorrência de ações
predatórias e de vandalismo nessa área da
cidade. Situado na Zona de Ocupação
Prioritária – ZOP1, em terrenos de baixas
declividades e próximos ao limite legal de
ocupação do leito do rio, o projeto possui dois
objetivos
específicos
distintos,
porém
integrados: contribuir para desafogar o tráfego
da rodovia BR-020 e oferecer opções de
convivência, lazer e entretenimento, criando,
ao mesmo tempo, postos de trabalho com
geração de renda para a comunidade
barreirense.
O Projeto insere-se na estratégia de dotar a
cidade de local para a realização de atividades
de lazer e promoção das atividades de serviços
e comércio de artesanatos e bens produzidos
no Município, podendo, assim, ter alcance
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2004
3.812.000
1.800.000
674.000
908.800
429.200
2004
1.219.840
1.524.800
304.960
571.800
190.600
3.812.000

EXERCÍCIO
2005
2006
3.438.000
3.801.800
1.300.000
1.463.800
800.000
1.000.000
908.800
908.800
429.200
429.200
EXERCÍCIO
2005
2006
1.100.160
1.216.576
1.375.200
1.520.720
275.040
304.144
515.700
570.270
171.900
190.090
3.438.000
3.801.800

2007
3.938.000
1.600.000
1.000.000
908.800
429.200
2007
1.260.160
1.575.200
315.040
590.700
196.900
3.938.000

TOTAL
14.989.800
6.163.800
3.474.000
3.635.200
1.716.800
TOTAL
4.796.736
5.995.920
1.199.184
2.248.470
749.490
14.989.800

regional, e prevê, também, a construção e
urbanização de via marginal à orla do rio
Grande, incorporando parques temáticos
distribuídos por toda a sua extensão - Parque
da Cidade, Meandro Baía de Guanabara,
Parque Infantil, Parque Radical e Parque
Esportivo. As Plantas 18, 19 e 20 - Projeto
Estratégico Orla do Rio Grande, ilustram a
concepção dos projetos descritos.
Estratégia de Implantação
O Projeto envolve as seguintes ações:
Conhecimento do potencial ambiental da
área através de estudos dos meios físico
e biótico e das ações antrópicas;
Auditoria ambiental
dos ativos e
recuperação das áreas degradadas;
Elaboração do projeto urbanístico e
ambiental, contemplando:
via marginal ao leito do rio;
horto florestal e viveiros de plantas;
píer, calçadão, equipamentos de
ginástica;
sanitários e fraldário;
urbanismo e paisagismo;
parques infantil e temáticos;
trilhas, ciclovias e estacionamentos;
anfiteatro
e espaço aberto para
eventos;
lojas,
lanchonetes,
bares
e
restaurantes
(praça
de
alimentação);
oficinas de artesanato (bordados,
costura, porcelana e outros);
central de informações;
central de negócios;
mobiliário urbano para portadores de
necessidades especiais;
quadras
poliesportivas
e
equipamento de ginástica.
Estimativa de Custos
Veja na página seguinte.

Urbanização da
Barreirinhas
Revitalização do
Centro da Cidade
Centros Esportivos
Nucleados

P R O J E T O S
ESTRUTURANTES

PROJETOS
ESTRATÉGICOS

Orla do
Rio Grande

Centro Administrativo

Centro Administrativo

1

2

3

alternativa 1

alternativa 2

alternativa 3

Reordenamento
do Abastecimento
centro
distribuidor
feiras
itinerantes

núcleos de
abastecimento
varejista (NAV)
feira atual a ser removida

LEGENDA GERAL
Rios

1ª etapa

2ª etapa

Urbanização das margens
do Rio de Ondas

Corregos e charcos
Acessos e saídas
Áreas Verdes

PLANO

DIRETOR

URBANO

DE

BARREIRAS

programa de desenvolvimento municipal e infra-estrutura urbana

projetos estratégicos e estruturantes

planta geral

Malha Urbana
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PROJETO ESTRATÉGICO ORLA DO RIO GRANDE

Obras / Serviços
Via Marginal
Desenvolvimento de projeto
Implantação de via marginal
Ciclovia e calçadão
Estacionamentos (pavimentação em
paralelepípedo)
Total Parcial 1
Comércio e Serviços
Desenvolvimento de projeto
Oficinas e centro de venda de Artesanato
Lanchonetes, bares, lojas de conveniências,
banca de revistas e restaurantes
Local para estocagem de caiaques e
pedalinhos
Espaço aberto para eventos
Central de negócios e de informações
Total Parcial 2
Parque da Cidade e Baía de Guanabara
Desenvolvimento de projeto
Trilhas / caminhos
Viveiro, Horto e recomposição de mata ciliar
e vegetação
Mobiliário urbano
Pier
Total Parcial 3
Parque Infantil
Desenvolvimento de projeto
Brinquedos em madeira
Pátio e caixa de areia
Mobiliário urbano
Total Parcial 4
Parque Radical
Desenvolvimento de projeto
Pista de Cross
Parede de escalada
Half Pipe (dois)
Pista de street skate, bike e patins
Caixa de areia
Equipamentos de ginástica
Posto médico/enfermaria / fraldário
Total Parcial 5
Parque Esportivo
Desenvolvimento de projeto
Quadras poliesportivas de (14 x 28) m com
cercas
Quadras de areia
Equipamentos de ginástica
Academia
Total Parcial 6
Serviços Escopo Geral do Projeto
Desenvolvimento de projeto
Arborização e paisagismo
Mobiliário urbano e sinalização
Infra-estrutura básica (desapropriação,
saneamento, coleta de lixo, recuperação das
áreas degradadas).
Iluminação com postes em aço e luminárias
em 4 pétalas
Total Parcial 7

Und.

Qtde.

m²

31.500
22.500
16.500

m²

Preços (R$)
Unitário
Total
56,00
30,00
35,00

50.000
1.764.000
675.000
577.500
3.066.500

m²
m²

350
1.000

435,00
435,00

80.000
152.250
435.000

m²

100

345,00

34.500

m²
m²

2.000
50

35,00
435,00

70.000
21.750
793.500

m²
m²

10.000
50.000

2,00
3,00

vb
m²

400

50,00

50.000
20.000
255.000

150

50,00

10.000
50.000
7.500
20.000
87.500

m²
m²
vb
vb
vb
vb
m²

2.500
300

30,00
35,00

1.000
150

105,00
50,00

50,00

435,00

m²

1.176

75,00

m²
vb
m²

784

25,00

250

475,00

m²
m²
vb

100.000
600

1,10
50,00

100.000
110.000
30.000
300.000

un.

600

1.300,00

780.000

vb
m²
vb

CUSTO TOTAL ESTIMADO

15.000
20.000
150.000

30.000
75.000
10.500
70.000
105.000
7.500
25.000
21.750
344.750
30.000
88.200
19.600
40.000
118.750
296.550

1.320.000
6.163.800

Estimativa: PLANNUS Consultores Associados 2003
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Cronograma Financeiro
As obras previstas deverão ser implementadas
em quatros anos, prevendo-se o seguinte
desembolso financeiro anual:
Ano 1
R$ 1.800.000,00
Ano 2
R$ 1.300.000,00
Ano 3
R$ 1.463.800,00
Ano 4
R$ 1.600.000,00
Fontes de Recursos
Os recursos para financiamento deverão ser
obtidos pela Prefeitura através de recursos
orçamentários e parcerias com o setor público
estadual
(Seplantec/Car/Conder),
federal
(MMA), privado, terceiro setor. Considera-se
indispensável a participação de agentes
internacionais bilaterais e multilaterais de
cooperação e financiamento, colaborando
diretamente
com
o
município,
ou,
indiretamente, através de parceira com o
estado ou união. Para viabilização do projeto
estima-se o seguinte partilha de desembolso
financeiro:
ENTIDADES
Prefeitura
Estado
União
Set. Privado
Outros
TOTAL

PARTICIPAÇÃO
(%)
R$ 1,00
8
493.104
40
2.465.520
32
1.972.416
15
924.570
5
308.190
6.163.800

Resultados Esperados
dinamização do turismo e comércio
local;
fortalecimento da centralidade regional
da cidade;
elevação da qualidade de vida e
ambiental da cidade;
dinamização da economia da cidade,
pela criação de novos postos de trabalho
com geração de renda.

6.5.2.
Projeto Estratégico Revitalização
da Área Central
Concepção
O projeto de Revitalização da Área Central visa
disciplinar a inter-relação entre o centro antigo
da cidade, cultural e boêmio e o atual,
agressivo e aglutinante.
Com a expansão da área central, incorporando
rapidamente
zonas
antes
de
uso
exclusivamente residencial, o centro de
Barreiras vem sofrendo um processo de
desqualificação, perdendo as suas funções de
centro cultural, boêmio e de entretenimento e,
principalmente, sofrendo a dilapidação de sua
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beleza formal, devido ao descontrole sobre os
projetos das novas reformas e edificações.
O projeto objetiva resgatar as funções do local
de
centro
cultural,
boêmio
e
de
entretenimento, recuperar sua beleza e
dinamismo, revitalizar o centro histórico e
intensificar e qualificar a oferta de serviços, já
que o comércio tende a se deslocar para a
porção leste da cidade; deverá, também,
contemplar algumas demandas importantes da
comunidade barreirense.
Estratégia de Implantação
implantação de novos equipamentos:
- teatro;
- Casa dos Conselhos
- Central de Atendimento ao
Turista;
- SAC
articulação para a formação de parceria
com empresários locais;
elaboração de projeto urbanístico que
contemple a sinalização viária horizontal
e vertical das vias centrais, melhoria na
iluminação pública; re-urbanização de
praças e espaços públicos, arborização
dos logradouros, mobiliário urbano.
definição da estrutura de gestão,
incluindo mecanismos que garantam
sustentabilidade na manutenção do
projeto, como a venda de espaços
publicitários,
arrendamento
dos
estabelecimentos
comerciais
e
de
gerenciamento privado dos postos de
informações,
que
deverão
estar
articulados
com
a
Central
de
Informações.
Estimativa de Custos
Ver tabela na página seguinte.
Projetos Complementares
Projetos
complementares
a
serem
implementados
de
acordo
com
a
disponibilidade financeira:
Estacionamentos

Ciclovias
Normatização e ordenamento dos anúncios
publicitários
Acessibilidade adequada a portadores de
necessidades especiais
Inventário e recuperação do patrimônio
arquitetônico

Prioridade: 1
Implantação:
I
Prioridade: 2
Implantação:
II
Prioridade: 3
Implantação:
III
Prioridade: 3
Implantação:
III
Prioridade: 3
implantação:
III

Ano

Ano
Ano
Ano
Ano

PRAÇA ESPORTIVA

PRAÇA RADICAL

PARQUE DA CIDADE

PARQUE INFANTIL

PLANO

DIRETOR

URBANO

DE

BARREIRAS

programa de desenvolvimento municipal e infra-estrutura urbana

projeto
projeto estratégico
estratégico

orla do rio grande
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PARQUE DA CIDADE

PARQUE INFANTIL

RECEPÇÃO, SERVIÇOS
E RESTAURANTE

CICLOVIA

TRILHAS PARA
CAMINHADAS

ALUGUEL DE
CAIAQUE

BRINQUEDOS DIVERSOS
PISTA DE COOPER
(AO REDOR DO PARQUE)

CAIXA DE AREIA
ALUGUEL DE
PEDALINHO

ESPAÇO PARA DESCANSO

BRINQUEDO TEMÁTICO
PLANO

DIRETOR

URBANO

DE

BARREIRAS

programa de desenvolvimento municipal e infra-estrutura urbana

projeto
projeto estratégico
estratégico

orla do rio grande
Dezembro 2003
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PARQUE RADICAL

PRAÇA ESPORTIVA

ESPAÇO PARA
DESENVOLVIMENTO
DE CURSOS
PROFISSIONALIZANTES,
OFICINAS E PRODUÇÃO
DE ATRESANATO

LOJA DE EQUIPAMENTOS
E ENFERMARIA
CICLOVIA

PRAÇA DE EVENTOS

EQUIPAMENTOS
DE GINÁSTICA

CROSS

EQUIPAMENTOS
DE GINÁSTICA

ESCALADA

QUADRA DE AREIA

LOJINHA

CICLOVIA

QUADRA
POLI-ESPORTIVA

SKATE, BIKE E PATINS
PLANO

DIRETOR

URBANO

DE

BARREIRAS

programa de desenvolvimento municipal e infra-estrutura urbana

projeto
projeto estratégico
estratégico

orla do rio grande
Dezembro 2003
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PROJETO ESTRATÉGICO REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL
OBRAS / SERVIÇOS

UNID.

QTDE.

PREÇOS (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
50.000
575,00
115.000

Desenvolvimento de projetos
Implantação da Casa dos Conselhos
(reforma de edificação)
Implantação da Central de
Atendimento ao Turista (reforma de
edificação)
Implantação do SAC ( construção e
mobiliário)
Teatro Municipal (reforma na casa
da cultura)
Re-urbanização e paisagismo do
cais,
praças
e
equipamentos
públicos
Arborização e paisagismo de vias
Sinalização
viária
horizontal
e
vertical
Melhoria na iluminação pública
Melhoria de trechos das vias
Implantação de nova Praça de
Alimentação e Bebidas
- edificações
- entorno

vb
m²

200

m²

200

575,00

115.000

m²

500

700,00

350.000

vb

400.000

vb

400.000

m²
vb

40.000

1,10

vb
vb
m²

44.000
75.000
650.000
800.000

100
400

375,00
25,00

TOTAL
CUSTO TOTAL ESTIMADO

375.000
100.000
3.474.000

Estimativa:PLANNUS Consultores Associados 2003
Cronograma Financeiro
As obras previstas deverão ser implementadas
em quatros anos, prevendo-se o seguinte
desembolso financeiro anual:
Ano
Ano
Ano
Ano

1
2
3
4

R$ 674.000
R$ 800.000
R$ 1.000.000
R$ 1.000.000

viabilização do projeto estima-se o seguinte
partilha de desembolso financeiro:
ENTIDADES
Prefeitura
Governo Estadual
Governo Federal
Setor Privado
Outros
TOTAL

PARTICIPAÇÃO
(%)
R$1,00
8
277.920
40
1.389.600
32
1.111.680
15
521.100
5
173.700
3.474.000

Resultados Esperados
dinamização do turismo e do comércio
local;
fortalecimento da centralidade regional
da cidade;
melhoria da qualidade de vida;
dinamização da economia da cidade,
pela criação de novos postos de trabalho
com geração de renda.
Fontes de Recursos
Os recursos para financiamento poderão ser
viabilizados pela Prefeitura por meio de
recursos orçamentários e parcerias com o setor
público estadual (Seplantec / Car / Conder /
Prodetur), federal (MMA), privado e terceiro
setor.
Considera-se
indispensável
a
participação
de
agentes
internacionais
bilaterais e multilaterais de cooperação e
financiamento, colaborando diretamente com o
município, ou, indiretamente, através de
parceira com o estado ou união. Para

6.5.3.
Projeto Estratégico Centros
Esportivos Nucleados
Concepção
Dentro das deficiências apresentadas pela
cidade, a quase inexistência de equipamentos
esportivos
é
um
fato
que
penaliza,
principalmente, os bairros mais carentes, onde
a violência adolescente-juvenil tende a se
agravar em função dos reflexos da exclusão
econômico-social.
O
projeto
objetiva
democratizar o acesso à prática esportiva,
visando a melhoria da saúde física, psíquica e
emocional
de
crianças
e
adolescentes,
principalmente aqueles em situação de
vulnerabilidade social.
Para
atender
aos
usuários
desses
equipamentos em seu próprio ambiente, os
Centros
Esportivos
Nucleados
foram
distribuídos em bairros da cidade, conforme
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lojas de conveniências
articulação para a formação de parceria
com empresários locais;
definição
dos
mecanismos
de
sustentabilidade do projeto, como a
venda de espaços e arrendamento dos
estabelecimentos
comerciais
e
de
serviços.

indicações constantes na Planta 17 – Projetos
Estratégicos e Estruturantes. Cada centro
deverá proporcionar a prática de atividades
esportivas diferenciadas, para que os jovens
tenham oportunidade de escolha e pratiquem
os esportes para os quais tenham maior
aptidão.

PROJETO ESTRATÉGICO CENTROS ESPORTIVOS NUCLEADOS
OBRAS / SERVIÇOS

UNID.

QTDE.

PREÇOS (R$)
UNITÁRIO
TOTAL

Desenvolvimento de projeto

30.000

Edificações

m²

400

475,00

190.000

Equipamentos de ginástica

vb

100.000

Equipamentos aquáticos

vb

150.000

Equipamentos esportes coletivos
vb
Quadras poliesportiva de (14 x 28)

100.000

m²

784

75,00

58.800

m²

150

475,00

71.250

m²

150

475,00

71.250

Consultórios médicos, enfermarias,

m²

100

475,00

47.500

Arborização e paisagismo (gramado,

vb

400

2,50

10.000

m com cercamento
Lanchonetes, loja de conveniência e
lojas, lavanderiais
Posto bancário, correios, loteria
serviços telefônicos e internet.

mudas de arbustos ornamentais)
Infra-estrutura básica (esgotamento

vb

80.000

sanitário, drenagem, energia)
TOTAL
CUSTO TOTAL ESTIMADO (4 unidades)

908.800
3.635.200

Estimativa: PLANNUS Consultores Associados 2003
Visando garantir a sustentabilidade do projeto,
estão previstas a prestação de serviços nas
áreas médica, de enfermagem e comercial,
com a venda e/ou arrendamento de espaços
para esses fins, contribuindo, desta forma,
para a criação de postos de trabalhos com
geração de renda.
Estratégia de Implantação
atividades
-

de:
atletismo
esportes aquáticos
ginástica olímpica
esportes coletivos
atividades
esportivas
para
portadores de necessidades
especiais.
prestação de serviços:
consultório
médicos
e
de
enfermagem
postos
bancário,
correios
e
telefone
internet
casa lotérica
lavanderias
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Estimativa de Custos
Veja a tabela acima.
Cronograma Físico Financeiro
As obras previstas deverão ser implantadas em
quatro
anos,
obedecendo
ao
seguinte
desembolso financeiro anual:
Ano
Ano
Ano
Ano

1
2
3
4

R$
R$
R$
R$

908.800
908.800
908.800
908.800

Fontes de Recursos
Os recursos para financiamento poderão ser
viabilizados pela Prefeitura por meio de
recursos orçamentários e parcerias com o setor
público estadual (Seplantec / Car / Conder /
Prodetur), federal (Ministério do Esporte 17),

17

Ministério do Esporte – Projetos Esporte Especial,
Esporte Solidário, Vida Ativa na Terceira Idade

PLANO

DIRETOR

URBANO

DE

BARREIRAS

programa de desenvolvimento municipal e infra-estrutura urbana

projeto
projeto estratégico
estratégico

centro da cidade
Dezembro 2003
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privado e terceiro setor. Na viabilização do
projeto propõe-se o seguinte partilha de
desembolso financeiro:
ENTIDADES
Prefeitura
Estado
União
S. Privado
Outros
TOTAL

PARTICIPAÇÃO
(%)
(R$ 1,00)
8
290.816
40
1.454.080
32
1.163.264
15
545.280
5
181.760
3.635.200

Resultados Esperados
redução da marginalidade e violência
juvenil;
democratização do acesso às práticas de
esportes, lazer e entretenimento;
fortalecimento da centralidade regional
da cidade;
dinamização da economia da cidade,
pela criação de novos postos de
trabalhos com geração de renda.

Concepção
O espaço escolhido para o projeto localiza-se
na Barreirinhas, onde a avenida de acesso
principal ao bairro, dotada de um grande
canteiro central, por não ter sido urbanizada,
dispõe das condições necessárias para abrigar
equipamentos de lazer de porte, uma das
demandas mais freqüentes dos moradores.
Neste local existem as ruínas da antiga usina
hidroelétrica
construída
pelo
Engenheiro
Geraldo Rocha e um dos poucos exemplos de
patrimônio histórico da cidade.
O projeto foi considerado prioritário pela
comunidade, porém, não foi escolhido como
estratégico. Apesar disto, pela sua importância
no tocante à recuperação e proteção do
patrimônio histórico, devido a sua localização
na área das ruínas, não só da usina
hidroelétrica mencionada, mas também do
antigo abatedouro municipal, e, ainda, pela
dinamização e diversificação que irá emprestar
à economia local, com a criação de postos de

6.5.4.
Projeto Estratégico Urbanização
da Barreirinhas

PROJETO ESTRATÉGICO URBANIZAÇÃO DA BARREIRINHAS
OBRAS / SERVIÇOS
Memorial Eng. Geraldo Rocha
Desenvolvimento de projeto
Edificações (recuperação e obras
civis)
Praça de alimentação (lanchonetes,
bares, e restaurantes)
lojas de conveniências, banca de
revistas
Total Parcial 1
Centro de Convenções
Desenvolvimento de projeto
Edificação
Estacionamento
Infra-estrutura básica (esgotamento
sanitário, drenagem)
Mobiliário urbano e sinalização
Arborização e paisagismo
Iluminação com postes em aço e
luminárias em 4 pétalas
Total Parcial 2
Urbanização da Via Principal
Parque infantil
Pista de cooper e ciclovias
Quadras poliesportiva de (14 x 28)
m com cerca
Arborização e paisagismo (gramado,
mudas de arbustos ornamentais)
Total Parcial 3
CUSTO TOTAL ESTIMADO

UNID.

QTDE.

PREÇOS (R$)
UNITÁRIO
TOTAL

vb

15.000

m²

400

575,00

230.000

m²

100

435,00

43.500

m²

100

435,00

43.500
332.000

vb
m²
m²
vb

2.000
1.500

475,00
35,00

m²
vb

200

50,00

un.

20

1.300,00

vb
m²

2.000

30,00

87.500
60.000

m²

784

75,00

58.800

vb

30.000
950.000
52.500
70.000
10.000
20.000
26.000
1.158.500

20.000
226.300
1.716.800

Fonte: PLANNUS Consultores Associados 2003
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trabalho e promoção de oportunidades de
negócios, está sendo proposta a sua inclusão
entre os projetos estratégicos, conforme
indicações da Planta 22 – Projeto Estratégico
Urbanização da Barreirinhas.
Estratégia de Implantação
Para
atender
às
demandas
de
lazer,
entretenimento e cultura serão incorporados
ao
projeto
equipamentos
atualmente
existentes, recuperando-se, inclusive, as
ruínas da antiga usina hidrelétrica e do
abatedouro. As propostas irão contemplar:
parque Infantil
pista de Cooper / ciclovia
arborização / paisagismo
área para prática de esportes
centro de convenções
Memorial Eng. Geraldo Rocha
Estimativa de Custos
Vide tabela na página anterior.
Cronograma Físico Financeiro
As obras previstas deverão ser implantadas em
quatro
anos,
obedecendo
ao
seguinte
desembolso financeiro anual:
Ano
Ano
Ano
Ano

1
2
3
4

R$
R$
R$
R$

492.200
492.000
492.200
492.200

Fontes de Recursos
Os recursos para financiamento poderão ser
viabilizados pela Prefeitura por meio de
recursos orçamentários e parcerias com o setor
público estadual (Seplantec / Car / Conder /
Prodetur), federal, privado, terceiro setor. Na
viabilização do projeto propõe-se o seguinte
partilha de desembolso financeiro:
ENTIDADES
Prefeitura
Governo Estadual
Governo Federal
Setor Privado
Outros
TOTAL

(%)
8
40
32
15
5

dinamização da economia da cidade,
pela criação de novos postos de
trabalhos com geração de renda.

6.5.5.
Programa Estratégico
Urbanização e Paisagismo
Concepção
Este programa compreende ações para o
tratamento urbanístico e paisagístico de
logradouros
urbanos,
com
ênfase
na
arborização,
contribuindo
para
o
embelezamento
da
cidade,
mas,
principalmente, para minimizar os efeitos do
microclima local
Ações e estratégia de implantação
TRATAMENTO URBANÍSTICO DE PRAÇAS E
VIAS
Descrição das Ações

Nível de
Prioridade

Cadastramento das praças e
áreas públicas da Prefeitura.
Arborização de vias
Padronização da arborização
usada
nas
vias
e
nos
loteamento
existentes
e
novos
Educação ambiental.
Articulação do poder público
com os empresários para
adoção de praças, vias e
áreas públicas
Resultados esperados
embelezamento da cidade
melhoria na qualidade de vida
melhoria no microclima local

Resultados Esperados
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2
2

3

Fonte: PLANNUS Consultores Associados 2003

PARTICIPAÇÃO
R$1,00
137.344
686.720
549.376
257.520
85.840
1.716.800

redução da marginalidade e violência
juvenil;
democratização do acesso às práticas de
esportes, lazer e entretenimento;
fortalecimento da centralidade regional
da cidade;

1
1

Via do centro da cidade

ENFERMARIA

QUADRA DE AREIA
BRINQUEDOS

CICLOVIA

SANITÁRIOS

DESCANSO

EQUIPAMENTOS
DE GINÁSTICA

PLANO

DIRETOR

URBANO

DE

BARREIRAS

programa de desenvolvimento municipal e infra-estrutura urbana

projeto prioritário
prioritario

urbanização da barreirinhas
Dezembro 2003
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6.5.6.
Programa Estratégico Bem
Viver (atual Morar Melhor)
Concepção
O programa Morar Melhor contempla um amplo
leque de ações envolvendo diversas áreas
sociais. A proposta de alteração do nome
objetiva concentrar seu foco em ações voltadas
para a melhoria da oferta de infra-estrutura
básica, equipamentos e serviços para integrar
áreas ocupadas predominantemente pela
população pobre à cidade formal consolidada.
Sub-programa 1 - Saúde Ambiental

Via de entrada na cidade (BR-242)

Tem como objetivo dotar o Município das
condições adequadas de saneamento básico,
drenagem pluvial e abastecimento de água, a
partir de uma concepção integrada de projeto
e da implantação coordenada e associada a um
programa de educação ambiental.
SAÚDE AMBIENTAL
Descrição das Ações

Sub-programa 3 –Recuperação de Moradias e
Bairros Populares
Visa disponibilizar infra-estrutura básica para
os bairros populares e criar condições para
recuperação de moradias precárias ou em
situação de risco.

Prazo de
implantação

Esgotamento Sanitário
Drenagem Pluvial
Plano de Gestão de Limpeza
Urbana
Melhorias nas condições
sanitárias
Construção de unidades
sanitárias
Educação Ambiental

4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos

Fonte: PLANNUS Consultores Associados 2003

Sub-programa 2 –Habitação para todos
Visa
disponibilizar
lotes
urbanizados
e
habitações acabadas para a população de
baixa renda
HABITAÇÃO PARA TODOS
Descrição das Ações
Construção de habitações
populares
Implantação de cooperativas ou
consórcios habitacionais
Disponibilização de lotes
urbanizados
Realização de mutirões
envolvendo a Prefeitura, a
comunidade beneficiada,
entidades de classes,
universidades para construções
de habitações.

Prazo de
implantação
4 anos
4 anos
4 anos

Via do centro da cidade
RECUPERAÇÃO DE MORADIAS E BAIRROS
POPULARES
Descrição das Ações

Prazo de
implantação

Esgotamento Sanitário
Drenagem Pluvial
Pavimentação de vias
Melhorias e recuperação de
moradias em situação de
risco
Implantação e melhorias da
Iluminação pública
Contenção de encostas
Implantação de praças e
áreas de lazer

4 anos
4 anos

4 anos
4 anos
4 anos
4 anos

Fonte: PLANNUS Consultores Associados 2003

4 anos

Fonte: PLANNUS Consultores Associados 2003
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Projeto de café irrigado. Sistema pivô central

Exposição da proposta do PDU

Projeto de café irrigado. Sistema gotejamento

Exposição da proposta do PDU

Projeto frutícola irrigado. Sistema aspersão

Projeto frutícola irrigado. Sistema gotejamento
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Cachoeira do Acaba Vida

7.3.

7. PROJETOS
ESTRUTURANTES
7.1.

Para
a
implementação
dos
projetos
estruturantes, estima-se o investimento global
para três anos, da ordem de R$ 10.418.400
(dez milhões quatrocentos e dezoito mil e
quatrocentos reais), apresentado como quadro
sintético de Usos e Fontes na Tabela 1.

Conceituação

São projetos que causam impactos na
estrutura
urbana,
modificando-a
ou
reforçando-a, produzindo efeitos no curto e
médio prazos, beneficiando diretamente as
áreas circunvizinhas à sua implantação e,
indiretamente, a cidade, não sendo, contudo,
considerados prioritários pela população,
apesar de seu valor estratégico.

7.2.

Investimentos

7.4.

Beneficiários

Como mencionado anteriormente, apesar dos
benefícios diretos serem melhor percebidos nas
áreas circunvizinhas ao raio de influência dos
projetos, os reais beneficiários serão os
moradores da cidade, incluindo as empresas
privadas, a Prefeitura, as instituições e
organizações da sociedade civil engajadas no
processo de desenvolvimento local.

Antecedentes e Justificativa

Os projetos escolhidos atendem a demandas
pontuais da comunidade e produzem efeitos
multiplicadores, de caráter urbano e social,
benéficos à população e favoráveis à
dinamização e diversificação da economia
local.

7.5.

Resultados Esperados

De maneira geral os resultados esperados na
implementação dos projetos estruturantes são:

As
intervenções
físico-ambientais
e
os
empreendimentos propostos objetivam a
melhoria da qualidade de vida da comunidade,
da infra-estrutura, do meio ambiente e a
criação de mecanismos de geração de postos
de trabalho e renda. A implementação destes
projetos implica em esforços conjuntos de
cooperação e articulação entre as entidades
que, direta ou indiretamente, serão as
responsáveis pela sua execução.

requalificação urbana;
dinamização do comércio e da economia
local;
democratização do acesso às práticas de
esporte, lazer e entretenimento;
fortalecimento da centralidade regional
da cidade;
geração de novos postos de trabalhos e
renda para o Município;
redução dos índices de violência juvenil;
melhoria da qualidade de ambiental e de
vida.

Foram selecionados os seguintes projetos:
Reordenamento do Abastecimento
Anel Rodoviário
Centro Administrativo Municipal
Plano Urbanístico-ambiental das Margens
do Rio de Ondas
Distrito Industrial para Micro e Pequenas
Empresas

7.5.1.
Projeto Estruturante
Reordenamento do Abastecimento

Tabela 1 - USOS E FONTES

USOS

EXERCÍCIO

A - PROJETOS ESTRUTURANTES

2004
1.964.900

2005
5.089.200

B1 - REORDENAMENTO DO ABASTECIMENTO

1.884.900

769.200

2006
3.364.300
-

2007

TOTAL

-

10.418.400

-

2.654.100

B2 - ANEL RODOVIÁRIO

-

3.720.000

3.000.000

-

6.720.000

B3 - CENTRO ADMINISTRATIVO

-

600.000

364.300

-

964.300

-

80.000

B4 - DISTRITO INDUSTRIAL PARA MPME
FONTES
União
Estado
Município

80.000

-

-

EXERCÍCIO
2004

2005

2006

2007

565.470

3.452.760

2.586.430

-

6.604.660

1.130.940

1.013.520

409.290

-

2.553.750

268.490

622.920

368.580

-

1.259.990

Setor Privado

-

-

-

-

Terceiro Setor

-

-

-

-

TOTAL

TOTAL

1.964.900

5.089.200

3.364.300

-

10.418.400
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Concepção

Estratégia de Implantação

O sistema de abastecimento de Barreiras
ocupa, em grande parte, uma importante área
central da cidade, onde estão concentrados o
comércio e feira municipal. Os transtornos
causados pela localização da feira em pleno
centro são enormes, com o trânsito de veículos
pesados
provocando
engarrafamentos,
e
problemas nos greides das vias, pelos
constantes estacionamentos de caminhões,
para atividades de carga e descarga, nos
passeios e meio fio, danificando-os e
comprometendo a organização espacial da
cidade, além de pôr em risco a vida dos
transeuntes que, impossibilitados de usar as
calçadas, acabam por usar as vias para
transitar em algumas partes da cidade.

O Projeto prevê as seguintes ações:
relocação da feira municipal para um
Centro Distribuidor, a ser construído na
saída da cidade, nas cercanias da rodovia
BR-242, sentido Salvador, próximo ao
anel viário proposto;
construção
de
estruturas
menores,
denominadas Núcleos de Abastecimento
Varejista (NAV), em locais estratégicos,
conforme as indicações da Planta 18 –
Projetos Estratégicos e Estruturantes;
estabelecimento de um sistema de feiras
itinerantes.
Estimativa de Custos
Vide tabela abaixo.

O projeto tem por objetivos (i) oferecer uma
estrutura de apoio à comercialização e estoque
de
produtos
alimentícios
e
correlatos
comercializados no município; (ii) relocar e
reordenar a feira; (iii) criar, durante os dias da
semana, um sistema de feiras itinerantes
servindo a diversos bairros, reduzindo o
deslocamento das pessoas.

PROJETO ESTRUTURANTE REORDENAMENTO DO ABASTECIMENTO
OBRAS / SERVIÇOS
Centro Distribuidor
Desenvolvimento de projeto
Galpões para armazenagem
Administração, sanitários,
vestiários, lanchonete
Estacionamento para veículos
pesados e carros c/ passeio em
paralelepípedo
Infra-estrutura básica (esgotamento
sanitário, drenagem)
Iluminação com postes em aço e
luminárias em 4 pétalas
Total Parcial 1
Núcleos
de
Abastecimento
Varejista (NAV)
Desenvolvimento de projeto
Edificações
Administração, sanitários,
vestiários, lanchonete
Estacionamento
para
veículos
pesados e carros passeio em
paralelepípedo
Total Parcial 2
Total Núcleos (03 unidades)
Feira itinerante
Infa-estrutura
básica
(sanitários
públicos, limpeza pública, lavagem,
cestas de lixo)
Viabilização da feira (barracas,
transporte, carga e descarga)
Total parcial 3
Total de feiras (6)
CUSTO TOTAL ESTIMADO

UNID.

PREÇOS (R$)
UNITÁRIO
TOTAL

vb
m²

4.000

375,00

15.000
1.500.000

m²

100

375,00

47.500

m²

2.000

41,00

82.000

vb

80.000

un.

8

1.300,00

vb
m²

400

375,00

10.000
150.000

m²

80

375,00

30.000

m²

400

41,00

16.400
206.400
619.200

10.400
1.734.900

vb

20.000

vb

30.000
50.000
300.000
2.654.100

Fonte: PLANNUS Consultores Associados2003
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QTDE.

Cronograma Físico Financeiro
O projeto poderá ser implantado em dois anos,
facilitando
o
desembolso
financeiro,
principalmente
da
Prefeitura,
para
a
viabilização das intervenções proposta no PDU,
a saber:
Ano 1
Ano 2

R$ 1.884.900 (CD + 03 feiras)
R$ 769.200 (NAV + 03 feiras)

Fontes de Recursos
Os recursos para financiamento poderão ser
viabilizados pela Prefeitura por meio de
recursos orçamentários e parcerias com o setor
público estadual (Seplantec / Car / Conder /
Prodetur), federal, privado, terceiro setor. Na
viabilização do projeto propõe-se o seguinte
partilha de desembolso financeiro:
ENTIDADES
Município
Estado
União
Setor Privado
Outros
TOTAL

PARTICIPAÇÃO
(%)
R$ 1,00
8
212.328
40
1.061.640
32
849.312
15
398.115
5
132.705
2.654.100

Resultados Esperados
ordenamento do abastecimento alimentar
de Barreiras;
reordenamento do espaço urbano central
da cidade, do trânsito e diminuição no
fluxo de veículos na área central;
disponibilização de uma estrutura de apoio
e estoque, de produtos a serem
comercializados, coerente com o porte
da cidade;
melhoria na higiene a saúde pública com a
instituição de feiras mais limpas e
organizadas.

7.5.2.
Projeto Estruturante Anel
Rodoviário
Concepção
O projeto do anel rodoviário objetiva minimizar
os problemas causados pelas rodovias BR-242
e
BR-020,
que
cortam
transversal
e
longitudinalmente a cidade, acarretando sérios
conflitos com o trânsito urbano além de
numerosos acidentes e atropelamentos.
Com a implantação do anel rodoviário, o fluxo
de tráfego pesado será desviado da área
urbana e os trechos urbanos atuais dessas
rodovias serão incorporados ao sistema viário
da cidade. Neste PDU são sugeridas alterações
em relação ao traçado viário proposto no Plano
Diretor de 1990, sendo, porém, mantida a
concepção inicial de desvio de trechos de
ambas rodovias, em virtude da importância
destas intervenções na resolução dos conflitos
de tráfego.
Estratégia de Implantação
Estruturado em duas etapas de implantação, o
anel rodoviário, na primeira delas, deverá
interligar a BR-242 à BR-020/135, sentido
Piauí. A segunda etapa, correspondente ao
prolongamento deste primeiro trecho, a partir
da interseção da BR-020, em direção à Serra
do Mimo, sofre inflexão a oeste, margeando-a
até as proximidades do 4° BEC, onde
finalmente, após nova inflexão para sudoeste,
deverá encontrar a BR-242. O traçado
proposto é apresentado na Planta 16 – Sistema
Viário Proposto.
Estimativa de Custos
Para a estimativa de custos apresentada
abaixo, considerou-se o prazo de dois anos
para a implantação do Projeto

PROJETO ESTRUTURANTE ANEL RODOVIÁRIO
OBRAS / SERVIÇOS

UNID.

QTDE.

ETAPA 1
Via (pavimentação asfáltica,
drenagem, terraplenagem, meio fio)

m²

55.000

56,00

3.080.000

m²

65.000

56,00

3.640.000
6.720.000

ETAPA 2
Via
(pavimentação
asfáltica,
drenagem, terraplenagem, meio fio)
CUSTO TOTAL ESTIMADO

PREÇOS (R$)
UNITÁRIO
TOTAL

Fonte: PLANNUS Consultores Associados2003
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Fontes de Recursos

Estratégia de Implantação

Os recursos para financiamento do projeto será
viabilizado ´pelo Governo Federal e a
Prefeitura,
através
de
uma
pequena
contrapartida. Propõe-se a seguinte partilha de
desembolso financeiro:

Três opções, envolvendo áreas diferentes, são
colocadas:

ENTIDADES
Município
Estado
União
TOTAL

PARTICIPAÇÃO
(%)
R$ 1,00
5
336.000
10
672.000
85
5.712.000
6.720.000

Alternativa 1: implantação do Centro
Administrativo na área atualmente ocupada
pela Prefeitura e Câmara de Vereadores, com
adoção
de
um
partido
arquitetônico
verticalizado.
Vantagens:
•
aproveitamento de área pré-existente;

•

Resultados Esperados
reordenamento do trânsito urbano da
cidade;
diminuição da incidência de acidentes e
atropelamentos;
incorporação dos trechos urbanos das
rodovias federais BR-020 e BR-242 e da
rodovia estadual para Angical ao sistema
viário da cidade;
barramento do crescimento da cidade em
direção a Serra do Mimo.

localização consolidada,
estratégica.

central

Alternativa 2: implantação do Centro
Administrativo,
também
de
concepção
verticalizada, na área atualmente ocupada pela
feira
municipal
e
armazéns,
a
ser
desapropriada para viabilizar o projeto.
Vantagens:
•
aproveitamento da área da
municipal e prédios adjacentes;
•
localização central e estratégica;

feira

Alternativa 3: implantação do Centro
Administrativo em área próxima ao Parque de
Exposições, de fácil acesso e vizinha ao centro
da cidade.

7.5.3.
Projeto Estruturante Centro
Administrativo Municipal
Concepção
A
ausência
de
local
único
para
o
funcionamento do executivo municipal, cujos
órgãos estão atualmente dispersos por vários
pontos da cidade, acarreta dificuldades à sua
boa operação e ao bom atendimento ao
cidadão.
O projeto do Centro Administrativo Municipal
objetiva facilitar a operação articulada dos
órgãos da administração e, criar um referencial
único para a população, reunindo assim
condições físicas para racionalizar a gestão,
municipal que deve ter no cidadão o foco
principal, atendendo, ao mesmo tempo, aos
princípios da participação social, transparência,
unidade , economicidade e intersetorialidade,.

Vantagens:
•
a área, por estar na periferia da zona
central,
não
é
afetada
por
congestionamentos de tráfego;
•
terreno amplo e de boa topografia,
guardando razoável proximidade com a
localização atual da Prefeitura;
•
deverá induzir a ampliação da área
central para a outra margem do rio
Grande, ajudando a consolidar o vetor
de expansão proposto.
Estimativa de custos
No caso da alternativa 2 não foram
computados
os
custos
referentes
à
desapropriação de alguns imóveis, devido a
falta de informações técnicas confiáveis

PROJETO ESTRUTURANTE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
OBRAS / SERVIÇOS

UNID.

Edificações
Estacionamento
Infra-estrutura básica (esgotamento
sanitário, drenagem)
Arborização e paisagismo
Iluminação com postes em aço e
luminárias em 4 pétalas

m²
m²

QTDE.
1.500
800

PREÇOS (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
550,00
41,00

vb
vb
un.

CUSTO TOTAL ESTIMADO
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e

Fonte: PLANNUS Consultores Associados 2003

825.000
32.800
80.000
20.000

5

1.300,00

6.500
964.300

Cronograma Financeiro
Preferivelmente, as obras deveriam ser
executadas em um ano, mas considerando o
esforço da Prefeitura na implementação de
outros projetos estratégicos e estruturantes,
as mesmas poderão ser implementadas em
dois anos, principalmente se escolhida a
alternativa 3, de concepção não verticalizada,
prevendo-se o seguinte desembolso financeiro
anual:
Ano 1
Ano 2

R$ 600.000
R$ 364.300

Fontes de Recursos
As fontes de recursos para financiamento do
respectivo projeto deverão ser equacionadas
pela Prefeitura, buscando apoio possível no
setor público estadual.
Resultados Esperados
Centralização
da
administração
municipal.
Redução nas despesas de custeio da
estrutura da Prefeitura.
Reordenamento do espaço urbano.

7.5.4.
Plano de Urbanização das
Margens do Rio de Ondas
O Plano Urbanístico Ambiental das Margens do
rio de Ondas tem como escopo o estudo do rio,
sua bacia hidrográfica, os usos e ocupações ao
longo de seu curso e, conseqüentemente, os
impactos gerados.

Não foi efetuada a estimativa de custo, tendo
em vista o caráter apenas propositivo do
projeto, não abrangendo nenhum proposta a
nível executivo.

7.5.5.
Distrito Industrial para Micro e
Pequena Empresas
O projeto foi uma das demandas de parte da
comunidade, tendo por base os problemas
conflitantes de usos e ocupação de solo.
Barreiras já dispõe de um distrito industrial, de
propriedade do Governo Estadual e sob a
jurisdição da SUDIC, para instalação de médias
e grandes empresas, cuja taxa de ocupação é
bastante baixa.
A proposta de cessão de área deste distrito
para a implantação de micro e pequenas
indústrias deve ser tecnicamente melhor
analisada, tendo em vista as numerosas
variáveis envolvidas, provocando impactos
sobre os custos das MPME, aumentando-os
com fretes, transporte, benefícios sociais e
trabalhistas adicionais à mão de obra, entre
outros. Naturalmente, esses aumentos irão
repercutir negativamente sobre a oferta de
empregos e de bens e serviços.
Tendo em vista a situação descrita, indica-se a
realização de estudo específico — que poderá
ser elaborado pela AMDES, cuja criação é
proposta neste PDU — para avaliação da
viabilidade deste projeto, estimando-se, para
tanto, um custo de R$ 80 mil, a cargo da
Prefeitura.

O rio de Ondas desempenha uma importante
função no ecossistema do município e vem
sofrendo, ao longo dos anos, constantes
agressões por usos e atividades indevidas. A
ocupação de suas margens, apesar de
ordenada, é extremamente predadora, com a
retirada da mata ciliar nativa. Barramentos e
retificações impostos ao rio acarretaram
assoreamento em diversos trechos. Sendo a
principal opção de lazer da população, além de
se constituir em atração turística, seu uso e
manejo, assim como a ocupação de suas
margens,
devem
ser
planejados
e
normatizados.
O Plano Urbanístico Ambiental, já concluído
pelo Instituto Autopoiésis Brasilis, encontra-se
sob análise da Câmara Municipal, a quem cabe
aprovar a legislação necessária à sua
implementação. Os trabalhos técnicos e suas
conclusões foram acompanhados pela equipe
técnica da PLANNUS, principalmente no
tocante às estratégias, diretrizes e legislação
propostas, devendo ser incorporadas, na forma
devida, aos anteprojetos de lei do PDU.
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8. AVALIAÇÃO FINANCEIRA
DA CAPACIDADE DE
INVESTIMENTO E DE
ENDIVIDAMENTO DO
MUNICÍPIO
8.1.

Capacidade de Investimento

As
propostas
formuladas
neste
PDU
contemplam quatro projetos estratégicos e
quatro estruturantes, além dos programas
permanentes atrelados às políticas públicas. Os
desembolsos nos próximos sete anos estão

Aplicação das Receitas e 3 - Estrutura da
Receita Arrecadada, permitindo a análise do
comportamento da despesa e da receita da
Prefeitura de Barreiras no exercício passado, a
comparação com os gastos previstos nas
propostas do PDU e a indicação de fontes de
financiamento.

8.2. Análise Comparativa da
Despesa e da Receita
A análise da Tabela 2 - demonstra que 93,89%
do valor total das aplicações, qual seja R$
60.317,5 mil, foram gastos com despesas
orçamentárias próprias do exercício. O
conjunto de projetos proposto pelo PDU até
2010 prevê o desembolso de recursos
municipais em níveis bem inferiores, passando
de R$ 33.500,0 mil nos dois primeiros anos,

Tabela 1 - SÍNTESE DE USOS E FONTES
Usos e Fontes

2004

2005

2006

Usos
A - PROJETOS ESTRATÉGICOS
A1 - ORLA DO RIO GRANDE
A2 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO
A3 - CENTROS ESP. NUCLEADOS
A4 - URBANIZAÇÃO BARREIRINHAS
B - PROJETOS ESTRUTURANTES
B1 - REORDENAMENTO DO ABASTECIMENTO
B2 - ANEL RODOVIÁRIO
B3 - CENTRO ADMINISTRATIVO
B4 - DISTRITO INDUSTRIAL PARA MPME
C - PROGRAMAS PERMANENTES
C1 - SERVIÇOS ESSENCIAIS
C2 - PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
C3 - EDUCAÇÃO E CULTURA
C4 - SAÚDE
C5 - ESPORTE E LAZER
C6 - SEGURANÇA

33.301.300

33.553.100

30.704.500

3.812.000
1.800.000
674.000
908.800
429.200
1.964.900
1.884.900
80.000
27.524.400
2.610.000
3.821.900
15.974.500
3.096.000
662.000
1.360.000

3.438.000
1.300.000
800.000
908.800
429.200
5.089.200
769.200
3.720.000
600.000
25.025.900
2.430.000
2.807.400
15.234.500
4.096.000
298.000
160.000

3.801.800
1.463.800
1.000.000
908.800
429.200
3.364.300
3.000.000
364.300
23.538.400
2.205.000
1.854.900
15.084.500
3.936.000
298.000
160.000

Fontes
1 - UNIÃO
2 - ESTADO
3 - MUNICÍPIO
4 - SETOR PRIVADO
5 - TERCEIRO SETOR

33.301.300
12.826.145
16.134.465
3.329.790
752.300
258.600

33.553.100
14.979.355
14.209.195
3.428.450
696.200
239.900

30.704.500
13.624.441
13.107.235
3.021.464
693.270
258.090

estimados em R$131.761,5 mil, conforme
consta da tabela Síntese de Usos e Fontes, que
apresenta, também, as prováveis fontes de
financiamento.
Para buscar contemplar todas as demandas da
comunidade, indicadas durante os eventos da
etapa de planejamento estratégico e cujos
atendimentos consubstanciam-se em múltiplos
projetos,
procurou-se
compatibilizar
os
desembolsos necessários à realização destes,
com a real capacidade financeira da Prefeitura.
Para tanto, a partir de informações colhidas na
Prestação de Contas Anual do exercício de
2002, foram elaboradas as Tabelas 2 -
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Exercício
2007

TOTAL

2008

2009

2010

26.246.400

3.665.400

2.145.400

2.145.400

3.938.000
1.600.000
1.000.000
908.800
429.200
22.308.400
2.205.000
1.564.900
14.444.500
3.636.000
298.000
160.000

3.665.400
1.710.000
435.400
1.200.000
160.000
160.000

2.145.400
1.710.000
435.400
-

2.145.400
1.710.000
435.400
-

14.989.800
6.163.800
3.474.000
3.635.200
1.716.800
10.418.400
2.654.100
6.720.000
964.300
80.000
106.353.300
14.580.000
11.355.300
60.738.000
15.964.000
1.716.000
2.000.000

26.246.400
10.535.595
12.200.425
2.539.780
713.700
256.900

3.665.400
2.032.160
1.307.950
315.290
5.000
5.000

2.145.400
1.128.160
827.950
179.290
5.000
5.000

2.145.400
1.128.160
827.950
179.290
5.000
5.000

131.761.500
56.254.016
58.615.170
12.993.354
2.870.470
1.028.490

-

131.761.500

para R$ 30.704,5 mil em 2006, R$ 26.246,4
mil em 2007 e, nos anos seguintes, para
valores inferiores a R$ 3.700,0. Assim, para a
administração municipal, a contrapartida
financeira exigida pelos projetos do PDU é
viável, desde que as receitas dos próximos
exercícios se situem, pelo menos, no mesmo
patamar da apurada em 2002, fato cuja
ocorrência é plenamente possível, tendo em
vista que 90,92% das receitas arrecadadas em
2002 decorreram de transferências correntes
da União e do Estado, a grande maioria delas
de caráter permanente, determinada por
legislação em vigor, segundo revelam os dados

da Tabela 3. A diferença entre o valor da
receita
de
2002,
tomada
como
piso
comparativo para as receitas anuais para o
período
2004/2010,
e
os
desembolsos
estimados para os projetos e programas do
PDU, nos anos do mesmo período, é suficiente
para cobrir os demais gastos da Prefeitura.

em 2002, nas obras e serviços de
urbanização,
saneamento
básico,
energia e transporte, a Secretaria de
Infraestrutura aplicou R$ 5.551,0 mil.
Como o orçamento dessa unidade
orçamentária
deverá
abrigar,
nos
próximos anos, os desembolsos da PMB

Tabela 2 APLICAÇÃO DAS RECEITAS EM 2002
DESPESAS
1. Orçamentária (*)
1.1. Legislativo
1.2. Administração
1.3. Trabalho e Assistência Social
1.4. Saúde
1.5. Educação e Cultura
1.6. Urbanismo
1.7. Saneamento
1.8. Transporte
1.9. Desporto e Lazer
1.10. Encargos Especiais
2. Extra-orçamentária
3. Saldo para o exercício seguinte
4. Diversos Responsáveis
Total

VALOR
(R$)
60.317.581,77
2.813,869,77
5.732.127,49
711.601,62
15.479.438,13
19.610.276,71
8.119.652,61
961.073,97
131.369,65
113.728,93
6.644.442,89
2.361.727,44
1.061.988,32
501.925,47
64.243.223,00

(%)
93,89
4,38
8,92
1,11
24,10
30,52
12,64
1,50
0,20
0,18
10,34
3,68
1,65
0,78
100,00

(*) Inclui Pessoal e Encargos
Fonte: P.M. Barreiras. Prestação de Contas Anual, exercício 2002.

Tabela 3 - ESTRUTURA DAS RECEITAS EM 2002
RECEITAS
VALOR
(R$)
1. Receitas Correntes
64.619.973,79
1.1. Próprias
5.513.262,84
1.1.1. Impostos e Taxas
5.732.127,49
1.1.2. Cobrança da Dívida Ativa
1.078.862,82
1.1.3. Outras Receitas Próprias
338.820,69
1.2. Transferências da União
26.020.975,38
1.3. Transferências do Estado
33.085.735,57
2. Receitas de Capital
389.005,00
2.1. Transferências do Estado
389.005,00
TOTAL
65.008.978,79

(%)
99,40
8,45
40,03
50,89
0,60
0,20
100,00

(*) Inclui Pessoal e Encargos
Fonte: P.M. Barreiras. Prestação de Contas Anual, exercício 2002.

exemplificar,
comparando-se
as
Para
aplicações da receita em 2002 com os usos
propostos no PDU para 2004, verifica-se que:
a soma dos gastos propostos com os
Projetos Estratégicos e Estruturantes,
totalizando R$ 5.777,8 mil, é inferior aos
R$ 8.119,6 registrados pelo Setor
Urbanismo no exercício de 2002;
para
Serviços
Essenciais,
os
investimentos propostos em saneamento
básico, limpeza pública, meio ambiente e
IEC, são de R$ 2.610,0 mil, dos quais R$
268,5 mil a cargo do Município, valor
inferior aos R$ 961,0 registrados em
2002
para
o
Setor
Saneamento,
suportados
exclusivamente
pela
Prefeitura;

em obras e serviços previstos para
implantação dos Projetos Estratégicos e
Estruturantes
e
do
programa
“Desenvolver para Crescer”, que, juntos,
necessitamem 2004, um desembolso de
apenas R$ 785,5 mil, fica patente a
possibilidade de fazer frente a esses
gastos, que representam somente 14%
dos efetivamente realizados em 2002;
complementarmente, quanto às demais
fontes, prevê-se o desembolso de R$
3.212,5 mil pela União, R$ 2.952,2 mil
pelo Estado, R$ 931,9 mil pelo setor
privado e R$ 304,8 pelo terceiro setor
Dos desembolsos previstos para a União
e para o Estado, 43% e 24%,
respectivamente,
destinam-se
ao
programa
de
saneamento
básico,
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considerado prioritário pelo Governo
Federal, facilitando, pelo menos em tese,
as gestões junto a União e o Estado para
viabilizá-los. O restante, qual seja, R$
1.823,0 mil da União e R$ 2.278,7 mil
do Estado — no qual estão incluídos R$
1.360,0 mil previstos nos Programas
Permanentes para Segurança Pública —,
poderão ser captados através de
programas regulares, já existentes em
ambos níveis. Os recursos do setor
privado e do terceiro setor, dado o
interesse que provocam, deverão ser
progressivamente alocados, à medida
que os projetos de interesse desses
setores sejam impulsionados;
os gastos com Assistência Social e
Trabalho efetuados pela PMB em 2002,
totalizando
R$
711,6,
seriam
insuficientes para atender às demandas
em
Promoção
e
Inclusão
Social
desejadas pela comunidade, estimadas
em R$ 3.821,9. Contudo, a melhor
distribuição das prioridades por parte da
Prefeitura, compatibilizando-as com os
anseios da população, e a obtenção de
recursos de programas federais e
estaduais para o setor podem assegurar
a implantação dos projetos e ações;
em Educação e Cultura foram gastos, em
2002, R$ 19.610,2 mil, bem acima,
portanto, dos R$ 15.974,5 propostos no
PDU;
em Setor Saúde, a defasagem entre os
gastos em 2002, R$ 15.479,4, e os
desembolsos previstos no PDU, R$
3.096,0, explica-se pelo fato de que
cerca de 70% são oriundos de
programas do Ministério da Saúde/SUS,
na sua quase totalidade vinculados ao
custeio das ações de saúde;
embora
seja
uma
das
principais
necessidades apontadas pela população,
em 2002 a PMB gastou apenas R$ 113,7
mil com Esportes e Lazer. Com recursos
de programas federais e estaduais
podem ser viabilizados os desembolsos
para implementação das propostas do
PDU, da ordem de R$ 662,0 mil;
as propostas do PDU para Segurança
Pública devem ser suportadas pelo
governo estadual, por empenho do
executivo municipal, que deverá agir
para
viabilizá-las,
considerando
a
prioridade de que se revestem.
Em síntese, os gastos previstos para os
Programas Permanentes dos setores de
Promoção e Inclusão Social, Educação e
Cultura, Saúde e Esporte e Lazer, totalizam R$
23.554,4 mil, valor plenamente aceitável para
ser realizado com recursos de transferências
constitucionais ordinárias da União e do
Estado, visto ser bastante inferior aos R$
35.915,0 mil aplicados pela PMB nesses
mesmos setores em 2002. É bastante
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significativo verificar que a receita total da
PMB, em 2002, alcançou R$ 65.008,9 mil,
enquanto o total dos desembolsos de TODOS
os projetos do PDU, para 2004 — abatidas as
participações do setor privado e terceiro setor
—, está estimado em R$ 32.290,4 mil, apenas
50% daquele valor. Em 2005 a estimativa
mantém-se no mesmo patamar, R$ 32.417,0
mil, caindo para R$ 29.753,1 mil em 2006, R$
25.275,8 mil em 2007, e torna-se residual a
partir de 2008.
Para viabilizar a implantação dos Projetos
Estratégicos propõe-se uma estrutura de
gastos públicos em que a Município, Estado e
União destinem recursos correspondentes a,
respectivamente, 8%, 40% e 32% do valor
global, complementados por investimentos do
setor privado, (15%) e terceiro setor (5%).
Para a PMB, a distribuição concorda com a
estrutura da receita arrecadada no exercício de
2002, e com o Plano Plurianual de Aplicações
2002/2005, que prevê receitas de R$ 67,341,8
e R$ 71.128,7, respectivamente, para 2004 e
2005.

8.3. Fontes de Financiamento e
Capacidade de Endividamento
Embora a Prefeitura não tenha obtido grande
êxito
na
captação
de
recursos
para
investimentos, como se depreende da Tabela
3, as demandas financeiras para investimentos
poderão ser atendidas, devendo, para tanto, a
Prefeitura desenvolver esforços para (i)
aumentar a arrecadação de impostos e a
cobrança da dívida ativa; (ii) fazer gestões
junto ao Estado e a União para obter
participações financeiras; e (iii) obter sucesso
na
negociação
de
parcerias
com
o
empresariado e o terceiro setor locais.
Há que se considerar, ainda, dois fatores
positivos que poderão contribuir para o
cumprimento das propostas do PDU:
a possibilidade do Banco Mundial vir a
financiar pelo menos um dos projetos
estratégicos propostos;
a participação da comunidade no
processo de implementação do PDU, se
efetiva, poderá resultar numa atenção
maior ao município de Barreiras por
parte dos governos federal e estadual.
Em conclusão, ressalte-se que as fontes de
financiamento previstas para custeio e
investimento dos projetos e programas
propostos no PDU são as receitas próprias da
Prefeitura, oriundas da arrecadação de
impostos e taxas, da cobrança da dívida ativa,
e das transferências do Estado e da União.
Estas transferências, embora expressivas, são
destinadas a custeio, vinculados, na maior
parte, a programas da área social. Com

transferências
de
capital,
destinadas
a
investimentos,
Barreiras
não
tem
sido
contemplada, cabendo ao executivo municipal
liderar ações para reverter o quadro atual.
Para isso, o PDU se constituirá num importante
instrumento de negociação e convencimento
para captação de recursos junto às fontes.
Deverá também a PMB, utilizando o PDU,
envidar esforços para aumentar a arrecadação
e cobrar a dívida ativa. Quanto a esta, cujo
montante em 2002 atingiu o expressivo valor
de R$ 26.143,6 mil, sugere-se a negociação de
um pacto com os contribuintes em débito, para
transformar a dívida ativa em fonte de
financiamento de projetos definidos pelo PDU,
constituindo um fundo com as parcelas pagas,
cujos recursos deverão ser vinculados a
aplicações em ações e projetos previamente
acordados entre as partes, e cuja gestão seja
aprovada e fiscalizada pela comunidade.
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9. INSTRUMENTOS
ADMINISTRATIVOS
Os objetivos a serem atingidos com os
programas e projetos propostos pelo PDU, a
importância de que suas implantações ocorram
com o acompanhamento da comunidade, e a
necessidade de adequação da estrutura
administrativa da PMB para atender às novas
demandas, aconselham a adoção de um novo
modelo de gestão para Barreiras, cujo
detalhamento
e
implantação,
embora
dependam de estudo específico a ser realizado
pela Prefeitura, devem respeitar as linhas
gerais, conceitos e orientações aprovadas pela
comunidade
Propõe-se, pois, um modelo de gestão que
efetive a participação comunitária, mediante
ações capazes de mudar comportamentos,
tanto no âmbito do poder executivo — cujos
representantes
historicamente
centralizam
decisões —, quanto no da comunidade,
ajudando a romper sua passividade em relação
à administração da cidade. Tal modelo de
gestão deverá ser concebido e implantado
levando-se em conta os seguintes aspectos:
Justificativa
o sucesso do PDU, elaborado com a
efetiva participação da comunidade,
depende
da
continuidade
dessa
participação
no
processo
de
sua
implementação;
a dinâmica da vida socioeconômica de
Barreiras requer um modelo de gestão
desburocratizado e apto a responder às
demandas da sociedade local;
a atual estrutura organizacional da
Prefeitura precisa ser adaptada às
propostas formuladas no PDU.
Objetivos
democratizar a administração municipal,
com
o
apoio
e
participação
de
organizações da sociedade no processo
de gestão;
assegurar a implantação dos projetos
estratégicos e estruturantes propostos
no PDU;
aprimorar o desempenho do setor
público,
através
da
adoção
de
mecanismos de gestão mais eficientes.
Pressupostos
empenho do poder público e da
sociedade para empreender mudanças,
adotando políticas e diretrizes voltadas
para o desenvolvimento sustentável,
encampando de imediato aquelas que
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visam tornar Barreiras uma cidade
saudável;
reformulação
e
fortalecimento
do
Conselho Municipal de Desenvolvimento,
cuja composição deverá contemplar,
proporcionalmente, representantes dos
setores público e privado e do terceiro
setor;
disposição
favorável
dos
poderes
municipais constituídos e da sociedade
para a efetivação de parcerias.
Fundamentos
Planejamento Participativo: a ser
adotado como instrumento para orientar
a Prefeitura e a sociedade na busca do
desenvolvimento sustentável, abolindose a prática de adoção de planos,
programas e projetos incompatíveis com
a
capacidade
de
arrecadação
do
município e sem o respaldo dos
interesses das comunidades;
Ação
Gerencial
com
Foco
em
Resultados: pressupondo a adoção de
atitudes empreendedoras e de modelo
de
gerenciamento
em
que
as
responsabilidades e os objetivos estejam
claramente definidos e permitam a
avaliação de prazos, custos, produtos e,
principalmente, do grau de satisfação do
cliente-cidadão;
Capacitação: para superar o desafio de
tornar Barreiras um município saudável,
capaz de aproveitar seu potencial
econômico,
preservando
o
meio
ambiente e melhorando as condições de
vida da população
Principais Requisitos
visão voltada para o município como um
todo;
gerências voltadas para as interfaces
dentro das organizações integrantes do
modelo de gestão participativo;
subordinação à qualidade global;
qualificação elevada de pessoal;
forte apoio da alta administração;
elevado grau de autoridade e controle
sobre programas;
valorização dos cargos de Gerência de
Programas;
recursos técnicos adequados;

9.1. Estrutura Administrativa
Municipal e Parcerias
A implantação do novo modelo de gestão
deverá ser precedida de um projeto de
reestruturação
organizacional
do
poder
executivo, com a observância das seguintes
recomendações:

de Controle Interno, com as mesmas
funções atuais, porém operando como
órgão de fiscalização, em estreita
vinculação com o Prefeito;
ordenamento
da
atuação
governamental,
sob
a
forma
de
programas,
para
implantação
do
conceito de Gerência com Foco em
Resultados, estabelecendo metas a
serem alcançadas por meio de ações
administradas por um gerente.

9.1.1. Concepção da Estrutura
Administrativa Municipal
Para evitar a excessiva departamentalização,
da estrutura administrativa da Prefeitura,
recomenda-se a redução de órgãos, funções e
cargos atualmente existentes e a criação de
outros, novos, levando-se em conta a
necessidade de fortalecimento da função de
planejamento e do aumento da eficácia da
administração, com a implantação do sistema
de gerência de programas. Assim, entre as
mudanças a serem promovidas, destacam-se:
o
Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento, cuja criação é prevista
pelo art. 106 da Lei Orgânica, será
vinculado diretamente ao Prefeito e
deverá ser reformulado para absorver as
funções do Conselho Municipal do Meio
Ambiente e do Conselho Municipal de
Turismo de Barreiras, além de assumir
funções deliberativas em relação às
questões municipais que extrapassem as
legislações específicas. Recomenda-se a
participação, no Conselho Municipal de
Desenvolvimento, dos representantes
das instituições que integraram o Grupo
de Acompanhamento (GA) do PDU,
durante a sua elaboração;
transformação
da
Secretaria
de
Planejamento Orçamento e Gestão em
Secretaria
de
Planejamento
e
Acompanhamento, tonando-a um órgão
técnico, muito próximo ao Chefe do
Poder Executivo para, além de realizar
as funções de planejamento, ocupar-se
do desenvolvimento de idéias e da
elaboração de estudos e projetos que
envolvam a sociedade e visem ao
desenvolvimento sustentável. Deverá
também
acompanhar
os
diversos
programas e emitir relatórios mensais de
avaliação a serem encaminhados ao
Prefeito
e
órgãos
colegiados,
principalmente no que diz respeito às
propostas do PDU. Além de contar com a
equipe permanente, deverá contratar
consultores especializados em assuntos
como
gestão
municipal
e
desenvolvimento sustentável, marketing
urbano, mobilização de comunidades,
entre outros, para, em tempo parcial,
contribuírem com a equipe técnica
permanente no desenvolvimento dos
trabalhos;
transformação da atual Secretaria da
Fazenda em Secretaria de Administração
e Finanças. voltando a congregar as
atividades administrativas da PMB. Em
busca de maior racionalização dos
serviços, cujas respectivas tarefas, com
o apoio da informática, estão bastante
simplificadas nos dias atuais;
transformação da atual Secretaria de
Controle Interno em Secretaria Especial

As
Divisões,
Departamentos
e
Seções,
atualmente existentes, deverão transformarse,
respectivamente,
em
Gerências
de
Programas e Equipes de Trabalho, tornando,
assim, o modelo flexível bastante para
acompanhar a dinâmica da administração e
permitir a extinção de gerências e equipes de
trabalho
quando
atividades
com
elas
relacionadas forem concluídas, ou criá-las,
caso novos programas sejam concebidos.
Na elaboração do projeto de reestruturação
organizacional deverão ser definidos os
programas atualmente em andamento que
justificam a criação de gerências específicas e
de equipes de trabalho, bem como os critérios
que deverão nortear a criação de uma nova
gerência ou grupo de trabalho, quando novos
programas forem implantados. Deverá ser
exigido do gerente o comprometimento com
resultados, articulando-se com seus parceiros,
mobilizando recursos, esforços e informações,
estimulando e motivando a cooperação,
assegurando, enfim, a obtenção de resultados.
No âmbito do setor empresarial e do terceiro
setor, parcerias deverão ser estabelecidas,
visando, além da cooperação financeira,
induzir esses setores a:
apoiar
a
administração
municipal,
participando do processo de gestão da
cidade, através de representantes no
Conselho Municipal de Desenvolvimento;
entender a importância da contrapartida
da sociedade para manutenção de
serviços públicos de qualidade, através o
recolhimento
de
impostos
e
contribuições;
compreender
a
importância
do
desenvolvimento sustentável e só exigir
da administração pública o que é factível
com os recursos disponíveis;
desenvolver uma cultura participativa no
processo de gestão da cidade.

9.2.

Aspectos Legais

A implantação do novo modelo de gestão
implicará em alterações na Lei 572/2002, que
promoveu
a
última
reestruturação
administrativa da Prefeitura, e a revogação das
leis nº 271 de 5 de junho de 1995, nº 292 de 5
de dezembro de 1995 e nº 420 de 14 de
outubro de 1998.
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•

10. BALCÃO DE
INFORMAÇÕES
O Balcão de Informações tem por objetivo
promover a divulgação do PDU de Barreiras e
seu processo de formulação. Para tanto, serão
constituídos três bancos eletrônicos - Banco de
Dados, Banco de Imagens e Mapoteca Digital , contendo o acervo de informações primárias
utilizado na elaboração do PDU e os produtos
apresentados, tudo organizado de forma a
permitir o fácil acesso por parte do usuário.

•
•
•
•
•
•

Software
•
•
•
•

As indicações de hardware, software e custos,
aqui apresentadas em caráter preliminar,
visam subsidiar a Prefeitura na implantação e
operacionalização do Balcão de Informações.
Banco de Dados
Nele
são
apresentadas
as
informações
utilizadas no processo de planejamento. Para
sua constituição foram incorporados os
produtos do PDU, em formato PDF, inclusive a
parte
documental
comprobatória
das
atividades de sensibilização, mobilização,
participação e avaliação da comunidade, nas
etapas de planejamento estratégico e físico do
PDU,
incluindo
todos
os
Relatórios
e
documental, abrangendo atas e listas de
presença de reuniões, convites e cartazes de
divulgação do PDU, e apresentações técnicas.
Banco de Imagens
Constituído das fotos, desenhos, figuras,
plantas
esquemáticas
e
plantas,
representativos do processo de formulação do
PDU, devidamente digitalizados para consulta.
Mapoteca Digital
Composta pelo conjunto de plantas de análise,
esquemáticas e técnicas constantes do PDU,
em extensão cdr, para serem consultadas e/ou
impressas..
Website
Página
eletrônica
na
Internet
(www.pdu.barreiras.sites.uol.com.br) para a
divulgação das atividades, eventos e sínteses
das informações contidas nos relatórios que
compõem o PDU.

10.1. Hardware e Software
Para visualização e operacionalização do
Balcão de Informações serão necessários os
equipamentos especificados e configurados a
seguir.
Hardware – Configurações mínimas
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Processador Pentium IV, 2.0 MB ou
similar;
Sistema Operacional Windows 2000
ou XP;
Memória RAM de 128 MB;
Disco rígido de 20 MB;
Monitor SVGA, configuração para 800
x 600 pixels e, no mínimo, 256
cores;
Placa de vídeo de 2 MB de memória.
Gravador CD-R / RW/ DVD

Office 2003 ou XP Professional
CorelDraw 11.0
Adobe Acrobat 6.0 Standard
Adobe Reader (Freeware).

10.2. Estimativa de Custos
#
1
2.

Descrição
Hardware
Softwares
- Office 2000 ou
XP Professional
- CorelDraw 11.0
- Adobe Acrobat
6.0 Standard
- Adobe Reader
TOTAL

Preço (R$)
2.500,00
1.400,00
1.380,00
978,00
6.258,00

11. OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIOS
Transformada na capital agropecuária do Oeste
baiano, liderando os municípios da nova
fronteira econômica voltada para a produção
de grãos, algodão, frutícolas e pecuária de
corte, Barreiras hoje ostenta vantagens
competitivas que a colocam entre as principais
opções para investimentos em agronegócios no
Nordeste e no Brasil, entre as quais:
•
centro
sub-regional
e
zonal,
polarizando e dominando enorme área
onde se localizam mais de vinte
municípios;
•
localização
estratégica,
entre
as
capitais da Bahia e do Brasil;
•
localização
às
margens
de
rio
navegável, afluente do São Francisco;
•
distrito industrial em operação;
•
matadouro e frigorífico em fase de préoperação;
•
estrutura
fundiária
diversificada,
permitindo
a
coexistência
de
empreendimentos agrícolas familiares,
de pequeno e médio portes, e de
grande porte exportadores e/ou agroindustriais;
•
produção agro-pecuária diversificada e
de escala;
•
utilização de tecnologias agrícolas de
ponta;
•
abundância
de
recursos
hídricos,
possibilitando a agricultura irrigada;
•
cultura empresarial contemporânea, de
viés
participativo
e
socialmente
interessado;
•
população de naturalidades, culturas e
experiências plurais;
•
perfil industrial, comercial e de
serviços fundamentado em micro,
pequenas e médias empresas;
•
centro
emergente
de
ensino
universitário, com ampla e crescente
oferta de cursos;
•
núcleo emergente em Pesquisas e
Desenvolvimento;
•
base ampla e consistente de ensino
fundamental e técnico;
•
potencialidade turística, principalmente
nos ramos ecológico e de aventuras;
•
aeroporto homologado para aeronaves
de porte médio, podendo ser ampliado
para permitir a operação de aeronaves
de grande porte.
Com
base
nas
vantagens
competitivas
arroladas e considerando as características
socioeconômicas e culturais de Barreiras,
aprendidas, principalmente, na fase de
planejamento
estratégico
do
PDU,
são
alinhadas neste Capítulo proposições e idéias
que poderão ser postas em prática, de

imediato e no curto prazo, por pessoas, físicas
e/ou jurídicas, em diversos campos de
negócios.

11.1. Agência Municipal de
Desenvolvimento Sustentável –
AMDES
Durante a etapa de planejamento estratégico
do
PDU,
alguns
pontos
fortes
foram
insistentemente indicados por vários atores
sociais em diferentes reuniões, entrevistas e
no Seminário Referencial e Propositivo. Da
conjunção desses pontos, torna-se clara a
valorização da comunidade para a existência
de uma concentração local de profissionais
competentes, voltados ao ensino e à pesquisa,
locados principalmente em instituições como
UNEB, FASB, UNYAHNA, CEFET, EBDA,
Fundação BA, entre outras. Além disso,
Barreiras é uma cidade que dispõe de
vantagens comparativas raras em outras de
seu porte, entre as quais, o vigor econômico
que emana dos agronegócios e influencia o
comércio, os serviços e as indústrias locais; a
localização estratégica, que amplia sua
importância
econômica
e
social,
caracterizando-a como centro sub-regional e
zonal; a mescla das naturalidades de gente
que afluiu na busca audaz do novo,
enriquecendo a vida e a cultura local; o ainda
muito por fazer, desafiando corações e mentes
na procura de soluções e resultados. No
entanto, é sensível a carência de um elemento
aglutinador, capaz de emprestar sinergia a
essa constelação local de talentos e aptidões,
acabando
por
inibir
iniciativas
pró
desenvolvimento local sustentável.
O quadro sugere a necessidade de um
instrumento para a transformação da energia
potencial existente, e é nesse sentido que se
propõe a criação da Agência Municipal de
Desenvolvimento Sustentável – AMDES.
Admitindo-se que o quadro acima descrito
mostre com aceitável precisão a carência de
um agente catalisador para promover a
interação de diversos elementos existentes na
vida da cidade, a proposição de criação da
AMDES aproveita as circunstâncias existentes
em, pelo menos, três aspectos, a seguir
referidos.
Carência de dados e informações
Embora a Bahia desenvolva, há tempos,
estatísticas e pesquisas sistemáticas no campo
econômico-social, e as disponibilize aos
interessados, é bastante comum não se
encontrar
informações
sobre
regiões
e
municípios, no nível de agregação desejado,
para a realização de estudos localizados.
Barreiras e a região Oeste também padecem
dessa escassez de dados locais, cada vez mais
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imprescindíveis para o planejamento de ações,
tanto do setor público quanto do privado, na
ótica do desenvolvimento local integrado e
sustentável.
Tal lacuna poderia ser suprida localmente por
um programa de realização e sistematização
de pesquisas econômico-sociais municipais e
regionais, abrindo caminho para elaboração de
planos, programas e projetos para o setor
público, empresas e instituições privadas.
Deficiência de ação prática
Ainda que seja inegável a concentração de
profissionais capacitados nas mais diversas
áreas do conhecimento, em Barreiras não são
muitas as ações que visem dinamizar essas
potencialidades e melhor aproveitá-las em
benefício da sociedade local.
Demanda local e regional
Existe uma demanda local e regional por
serviços de consultoria, detalhamento de
projetos, elaboração de planos, estudos,
pesquisas. Na área municipal, por exemplo,
municípios da região necessitam de planos (i)
diretor urbano; (ii) de gestão integrada de
resíduos sólidos; (iii) diretor de informática;
(iv) de modernização administrativa; (v) de
cadastramento fiscal. Também não há efetiva
oferta regional de serviços de realização de
estudos de impacto ambiental, licenciamentos
ambientais, consórcios municipais, índices
econômicos municipais e regionais, gestão
integrada de bacias hidrográficas, entre tantos
outros. Para atender ao setor privado, há
necessidades de planos de negócio, pesquisas
de mercado, oportunidades de investimentos,
fusão, associação e parcerias de empresas,
programas de exportação, exploração de
clusters, de cadeias produtivas, agronegócios,
verticalização industrial, ecoturismo, e muito
mais.
Proposição
Diante do quadro descrito e considerando a
estratégia de indução ao desenvolvimento,
sustentável, sugere-se a criação da Agência
Municipal de Desenvolvimento Sustentável –
AMDES, mobilizando recursos próprios do
município, disponibilizados, alavancados e
geridos pela comunidade local de forma
participativa e apartidária, com base em
parceria firmada entre governo municipal,
empresas
privadas
e
organizações
da
sociedade civil locais, objetivando a criação de
uma associação de direito privado, sem
objetivo de lucro, capacitada a realizar,
mediante contrato específico, serviços de
pesquisas,
diagnósticos,
estudos
de
viabilidade,
elaboração
de
planos,
acompanhamento e fiscalização de programas
e projetos, de caráter privado ou público,
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municipal ou regional. Complementarmente, a
AMDES
poderá
desenvolver
importante
trabalho na captação de recursos, inclusive de
caráter não reembolsável ou de custo
subsidiado,
de
instituições
nacionais
e
internacionais, para a viabilização de planos,
programas e projetos próprios e de terceiros,
neste caso, na condição de entidade parceira.
A AMDES deverá buscar obter a qualificação de
Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público – OSCIP, nos termos facultados pela lei
federal nº 9.790 de 23 de março de 1999,
devendo
alinhar,
entre
seus
objetivos
específicos, pelo menos (i) a realização de
estudos e pesquisas; (ii) o desenvolvimento de
tecnologias alternativas; (iii) a produção e
divulgação de informações e conhecimentos
técnicos e científicos relacionados com a
promoção do desenvolvimento econômico e
social; (iv) o combate à pobreza; (v) a defesa,
preservação e conservação do meio ambiente;
(vi)
a
promoção
do
desenvolvimento
sustentável; (vii) a modelagem de sistemas
alternativos, associativos e cooperativistas,
não lucrativos, de produção, comércio,
emprego e crédito; e (viii) a promoção da
ética, da paz, da cidadania, dos direitos
humanos, da democracia e outros valores
universais.
Observação Final
A implantação de uma Agência, como a aqui
proposta, só pode se dar, com possibilidades
reais de sucesso, em poucas cidades do porte
de Barreiras. A equipe de PLANNUS decidiu
sugerir a criação da AMDES em virtude da
existência de uma rara conjunção de fatores,
tanto do lado da demanda quanto da oferta, na
comunidade barreirense.

11.2. Oportunidades Setoriais
No município de Barreiras concentra-se a
maior parte dos investimentos produtivos de
grandes
empresas
que
deram
nova
configuração
ao
Oeste
da
Bahia.
Inegavelmente, o agronegócio é a razão da
dinâmica
econômica
que
movimenta
o
município, e sua influência é sentida tanto no
setor agrícola quanto industrial, comercial e de
serviços. Porém, não é somente no município
que a dinâmica econômica impulsionada pelo
agronegócio é observada, pois, o espraiamento
das áreas de produção agrícola alcançou outros
municípios, principalmente São Desidério e
Luiz Eduardo Magalhães (ex - Mimoso do
Oeste) e, neste último, já se nota crescente
fortalecimento do setor industrial.
Cadeia Frutícola
A verticalização do setor dá mostras de estar
se iniciando, e os produtores associados à
Cooperativa de Produtores de Frutas do Oeste

– COOFRUTOESTE, já se beneficiam de uma
packing house instalada no Distrito Industrial
de Barreiras. Para a implementação de ações
visando viabilizar a cadeia frutícola, torna-se
essencial organizar e capacitar os produtores,
envolvendo especialmente ações na área
técnica e mercadológica. Para aumentar as
possibilidades de sucesso, as ações devem ser
desenvolvidas em parcerias com as entidades
já
estabelecidas
na
região,
como
COOFRUTOESTE,
CODEVASF
e
SEAGRI,
cabendo aos poderes públicos municipal e
estadual patrocinar convênios de assistência
técnica e de formação de mão-de-obra local.
Entre as principais oportunidades, relacionamse:
•
fruticultura irrigada;
•
indústria processadora de frutas para
conservas, compotas, doces, polpas e
sucos;
•
apicultura;
•
viveiros e mudas;
•
embalagens especializadas.
Cadeia de Soja e Milho
Não obstante o dinamismo da atividade
agrícola regional, este setor da economia está
sujeito às flutuações mercadológicas, cujo
padrão caracteriza-se por oscilações sazonais
nas cotações de commodities e pela histórica
tendência de queda de preços dos produtos
agropecuários. Para buscar sustentabilidade e
continuidade do desenvolvimento regional, é
necessária a adoção de arranjos capazes de
incrementar o processo de valorização dos
produtos locais, verticalizando as cadeias
agroindustriais, que, atualmente, concentramse no complexo da soja, ou seja, grão, farelo e
óleo. A indústria constitui o elo dinâmico dessa
cadeia, propiciando ao segmento agroindustrial
a incorporação de inovações tecnológicas,
como melhoramento genético, novas formas
de
manejo
da
cultura,
secagem
e
armazenamento de grãos e métodos modernos
de gestão, levando ao aumento da produção e
da produtividade. No município de Barreiras
opera atualmente uma empresa esmagadora
de soja, processando cerca de 500 mil
toneladas/ano de grãos, comercializados como
farelo e óleo nos mercados interno e externo.
A despeito da disponibilidade de soja, milho e
matérias-primas para a fabricação de rações, a
integração entre as atividades agropecuárias e
a industrialização e comercialização desses
produtos, capaz de viabilizar e consolidar o
complexo de grãos e carnes, ainda está por
acontecer. O encadeamento avícola deve ser
incentivado, considerando que ele permite a
estruturação de um sistema de integração de
pequenos
produtores
e
exige
pouca
qualificação dos agricultores envolvidos com a
atividade. Todavia, seria necessário incentivar
e capacitar agricultores em práticas de

produção e gestão mais modernas e
disponibilizar
linhas
de
financiamento,
especialmente para a construção de galpões e
aquisição de equipamentos.
A pecuária regional de corte está voltada,
atualmente, para a comercialização de
bezerros e boi gordo, enquanto a pecuária
leiteira encontra-se em fase inicial. O
transporte de bovinos é feito em caminhões
para Feira de Santana e alguns estados do
Nordeste. Além da grande distância, o péssimo
estado de conservação das rodovias eleva
demasiadamente os custos, configurando-se
como um dos principais problemas enfrentados
pelos pecuaristas. O início de operação do
Frigorífico Regional de Barreiras, atualmente
com obras civis concluídas e em fase final de
montagem,
criará
alternativa
para
a
comercialização de animais em pé, ao viabilizar
o abate de bovinos, suínos, caprinos e ovinos,
contribuindo efetivamente para a verticalização
da cadeia, agregando valor ao produto. Além
disso, o Frigorífico terá capacidade para
abastecer toda a região e contará com
câmaras
frigoríficas
para
servirem
de
entrepostos da distribuição varejista, além de
incentivar o surgimento de unidades de
beneficiamento e transformação local dos
produtos,
exportando
excedentes,
e,
finalmente, irá desempenhar importante papel
na melhoria da saúde pública, ao permitir o fim
dos abates clandestinos e o atendimento aos
requisitos previstos na Portaria 304, do
Ministério da Agricultura.
Entre as principais oportunidades, relacionamse:
•
silagem e armazenagem;
•
indústria de rações e farelo;
•
produção de ovos e pintos;
•
criação, abate e congelamento de
aves;
•
criação, abate e congelamento de
suínos e caprinos;
•
criação, abate e congelamento de
bovinos;
•
indústria de embutidos e carnes em
conserva;
•
curtume;
•
indústria manufatureira de couro;
•
indústria leiteira e de laticínios;
•
resfriamento e frigorificação.
Cadeia do Algodão
A cadeia do algodão, importante pela
potencialidade para gerar impactos positivos
na geração de emprego e renda, tem boas
possibilidades de desenvolvimento na região se
forem
atraídas
empresas
para
o
processamento
do
caroço
do
algodão,
produzindo óleo e torta, retendo parte da
produção, atualmente processada fora, e
facilitando a implantação de investimentos no
ramo de fiação, tecelagem, malharia, tinturaria
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e confecções, sobretudo se a instalação, no
Distrito Industrial de Barreiras, da empresa
Quatro-K
Têxtil
for
efetivada,
cujo
compromisso formal de implantação já foi
firmado com o governo baiano, para, numa
primeira
etapa,
produzir
fios
e,
posteriormente, fabricar tecidos. No caso do
ramo de confecções, poderão ser estimulados
investimentos de pequena monta para a
implantação de microempresas, aproveitando a
mão-de-obra
local.
Naturalmente,
a
viabilização de projetos nesta cadeia requer
acesso aos programas de incentivo creditício,
inclusive micro-crédito, e a capacitação técnica
e gerencial. Parcerias poderão ser articuladas
pelo poder municipal, no âmbito do Programa
de Desenvolvimento Industrial e de Integração
Econômica do Estado da Bahia – DESENVOLVE,
incluindo, ainda, ações do DESENBAHIA,
SEBRAE e Secretarias de Estado afins.
Entre as principais oportunidades, relacionamse:
•
indústria de fiação e tecelagem de
algodão;
•
indústria de confecção.
Comércio e Serviços
A importância de Barreiras reflete-se no papel
que desempenha na denominada região Oeste
da Bahia. Esta, formada pelas Regiões
Econômicas Oeste (14) e Médio São Francisco
(15), abrange 39 municípios 18 com 487.454
habitantes recenseados em 2000, subdivididos
em sete subespaços integrantes de três zonas.
Barreiras polariza o principal subespaço da
extensa zona da sub-bacia do rio Grande,
afluente da margem esquerda do São
Francisco, que engloba praticamente a metade
do oeste baiano. Atualmente, o município é o
maior pólo da região, abrigando a maior
concentração industrial, comercial e de
serviços. Por Barreiras passam os mais
importantes eixos rodoviários que ligam a
região às capitais do país, do estado e das
Regiões Nordeste e Centro-Oeste. A cidade,
cuja influência se exerce sobre a maior zona
produtora de grãos do estado, abriga a maior
concentração de investimentos produtivos
privados e dispõe da maior e mais importante
concentração de estabelecimentos comerciais e
de serviços da região.
18

R.E. 14: Barra, Bom Jesus da Lapa, Brejolândia,
Buritirama, Carinhanha, Feira da Mata, Ibotirama,
Iuiu, Malhada, Matina, Morpará, Muquém do São
Francisco, Paratinga, Riacho de Santana, Serra do
Ramalho
e Sítio do Mato; R.E. 15: Angical,
Baianópolis, Barreiras, Canápolis, Catolândia, Cocos,
Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do
Rio Preto, Jaborandi, Luiz Eduardo Magalhães,
Mansidão, Riachão das Neves, Santa Maria da
Vitória, Santa Rita de Cássia, Santana, Serra
Dourada, São Desidério, São Félix do Coribe,
Tabocas do Brejo Velho e Wanderley.
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Entre as principais oportunidades, relacionamse:
•
restaurantes, bares e lanchonetes;
•
casas para eventos;
•
empreendimentos teatrais e culturais;
•
livros, jornais e revistas;
•
produtos artesanais;
•
bordados;
•
cerâmica artesanal;
•
torrefação e moagem de café;
•
produtos de informática;
•
produtos de iluminação;
•
materiais de construção;
•
farmácias populares;
•
farmácia de manipulação;
•
produtos e equipamentos médicos;
•
autopeças;
•
oficinas mecânicas;
•
borracharia;
•
postos de combustíveis;
•
equipamentos de cozinhas industriais;
•
movelaria;
•
sonorização;
•
iluminação;
•
horto florestal;
•
apicultura;
•
hortas;
•
feira do verde;
•
viveiros e mudas;
•
urbanismo, arborização e paisagismo;
•
engenharia de tráfego;
•
sinalização viária;
•
cadastramento e geoprocessamento;
•
copiadoras;
•
serviços de telefonia e internet;
•
postos bancários e agências de
correios;
•
reparos de calçados;
•
pet-shops
e
clínicas
médicas
e
veterinárias;
•
incubadoras de empresas;
•
consultorias e auditagens;
•
ensino de línguas estrangeiras e
serviços de traduções;
•
segurança pessoal e patrimonial;
•
hotéis, SPA, motéis e pousadas;
•
entretenimento e eventos;
•
souvenires;
•
hotéis-fazenda;
•
eco e agro-turismo;
•
aluguel de equipamentos de esportes e
lazer;
•
turismo e guias de turismo;
•
vestuário, materiais e equipamentos
esportivos e de lazer;
•
academias de ginástica;
•
complementos alimentares e bebidas
isotônicas;
•
varrição e coleta de lixo;
•
limpeza e despoluição;
•
educação ambiental;
•
drenagem, saneamento
e infraestrutura básica.

11.3. Projetos Estratégicos
O PDU propõe a implementação de quatro
projetos estratégicos, que são intervenções de
impacto na cidade, objetivando contribuir para
o desenvolvimento urbano e produzir efeitos
socioeconômicos positivos no curto prazo. São
essenciais à estratégia de desenvolvimento
urbano, pois reestruturam “locais estratégicos”
apontados pela comunidade e decorrem das
linhas
adotadas
nos
campos
do
desenvolvimento econômico e social, da
qualificação ambiental, da melhoria da
qualidade de vida e da estruturação urbana.
De efeito multiplicador, irão contribuir na
dinamização e diversificação da economia do
município e sua execução irá acarretar o
surgimento de oportunidades de negócios em
áreas diversas.
Orla do Rio Grande
Este projeto tem dois objetivos distintos e
integrados: por um lado, contribuir para a
solução
de
um
problema
viário,
proporcionando uma opção ao tráfego na
rodovia BR-020 e, por outro, a requalificação
urbana da orla do rio visando tornar a vida na
cidade mais saudável e agradável, oferecendo
opções de esporte, lazer e geração de
empregos e renda para a comunidade
barreirense. Foi desenvolvido levando em
consideração os conceitos fundamentais de
integração social e etária e de sustentabilidade
econômica e ambiental, com base nas
principais demandas da população.
Revitalização do Centro da Cidade
O centro comercial e de serviços de Barreiras
está se expandindo rapidamente, absorvendo
as edificações habitacionais dos bairros
vizinhos que, em alguns casos, sofrem apenas
mudança de uso, enquanto, em outros, são
reconstruídas com gabaritos maiores. Ao
mesmo tempo, vem sofrendo um processo de
desqualificação, perdendo as suas funções de
centro cultural, boêmio e de entretenimento e,
principalmente, suportando a dilapidação de
sua beleza formal, devido ao descontrole sobre
os projetos das novas reformas e edificações.
O projeto de Revitalização do Centro
contempla algumas demandas importantes da
comunidade barreirense.
Centros Poli-esportivos Nucleados
Dentro das deficiências apresentadas pela
cidade, a quase inexistência de equipamentos
esportivos
é
um
fato
que
penaliza,
principalmente, os bairros mais carentes, onde
a violência adolescente-juvenil tende a se
agravar em função dos reflexos da exclusão
econômico-social.
O
projeto
objetiva
democratizar o acesso à prática esportiva,
visando a melhoria da saúde física, psíquica e

emocional
de
crianças
e
adolescentes,
principalmente aqueles em situação de
vulnerabilidade social além de proporcionar
lazer
e
entretenimento
aos
cidadãos
barreirenses. Cada centro irá desenvolver
atividades esportivas diferenciadas para que os
jovens tenham maior oportunidade de escolha
e pratiquem os esportes para os quais tenham
maior aptidão. Deverão proporcionar a prática
de atletismo, esportes e ginástica aquáticos,
esportes coletivos, tradicionais e radicais,
entre outros.
Urbanização da Barreirinhas
A localização estratégica do projeto, nas
proximidades de importante via secundária, e
a importância do mesmo em termos de
recuperação e proteção do patrimônio público
– antiga usina hidroelétrica - numa cidade que
quase não dispõe de monumentos históricos
fizeram a inclusão deste projeto, considerado
como estruturante pela comunidade, na
condição de estratégico. A via de acesso
mencionada acesso principal ao bairro, é
dotada de um grande canteiro central, que
dispõe das condições necessárias para abrigar
equipamentos de lazer de porte, uma das
demandas mais freqüentes dos moradores. As
ruínas da antiga usina hidroelétrica, construída
pelo Engenheiro Geraldo Rocha, é um local
bastante aprazível e justifica uma intervenção
urbanística a altura de seu valor cultural e
histórico. O antigo abatedouro municipal
também de valor cultural e patrimonial
importante compõem o cenário adequado para
a implantação do projeto que irá contribuir,
sobremaneira, na criação de postos de
trabalhos e na promoção de excelentes
oportunidades de negócios, acarretando a
dinamização e diversificação da economia
local.

11.4. Programas Estratégicos
Os
programas
estratégicos
contemplam
projetos harmônicos que envolvem atividades
e ações de duração continuada, podendo trazer
em seu escopo, sub-programas e projetos, que
em conjunto produzem efeito sinérgico, mas
que de forma isolada dificilmente poderiam
acarretar resultados de impacto para o
desenvolvimento urbano, o que não lhes retira
a importância, face aos benefícios sociais,
econômicos e/ou ambientais que produzem.

11.5. Projetos Estruturantes:
São projetos que causam impactos na
estrutura urbana, produzindo efeitos no curto e
médio prazos, beneficiando diretamente as
áreas circunvizinhas à sua implantação e,
indiretamente, a cidade, não sendo, contudo,
considerados prioritários pela população.
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11.6. Oportunidades de Negócios Geradas pelos Diversos Projetos
Projeto Estratégico Orla do Rio Grande
Área de abrangência
Intervenções
Margem direita da orla do rio Elaboração de projeto urbanístico
Grande
e de tratamento paisagístico com
implantação de via marginal ao
rio.
Estabelecimento da linha de base
e avaliação ambiental e auditoria
dos ativos.
Recomposição da vegetação
natural.
Implantação de quadras poliesportivas, equipamentos de
ginástica e esportes radicais,
jardins, parques infantis, pista
para cooper, píer, calçadão,
ciclovias, camping, píer e mirante.

Geração de negócios
Arquitetura, urbanismo e
projetos.
Paisagismo.
Iluminação.
Construção civil.
Materiais de construção.
Horto florestal.
Apicultura.
Hortas e Feira do verde.
Arborização e paisagismo.
Lojas de roupas e equipamentos
esportivos.
Aluguel de bicicletas, barcos e
pedalinhos.
Equipamentos de lazer.
Mobiliário urbano.
Equipamentos urbanos.
Lanchonetes, bares e
restaurantes.
Sanitários públicos.
Enfermarias.
Massagens.
Quiosques comerciais.
Iluminação pública.
Construção civil.
Serviços de navegação fluvial
esportiva e recreativa.
Reparos de calçados.
Varrição e coleta de lixo.

Projeto Estratégico Revitalização da Centro da Cidade
Área de abrangência
Área central da cidade
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Intervenções
Geração de negócios
Elaboração de projeto de reArquitetura, urbanismo e
urbanização e paisagismo do cais, projetos.
praças e equipamentos públicos.
Paisagismo.
Iluminação.
Construção civil.
Materiais de construção.
Mobiliários urbanos.
Sinalização visual e viária.
Engenharia de tráfego.
Semáforos.
Arquitetura e projetos.
Implantação dos seguintes
Paisagismo.
equipamentos: teatro municipal,
Iluminação.
Casa dos Conselhos, Central de
Construção civil.
Atendimento ao Turista, SAC e
Materiais de construção.
nova praça de alimentação.
Móveis de escritório.
Equipamentos cênicos e de som.
Equipamentos e mobiliário
urbanos.
Consultoria em plano de
transporte e circulação viária.
Lanchonetes, bares e
restaurantes,
Cinema, vídeos, artigos
eletrônicos, Internet e cybercafés.

Projeto Estratégico Centros Poli-esportivos Nucleados
Área de abrangência
Bairros carentes da Cidade

Intervenções
Centro de atletismos, esportes
aquáticos, esportes coletivos,
atividades esportivas, inclusive
para portadores de necessidades
especiais.

Serviços na área médica e
ambulatorial;
Serviços bancários e de
comunicação.
Comércio

Geração de negócios
Arquitetura, urbanismo e
projetos.
Iluminação e Paisagismo.
Construção civil.
Materiais de construção.
Equipamentos esportivos e
mobiliário especializado.
Sinalização visual.
Academia de ginástica.
Consultórios médicos e de
enfermagem.
Postos bancários.
Internet e computação.
Casas lotéricas.
Postos de correios.
Lojas de conveniências.
Lanchonetes.
Locação para VHS e DVD.
Lavanderias.
Venda e locação de roupas,
confecção, artigos e
equipamentos esportivos.
Construção civil e materiais de
construção.

Projeto Estratégico Urbanização da Barreirinhas
Área de abrangência
Bairro da Barreirinhas

Intervenções
Elaboração
de
projeto
urbanístico e de tratamento
paisagístico.
Implantação de quadras poliesportivas, equipamentos de
ginástica e esportes radicais,
jardins, parques infantis, pista
para cooper, píer, calçadão,
ciclovias.
Comércio.
Serviços.
Praça de alimentação.

Centro de Convenções

Geração de Negócios
Arquitetura, urbanismo e
projetos.
Iluminação e Paisagismo.
Construção civil.
Materiais de construção.
Arquitetura, urbanismo e
projetos.
Paisagismo.
Equipamentos de ginástica e
esportivos.
Iluminação.
Construção civil.
Materiais de construção.
Lojas de materiais esportivos,
confecções.
Lojas de conveniências,
lanchonetes, bares e
restaurantes.
Empresas de estacionamentos e
segurança
Sinalização visual e viária.
Arquitetura, urbanismo e
projetos.
Iluminação e Paisagismo.
Construção civil.
Materiais de construção.
Marcenaria e mobiliário.
Equipamentos cênicos e
sonorização.
Empresas de cerimonial e
eventos.
Tradução e receptivo.
Restaurante
Fornecimento de alimentação.
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Programa Estratégico Urbanismo e Paisagismo
Área de abrangência
Toda a cidade

Intervenções
Elaboração de projeto
urbanístico e de tratamento
paisagístico de vias.

Elaboração de projeto de
cadastramento e re-urbanização
de praças e áreas públicas.
Educação ambiental

Geração de Negócios
Arquitetura, urbanismo e
projetos.
Paisagismo.
Iluminação.
Construção civil.
Materiais de construção.
Arquitetura, urbanismo e
projetos.
Cadastramento.
Construção civil.
Materiais de construção.
Consultoria ambiental.
Saneamento.
Limpeza urbana.

Programa Estratégico Bem Viver
Área de abrangência
Toda a cidade

Intervenções
Educação ambiental,
saneamento básico, drenagem,
melhorias das condições
sanitárias.
Plano de Gestão de Limpeza
Urbana
Construção de sanitários e
moradias.

Geração de Negócios
Construção civil.
Materiais de construção.
Consultoria ambiental.
Saneamento.
Limpeza urbana.
Empresa de consultoria e
projeto.
Construção civil.
Materiais de construção.
Arquitetura e projetos.
Construção civil.
Materiais de construção.

Programa Estratégico Reordenamento do Abastecimento
Área de abrangência
Toda a cidade

Intervenções
Relocação da feira municipal.

Construção do Centro
Distribuidor e dos Núcleos de
Abastecimentos

Feiras Itinerantes
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Geração de Negócios
Construção civil.
Material de construção.
Transporte
Mobiliário urbano e sinalização
viária.
Cadastramento e
geoprocessamento.
Arquitetura, urbanismo e
projetos.
Cadastramento.
Construção civil.
Material de construção.
Transporte e armazenagem.
Balanças.
Estacionamento.
Limpeza.
Mobiliário e equipamentos
técnicos.
Lanchonetes, posto bancário e
correio.
Construção civil.
Materiais de construção.
Consultoria ambiental.
Saneamento.
Limpeza urbana.

Projeto Estruturante Anel Viário
Área de abrangência
Parte norte e noroeste da
cidade

Intervenções
Implantação de anel viário.

Geração de Negócios
Construção civil.
Materiais de construção.
Arquitetura e projetos.
Engenharia de trânsito.
Setor de apoio rodoviário.
Postos de gasolina.
Lojas de autopeças.
Revendedora de veículos e
carros pesados.
Motel e hotel.

Projeto Estruturante Centro Administrativo Municipal
Área de abrangência
Toda a cidade

Intervenções
Edifícios públicos
Infra-estrutura básica
Urbanismos e paisagismo

Geração de Negócios
Arquitetura, urbanismo e
projetos.
Paisagismo.
Iluminação.
Construção civil.
Materiais de construção.
Móveis de escritório.
Empresas de Estacionamentos e
de segurança.
Limpeza.
Venda de materiais de escritório
e computadores.

Projeto Estruturante Urbanização das Margens do Rio de Ondas
Área de abrangência
Margens do trecho municipal do
rio de Ondas

Intervenções
Reordenamento urbano das
margens do rio.

Geração de Negócios
Empresas de consultoria
ambiental.
Fossas ecológicas.
Construção civil.
Material de construção
Topografia.
Educação ambiental, limpeza e
despoluição.
Saneamento, drenagens e
esgotamento sanitário.
Reflorestamento.
Entretenimento e turismo
ecológico.
Aluguel de barcos, pedalinhos,
bicicletas e caiaques.

Projeto Estruturante Distrito Industrial para Micro e Pequenas Empresas
Área de abrangência
A definir

Intervenções
Implantação de área industrial
planejada.

Geração de Negócios
Consultoria
Construção civil.
Sondagem e topografia.
Terraplenagem.
Cadastramento.
Infa-estrutura industrial básica.
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11.7. Conclusão e Recomendações
A produção agropecuária, a existência de
regular infra-estrutura industrial, comercial,
bancária, de telecomunicações e demais
serviços, além da presença de grupos
empresariais de porte, conferem ao município
espaço propício ao fortalecimento de cadeias
produtivas
agroindustriais.
Além
disso,
Barreiras
poderá
consolidar-se
como
significativo pólo de serviços, atendendo toda a
demanda de mercado da região que polariza.
A
verticalização
agroindustrial
tem
se
intensificado nos últimos anos a partir da
realização de investimentos atraídos, de um
lado, pela disponibilidade de matérias-primas
agrícolas e, de outro, pelas possibilidades de
expansão de mercados regionais, em particular
o nordestino, e também do mercado nacional e
externo 19. Os programas de incentivos,
estadual e municipal, e as parcerias com
segmentos produtivos podem atuar com mais
efetividade, impulsionando vigorosamente o
desenvolvimento
do
município.
Algumas
lacunas, no entanto, precisam ser trabalhadas,
de um lado, para suprir a necessidade de uma
melhor integração entre os diversos incentivos,
para evitar duplicidade de ações e desperdício
de recursos, e, do outro, para eliminar
entraves decorrentes dos fatores sistêmicos da
competitividade, especificamente os referentes
ao escoamento da produção.
O custo de transporte é um fator crucial para a
competitividade da agroindústria e para as
estratégias de integração vertical e espacial,
colocando Barreiras em desvantagem, diante
da situação das rodovias utilizadas no
escoamento da produção, elevando os custos
dos seus produtos. Os investimentos previstos
pelos governos federal e estadual no setor de
transportes não vêem acontecendo. Da mesma
forma, as obras do sistema intermodal de
transporte Barreiras/Juazeiro/RMS; de infraestrutura do Porto de Aratu, cuja capacidade
encontra-se comprometida com as indústrias
petroquímica e automobilística; de recuperação
e melhoramento da infra-estrutura do Porto de
Salvador; os estudos para a construção de um
novo porto na Baia de Todos os Santos; além
daquelas de recuperação das estradas, estão
todas em compasso de espera. O Porto de
19

O Governo do Estado tem incentivado, através de
alguns programas, a implantação de
empreendimentos agroindustriais, a saber: Programa
de Promoção do Desenvolvimento da Bahia (ProBahia), substituído em 2002 pelo Programa de
Desenvolvimento Industrial e de Integração
Econômica do Estado da Bahia - DESENVOLVE,
AGRIINVESTI, PROALBA, além de protocolos
firmados com o Banco do Nordeste, Banco do Brasil
e a Agência de Fomento do Estado da Bahia DESENBAHIA. Na esfera municipal existem
incentivos na área tributária, de ISS e IPTU, e apoio
infra-estrutural.
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Malhado, em Ilhéus, após investimentos
efetuados pelas empresas CARGIL e CEVAL,
encontra-se adequado para a exportação de
grãos, no entanto sua capacidade está
totalmente comprometida com a exportação de
soja e farelo daquelas empresas. Cabe aos
poderes estadual e municipal desenvolver
ações firmes junto ao governo federal e setor
privado,
no
sentido
de
viabilizar
os
investimentos necessários. Caso contrario, é
provável que o escoamento da produção da
região se faça por portos do Ceará,
Pernambuco e Maranhão, estados que estão
estruturando e adequando seus sistemas
viários e portuários para a exportação de grãos
e produtos agroindustriais.
A capacitação de mão-de-obra local merece
atenção especial, pois as empresas encontram
dificuldades
para
recrutar
trabalhadores
qualificados, tendência a ser agravada com a
implantação de novos empreendimentos. Para
as intervenções necessárias, importantes
papéis caberão ao Centro Federal de Educação
Tecnológica
(CEFET)
e
Universidade
e
Faculdades existentes, devendo todos se
preparar para atender às exigências, pois
existem
possibilidades
de
crescimento,
sobretudo em áreas não atendidas atualmente,
como
fisioterapia,
medicina,
medicina
veterinária, técnicos em fruticultura, entre
outras. Os cursos de nível superior atualmente
oferecidos são, na sua maioria, teóricos, não
existindo, por exemplo, curso prático e centro
de pesquisa na área de agronomia e os
técnicos demandados são recrutados fora do
município.
Barreiras enfrenta séria dificuldade por seu
Aeroporto não permitir a operação de aviões
de passageiros e de cargas de médio e grande
porte. Para a adequação do Aeroporto,
pretende-se o alongamento da pista existente
em 600 m, criação de sistema de segurança
apropriado, aumento do número de leitos em
UTI’s na cidade e instalação de alfândega,
embora esta última exigência não seja
prioritária. Contudo, diante da crise do setor
aeroviário nacional e a indefinição das soluções
que
serão
adotadas
para
solucioná-la,
quaisquer investimentos no Aeroporto deverão
ter a garantia que não ficarão ociosos por
inexistência de linhas aéreas para atendimento
da cidade.
Finalmente, o extraordinário fluxo de veículos
pesados, de 30 t a 40 t , pelo centro da cidade,
principalmente durante as safras de grãos,
provenientes das rodovias estaduais e federais
que cortam o município, causam efeitos
terrivelmente danosos à população, submetida
à poluição atmosférica, sonora e visual,
acidentes e atropelamentos, e à infra estrutura
urbana,
em
permanente
estado
de
degradação, configurando um fator crítico a ser
eliminado com prioridade e urgência, para que

Barreiras possa atender à sua vocação de pólo
regional econômico e de serviços.
Uma última observação deve ser feita a
respeito do setor terciário da economia local.
Este deve merecer a maior atenção das
autoridades
municipais,
empresários
e
organizações da sociedade civil, pois poderá
aliar as vantagens competitivas da cidade a
empreendimentos acessíveis ao pequeno e
médio capital e fortemente geradores de
postos de trabalho. A infra-estrutura de
serviços já existente, em condições de atender
demandas sub-regionais e, em alguns casos,
regionais, deve ser fortalecida e ampliada,
sobretudo com referência à saúde, educação
superior, serviços públicos e turismo.
A ampliação e multi-especialização da oferta
de serviços de saúde impõe-se não só como
fator de inclusão social e bem estar humano,
mas, também, como dínamo para a economia
local, envolvendo a prestação de serviços
especializados
por
hospitais,
clínicas,
laboratórios e consultórios, representação e
comércio de máquinas e equipamentos
médicos, gerenciamento da divulgação de
conhecimento médico por intermédio de
cursos,
simpósios,
feiras,
seminários,
congressos e afins. As grandes distâncias e
dificuldades de transporte entre Barreiras Salvador - Brasília, podem ser transformadas
em oportunidades para a evolução do setor, tal
como, aliás, vem acontecendo com Teresina
(PI), cujo case poderia servir de parâmetro
para Barreiras.

agências e representações de organismos
ligados aos agronegócios, administração de
bacias hidrográficas, cultura, cidadania, meio
ambiente, entre outros.
Finalmente, o turismo, inegavelmente tem um
amplo campo para se desenvolver no
município e vem recebendo, ultimamente, do
poder público municipal atenção especial. A
possibilidade de investimentos para o setor por
intermédio do PRODETUR II, as ações
empreendidas, como a recente realização da
Oficina de Elaboração de Estratégias de
Desenvolvimento do Turismo Sustentável
Municipal, no âmbito do Programa Nacional de
Municipalização do Turismo, e a criação da
Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e
Turismo são indicações bastante claras do
interesse da municipalidade no setor. É
recomendável que os projetos iniciais para o
setor levem na devida conta as dificuldades de
acesso a Barreiras, tornando alto a relação
custo/benefício
para
turistas
de
cidades/regiões distantes, que dispõem de
alternativas para as atrações oferecidas. Para
residentes em cidades próximas, contudo, tal
relação torna-se menor, fator que pode ser
importante para defini-los, prioritariamente,
como público alvo.

A educação de terceiro grau e pós-graduação
tem invejável potencial de desenvolvimento
local, contando, atualmente, com um campus
universitário público avançado e dois embriões
de
universidades
privadas
em
franco
crescimento e diversificação. Além disso, a
comunidade reclama a instalação de uma
universidade federal ou estadual. O setor de
pesquisas também está fortalecido pela
existência de unidades locais de instituições
importantes no ramo. A disponibilidade de
profissionais capacitados na cidade é um dos
principais fundamentos da proposta de criação
da AMDES, conforme apresentado no capítulo
3. Contudo, outros serviços poderão se
viabilizar com o fortalecimento de Barreiras
como
pólo
educacional
superior,
para
atendimento aos estudantes da região que
afluirão
à
cidade,
como
moradias
universitárias, livrarias, copiadoras, centros de
serviços
digitais,
bares,
restaurantes,
lanchonetes,
transporte
municipal,
entre
outros.
Os estabelecimentos de serviços públicos,
governamentais, privados e do terceiro setor,
bastante representativos em Barreiras, podem
exercer grande atratividade à instalação de
novos serviços, tais como sucursais, filiais,
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