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INTRODUÇÃO 

 No contexto da dinâmica espacial principalmente com relação aos aspectos que 

envolvem território e territorialidade, fronteiras e superfícies em estruturas ambientais 

associadas com políticas destinadas à gestão do território, a aplicação da cartografia como 

linguagem é essencial. Visto que insere na geografia uma perspectiva de analise mais 

privilegiada em termos precursores de conceitos e até mesmo como bases para o 

desenvolvimento de teorias transformadoras do pensamento geográfico. Neste sentido, o 

mapeamento desses temas da geografia, proporciona uma compreensão da realidade que 

embora seja representado de forma bidimensional busca uma relatividade espacial. 

De um lado tem-se o grande crescimento da cidade e da população espalhando por 

diversas áreas e de outro, intensifica-se o grau de funcionalidade dos centros urbanos 

criando em certos casos áreas especializadas dentro da organização territorial, resultante da 

consolidação das relações de produção que regulam a sociedade contemporânea. 

Neste contexto, enquadra-se o presente trabalho, que é resultado da elaboração do 

Relatório da Pesquisa intitulada “Atlas Geográfico do Município de Vitória da Conquista”. 

Para realizar esta pesquisa, foi preciso realizar o estudo sobre a configuração territorial e a 

questão dos limites e fronteiras do município de Vitória da Conquista, visto às dificuldades 

encontradas para a definição cartográfica do município e do perímetro urbano da cidade, de 

acordo com a legislação estabelecida para tal fato. 

O ponto de partida para análise é a dinâmica espacial, promovida pelas relações 

sociais, culturais e econômicas, buscando um diagnóstico estrutural e conjuntural dos 

aspectos mais relevantes da configuração do município de Vitória da Conquista. Tendo 

como princípio, as contradições que circundam o espaço geográfico, contando com uma 

base conceitual elucidativa dessas questões. 

                                                 
1Texto produzido como parte integrante do projeto de pesquisa Atlas do município de Vitória da 

Conquista - Ba, cadastrado no Programa de pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia – UESB. 

 
2 UESB altemar@uesb.br 
3 UESB – anferraz@uesb.br 
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A análise da configuração territorial e da dinâmica espacial exige para seu eficiente 

enquadramento, algumas considerações teórico-conceituais, primando por uma metodologia 

e a relevância estrutural do tema. 

Analisar a cidade de Vitória da Conquista e o modo como ela foi se consolidando 

territorialmente, partindo da análise da dinâmica espacial, como ela insere-se nas novas 

condições das relações sociais, econômicas e políticas é um dos objetivos centrais deste 

trabalho. Para tanto, foi abordado teoricamente a funcionalidade, a abrangência regional, a 

origem da cidade, as funções desempenhadas, os setores produtivos, a estrutura interna da 

cidade e o seu significado. 

A estrutura da pesquisa para a Produção do Atlas foi feita de modo que buscasse 

entender a dinâmica Espacial de Vitória da Conquista. Para isso, existe uma abordagem do 

processo de formação sócio espacial, e da estrutura regional que a cerca. Ocorre também, 

uma análise do espaço produtivo e suas implicações, além de uma análise geoambiental 

que procura desvendar a atual estrutura de uso dos solos, da geomorfologia, da hidrografia, 

do clima, pois é nessa base e a dinâmica espacial se desenvolve. 

A elaboração de mapas temáticos segue a lógica interna da cidade, suas 

contradições, desigualdades tanto na diferenciação espacial das moradias quanto na 

funcionalidade da cidade, buscando é claro, elucidar a composição sociocultural e 

econômica da população local, com base no estudo da distribuição da renda, do grau de 

escolaridade e da ocupação efetiva da sociedade de Vitória da Conquista. Foram feitas 

algumas considerações sobre a temática analisada, discutindo a dinâmica espacial, e 

propondo alternativas que viabilizem o amadurecimento em torno da construção de uma 

sociedade mais justa. 

A CARTOGRAFIA E A CONSTRUÇÃO DO ATLAS GEOGRÁFICO 

Os mapas nos permitem desenvolver um domínio espacial e representar os 

fenômenos que compõe um determinado espaço. A leitura do espaço mediante os mapas e 

cartas são reveladoras de aspectos que o visível da paisagem às vezes não nos permite 

ver. Assim, para desenvolver uma geografia que permita um conhecimento do espaço 

produzido, torna-se essencial o uso de uma cartografia com base em técnicas e tecnologias 

capazes de romper com a idéia de espaço absoluto euclidiano para a construção de um 

espaço geográfico como espaço relativo. 

Neste caso, a cartografia seria a organização, apresentação, comunicação e 

utilização da geoinformação nas formas visual, digital ou táctil, que inclui todos os processos 

de preparação de dados, no emprego e estudo de todo e qualquer tipo de mapa. Nessa 

perspectiva pode-se dizer: 
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 Um mapa contém os elementos planialtimétricos fundamentais 

necessários à apresentação de um determinado espaço geográfico. 

Um conjunto de dados cartográficos arranjados em forma de mapa, 

propiciando referencias para os dados do usuário. TEIXEIRA & 

CHRISTOFOLETTI (1997p 55). 

De acordo com as diferentes formas de apresentação do mapa OLIVEIRA (1998), 

estabelece as diferenças básicas entre a carta, o mapa e a planta. A analise que nos 

interessa neste caso são os conceitos sobre carta e planta, por constituírem, neste trabalho, 

um conjunto maior do corpo da pesquisa. Em função dos diversos agentes que atuam na 

produção do espaço urbano, seu traçado toma várias formas dependendo da topografia, 

drenagem, do clima e outros. Para entendermos essa variação de termos, veja: 

Planta urbana é uma carta em escala grande das áreas de 

concentração populacional incluindo os seus subúrbios, em geral 

com a representação detalhada dos logradouros públicos e das 

informações inerentes às ruas; dos edifícios mais importantes e 

outras características compatíveis com a escala da carta. Sempre 

que houver importância, o relevo será representado. O mesmo que 

planta da cidade. (OLIVEIRA,1987 p. 83). 

 Ainda com relação ao espaço urbano, Oliveira mostra a idéia da Cartografia Urbana 

como sendo parte da Cartografia Geral que trata da representação de áreas urbanas. 

Assim, a representação do urbano pode ser entendida como sendo uma importante ação da 

cartografia que remete à geografia o desenvolvimento de ferramentas de estudo da cidade, 

de forma a compreender o processo de urbanização que dela evoluiu até o estagio atual e 

futuras projeções das formas e dinâmicas que possivelmente desencadearam nesse 

processo. 

 O planejamento urbano a médio e longo prazo torna-se imprescindível o uso do 

instrumento cartográfico. Por exemplo, a elaboração de um plano diretor, de um plano de 

saneamento ambiental, de um plano de expansão urbana. 

A CARTOGRAFIA TEMÁTICA E OS ATLAS 

 Os mapas nos Atlas não estão restritos a algum tipo particular. Estes variam de tipos 

gerais (Atlas de referência), que normalmente representam o mundo e ou grandes áreas do 

globo, adaptadas à escala de publicação. Já os Atlas temáticos ou especiais tratam de 

temas específicos ou de áreas menores com análises que levam em consideração o plano 

da qualificação e quantificação de temas específicos tais como dados socioeconômicos, 

eventos geoambientais, dados populacionais, de urbanização, entre outros. 
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 No plano conceitual, a cartografia temática parte sempre de um mapa básico ou 

mapa de fundo. Embora pareça menos rigoroso na precisão, é necessária uma base segura 

para evitar erros de análise e tomada de decisões. Será neste mapa que o Geógrafo e ou 

qualquer pessoa interessada, irá fazer sua leitura e buscar informações para decidir suas 

ações. Portanto, todas as informações contidas no mapa devem ser o mais próximo da 

realidade evitando, no trato estatístico, intervalos longos, adotando escalas compatíveis e 

simbologias adequadas. Estabelece-se assim que cartografia temática: 

Trata da parte da Cartografia que diz respeito ao planejamento, 

execução e impressão de mapas sobre um fundo básico, ao qual 

serão anexadas as informações através da simbologia adequada, 

visando atender às necessidades de um publico especifico 

(DUARTE, 1995, p.7) 

Já BRITO (1999, p. 5) apud OLIVEIRA et. al (2004) Afirma que “A Cartografia 

Temática é um ramo especifico da Cartografia, cujo maior objetivo é apresentar a 

distribuição espacial de uma ou mais ocorrências ou fenômenos sobre uma base 

cartográfica coerente ou precisa”. Numa visão mais abrangente, o mapa temático deve 

emitir uma informação e ao mesmo tempo comunicar-se e permitir interpretação, a 

Cartografia Temática em seu âmbito especifica, tem uma tríplice função: registrar, tratar de 

comunicar informações” (MARTINELLI, 1991,p.38). [...] destaca o processo de 

informatização na elaboração de mapas temáticos. A substituição do mapa elaborada 

analogicamente por meio digital pode ser encontrado hoje em softwares mais comuns para 

SIG que permitem elaborar mapas temáticos a partir de bases disponíveis e ou adicionadas. 

Assim: 

Hoje, grande parte da geração, tratamento e fornecimento de informações 

estão automatizados. Diz-se da informática, a ciência que aplica à 

informação um tratamento lógico e automático. É possível, assim, 

acelerar o fluxo de informações solicitadas pela demanda, diminuindo 

sensivelmente o tempo entre as observações de campo e a 

disponibilidade das informações para os usuários (MARTINELLI, 1991, p. 

43). 

A facilidade da automatização dos mapas permite uma melhor manipulação e 

rapidez na informação uma vez que ocorre uma interação entre o usuário e o meio gerador. 

Daí: 

Os mapas digitais também chamados interativos podem ser modificados 

sempre que necessário pelo usuário. Estas modificações passam a fazer 
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parte da estrutura do mapa que, uma vez pronto, pode também se tornar 

um elemento de consulta interativa. (BRITO, 1999, p.19) 

Outro fator a ser observado é o objetivo do mapa. O uso de mapas tem sido deixado 

de lado pela falta de objetividade dos mesmos. Muitas vezes tem um fim em si mesmo sem 

utilização em processos decisórios. Chama-se atenção para a observação que: 

Não tem sentido elaborar um mapa sem antes definir a quem servirá, 

pois não se trata somente de um meio para visualizar a distribuição das 

informações georeferenciadas, mas também uma poderosa ferramenta 

de análise e correlação das informações por ele transmitidas. (BRITO, 

1999, p.46). 

Isso indica que não é uma base simples que vai tornar um mapa próprio para 

consulta. Corre-se o risco de trabalhar com cartogramas que é: 

Representação gráfica, geralmente em escala pequena, na qual a 

ocorrência de um fenômeno em um determinado espaço é representado 

mediante o uso de variáveis.(cor, forma, orientação, tamanho, 

granulação), privilegiando a informação transmitida, em detrimento da 

precisão cartográfica. TEIXEIRA & CHRISTOFOLETTI (1997, p. 55) 

O mapa temático não se constitui como tal, mesmo em meio digital, mas é produto 

do SIG. Os requisitos de um SIG mais robusto podem ser notados no processo de 

mapeamento temático digital, desde sua precisão até possibilidade de georreferenciamento. 

É certo, também, que todo SIG gera mapas temáticos. Todavia, não é senso comum que 

todo programa de mapeamento temático seja, por natureza um SIG. Depende do número de 

informações a serem processadas e da capacidade de absorção do aplicativo. 

VITORIA DA CONQUISTA NO CONTEXTO REGIONAL E SUA CONFIGURAÇÃO 
TERRITORIAL 

Em se tratando da configuração territorial, evidenciam-se diversas abordagens, no 

dizer de MILTON SANTOS (1997), a configuração territorial é o território e mais o conjunto 

de objetos existentes sobre ele; para Santos, seja qual for o país e o estágio do seu 

desenvolvimento, há sempre nele uma configuração territorial formada. Já RAFFESTIN 

(1993), não tem dúvida de que os geógrafos vêm confundindo território com espaço. Para 

ele, apenas quando os “atores” se apropriam de um espaço é que este se torna território, ou 

seja, territorializam o espaço. Neste sentido, ocorre a territorialidade que é multidimensional 

já que o espaço é a forma das coisas. Assim, o território se forma a partir do espaço, pois a 

dimensão espacial é anterior à territorial, LEFEBVRE (1980), demonstra isso muito bem 

quando analisa a transformação do espaço pelos circuitos e fluxos que instalam tais como: 
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rodovias, canais, estradas de ferro circuitos comerciais e industriais etc. o território nessa 

perspectiva é um espaço onde se projetou uma sociedade movida pelo trabalho. É neste 

contexto que podemos analisar a dinâmica interna das formações territoriais locais, 

regionais ou mesmo nacional. 

No caso de Vitória da Conquista, a sua configuração territorial, evidencia uma 

conjuntura regional marcada pela própria formação do território. Pode-se dizer que a atual 

configuração espacial do município está diretamente relacionada com o modo de como 

espaço foi e é produzido pelo homem bem como a sua organização em termos de estrutura 

e, necessidades locais e, regionais que, de certa forma contribuíram para o estágio atual de 

desenvolvimento. 

Na análise da dinâmica espacial de Vitória da conquista, vários fatores foram 

abordados, mas a questão da funcionalidade como região merece destaque aqui nesse 

capitulo. Primeiramente, devemos ressaltar a expressiva homogeneidade da estrutura 

produtiva, sobretudo a do café e, mais recentemente, da pecuária e de algumas outras 

culturas agrícolas. O segundo momento, há de se considerar a forte ligação entre o espaço 

produtivo e o espaço funcional ao qual compõe a estrutura socioeconômica da cidade. 

 A capacidade de produção, e de reprodução, ou seja, de oferta e consumo, 

faz com que pessoas de diversas localidades se desloquem para aqui, em busca de bens de 

consumo e serviços. 

Vitória da Conquista é a cidade principal do sudoeste da Bahia (de acordo com a 

divisão da SEI-Ba), que é um centro para outras cidades não só do sudoeste como de 

outras regiões. 

A EVOLUÇÃO TERRITORIAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA E SUA ATUAL 
CONFIGURAÇÃO 

De acordo com (ROCHA & FERRAZ, 2004), O município de Vitória da Conquista 

possui uma história que remonta à colonização exploratória do território brasileiro, pertence 

ao processo de colonização portuguesa do século XVIII e início do século XIX. A busca do 

ouro, na faixa de terras entre o Rio Pardo e de Contas, aliado às políticas de interiorização 

do Governo Português, levaram a uma ocupação efetiva das terras hoje pertencentes ao 

município de Vitória da Conquista e Região. 

Existem diversas explicações históricas para a gênese do povoado que se tornou na 

cidade de Conquista e, de como ela era no passado uma delas pode ser observada nos 

manuscritos de viajantes europeus por essa região: “arraial da conquista, principal 

localidade do distrito, é quase tão importante quanto qualquer vila do litoral. Contam-se aqui, 

umas quarenta casas baixas e uma igreja em construção. Os moradores são pobres, daí a 
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razão dos ricos da região (...) “coronéis” que, empreenderam o domínio ao povo e ao 

território inclusive com a construção da igreja matriz.(...) passa por aqui, produtos como o 

algodão e boiadas que chegam a mil cabeças por semana, que vão para a baía.” 

(MAXIMILIANO, Von Neuwied. Apud MEDEIROS, 1977:7). 

O crescimento constante do povoado pela sua localização estratégica, isto é ponto 

de ligação entre o litoral e o sertão baiano, passa a ter no início do século XIX, status de 

Vila, cuja principal atividade econômica é o comércio, aliado à criação de gado. 

A localização do arraial que evoluiu para vila e que, mais tarde tornou-se Vitória da 

Conquista, foi constatada desde 1808, por um Viajante da Coroa que descreve: “A Villa está 

edificada em terrenos acidentados ao pé da serra do Periperi. As casas são térreas e a 

maior parte de telhas. A praça é quadriculada e de ladeira, ficando no centro da Matriz. 

(...)..” (AGUIAR, 1979.) 

Assim, percebe-se que a estrutura espacial da sociedade conquistense, remonta a 

própria origem e, os traços socioculturais presentes no convívio citadino são resultado de 

toda essa formação. Outro fator a considerar é que o status de Vila perdura por mais de 50 

anos e, em 1840, ocorre sua emancipação passando agora, para a categoria cidade 

embora, permanecesse com a mesma característica analisada anteriormente que é a 

condição de centro comercial e produtora agropecuária. 

Quanto à continuidade das terras, há de considerar que ela é remanescente da Vila 

de Santo Antônio da Jacobina criada em 1720 que administrava toda a extensão de terras 

entre o sertão da margem direita do Rio São Francisco, o Litoral baiano e sua fronteira com 

Minas Gerais; Cuja dimensão territorial era maior que a Espanha. Dessa comarca, 

desmembrou-se em 1810, a Vila Nova do Príncipe e Santana do Caetité. 

Já em 1840, desmembra-se e eleva-se à categoria de Cidade, tendo como nome 

oficial Imperial Vila da Vitória, formando uma área de aproximadamente 30.000 Km2. 

Constituía-se enquanto área urbana pequenas glebas produtivas tais como oficinas em nível 

de artesanatos, que produziam sapatos, chapéus de couro e de palha, selas e arreios em 

geral; de carpintaria, sobretudo de carros de bois e charretes, pequenas fundições de ferro a 

carvão, que fabricavam ferraduras, instrumentos cortantes entre outros. 

 Em 1880, desmembra–se a Vila de Poções que leva consigo cerca de 12.000 Km2, 

em 1921, perde outra porção territorial com o desmembramento de Encruzilhada além da 

porção cedida para Itambé em 1927. Outros desmembramentos territoriais ocorreram 1961 

e 1962, quando foram criados os municípios de Cândido Sales, Belo Campo, Barra do 

Choça, Anagé e Caatiba. 
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Do ponto de vista econômico, permanece a predominância da agropecuária e do 

comércio local, só que se estende uma influencia maior para a formação de uma rede de 

pequenas localidades que mais tarde consolida-se como um pólo regional. Principalmente, 

entre as décadas de 1940, 1950 e 1960, quando se inicia a construção de várias estradas, 

que antes era apenas caminho de tropeiros, constituindo-se numa malha rodoviária ligando 

o Sul ao Nordeste, e o litoral baiano ao Oeste. 

Atualmente, percebe-se uma dinâmica muito mais presente no espaço local e 

regional de Vitória da Conquista dado ao impulso do setor industrial que sai do contexto 

local e passa abranger grandes empreendimentos a nível nacional e internacional. Outro 

crescimento presente é a confirmação da cidade como pólo educacional e de serviços tais 

como saúde e comércio. 

A DINÂMICA ESPACIAL URBANA DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Se analisarmos de forma mais profunda o fenômeno da urbanização, depararemos 

com a dificuldade de definir e concretizar a sua identidade específica. No caso de Vitória da 

Conquista, a urbanização é marcada pela rápida expansão do número de habitantes no 

meio urbano que, segundo dados do IBGE(2000), chega a mais de 84% do total. Isso 

demonstra uma urbanização intensa ultrapassando a média nacional que é de 79%. 

Com base em (ROCHA & FERRAZ, 2004), a configuração do espaço urbano do 

ponto vista político administrativo, a atual área foi definida de acordo com a lei municipal nº. 

205/80, que estabelece o atual perímetro urbano e, a lei nº. 798/95 estabelece oficialmente 

os bairros para o arranjo espacial urbano da cidade. Mais recentemente, outra lei nº. 952/98, 

cria novos bairros e redefine as fronteiras e limites do perímetro urbano que do ponto de 

vista funcional, é impreciso e não contempla áreas já urbanizadas ou em outros casos, 

estende demais a área urbana, incluindo muitas localidades tipicamente rurais ao contexto 

urbano. Tudo isso justificado por gestores como uma das maneiras de aumentar a 

arrecadação das finanças do município. 

Com isso, a cidade de Vitória da Conquista, atualmente conta com 24 bairros que 

englobam diversas áreas conhecidas popularmente como bairros e na verdade são 

loteamentos constituídos ao longo da expansão urbana, mas que por motivos ainda não 

explicados, são anexados nessa divisão interna que de fato não está totalmente clara para a 

sociedade local. 

A área de ocupação mais antiga da cidade de Vitória da Conquista é o centro, indo 

em direção norte e nordeste da cidade onde concentra-se a grande maioria dos serviços 

oferecidos, partindo para o norte e nordeste da cidade também são áreas mais antigas. Já 

as zonas leste, e sul apresentam uma dinâmica espacial muito mais intensa que são de 
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ocupação mais recentes do ponto de vista das moradias e demais equipamentos urbanos. 

Assim pode-se dizer que existe dois grandes conjuntos regionais no perímetro urbano da 

cidade que seriam um “núcleo central” que seria circundado pelas áreas periféricas. 

Neste “núcleo central” a formação das ruas são mais irregulares, tendo também 

como característica marcante o fato de serem estreitas, resultante do seu passado histórico 

divergindo bastante das áreas mais novas, com ruas e avenidas mais largas. Percebe-se 

nessas áreas de urbanização recente, um certo planejamento do ponto de vista de 

equacionamento territorial embora, na maioria das vezes as questões ambientais não são 

levadas em consideração. Uma delas, é topografia e drenagem que compõe o território 

urbanizado, neste caso, as ruas e avenidas são implantadas sem levar em conta essas 

vertentes naturais. 

ELABORAÇÃO DO ATLAS GEOGRÁFICO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

O processo de produção do Atlas geográfico de Vitória da Conquista foi dividido em 

etapas que vai desde a elaboração da base cartográfica em meio digital, tanto da planta 

urbana quanto do mapa do município, que posteriormente, associou-se a um banco de 

dados do Software MapViewer4, resultado do cruzamento de dados do stacart (IBGE, 2002) 

e dados de pesquisa de campo. Posteriormente, segue-se a produção dos mapas temáticos 

que compõe o Atlas em seu estágio final. 

O Atlas após seu resultado final pode apresentar versões em meio eletrônico e em 

forma de livros, isso depende da aquisição de financiamento para a sua publicação. 

POSSIBILIDADES DE USO DO ATLAS GEOGRÁFICO DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

Existe a possibilidade de integração de dados do meio físico e ou geoambiental com 

dados socioeconômicos tais como: Sistema produtivo, Hidrografia, Geomorfologia, 

Pedologia, Climatologia, Uso da Terra, Infra-estrutura, Educação, Saúde, Comunicações, 

Planejamento Urbano, Populacional, Planejamento geoambiental, Indústrias, Moradias, 

Renda, IDH, etc. 

A partir do banco de dados digital, há a possibilidade de atualizações rápidas e 

constantes dos cartogramas e mapas temáticos tanto da área urbana quanto do município 

como um todo, 

A plotagem e maior precisão das informações é uma vantagem do Atlas já que a 

localização espacial está em meio digital e sua atualização só depende da necessidade e da 

finalidade do uso que pretenda realizar pelo geógrafo, professor de geografia ou mesmo 

outro usuário. 
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Não se pode esquecer que em cartografia e principalmente em geografia, existem 

diferentes mapas para diferentes níveis de usuários, assim é essencial que se faça uma 

diferenciação para que um mapa destinado ao planejamento urbano por exemplo não seja 

destinado ao uso em sala de aula com alunos do ensino fundamental. Nesse trabalho, existe 

a possibilidade de produzir mapas com finalidades distintas e ao final o seu uso seja 

maximizado da melhor forma possível na compreensão do espaço geográfico. 

PROCEDIMENTOS EMPREGADOS NA ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA E 
DOS MAPAS TEMÁTICOS DO ATLAS 

 Entre os princípios do Geoprocessamento está a elaboração da base cartográfica 

que envolve desde o sensoriamento remoto – fotografia aérea, imageamento por satélite, ao 

levantamento de precisão a partir de GPS – Global Positioning System – objetivando situar 

dentro da malha de coordenadas, o fenômeno. A base cartográfica constitui entre as etapas 

um dos principais problemas para a execução do Sistema de Informações Geográficas por 

requerer uma série de procedimentos que evite, na manipulação de dados, interferências e 

imprecisões além de manter o nível de informações e de geração de mapas temáticos e de 

cruzamentos de dados numa sincronia que conduz a agregação de informações derivadas 

das primeiras. 

Os programas que manipulam Informações geográficas recebem tanto dados em 

formato raster quanto vetoriais que, digitalizados dentro de escalas compatíveis e 

georeferenciadas, podem, a partir deles e vinculados ao banco de dados, gerar a 

informação geográfica. 

A elaboração dos dados vetoriais e concepção da base cartográfica foi através da 

junção de imagens de satélite georeferenciadas, com o apoio de cartas topográficas em 

meio analógico e digital. 

Para esta pesquisa, foram utilizadas cartas digitalizadas que compreendem as folhas 

Vitória da Conquista, Belo Campo, Itambé e Itambé, cujos índices de nomenclatura SD 24 – 

Y – A – IV , SD 24 – Y – C – II , e SD 24 – Y – C – III , respectivamente. A junção destas 

cartas possibilitou a delimitação de formação do município de Vitória da Conquista, área da 

pesquisa e, em outra etapa, seguindo o mesmo procedimento foi elaborada a base da planta 

urbana. A montagem das cartas foi feita no software AutoCad R14 e depois inseridas as 

partes que faltavam, resultantes de imagens de satélite e ou fotografias aéreas. Nas 

imagens parciais das cartas foram conservadas as coordenadas UTM para 

georeferenciamento e inserida no software AutoCad R14, onde foi feita a montagem final. 

Foi feita a conversão em dxf e posteriormente no software mapviewer4, a associação das 

bases com o banco de dados para a geração dos mapas temáticos. 
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EXEMPLOS DE CARTOGRAMAS DO ATLAS E DETALHES DO PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO 

ASPECTOS FÍSICOS E OU GEOAMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

Um dos principais objetivos dessa etapa é a caracterização do meio físico por meio 

de diferentes elementos e da distribuição de suas principais unidades ocorrentes no 

município para uma analise geoambiental mais precisa. 

O processo de construção desses mapas foram com base em informações do 

Projeto RadamBrasil, folha SD24(1980), associadas à informações da Sei-ba(2003), seguida 

de levantamento de campo. 

De posse das informações, traçou-se sobre as coordenadas geográficas o tema 

pretendido, com o banco de dados cartográfico, associando-se layers de cada uma das 

informações que compõe a carta, 

Posteriormente, veio a criação do lay-out de apresentação: a montagem dos 

diferentes “layers” e do plano de fundo de forma a homogeneizar a distribuição das 

informações a serem apresentadas na carta ou mapa. Segue a classificação dos dados 

físicos e criação do mapa final no MapViewer4 e, exportado no formato figura(gif,jpeg, 

bitmap). 

Exemplo de cartograma regional com destaque para a base local. 
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Exemplos da associação de imagens de satélite com a base cartográfica. 

Uma visão empírica e teórica do meio. 
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Exemplos de mapas do meio físico 
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Exemplos de mapas do meio físico 
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Exemplos de mapas do espaço urbano 
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