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TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS E INDICADORES 

SOCIOAMBIENTAIS: O CASO DE EUNÁPOLIS-BAHIA 

 

RESUMO 

 

Nas últimas décadas, no Brasil, cidades médias e pequenas têm recebido 

empreendimentos que modificam a vida dos seus habitantes. Todavia o crescimento 

econômico de uma localidade nem sempre significa melhoria na qualidade de vida 

das pessoas. Estes aspectos reforçam a importância e a necessidade do estudo dos 

indicadores socioambientais em cidades com estas características, a exemplo de 

Eunápolis-BA, que possui a indústria de celulose Veracel Celulose S/A implantada 

em suas terras. No intuito de contribuir para o conhecimento de sua realidade local e 

para a criação de estratégias que favoreçam o desenvolvimento sustentável da 

região em que esta cidade se encontra, este trabalho de pesquisa teve como 

objetivo geral analisar a organização espacial e os indicadores socioambientais na 

cidade de Eunapólis-Ba, a partir da implantação desta indústria de celulose e papel. 

Para tanto, foram coletados dados por meio de pesquisa documental em órgãos 

públicos e particulares e registros disponíveis no website do IBGE. As áreas de 

interesse do estudo também foram percorridas para diagnosticar as condições 

ambientais e/ou sociais referentes às transformações espaciais ocorridas na cidade. 

Foram utilizados também fotografias aéreas, imagens de satélite e outros dados que 

auxiliaram na análise das questões que nortearam este trabalho. Os dados 

coletados foram analisados através da estatística descritiva e inferencial por meio do 

programa Excel®. Também foram produzidos mapas na escala 1:100.000, os quais 

foram analisados no software Arc Gis 10.1. Os resultados obtidos indicam a 

ocorrência de transformações espaciais ocorridas na cidade, no período estudado e, 

os indicadores socioambientais evidenciam aspectos positivos e negativos do 

processo de desenvolvimento. Novos estudos são sugeridos para melhor conhecer e 

compreender as nuances do desenvolvimento da cidade de Eunápolis-Ba. 

   

Palavras-chave: desenvolvimento; indústria; cidades médias. 

 

 



 

 

 

TRANSFORMATION SPACE AND SOCIAL ENVIRONMENTAL 

INDICATORS: THE EUNÁPOLIS - BAHIA CASE 
 

ABSTRACT 

 

In recent decades, medium and small cities of Brazil have been received 

developments that change the lives of its inhabitants. However the economic growth 

of a locality doesn’t always mean better quality of people’s life. These aspects 

reinforce the importance and the need to study the social and environmental 

indicators in Eunápolis city, Bahia, where  the pulp industry Veracel Cellulose S.A. is 

located on. In order to contribute to the knowledge of their local reality and to create 

strategies that promote sustainable development of the region in which the city is, 

this paper aim is to analyze the spatial organization and the social and environmental 

indicators in Eunápolis city, from the implementation of this pulp and paper industry. 

Therefore, data were collected through desk research in public and private agencies 

and records available on the IBGE website. The areas of study interest were also 

traveled to diagnose the environmental and / or social conditions relating to spatial 

changes in the city. There were also used aerial photographs, satellite images and 

other data that assisted in the analysis of questions that guided this work. The 

collected data were analyzed by using descriptive and inferential statistics through 

Excel®. Maps were also produced at 1: 100,000 scale, which were analyzed in the 

Arc Gis 10.1 software. The results indicate the occurrence of spatial changes in the 

city during the study period, and the social and environmental indicators show 

positive and negative aspects of the development process. Further studies are 

suggested to better know and understand the nuances of Eunápolis development. 

 

 

Keywords: development; industry; medium cities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

            Localizada no bioma Mata Atlântica, no extremo sul da Bahia, Eunápolis é 

considerada uma cidade média por possuir 100.196 mil habitantes (IBGE, 2010), 

como também por ser um centro comercial importante para a região em que se 

encontra e possuir, funcionando em seu território desde o ano de 2005, a indústria 

Veracel Celulose S/A. Para a sociedade, a implantação de uma indústria em uma 

localidade significa crescimento, melhoria na qualidade de vida e novas 

oportunidades. Entretanto, estudiosos, como Veiga, Sachs e Sen, têm demonstrado 

que, para a concretização das aspirações das comunidades envolvidas, faz-se 

necessário maior reflexão sobre todos os aspectos do desenvolvimento e sobre as 

relações sociais e ambientais que podem interferir diretamente na vida das pessoas.  

 Nas últimas décadas, no Brasil, cidades médias e pequenas têm recebido 

empreendimentos que modificam a vida dos seus habitantes. Todavia o crescimento 

econômico de uma localidade nem sempre significa melhoria na qualidade de vida 

das pessoas. As cidades médias lideram uma região, desempenham um papel 

político, econômico e social (Sposito, 2009) e caracterizam-se por ter entre 100.000 

e 500.000 mil habitantes ou possuir empreendimentos significativos para uma 

região.  

De acordo com Carlos (2012), o conteúdo do mundo moderno passa, assim, 

pelo desvendamento da cidade – do que ela se tornou – e passa ainda pelo debate 

sobre a sociedade urbana, pela discussão de um projeto capaz de orientar as 

transformações da cidade construída sob a lógica da acumulação capitalista em 

suas contradições. Para Sachs (2004, p.36), somente as ações “que promovam o 

crescimento econômico com impactos positivos em termos sociais e ambientais 

merecem a denominação de desenvolvimento”.  

 Neste sentido, Mendonça (2004) argumenta que, no desenvolvimento das 

cidades brasileiras, tem-se enfatizado o desenvolvimento econômico em detrimento 

da qualidade de vida de seus habitantes. Ainda segundo este autor, as atuais 

relações sociais, políticas e econômicas requerem uma nova dinâmica nas cidades, 

levando à necessidade de maior reflexão sobre o seu desenvolvimento e a 

qualidade de vida dos seus habitantes, assim como de todos os componentes 

ambientais e sociais que fazem parte deste contexto.  

          16 

 



 

 

 

 Santos (2006, p.12) define o espaço “como um conjunto indissociável de 

sistemas de objetos e de sistemas de ações”. Ainda segundo este autor, a 

importância de um elemento do espaço depende do conjunto da sociedade e se 

manifesta através da realidade do espaço em que se encontra inserido. O espaço se 

impõe em decorrência do que ele proporciona. O espaço hoje se encontra cada vez 

mais composto de objetos artificiais e assumindo fins estranhos ao lugar e aos seus 

habitantes (Santos, 2006). 

 Com a crescente necessidade de informações adequadas para a tomada de 

decisões no âmbito econômico, ambiental e social, tornam-se imprescindíveis 

elementos que possam medir o estado de um determinado fenômeno ou local, os 

quais são denominados indicadores.  Os indicadores objetivam agregar e quantificar 

informações para que sua significância fique mais aparente, simplificando os dados 

sobre fenômenos complexos, no intuito de melhorar o processo de comunicação 

entre os tomadores de decisão. Segundo Bellen (2005, p. 59), “Indicadores fazem 

parte do processo de compreensão das relações entre o homem e o meio ambiente 

dentro do campo do desenvolvimento. (...) E cada vez mais se torna necessário 

conhecer as particularidades dos diferentes sistemas, suas características e 

aplicações”.  

 Cabe esclarecer que a presente pesquisa teve na indústria o ponto de partida, 

todavia, não teve como objetivo analisá-la, mas a sua capacidade de transformar o 

espaço urbano eunapolitano.  Assim, este estudo teve o intuito de contribuir para o 

conhecimento de sua realidade local e para a criação de estratégias que favoreçam 

o desenvolvimento sustentável da região em que esta cidade se encontra. O que 

reforça a importância e a necessidade do estudo das transformações e dos 

indicadores socioambientais na cidade de Eunápolis.

       17 



19 

 

 

1.1 -  PROBLEMA DE PESQUISA  

 

O problema da pesquisa define-se na seguinte pergunta: A indústria de celulose 

tem influenciado na organização espacial e nas transformações socioambientais 

que estão ocorrendo em Eunápolis-Ba desde os anos 2000? 

 

 Objeto de estudo:  

Os indicadores socioambientais da cidade de Eunápolis-Ba a partir da 

implantação de uma indústria de celulose neste município. 

 

 Campo de aplicação: 

A localidade de estudo foi a cidade de Eunápolis localizada na região do 

Extremo Sul da Bahia. 

 

1.2 - HIPÓTESE  

 

Considerando o problema exposto anteriormente, a melhor resposta indicada 

como hipótese foi: A implantação da indústria de celulose em Eunapólis gerou 

transformações positivas e negativas para a cidade, modificando a sua 

organização espacial. 

  

1.3 - OBJETIVOS   

 

1.3.1 Objetivo Geral:  

 

 Analisar a organização espacial e os indicadores socioambientais na cidade 

de Eunapólis-BA, a partir da implantação da indústria de celulose.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Analisar a evolução espacial ocorrida na área urbana de Eunápolis-Ba, a 

partir da implantação da indústria de celulose entre os anos de 2000 e 2012; 
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 Analisar os indicadores socioambientais e a oferta de serviços na cidade de 

Eunápolis-Ba; 

 Verificar, junto aos órgãos públicos, as políticas públicas pensadas e/ou 

implantadas em Eunápolis-Ba no período de 2000 a 2012, para contribuir com 

o processo de desenvolvimento. 

 

1.4 - JUSTIFICATIVA  

 

Estudos que se utilizam de indicadores sociais e ambientais para buscar 

compreender o estágio de desenvolvimento de uma localidade, que recebeu em 

suas terras a instalação de um grande empreendimento, possuem relevância 

científica e social, uma vez que o conhecimento e a análise destes dados podem 

resultar em iniciativas que contribuam para o fortalecimento do desenvolvimento 

sustentável, unindo crescimento econômico, equidade social e respeito ao meio 

ambiente, repercutindo na vida dos cidadãos das cidades nas quais estes 

empreendimentos se encontram.  

Além de tratar desta importante temática, o presente estudo de dissertação do 

Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente possui relevância por 

contribuir para a reflexão e construção de conhecimentos nos campos do 

desenvolvimento regional e meio ambiente, podendo contribuir também para o 

desenvolvimento de ações que favoreçam a conservação e a proteção do meio 

ambiente na cidade de Eunápolis-BA.  

Assim, é importante salientar que esta pesquisa buscou estudar as 

transformações socioambientais ocorridas na cidade de Eunápolis-BA no período 

entre 2000 e 2012, já que a indústria de celulose Veracel Celulose S/A instalou-se 

em suas terras no ano 2005. Do mesmo modo, espera-se que o período delimitado 

pela pesquisa tenha proporcionado observações importantes acerca das alterações 

ocorridas no espaço urbano da sociedade eunapolitana a partir do funcionamento 

desta indústria. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO  

 

    A palavra desenvolvimento deriva do verbo desenvolver, que é 

etimologicamente proveniente do latim “volutus” (“revirado”, “encurvado”) que 

originou o verbo latino “involvere” (rolar sobre). Na Língua Portuguesa, este verbo 

resultou no verbo “envolver” que, com a adição do prefixo “des”, forma o verbo 

desenvolver, o qual significa ato de desenrolar, permitir a saída ou aparecimento de 

algo que estava tolhido. Portanto, desenvolvimento implica em crescimento a partir 

de uma determinada situação, incluindo implicitamente a ideia de progresso. De 

acordo com Oliveira (2002), o conceito de desenvolvimento é bastante discutido no 

meio acadêmico, principalmente quanto às diferenças entre desenvolvimento e 

crescimento econômico.  

 Veiga (2008) especifica que existem três maneiras de considerar o que é 

desenvolvimento. A primeira é tratá-lo como sinônimo de crescimento econômico 

facilmente medido por indicadores tradicionais como o Produto Interno Bruto (PIB), o 

desempenho das exportações e a evolução do mercado acionário. A segunda 

consiste em afirmar que ele não passa de uma simples crença, ilusão, mito ou 

manipulação ideológica. A terceira é o caminho mais difícil de ser trilhado; pois 

rejeita as duas afirmações anteriores, explica que o desenvolvimento não é utópico e 

não pode ser amesquinhado como crescimento econômico.  

Segundo Sachs (2004), desde os anos 1970, com a ênfase que tem sido 

dada às questões ambientais, o conceito de desenvolvimento tem passado por uma 

ampla reconceituação. Para este autor, somente as ações “que promovam o 

crescimento econômico com impactos positivos em termos sociais e ambientais, 

merecem a denominação de desenvolvimento” (Sachs, 2004, p. 36).  

Ainda segundo o autor o processo de desenvolvimento requer a junção dos 

aspectos sociais, econômicos e as importantes relações da sociedade humana com 

a biosfera no decorrer dos anos. Portanto, nos últimos anos, a palavra 

desenvolvimento tem vindo sempre acrescida de adjetivos, tais como econômico, 

social, político, humano, cultural, sustentável, integral, dentre outros.  
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 Posteriormente, Sachs (2007) acrescentou que o desenvolvimento, nos dias 

de hoje, é um conceito abrangente, diferente do conceito de crescimento econômico 

– condição necessária, mas insuficiente– “englobando as dimensões ética, política, 

social, ecológica, cultural e territorial, todas elas sistematicamente inter-relacionadas 

e formando um todo (Sachs, 2007, p. 319). No entanto, para Freitas et al (2013, 

p.158), o desenvolvimento continua “reduzido à necessidade de aumento da 

capacidade produtiva para realizar crescimento econômico”. 

 De acordo com Sen (2010), tratar o desenvolvimento apenas como 

crescimento econômico, aumento de rendas pessoais, industrialização, avanço 

tecnológico ou modernização social constitui-se numa visão restrita, que contribui 

para expandir a liberdade humana, mas depende de outros fatores. Para este autor, 

o desenvolvimento deve ser um processo de alargamento das liberdades reais que 

as pessoas desfrutam. Estas dependem de usufruir com qualidade dos seguintes 

direitos: saciar a fome, obter nutrição adequada, ter acesso aos serviços de saúde e 

remédios, vestir-se ou morar apropriadamente, possuir saneamento básico, ter 

acesso à educação, ter liberdade de participar de discussões e averiguações 

públicas, dentre outros fatores. Portanto, desenvolvimento não combina com 

pobreza, tirania, carência de oportunidades econômicas e negligência dos serviços 

públicos. 

 Sen (2010) afirma que a liberdade é fundamental ao processo de 

desenvolvimento por dois motivos: avaliação e eficácia. A avaliação deve 

obrigatoriamente levar em conta se o progresso alargou a liberdade das pessoas 

enquanto a eficácia depende da ação livre do ser humano. Assim, o que as pessoas 

podem de fato realizar é influenciado pelas oportunidades econômicas, pelas 

liberdades políticas, pelos poderes sociais e por condições habilitadoras como boa 

saúde, educação básica e o incentivo às iniciativas. O autor assegura a necessidade 

de se conhecer o papel das diferentes formas de liberdade no combate às privações, 

destituições e explorações existentes no mundo marcado por enormes 

desigualdades. 

 Para Santos et al. (2012), o desenvolvimento apresenta-se como uma rede de 

conceitos que podem estar ligados aos adjetivos que o acompanha, os quais são 

traduzidos em expressões relacionados à escala geográfica como local, regional e 

global, a depender das forças propulsoras, exógeno e endógeno, e ainda outros 

adjetivos relacionados com a dimensão social.  



23 

 

 

 Pelisnki (2007) classifica o desenvolvimento exógeno como aquele que 

depende da intervenção do Estado e do mercado, tem como foco os investimentos 

externos, os auxílios e os incentivos à implantação de um determinado 

empreendimento, objetivam criar polos de crescimento que estimulem regiões, além 

de ser centrado no crescimento econômico. Já o endógeno é aquele que dá uma 

nova perspectiva ao desenvolvimento ao relacioná-lo aos aspectos sociais, legando 

ao Estado um papel secundário. Disto se depreende que, no modelo endógeno, as 

empresas mais importantes surgem da iniciativa local. 

No entanto, Furtado (1996) afirma que a ideia de desenvolvimento é um 

simples mito, pois os pobres jamais conseguirão usufruir do estilo de vida dos mais 

ricos. O modelo do Capitalismo Industrial sempre privilegia uma minoria, embora a 

ideia de desenvolvimento seja útil para motivar os mais pobres a aceitarem grandes 

sacrifícios, inclusive a destruição do seu ambiente e de sua cultura. A crescente 

hegemonia das grandes empresas conduz à homogeneização dos padrões de 

consumo, aumentando a distância entre ricos e pobres. 

Em seu livro, “Brasil: a construção corrompida”, Furtado (1992, p. 76) adverte 
que: 

 
o desafio que se coloca no umbral do século XXI é nada menos do que 
mudar o curso da civilização, deslocar o seu eixo da lógica dos meios a 
serviço da acumulação, num curto horizonte de tempo, para uma lógica dos 
fins em função do bem-estar social, do exercício da liberdade e da 

cooperação entre os povos.  
 

Entretanto Vianna et al. (2009), no final da primeira década do século XXI, 

chama a atenção para a mudança de cenário mundial com a crise econômica e os 

conhecimentos sobre os impactos da mudança climática, o que tem condicionado 

todos os processos produtivos à sustentabilidade. Ainda segundo estes autores, nos 

próximos anos do século XXI:  

 

as principais decisões na economia, na governança e na política 
mundial dirão respeito à intensidade, à velocidade e à forma como os 
custos da descarbonização dos processos produtivos e modos de 
consumo serão internalizados na economia de mercado” (Vianna et 
al., 2009, p.306). 

 

Neste contexto, Ribeiro (1998) lembra que a industrialização agrava os efeitos 

deletérios do Capitalismo, aumenta as diferenças sociais, intensifica a migração e o 
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êxodo rural, mas não é capaz de absorver toda a mão de obra que atrai para a 

localidade. 

      De acordo com Mendonça (2004), nas cidades brasileiras, tem-se enfatizado 

o desenvolvimento econômico em detrimento da qualidade de vida de seus 

habitantes. Para este autor, as atuais relações sociais, políticas e econômicas 

requerem uma nova dinâmica nas cidades, levando à necessidade de maior reflexão 

sobre o desenvolvimento e a qualidade de vida nas mesmas, assim como de todos 

os componentes ambientais e sociais que fazem parte deste processo. Dupas 

(2006) corrobora este pensamento ao afirmar que o modelo atual coloca em 

segundo plano a saúde e a preservação da vida das pessoas e da natureza.  

 Para Dupas (2006), a questão ambiental será sempre um problema para as 

empresas; contudo, atualmente, as grandes corporações globais têm terceirizado 

atividades poluidoras de múltiplas naturezas, instalando-as em países pobres, para 

colocá-las longe das empresas líderes da cadeia produtiva para “livrá-las” das 

responsabilidades pelos danos ambientais. O autor afirma ainda que as indústrias de 

celulose provocam necessariamente danos ambientais, seja pelo desequilíbrio das 

áreas extensas de monocultura florestal, seja na poluição do ar e da água 

proveniente dos seus resíduos.  

 

2.2 CIDADES MÉDIAS 

 

 Nas últimas décadas, o estudo sobre cidades pequenas e médias tem 

recebido uma maior atenção em função das mudanças pelas quais as cidades 

passaram e passam em decorrência da nova lógica do Capitalismo no Brasil. 

Segundo Matos (2013), existe um processo de desconcentração econômica e 

demográfica em andamento, alavancado pela indústria, agroindústria e 

investimentos públicos, atividades estas que seriam as principais responsáveis pelo 

dinamismo estabelecido nas cidades médias nos últimos anos. Este aspecto indica 

que definir cidades médias é uma tarefa delicada, quer seja pelas diferentes 

realidades ou pelas mudanças que estão sempre sofrendo as cidades.  

 O interesse pelo estudo das cidades médias começou na década de 1970, em 

decorrência das políticas de ordenamento territorial que visava conter a migração 

para as metrópoles e incentivar a criação de polos de desenvolvimento regional 

(Soares e Melo, 2010; Leal, 2013). Em meados dos anos 1990, foi criada a Rede de 
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Pesquisadores sobre Cidades Médias (ReCiMe), formada por pesquisadores de 

dezoito instituições brasileiras de ensino superior, duas instituições argentinas e uma 

chilena com o objetivo de trocar ideias e elaborar estudos sobre as cidades médias 

(Soares e Melo, 2010). 

 A ReCiMe encontra-se registrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do 

Brasil desde 1997, apresenta como coordenadoras as professoras Maria 

Encarnação Beltrão Sposito da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Beatriz 

Ribeiro Soares da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), oferece três linhas de 

pesquisas: i) Cidades Médias: agentes econômicos, reestruturação urbana e 

regional; ii) Cidades Médias: novos papéis, novas lógicas espaciais; e iii) Trajetórias 

do mercado imobiliário nas cidades de Marília e Presidente Prudente – SP.  

A rede tem oferecido condições para o desenvolvimento de pesquisas que 

interessam ao tema e produção bibliográfica dos diferentes membros com destaque 

para os livros já lançados: “Cidades Médias: espaços em transição”; “Agentes 

econômicos e reestruturação urbana e regional: Passo Fundo e Mossoró” e 

“Agentes econômicos e reestruturação urbana e regional: Tandil e Uberlândia”, 

todos publicados pela editora Expressão Popular. Foram realizados também 

eventos, como Workshops, simpósios e seminários, onde se debateu assuntos 

referentes ao tema cidades médias.  

 Ramos et al. (2011) salienta que os estudos sobre cidades médias ganharam 

força no Brasil devido ao processo de redistribuição espacial da população brasileira 

e de desconcentração industrial, os quais foram ancorados em políticas públicas que 

visavam criar empregos e diminuir as diferenças socioeconômicas entre as diversas 

regiões do país. Para os autores, o desenvolvimento das cidades pode contribuir 

para reduzir as diferenças regionais, oferecendo uma melhor qualidade de vida a 

seus habitantes.  

 Neste sentido, é importante lembrar que, segundo Costa (2002), o conceito de 

cidade média surgiu na França, na década de 1970, com o objetivo de criação de 

políticas públicas para distribuição mais equitativa do emprego e do 

desenvolvimento regional. Em 1996, no VII Congresso Ibero-Americano de 

Urbanismo, que aconteceu em Pamplona, considerou-se média toda a cidade com 

população entre 20.000 e 500.000 habitantes. Para considerar-se uma cidade como 

média, além do aspecto quantitativo deve-se levar em conta a presença de 

determinados equipamentos característicos da vida urbana e a qualidade de vida de 
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seus habitantes, uma vez que são cidades que oferecem uma alternativa para quem 

quer fugir dos problemas das grandes metrópoles (Costa, 2002). 

 Entretanto Pereira e Oliveira (2012) afirmam que, inicialmente, os estudos 

sobre as cidades médias davam ênfase aos aspectos quantitativos em detrimento 

dos qualitativos, privilegiando a demografia populacional e a funcionalidade. 

Todavia, atualmente, além do papel e influência exercida por uma cidade em uma 

região, verificam-se também as suas relações com o mundo. 

Conforme Corrêa (2007, p. 25, apud Soares e Melo, 2010):  

 

conceituar cidade média implica em esforço de abstração, de estabelecer a 
unidade daquilo que é pouco conhecido, que aparece como muito 
diversificado. Não será surpreendente, pois, se o conceito possível for muito 
geral, de pequena validade para a compreensão da realidade. Há várias 
dificuldades na conceituação de cidade média. (...) A primeira gira em torno 
do tamanho absoluto, a segunda tem como foco a escala espacial de 
referência e a terceira o recorte temporal considerado. 

  

Buscando contribuir com o tema, em novembro de 2009, na Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), realizou-se o I Simpósio Cidades Médias e Pequenas da 

Bahia com o tema “Produção e o uso do espaço em pequenas e médias cidades da 

Bahia: teorias, metodologias e experiências”. Esse simpósio se mostrou rico em 

reflexões e troca de experiências, gerou a produção de um livro e a garantia de 

prosseguimento das reflexões sobre as mudanças na urbanização da Bahia. O II 

Simpósio aconteceu entre outubro e novembro de 2011 na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), em Vitória da Conquista, tendo como tema 

“Contradições, mudanças e permanências nos espaços urbanos”; onde, dentre 

várias questões discutidas, criou-se a Rede de Pesquisas sobre Cidades Médias da 

Bahia (Rede CMP), formada por pesquisadores de várias instituições interessadas 

na temática (Dias e Santos, 2012). 

 Para Spósito (2009, p.19 apud Maia, 2010), são características das cidades 

médias:  

 

(...) o papel de intermediação entre as pequenas e as grandes, então são 
cidades que comandam uma região, que polarizam uma região, que 
crescem em detrimento da sua própria região ou crescem em função da sua 
própria região, as duas coisas acontecem. Cidades médias que ampliam 
seus papéis, porque diminuem os papéis das cidades pequenas a partir de 
uma série de mecanismos econômicos, ou cidades que, em função do tipo 
de atividade que têm, das lideranças que ali se encontram, são capazes de 
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crescer e propor um projeto ou desempenhar um papel político, econômico 
e social de crescimento para toda uma região. 

 

        Leal (2013) argumenta que usar apenas a análise demográfica e funcional para 

classificar cidades médias tem recebido muitas críticas em razão das dificuldades 

para estabelecer um único conceito para todos os países. Segundo o autor, a posição 

da cidade dentro da hierarquia urbana regional e nacional deve ser considerada como 

uma terceira variável para sua classificação. O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) considera o tamanho populacional entre 100.000 a 500.000 

habitantes como um dos requisitos para se considerar uma cidade como média, até 

100.000 habitantes para cidades pequenas e acima de 500.000 habitantes para 

cidades grandes, dentre outros os critérios adotados. Considerando-se esses dados 

populacionais, Eunápolis constitui-se em uma cidade média. A classificação utilizada 

neste trabalho aplicada a Eunápolis teve por base a combinação do tamanho 

populacional, o papel de influência que exerce sobre as cidades circunvizinhas e o 

fato de possuir uma grande indústria funcionando em seu município.  

Sposito e Sposito (2014) consideram que, para compreender as cidades 

médias, faz-se necessário estudar as suas relações com as cidades menores e com 

as cidades maiores que estão inseridas numa mesma rede urbana, observando as 

particularidades atuais do modelo de desenvolvimento do modo de produção 

capitalista, a partir de um conjunto de modificações que são observadas desde o 

final do século XX. 

Nogueira e Garcia (2007, p. 65), em seu trabalho sobre a inserção das cidades 

médias na rede urbana brasileira, lembram que “para a compreensão do que sejam 

as cidades médias, dimensões de natureza econômica não podem ser 

negligenciadas, uma vez que essas estão na base do processo que as definem, ou 

seja, a centralidade urbana”. Desse modo, utilizaram o índice de terceirização 

ajustado (ITa), que é uma medida relativa da força do setor terciário numa localidade, 

para elaborar o mapa das cidades médias brasileiras (Figura 1). 
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Figura 1: Cidades Médias na Rede Urbana Brasileira segundo o ITa (Índice de 

Terceirização ajustado).  

 

 

Fonte: NOGUEIRA, Marly; GARCIA, Ricardo Alexandrino. A inserção das cidades médias nas redes 
urbanas brasileiras. Terr@ Plural. Ponta Grossa, 1(2): 61-71, ago.-dez., 2007. Disponível em: 
<http://www.revistas2.uepg.br/index.php/tp/article/viewFile/1152/866 > Acesso em: 20 de jan 2014. 

  

Buscando identificar as cidades médias da Bahia, Dias e Araújo (2013) 

realizaram um estudo em que usaram como critérios de classificação o tamanho 

demográfico, as características de centralidade, o papel de intermediação entre 

cidades menores e a estrutura urbana. Portanto, estes autores usaram como 

pressuposto básico os seguintes atributos: (i) população entre 40 mil e 500 mil 

habitantes conforme o censo demográfico de 2010; (ii) não estar localizada na 

Região Metropolitana de Salvador (RMS); e (iii) apresentar-se como capital regional 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/tp/article/viewFile/1152/866
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ou centro sub-regional de acordo com o Regiões de Influências das Cidades (Regic-

IBGE) de 2007.  

Tendo em conta tais critérios, consideraram como cidades médias os 

seguintes municípios baianos: Vitória da Conquista, Itabuna, Juazeiro, Ilhéus, 

Barreiras, Jequié, Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Eunápolis, Paulo Afonso, Santo 

Antônio de Jesus, Valença, Irecê, Guanambi, Senhor do Bonfim, Cruz das Almas, 

Itaberaba, Jacobina, Brumado, Bom Jesus da Lapa, Seabra e Ribeira do Pombal 

(Figura 2).  

 

Figura 2: Localização das cidades médias da Bahia.  
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Fonte: DIAS, Patrícia Chame; ARAÚJO, Mayara Mychella Sena. Notas sobre cidades médias: uma 
proposta para a Bahia. GEO. UERJ, ano 15, n. 24, v. 1, 1º semestre 2013, p. 285-311. Acesso em: 20  
jan 2014. Disponível em: http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/geouerj/article/viewFile/6917/5030   
 
 

Os autores salientam ainda a necessidade de aprofundamento de estudos 

que verifiquem “o grau e a intensidade das relações dessas cidades com as demais 

de sua rede, bem como sua relevância econômica” (Dias e Araújo, 2013, p. 304). 

Sendo assim, apesar de não haver um conceito padrão para cidade média, 

aceito por toda comunidade acadêmica, não há dúvidas que a cidade de Eunápolis 

está inserida nos critérios propostos pelos principais estudiosos do tema. 

 

2.3 CONCEITO DE ESPAÇO 

 

 A palavra espaço é usada nas mais diversas áreas do conhecimento. Em 

Geografia, é considerada um dos conceitos-chave e tem sido alvo de amplo debate, 

mas nem sempre foi assim. Segundo Corrêa (1995), a Geografia Tradicional, que 

antecedeu as mudanças ocorridas em 1950, não considerava o espaço como um 

conceito-chave. Na década de 1970, com o surgimento da Geografia Crítica, a ideia 

de espaço se firmou como conceito-chave (Corrêa, 1995).  

De acordo com Lefébvre (1976, p. 34 apud Corrêa, 1995), o espaço é o local 

da reprodução das relações sociais de produção: 

 

Do espaço não se pode dizer que seja um produto como qualquer outro, um 
objeto ou uma soma de objetos, uma coisa ou uma coleção de coisas, uma 
mercadoria ou um conjunto de mercadorias. Não se pode dizer que seja 
simplesmente um instrumento, o mais importante de todos os instrumentos, o 
pressuposto de toda produção e de todo o intercâmbio. Estaria 
essencialmente vinculado com a reprodução das relações (sociais) de 
produção.  

 

Entretanto, para Santos (2006, p.12), o espaço deve ser definido “como um 

conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações”. Ainda 

segundo este autor, a importância de um elemento do espaço depende do conjunto 

da sociedade e se manifesta através da realidade do espaço em que se encontra 

inserido. O espaço se impõe em decorrência do que ele proporciona. O espaço hoje 

se encontra cada vez mais composto de objetos artificiais e assumindo fins estranhos 

http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/geouerj/article/viewFile/6917/5030
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ao lugar e aos seus habitantes (Santos, 2006). Assim, podemos voltar a Santos 

(1988, p. 10) quando ele explicita: 

   

O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável de que 
participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais 
e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, seja a 
sociedade em movimento. O conteúdo (da sociedade) não é independente, 
da forma (os objetos geográficos), e cada forma encerra uma fração do 
conteúdo. O espaço, por conseguinte, é isto: um conjunto de formas 
contendo cada qual frações da sociedade em movimento.  

 

Continuando com a ênfase nas relações sociais, Santos (1997, p. 57-58) 

assinala que: 

 

A cada nova totalidade social, acarreta mudanças no equilíbrio entre as 
diferentes instâncias ou componentes da sociedade, modificando os 
processos, exigindo novas funções e atribuindo diferentes valores às formas 
geográficas. O espaço responde às alterações na sociedade por meio de sua 
própria alteração. 

 

              
Neste contexto, o espaço geográfico se constitui como resultado da 

reprodução da vida humana e do desenvolvimento da produção capitalista. O espaço 

urbano aparece como local de integração de processos produtivos diferenciados, 

serviços, mão de obra, resultando em uma configuração espacial própria em função 

das necessidades de reprodução do capital (Carlos, 1994). Todavia Salvador (2012, 

p. 48) adverte que o espaço produzido pelo Estado e pelas grandes empresas, “sob o 

jogo de interesses individualistas e conflitantes dos agentes dominantes, acaba sendo 

produzido de acordo com a lógica das desigualdades, contradições e combinações, 

tornando-se assim fragmentado”. Salvador (2012) sinaliza ainda que o espaço é 

produzido também pelas pequenas empresas e pelas pessoas comuns na busca pela 

sobrevivência.  

Para Rodrigues e Alencar (2011), com a Revolução Industrial, a noção de 

espaço ganhou um novo significado, associando-se às comunidades que se utilizam 

dos recursos naturais ainda que de modo de tradicional. Afirma ainda que: 

 

O espaço, como resultado do trabalho e da história da sociedade e sua 
configuração, ocorre a partir da correlação de forças presentes na sociedade 
e, dessa forma, ele passa a ser controlado por aqueles que conseguem a 
hegemonia de classe através de seu bloco histórico. O espaço é apropriado 
pelo modo de produção como elemento de sua reprodução e da reprodução 
da classe hegemônica, e, assim, ele passa a servir à acumulação de capital. 
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 Lacerda Junior (2011, p. 1) considera que, geralmente, “as políticas públicas 

desconsideram o espaço e seu papel para a sociedade. Tomam-no como pano de 

fundo, um reflexo da sociedade ou um palco onde as políticas vão ocorrer. Anulam a 

importância do espaço sobre as mesmas e sobre a sociedade”. 

A partir do modo como o espaço é apropriado e produzido pelo homem, é 

possível estabelecer-se um vínculo entre os elementos sociais, políticos, econômicos, 

culturais e o meio ambiente onde se desenvolvem (Oliveira, 2004). Desse modo, é 

importante lembrar que “o espaço como conceito e como prática aponta para o 

movimento de sua produção/reprodução como momento central da compreensão do 

mundo moderno” (Carlos, 2012, p.94).  

 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O conceito de políticas públicas é bastante discutido no meio acadêmico. 

Todavia, de acordo com Souza (2006), não existe a melhor e nem uma única 

definição sobre o que seja política pública. De forma sintetizada, política pública é 

um campo do conhecimento que objetiva fazer o governo elaborar e analisar ações, 

manifestando seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 

produzirão resultados ou mudanças no mundo real.  

Ainda segundo a autora, trata-se de um campo multidisciplinar, abrangendo a 

Ciência Política, a Sociologia, a Geografia, a Economia e outras áreas do 

conhecimento. Depois de elaboradas e formuladas, as políticas públicas, 

desdobram-se em planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de 

informação e pesquisas. Quando colocadas em ação, ficam sujeitas a sistemas de 

acompanhamento e avaliação. As políticas públicas têm importância, porque 

repercutem na economia e no bem estar da sociedade. 

No Brasil, as políticas públicas são usadas para a formulação de programas a 

serem implementados nas mais diversas áreas que necessitem de melhorias com o 

objetivo de fomentar o desenvolvimento. No que concerne à agroindústria de 

celulose e papel no Brasil, seu desenvolvimento deu-se a partir de políticas públicas 

como o I Plano Nacional de Papel e Celulose - PNPC no âmbito do II Plano Nacional 

de Desenvolvimento - PND (Andrade, 2000). O Programa de Incentivos Fiscais ao 

Florestamento e Reflorestamento (PIFER), políticas de incentivo ao desenvolvimento 
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tecnológico e financiamentos do então Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE). Desse modo, tem-se combinado políticas públicas com 

interesses privados.  

Entre as décadas de 1960 até 1980, ocorreu o nascimento e consolidação da 

agroindústria brasileira de celulose de mercado. Neste período, as políticas públicas 

de desenvolvimento científico e tecnológico foram fundamentais para a difusão de 

técnicas de manejo e a escolha de espécies florestais mais aptas para as condições 

ambientais. Assim, o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), financiados pelo PIFER, 

universidades e institutos de pesquisa públicos e outras instituições trabalharam no 

sentido de encontrar as melhores condições e as melhores espécies para o 

desenvolvimento do cultivo do eucalipto (Andrade, 2000). 

No âmbito urbano, a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988.), em seu 

artigo 182, dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano, transferindo o poder 

federal para o poder municipal local quando afirma: “A política de desenvolvimento 

urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas 

em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e 

garantir o bem estar dos seus habitantes”. Para a aplicação da lei, eleva o Plano 

Diretor Municipal (PDM) à condição de lei municipal, sendo obrigatório para cidades 

com mais de 20.000 habitantes.  

O PDM é um instrumento de planejamento com a função de sistematizar o 

desenvolvimento econômico e social do município, visando o bem-estar da 

população.  De acordo com Rodrigues (2012, p. 26) “o Plano Diretor é, desde o final 

da década de 1980 do século XX, a política pública que deveria garantir a função 

social da cidade e da propriedade urbana”.  

            A lei Federal nº 10.257 de 2001 (Brasil, 2001), também conhecida como o 

Estatuto da Cidade, ampliou o plano diretor municipal, incluindo a zona rural, 

estendendo a sua obrigatoriedade para municípios que integrem aglomerações 

urbanas e regiões metropolitanas, áreas de especial interesse turístico e àqueles 

situados em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 

impacto ambiental na região em que se encontram ou no país.  

Entretanto se um município, que não esteja dentro dos critérios de 

obrigatoriedade, exigir do proprietário que promova o uso apropriado de sua 

propriedade, será também obrigado a elaborar o seu PDM como dispõe o artigo 41 



34 

 

 

do Estatuto da Cidade. O artigo 52, inciso VII, do Estatuto da Cidade define como 

ato de improbidade administrativa o descumprimento da obrigação de aprovação do 

PDM no prazo estipulado.  

 Além disso, em seu artigo 2º, quando trata da política urbana, no inciso I, o 

Estatuto da Cidade estabelece como objetivo “o direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (Brasil, 

2001). 

 Segundo Antonello (2013, p. 244), o Estatuto da Cidade de forma geral pode 

ser estruturado em quatro partes: 

1) Diretrizes gerais do Estatuto, que são as metas a serem atendidas e que 
envolve as esferas do poder (municipal, estadual e federal); 2) Gestão 
democrática nas cidades, importante conquista dos movimentos populares; 
3) Plano Diretor, realçando seu papel como instrumento básico da política 
de desenvolvimento e de expansão urbana; 4) Instrumento previsto para se 
alcançar o princípio de função social da propriedade.  

 

 Em relação ao Plano Diretor, Antonello (2013, p. 245) enfatiza a necessidade 

de “criar as condições para a efetiva participação popular em todas as suas fases, 

isto é, da configuração do Plano Diretor ao controle popular na gestão do poder 

executivo e legislativo municipal”. Tais mecanismos estão previstos no artigo 40, § 

4º, do Estatuto da Cidade (Brasil, 2001): 

 

§ 4º No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 
implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade; 
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 
produzidos. 

 

De acordo com Peres e Silva (2013), o Estatuto da Cidade prevê a proteção 

ao meio ambiente antrópico e natural, oferece diretrizes que evitem conflitos entre a 

distribuição espacial da população, as atividades econômicas do município e região 

e os efeitos negativos sobre o meio ambiente, embora a caracterização dos 

processos e a obrigatoriedade da dimensão ambiental não estejam contemplados na 

lei.  

No mesmo ano de 1988 em que foi promulgada a nova constituição brasileira, 

Eunápolis conseguiu a sua emancipação política. No censo do IBGE de 1991, a 
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recém-criada cidade de Eunápolis apareceu com 70.545 habitantes, o que a 

colocava na obrigação de possuir um Plano Diretor Municipal. Sendo assim, em 

1998, a Prefeitura Municipal, apoiada pela Companhia Estadual de Desenvolvimento 

e Ação Regional (CAR) e com base no Programa de Desenvolvimento Urbano do 

Governo do Estado da Bahia (PRODUR), deu início ao processo de elaboração do 

PDM de Eunápolis com a realização de um seminário em julho desse ano. A 

execução ficou a cargo de uma equipe técnica com o acompanhamento de 

representantes de secretarias da Prefeitura. 

Com dados obtidos entre 1998 e 1999, o Plano Diretor Municipal de Eunápolis 

foi publicado em 28 de dezembro de 2001 como a lei 407/2001, a qual é formada por 

oitenta e três artigos, distribuídos em três partes, dez títulos e vinte capítulos. 

Encontram-se, ainda, os anexos I, II e III. Embora tenha sido aprovada após a 

promulgação do Estatuto da Cidade, não contempla aspectos importantes do 

mesmo como a questão da participação da sociedade no processo de planejamento 

da cidade e a questão dos instrumentos de política urbana.  

Para Rezende e Ultramari (2007), o Plano Diretor Municipal é um instrumento 

de planejamento e gestão de municípios de importância inquestionável, que possui 

como objetivos: facilitar a gestão municipal e modificar condições indesejáveis para 

a população local. Planejar a cidade é essencial, pois a qualidade do planejamento 

guiará os rumos da gestão.  

Entretanto, Frey (2000), fazendo uma análise da prática de políticas públicas 

no Brasil, afirma que, nem sempre, o efeito e os impactos reais de algumas políticas 

correspondem aos impactos pensados na sua fase de implementação. Segundo 

este autor, a política municipal no Brasil enfrenta vários problemas, tais como: a 

escassez de estudos científicos sobre a política municipal, a ampla autonomia dos 

municípios (tanto em questões financeiras e administrativas como políticas), o 

surgimento constante de novas forças e atores políticos e a falta de consolidação e 

consumação da determinação político-ideológico, tanto da população quanto dos 

políticos e dos partidos.  

Neste sentido, Leite et al (2008) salienta que, para a efetiva implementação 

de políticas públicas, é de suma importância a articulação entre os diversos 

programas governamentais existentes nas esferas federal, estadual e municipal, 

bem como destes com programas não governamentais ou de cooperação técnica ou 

internacional. Todavia, para que esta articulação seja efetiva, devem-se levar em 



36 

 

 

conta três componentes: i) os diversos programas governamentais de todas as 

esferas; ii) as características da localidade; e iii) o empoderamento dos atores e 

instituições existentes na localidade e as possibilidades de articulação das políticas 

e das instituições. 

 Faz-se necessário que as cidades elaborem de forma participativa o Plano 

Diretor Municipal e implementem instrumentos de gestão e participação; já que o 

PDM é constitucionalmente o instrumento básico da política urbana. 

 

2.5 INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS 

 

 Com a crescente necessidade de informações adequadas para a tomada de 

decisões nos âmbitos econômico, ambiental e social, tornam-se imprescindíveis 

elementos que possam indicar o estado de um determinado fenômeno ou local, os 

quais são denominados indicadores. A palavra “indicador” deriva do latim “indicare” 

que significa “revelar”, “apontar para”, o que denota que os indicadores sinalizam o 

estado de um determinado processo e o seu uso permite identificar problemas, 

levando às intervenções que devem ser feitas (Pinto Junior, 2004).  

Contudo Philippi Jr e Malheiros (2012) salientam que “a ideia é que aquilo que 

está sendo efetivamente medido tenha significado maior do que simplesmente o 

valor associado a essa medição, sempre dentro da proposta do uso de indicadores 

na tomada de decisão” (Phlippi Jr e Malheiros 2012, p. 35). Para os autores o 

conceito de indicador “contempla o desafio de revelar e comunicar, de maneira 

simples e objetiva, a ocorrência e a evolução de um determinado fenômeno cujas 

características são geralmente complexas” (Phlippi Jr e Malheiros, 2012, p. 130). 

 Os indicadores objetivam agregar e quantificar informações para que sua 

significância fique mais aparente, simplificando as informações sobre fenômenos 

complexos no intuito de melhorar o processo de comunicação entre os tomadores de 

decisão. Embora Bell e Morse (2008) alertem para as dificuldades em encapsular os 

complexos e diversificados processos de inter-relações da humanidade com a 

natureza em um número pequeno de medidas simples, o que os autores denominam 

de formas redutoras, mecanicistas e quantitativas. 

É importante lembrar também que não há um consenso sobre o conceito de 

indicadores; porém, como são meios de comunicação, devem ser compreensíveis e 

transparentes aos envolvidos no processo para que o objetivo de seu uso seja 
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alcançado (Bellen, 2005). Ainda segundo Bellen (2005), no campo do 

desenvolvimento, os indicadores são elementos essenciais para a compreensão das 

relações entre o homem e o meio ambiente, na busca do entendimento das 

características e aplicações dos diversos sistemas. Bellen (2005, p. 43) 

complementa ainda:  

Os indicadores podem ser definidos como varáveis individuais ou uma 
variável que é função de outra variável. A função pode ser simples como: 
uma relação que mede a variável da variável em relação a uma base 
especifica; um índice, um número simples que é uma função simples de 
duas ou mais variáveis; ou complexa como resultado de um grande modelo 
de simulação. 

Veiga (2010) faz as seguintes recomendações a respeito do uso eficiente de 

indicadores: 

1) Atenção na escolha dos indicadores; 

2) Interpretá-los como variações de estoque; 

3) Focar na dimensão econômica da sustentabilidade; 

4) Acompanhamento por indicadores físicos da dimensão ambiental. 

Já Philippi Jr e Malheiros (2012) enfatizam que o sucesso dos indicadores 

depende da escolha de boas variáveis que podem ser quantitativas (medições) ou 

qualitativas (observações). Entretanto, atualmente, verifica-se a predominância 

quase total do uso de indicadores quantitativos, principalmente para os indicadores 

ambientais.  

 Siche et al. (2007) consideram que existe um conflito entre o uso e o 

significado de indicadores e índices, empregados na maioria das vezes, 

erroneamente, como sinônimos. Os autores consideram que índice é “um valor 

numérico que representa a correta interpretação da realidade de um sistema simples 

ou complexo (natural, econômico ou social), utilizando, em seu cálculo, bases 

científicas e métodos adequados” (Siche et al, 2007, p 139), enquanto que indicador 

é “um parâmetro selecionado e considerado isoladamente ou em combinação com 

outros para refletir sobre as condições do sistema em análise” (Siche et al, 2007, p. 

140). 

 Durante muitos anos, o indicador mais usado foi o Produto Interno Bruto 

(PIB), considerado um indicador econômico capaz de mostrar o crescimento de um 

país ou território (Scandar Neto, 2006). A partir dos anos 1990, além do PIB, 

começaram a ser usados o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a 

sustentabilidade em suas dimensões social, econômica e ambiental. Assim, o 
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documento resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que ocorreu no Rio de Janeiro em junho de 1992, intitulado 

“Agenda 21”, nos seus capítulos 8 e 40, prevê a necessidade da criação de 

instrumentos que sejam capazes de avaliar o desenvolvimento sustentável das 

sociedades (Scandar Neto, 2006). 

 É importante mencionar também que o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), um dos referenciais quanto ao fornecimento de dados sobre o 

desenvolvimento brasileiro, utiliza-se de 62 (sessenta e dois) indicadores para 

estabelecer as condições de vida da sociedade, empregando quatro dimensões: a 

ambiental, a social, a econômica e a institucional (IBGE, 2012). 

 A dimensão ambiental trata do uso dos recursos naturais e da degradação 

ambiental, visando à preservação e à conservação do meio ambiente, com os temas 

atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares, áreas costeiras, biodiversidade e 

saneamento (IBGE, 2012).  

 A dimensão social contempla objetivos ligados à satisfação das necessidades 

humanas, à melhoria da qualidade de vida e à justiça social, empregando os temas 

população, trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação e segurança (IBGE, 

2012). 

 A dimensão econômica trata da eficiência dos processos produtivos e das 

alterações nas estruturas de consumo orientadas a uma reprodução econômica 

sustentável de longo prazo e possui como temas quadro econômico (PIB, grau de 

endividamento, balança comercial e taxa de investimento) e padrões de produção e 

consumo (uso e grau de esgotamento de petróleo, gás natural e minérios) (IBGE, 

2012). 

  A dimensão institucional trata das medidas empreendidas pelos governos e 

pela sociedade na implementação do desenvolvimento sustentável e apresenta 

como temas o quadro institucional e a capacidade institucional (investimento em 

ciência e novas tecnologias de processos e produtos). Também avalia a participação 

da sociedade civil na governança do desenvolvimento. Quando se fala em 

governança tem-se como foco a operacionalização do desenvolvimento sustentável, 

o envolvimento de todos os agentes e as instituições onde os mesmos estão 

inseridos.  

Para o IBGE (2012, p. 04), os “indicadores são ferramentas constituídas por 

uma ou mais variáveis que, associadas através de diversas formas, revelam 
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significados mais amplos sobre os fenômenos a que se referem”. Além disso, os 

indicadores têm como objetivo identificar comportamentos e processos, possibilitar 

comparações entre países e, dentro do Brasil, entre as diversas regiões; sugerir 

prioridades e necessidades para a formulação, acompanhamento e avaliação de 

políticas públicas.  

Rodrigues (2009) salienta a complexidade do uso de indicadores para medir 

ou avaliar o desenvolvimento em uma localidade. Apesar disso, esta autora valeu-se 

dos mesmos em sua dissertação de mestrado, que teve como objetivo compreender 

o desenvolvimento da cidade de Gioanésia no estado de Goiás. Entretanto Veiga, A. 

(2010) que, em sua tese de doutorado, empregou indicadores para avaliar as 

alterações ocorridas em decorrência do crescimento urbano desordenado na cidade 

de Vitória da Conquista, salienta a importância da aplicação de indicadores no 

estudo de áreas urbanas pela possibilidade de espacializar os fenômenos onde 

realmente ocorrem, possibilitando avaliações detalhadas e em diferentes escalas.   

 Deve-se lembrar que, apesar de sua relevância, não existem indicadores 

definitivos. Os melhores indicadores para estudar uma determinada realidade 

dependem da percepção do pesquisador. Desse modo, como a sociedade ocupa um 

espaço físico, apropria-se da natureza, relaciona-se com o Estado, empresas e 

Organizações Não Governamentais (ONG), os indicadores precisam estar inseridos 

nessas relações, as quais são definidas nas dimensões social, ambiental, 

econômica e institucional, que são detalhadas nos indicadores apresentados no 

quadro 1 (Rabelo e Lima, 2007): 

 

Quadro 1: As quatro dimensões das relações sociais e seus indicadores 

SOCIAL AMBIENTAL ECONÔMICO INSTITUCIONAL 

Educação Qualidade da água 
doce 

Energia Gênero 

Saúde Biodiversidade Trabalho e renda Participação  
Lazer Saneamento básico Consumo Tecnologia 
Habitação Poluição do ar Atividades complementares  

 
Fonte: Adaptado de RABELO, Laudemira Silva; LIMA, Patrícia Verônica Pinheiro Sales. Indicadores 
de Sustentabilidade: a possibilidade da mensuração do desenvolvimento sustentável. REDE – 
Revista Eletrônica do Prodema. Fortaleza, v. 1, n. 1, p. 55-76, dez., 2007. Disponível em: < 
http://www.revistarede.ufc.br/index.php/rede/article/viewFile/4/4>. Acesso em 13 maio 2013. 
 

Apesar de estas dimensões e indicadores contribuírem com o estudo do 

desenvolvimento sustentável, parece impossível encontrar uma forma de medi-lo 

http://www.revistarede.ufc.br/index.php/rede/article/viewFile/4/4
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que seja de aceitação de todos os pesquisadores envolvidos. Tal fato pode ser 

decorrente da falta de dados consistentes a respeito da temática ambiental e/ou das 

dificuldades de conceituação do termo desenvolvimento sustentável (Veiga, 2007). 

Nesta pesquisa, adotou-se o conceito e os indicadores do IBGE, recorrendo-se a 

outras fontes quando se fez necessário.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi realizada em Eunapólis, cidade localizada na região do 

extremo sul da Bahia (Figura 3), a 651 quilômetros da capital, no bioma Mata 

Atlântica. Com uma população de 100.196 habitantes de acordo com a contagem do 

censo do IBGE (2010). 

 

Figura 3: Localização de Eunápolis no mapa da Bahia 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Classificada pelo IBGE (2008) como centro sub-regional B, Eunápolis exerce 

influência sobre os municípios baianos de Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, 

Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte e sobre o município mineiro de Salto 

da Divisa. Para fazer tal classificação, o IBGE leva em consideração as principais 

ligações de transportes regulares e os principais destinos dos moradores dos 

municípios supracitados para obter produtos e serviços, tais como compras em 

geral, educação superior, uso de aeroportos, serviços de saúde, bem como os fluxos 

para aquisição de insumos e o destino dos produtos agropecuários. 

A cidade de Eunápolis destaca-se na região pelo comércio forte que atrai as 

cidades circunvizinhas e tem na pecuária uma importante atividade econômica com 

predomínio do gado de corte - 87.183 cabeças de gado (IBGE, 2012) -, contando 

também com uma produção agrícola com uma extensa área de plantio de eucalipto 

em suas terras e com uma indústria de celulose instalada em suas terras, a Veracel 

Celulose S/A, que é uma empresa do setor de celulose e papel de duas líderes 

internacionais no setor, a brasileira Fibria e a sueco-finlandesa Stora Enzo. A 

Veracel opera na região desde 2005, produzindo fibra de celulose. 

      Eunápolis surgiu a partir de um acampamento de trabalhadores que se iniciou 

com a construção da rodovia BR 367, que liga esta localidade à cidade de Porto 

Seguro, e ampliou-se mais tarde com a construção da BR 101, que faz a ligação da 

Bahia com o Espírito Santo (IBGE, 2010), (Figura 4). 

 

Figura 4: Início da Construção da BR 101 
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Fonte: www.sitepopular.com.br. 2014. Acesso em: abr 2014. Disponível em: 
<http://www.sitepopular.com.br/paginassitepop/historiadeeunapolis/br101.htm>           
 

Com a construção da BR 101, a região do extremo Sul da Bahia sofreu um 

rápido e intenso processo de desmatamento, implantação de culturas agrícolas, 

intensificação da criação de gado e urbanização com a chegada de pessoas vindas 

das mais diversas regiões, do estado de Minas Gerais, do estado do Espírito Santo 

e de cidades do estado da Bahia, atraídas principalmente pela extração da madeira. 

Com o esgotamento da madeira, o plantio de eucalipto e a implementação da 

indústria de celulose tornaram-se os principais atrativos de pessoas para a cidade. 

Assim, esta pesquisa em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 

levantou e analisou dados socioambientais e a organização espacial da cidade de 

Eunápolis-Ba por meio de documentos - tais como plano diretor municipal, website 

do IBGE – e de visitas à prefeitura, à empresa estadual de saneamento e aos 

bairros Jardim de Eunápolis, Jardim das Acácias, Dinah Borges, Antares e à rua das 

Tangerinas.  

 

3.2 TIPO DE ESTUDO  
 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório e descritivo. A pesquisa 

exploratória, de acordo com Triviños (2007), permite o aprofundamento do estudo 

em uma realidade específica, buscando maiores conhecimentos a cerca de um fato 

ou fenômeno. Para este autor, estudos descritivos têm como objetivo a descrição 

precisa de fatos e fenômenos de uma realidade e podem ser realizados a partir de 

levantamentos ou observações sistemáticas a cerca de um fato ou fenômeno. No 

caso da pesquisa em foco, tratou-se das transformações socioambientais.  

 Quanto à sua natureza, esta pesquisa caracteriza-se como quali-quantitativa. 

Segundo Minayo et al., (2007), dados quantitativos e qualitativos se complementam, 

pois a realidade envolvida por eles interage dinamicamente. Para tanto, foram 

utilizados dados de levantamento quantitativo, juntamente com a análise descritiva 

de documentos, como referencial para interpretar as transformações 

socioambientais ocorridas.  

Silva e Menezes (2005) afirmam que a pesquisa quantitativa exprime ideias e 

informações em números com o objetivo de classificá-las e analisá-las, enquanto 

que a pesquisa qualitativa tem como base a interpretação dos fenômenos e a 
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atribuição de significados. Segundo Triviños (2007), toda pesquisa pode ser ao 

mesmo tempo quantitativa e qualitativa. 

Quanto aos procedimentos, fez-se uma pesquisa documental com o uso de 

documentos e informações que ainda não receberam tratamento analítico 

(fotografias, mapas) e uma pesquisa de campo por meio de observação livre. Para 

Triviños (2007) a técnica da “Observação Livre” deve ser usada quando se pretende 

destacar de um conjunto algo específico prestando atenção em suas características, 

individualizando-se ou se agrupando os fenômenos dentro de uma realidade que é 

indivisível para captar sua essência numa perspectiva particular e ampla.  

A realização da pesquisa de campo deu-se em duas partes. A primeira 

caracterizou-se pela observação livre dos fenômenos e processos realizada 

diretamente nos bairros Jardim de Eunápolis, Jardim das Acácias, Dinah Borges, 

Antares e Rua das Tangerinas da cidade de Eunápolis. A segunda parte constituiu-

se na elaboração de mapas, a partir dos dados coletados na observação livre e nos 

documentos analisados, no software disponível no Laboratório de Análise e 

Planejamento Ambiental (LAPA) da UESC.  

 

3.3 VARIÁVEIS 
 

 Neste estudo, foram considerados como variável independente a implantação 

da indústria de celulose e como variáveis dependentes as transformações 

socioambientais corridas na cidade de Eunápolis-Ba, as quais foram medidas 

através dos seguintes indicadores: oferta de água potável, qualidade da água, coleta 

e tratamento de esgoto, drenagem pluvial, limpeza urbana, saúde e educação 

(quadro 2), com base em indicadores propostos pelo IBGE. No estudo destas 

variáveis, foram analisados dados referentes aos anos de 2000 e 2012. 

 

   Quadro 2: Variáveis estudadas na pesquisa.  

INDICADORES VARIÁVEIS 

Água de abastecimento Domicílios ligados à rede geral. 

Esgotamento sanitário Domicílios ligados à rede de esgoto. 

Resíduos sólidos (lixo) Domicílios contemplados com coleta. 

Drenagem urbana Domicílios em rua pavimentada; drenagem. 

Saúde Hospitais SUS; equipamentos de diagnósticos 

Educação Analfabetismo; estabelecimentos; matrículas. 
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Criminalidade Número de homicídios. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 
3.4 COLETA DE DADOS 
 

Os dados da pesquisa documental foram coletados em órgãos públicos e 

privados que possuam dados referentes a cidade de Eunápolis-Ba, tais como o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Prefeitura Municipal, a 

Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A. (Embasa), a Superintendência de 

Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) e outros. Também foram coletados 

documentos e registros disponíveis em endereços eletrônicos dos órgãos citados. 

De acordo com Silva e Menezes (2005), a pesquisa documental faz uso de materiais 

que ainda não foram analisados ou que podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa.   

Foram levantados os seguintes dados referentes aos indicadores sociais: 

características da população, dinâmica demográfica, trabalho e rendimento, saúde, 

justiça e segurança pública, educação e condições de vida das famílias. 

As áreas de interesse do estudo também foram percorridas, sendo 

selecionadas cinco regiões para análise: o bairro Jardim de Eunápolis (formado a 

partir do loteamento de mesmo nome, no ano de 1998, com o objetivo de atender a 

demanda desencadeada pela instalação da indústria de celulose), o bairro Jardim 

das Acácias (formado a partir do loteamento de mesmo nome em continuidade ao 

Jardim de Eunápolis), o bairro Antares (loteamento lançado no ano de 2000 com o 

objetivo de atender a população eunapolitana), o bairro Dinah Borges (loteamento 

implantado a partir de 1993, mais de uma década antes da instalação da indústria) e 

a invasão identificada como Rua das Tangerinas (povoada desde a década de 

1960), onde serão diagnosticadas condições ambientais e/ou sociais referentes às 

transformações socioambientais.  

As Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS estão previstas no Plano 

Diretor Urbano de Eunápolis, em seu Art. 45, como áreas destinadas à produção e à 

manutenção de habitação de interesse social. É classificada como AEIS I, aqueles 

assentamentos autoproduzidos por população de baixa renda em áreas públicas ou 

privadas, devendo integrar os projetos de urbanização municipal. A pesquisa 

considera a Rua das Tangerinas como uma AEIS I. 
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Também foram utilizadas fotografias aéreas, imagens de satélite e outros 

instrumentos de pesquisa, referentes aos anos pesquisados, que auxiliaram na 

análise das questões que norteiam este trabalho. 

A escolha dos bairros deu-se em razão de realizar-se uma análise 

comparativa da infraestrutura entre os dois bairros criados com o objetivo de atender 

demanda da indústria (Jardim de Eunápolis e Jardim das Acácias), um bairro criado 

na mesma época, porém com o objetivo de atender a população em geral, um bairro 

criado bem antes (1993) da instalação da indústria e uma AEIS I – a Rua das 

Tangerinas. Usou-se como parâmetros para comparação a localização dos bairros; 

a pavimentação; a oferta de serviços como: correios, coleta de lixo; a existência de 

praças, áreas verdes, unidades de saúde e escolas públicas.   

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  

 

Foi realizada uma contextualização analítico-crítica e descritiva dos 

documentos legais que visam nortear o desenvolvimento espacial e socioambiental 

de Eunápolis (Plano Diretor, Lei Orgânica Municipal, portarias e resoluções 

municipais, estaduais e federais), bem como dos documentos referentes à 

implantação da empresa Veracel Celulose S/A. Para fundamentar esta 

contextualização, fez-se uma revisão crítica de literatura de cunho qualitativo, 

exploratório e descritivo com emprego de livros e artigos científicos dos seguintes 

autores: Arantes (2000), Bellen (2005), Carlos (1994), Frey (2000), Maricato (2000), 

Nogueira (2007), Pereira e Oliveira Filho (2012), Philippi Jr e Malheiros (2012), 

Sachs (2004), Santos (2006), Sen (2010), Sposito (2009), Veiga (2008) e outros.  

 Os dados secundários (provenientes dos websites do IBGE, da SEI, da 

SSP/BA, do Mapa da Violência, do MTE e do DATASUS) e os dados primários 

(coletados com o emprego da observação livre) foram analisados por meio da 

estatística descritiva com o emprego do programa Excel® para a elaboração de 

gráficos e tabelas. Também foram produzidos mapas na escala 1:100.000, de acordo 

com a base de dados disponível no endereço eletrônico da SEI, utilizando-se o 

software Arc Gis 10.1, disponível no Laboratório de Análise e Planejamento 

Ambiental (LAPA) da UESC. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 A evolução espacial da cidade de Eunápolis-Ba a partir da indústria de 

celulose 

 

 Em 1991, a Veracruz Florestal Ltda, empresa subsidiaria da Odebrecht, 

começou a comprar terras na região do extremo Sul da Bahia, plantando as 

primeiras mudas de eucalipto. Em 06 de julho de 1992, a Veracruz Florestal Ltda. 

protocolou no Centro de Recursos Ambientais da Bahia (CRA) a licença de 

localização e implantação para desenvolver como atividade básica o reflorestamento 

com eucaliptos de alta qualidade industrial para a produção de celulose com o 

objetivo de exportação “in natura”, em forma de cavacos para indústrias de celulose, 

para comercialização na própria região, para as indústrias de celulose existentes ou 

para atendimento de novas fábricas que poderiam se instalar na região. 

 As primeiras licenças ambientais foram concedidas através das resoluções 

707 e 708 de 19 de janeiro de 1993 do Conselho Estadual de Meio Ambiente 

(Cepram). A resolução 707 de implantação, válida por 3 anos, autorizou o plantio de 

47.140,79 hectares (ha) de eucalipto nos municípios de Porto Seguro, Eunápolis, 

Santa Cruz Cabrália, Prado e Belmonte mediante sete condicionantes e da 

obrigatoriedade de submissão das áreas a serem reflorestadas anualmente ao órgão 

ambiental competente para aprovação. A resolução 708, válida por 5 anos, referiu-

se a licença de localização do empreendimento florestal e colocou como 

condicionantes: 

 Adquirir terras para o reflorestamento somente em áreas já degradadas por ações 

antrópicas.  
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 Proibir a aquisição de terras para reflorestamento em áreas onde a vegetação 

nativa fosse constituída de Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga em áreas de tensão 

ecológica.  

 Manter sob sua responsabilidade e domínio as áreas de preservação permanente 

e reserva legal, ficando proibido o repasse a terceiros.  

 Submeter à proposta de compra de terras, para expansão do reflorestamento, aos 

sindicatos dos trabalhadores rurais dos municípios onde se situarem as 

propriedades, quando essas possuírem menos de 50 ha. 

 Em 1996, a Veracruz Florestal Ltda obteve a licença ambiental para o projeto 

de criação de uma fábrica de celulose. Dois anos depois, em 1998, tornou-se a 

Veracel Celulose S/A. A licença de ampliação do projeto florestal ocorreu por meio 

da resolução 1239 de 19 de julho de 1996, que possui 19 condicionantes, dos quais 

destacamos os seguintes: 

 Apoiar o desenvolvimento de projetos para uso alternativo da madeira de 

eucalipto para serraria e laminação e outras técnicas, objetivando a destinação de 

parte da produção florestal para outros usos econômicos;  

 Observar o parâmetro técnico máximo para a ocupação das terras com o plantio 

efetivo de projetos florestais por município, conforme preconiza o Estudo de Impacto 

Ambiental, de 15% das terras dos municípios litorâneos e 20% das terras dos 

demais municípios da área de influência direta, devendo ser elaborado pela 

empresa, diagnóstico e avaliação das alterações dos indicadores socioeconômicos 

dos municípios ao atingir esse parâmetro;  

 Manter a estratégia atual de uso e ocupação do solo através do desenvolvimento 

do Programa Mata Atlântica da empresa, incluindo a revisão dos modelos de 

ocupação dos projetos antigos por ocasião da reforma, no prazo de cento e oitenta 

dias;  

 Procurar, em parceria com os estados e municípios, criar programas sociais para 

todos os municípios atingidos a fim de compensar as distorções do sistema 

tributário;  

 Manter contínuo o levantamento estatístico quanto à saída de trabalhadores das 

fazendas adquiridas pela empresa; 

 Apoiar programas que incentivem a permanência e estimulem as atividades 

existentes na área, tais como: pequena produção de subsistência e pequenas 



48 

 

 

commodities (agricultura, pesca, artesanato, veraneio, turismo) de forma a manter a 

convivência harmônica e simbiótica com estas sem lhes causar danos ou contribuir 

para a exclusão dessas atividades;  

 Priorizar o ingresso de nativos e moradores residentes na área de influência direta 

nos empregos gerados pelo empreendimento; 

 Prestar constante esclarecimento ao público sobre o tipo e a importância do 

empreendimento;  

 Apresentar análise de risco da operação de corte e transporte do eucalipto.  

 Em caso de utilização de áreas com declividade superior a 8%, deverão ser 

adotadas técnicas de manejo e conservação do solo, visando à proteção dos 

recursos hídricos da superfície. 

 A resolução 1239/1996 também estabeleceu oito recomendações à Veracel 

Celulose S/A, dentre elas salientamos a seguinte: 

 

Cooperar em projetos de fomento agrícola e florestal, após o 
zoneamento ecológico e econômico da região objetivando 
principalmente a distribuição de mudas de espécies nativas aos 
agricultores regionais para o replantio em áreas de reserva e/ou 
preservação permanente antropizadas.  

 

Para o poder público, a resolução 1239/1996 fez duas recomendações: 

1. Que os municípios da região Sul da Bahia elaborassem ou atualizassem com 

urgência seus Planos Diretores, objetivando equalizar o disciplinamento dos 

impactos biofísicos e socioeconômicos de todas as atividades geradas na região.  

2. Elaborar um plano regional sustentável para a região do Sul da Bahia nos moldes 

do zoneamento socioeconômico e ecológico no prazo de 270 dias.  

 Eunápolis teve o seu Plano Diretor aprovado pela Câmara Municipal no ano 

de 2001, portanto, cinco anos após a resolução 1239/1996. No item seguinte da 

pesquisa o Plano Diretor será mais detalhado, nos aspectos necessários ao 

atendimento dos objetivos e interesse da pesquisa. Não foram encontrados registros 

de planos anteriores.  

Quanto ao zoneamento socioeconômico e ecológico regional, trata-se de uma 

Política Pública Nacional (Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, Decreto 

Federal nº 4297, de 10 de julho de 2002), Estadual (Lei Estadual nº 10.431, de 20 de 

dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 14.530, de 04 de junho de 2013). O governo 

estadual dividiu o território baiano em trinta e seis zonas que reúnem características 



49 

 

 

físicas, ambientais e socioeconômicas similares, com o objetivo de traçar diretrizes e 

orientações para o uso e a conservação da biodiversidade e recursos naturais. 

Eunápolis encontra-se inserida na Zona 28: Tabuleiro Costeiro do Litoral Sul. 

 Não se pode deixar de salientar a importância da urgência na elaboração do 

zoneamento que consiste em uma importante ferramenta adequada para colocar 

regras de uso e ocupação do solo. Além do zoneamento estar previsto em lei, é 

proposto desde o início do processo de licenciamento (1993). Após mais de vinte 

anos ainda encontra-se em processo de elaboração. Vale lembrar que os governos 

de todas as esferas (federal, estadual e municipal) e de todas as correntes políticas, 

geralmente, incentivam e fomentam esses empreendimentos, daí a necessidade de 

que também tenham comprometimento com o estabelecimento de políticas públicas 

que priorizem o desenvolvimento regional sustentável e com participação social.  

A resolução 1115 de 31 de outubro de 1995 do CEPRAM concedeu a licença 

de localização do projeto industrial, válida por 3 anos, objetivando a implantação de 

uma indústria de celulose branqueada de eucalipto com capacidade para 750 mil 

toneladas por ano. Continha 61 condicionantes divididos em aspectos locacionais, 

florestais, recursos hídricos e efluentes líquidos, fauna, emissão atmosférica, do solo 

e dos resíduos sólidos, aspectos sociais, médicos e econômicos. 

Em 2003, foi concedida à Veracel a licença de implantação através da 

resolução nº 1842 do CEPRAM e, em 31 de agosto de 2005, a Licença de 

Operação, através da portaria do CRA nº 5993. Através das portarias IMA nº 

7447/06 e IMA nº 10.181/08, a Veracel obteve as licenças de alteração de sua 

operação que aumentava a sua produção para 1.200 toneladas por ano. 

Anualmente, a Veracel envia aos órgãos ambientais o Relatório Técnico de 

Garantia Ambiental Industrial (RTGA) com informações a respeito do cumprimento 

dos condicionantes das licenças concedidas, com dados sobre efluentes líquidos, 

emissões atmosféricas, resíduos sólidos, energia elétrica, águas subterrâneas, 

higiene ocupacional e segurança. As licenças têm sido renovadas periodicamente, 

por isso espera-se que as condicionantes estejam sendo cumpridas e devidamente 

fiscalizadas pelos órgãos competentes ambientais. 

Para viabilizar recursos para os seus projetos, a Veracel conseguiu 

empréstimos em bancos oficiais de recursos financeiros, utilizados entre 2001 e 

2004, com os seguintes condicionantes: 
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 Reduzir a pressão no desmatamento da Mata Atlântica, protegendo 50.000 ha dos 

ecossistemas nativos;  

 Garantir a proteção da RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) Estação 

Veracel;  

 Respeitar a legislação ambiental brasileira;  

 Contribuir no incremento da absorção de gás carbono na atmosfera decorrente do 

plantio de florestas em consonância com o Protocolo de Kyoto e com a política 

europeia de mudanças climáticas. 

 Para conceder empréstimo, o Banco Europeu de Investimentos (BEI) 

estabeleceu como um dos condicionantes que a Veracel plantasse 400 ha/ano de 

mata nativa na região por 3 anos (2003, 2004, 2005).  

Segundo o Relatório de Sustentabilidade da Veracel, do ano de 2012, 

divulgado em 2013, a empresa possui área total plantada de 90.434 hectares (ha), 

abrangendo os municípios de Eunápolis, Canavieiras, Belmonte, Guaratinga, Itabela, 

Itagimirim, Itapebi, Mascote, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Sendo que, em 

Eunápolis, a empresa possui uma área total de 39.805 ha, com 19.929 ha plantados 

de eucalipto. O núcleo florestal está sediado em Eunápolis e possui capacidade para 

produção de 24 milhões de mudas de eucalipto por ano. A fábrica da Veracel, onde 

se concentram as operações industriais, localiza-se entre Eunápolis e Belmonte. A 

empresa conta ainda com um terminal marítimo, localizado no município de 

Belmonte, a 60 km da fábrica, por onde a produção é escoada. 

A fábrica da Veracel opera desde o ano de 2005, produzindo fibra de 

celulose. Conforme os dados divulgados pela empresa em 2013, em seu relatório de 

sustentabilidade, do ano de 2012, foram produzidas 1.121.904 toneladas de celulose 

branqueada a partir da fibra curta de eucalipto, gerando 3.257 empregos diretos 

(702 próprios e 2.555 de terceiros).  De acordo com o relatório supracitado, a meta 

da empresa é chegar a 2,7 milhões de toneladas de celulose por ano com a futura 

ampliação da indústria, cuja licença já foi obtida, (Veracel, 2013).  

 Segundo Cerqueira Neto (2011), a região do extremo Sul da Bahia encontra-

se em um processo de especialização produtiva em decorrência do grande número 

de área plantada e da perspectiva de seu aumento nos próximos anos. O perigo da 

especialização reside em riscos para o meio ecológico e social, com impactos que 

podem levar à redução da flora e da fauna na região, à queda do número de 
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empregos em outros setores da produção, à geração de impactos na agricultura 

familiar e ao inchaço das cidades envolvidas neste processo. 

Em Eunápolis, o cultivo de eucalipto constitui um elemento dominante na 

paisagem (mais de 20% da área do município). Todavia, esse fato não parece 

incomodar a população de modo geral, pois consideram que a cidade está sendo 

beneficiada pela presença da indústria como geradora de empregos diretos ou 

indiretos, arrecadação de impostos (a cidade é a maior beneficiada da arrecadação 

tributária gerados pela Veracel), fortalecimento do comércio e de oferta de serviços.  

Apenas alguns setores da sociedade civil organizada, como o Movimento dos 

Trabalhadores sem Terra (MST) e o Movimento de Luta pela Terra (MLT), se 

manifestam contrários à indústria, fazendo reinvindicações para a implantação de 

assentamentos de reforma agrária. A própria empresa reconhece a existência de 

ocupações em suas propriedades. Também a ONG Centro de Estudos e Pesquisas 

para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia – CEPEDES, criada desde 1991, 

atua propondo reflexões e ações a respeito de possíveis danos no âmbito social, 

ambiental e econômico da monocultura do eucalipto no presente e futuro da região. 

 

4. 2 A dinâmica urbana de Eunápolis-Ba entre os anos de 2000 e 2012 

 

 Para a compreensão da dinâmica urbana de Eunápolis no período delimitado 

pela pesquisa, estabeleceu-se como ponto de partida a análise do Plano Diretor, 

instrumento designado por lei federal e municipal, com objetivo de planejar e nortear 

o desenvolvimento das cidades. A pesquisa focou em aspectos do saneamento 

básico, infraestrutura, uso e ocupação do solo e zoneamento. 

O Plano Diretor de Eunápolis remonta à Lei 407 de 28 de dezembro de 2001. 

Todavia, o processo de sua elaboração iniciou-se efetivamente em 1998 com a 

realização de um seminário no mês de julho. As informações contidas na referida lei 

foram obtidas até 1999 por órgãos governamentais, pela prefeitura municipal e 

concessionárias de serviços públicos (abastecimento de água, energia, telefonia, 

limpeza, transporte e saúde) e pelas empresas de consultoria contratadas com este 

fim.  

 A Lei Orgânica de Eunápolis foi promulgada em 05 de abril de 1990, revisada 

em 17 de outubro de 2008 e atualizada com a inserção das emendas de 17/2011 e 

18/2012. Em seu Artigo 80, esta lei estabelece que o:  
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Plano Diretor fixará normas sobre zoneamento, parcelamentos, 
loteamentos, uso e ocupação do solo, contemplando áreas 
destinadas às atividades econômicas, áreas de lazer, cultura e 
desporto, residências, reservas de interesse urbanísticos, ecológico e 
turístico. Lei Orgânica de Eunápolis. Art. 80. 
 

 Quanto ao saneamento básico, o Artigo 82 da Lei Orgânica de Eunápolis 

institui que compete a este município implantar um sistema de coleta, transporte, 

tratamento e/ou disposição final de lixo, utilizando processos que envolvem sua 

reciclagem. Além disso, o Artigo 101 estabelece que compete ao “Município prover 

sua população dos serviços básicos de abastecimento d’água, coleta e disposição 

adequada dos esgotos e lixo, drenagem urbana de águas fluviais, segundo as 

diretrizes fixadas pelo Estado e União”. Portanto, município, estado e união são 

corresponsáveis pelo saneamento básico da cidade. 

A Lei do Plano Diretor de Eunápolis não trata do Saneamento Básico e nem 

da infraestrutura relacionada a ele como o abastecimento de água, a rede de 

drenagem, o tratamento de esgoto, o aterro sanitário, bem como não estabelece 

programas, diretrizes, estratégias e políticas para o município. Entretanto, para a 

aprovação de loteamento particular, o Artigo 75 prevê um Termo de Acordo e 

Compromisso (TAC) entre a prefeitura e o empreendedor, no qual este se 

compromete a realizar todas as obras de infraestrutura, incluindo o sistema de 

abastecimento de água potável e drenagem.  

No parágrafo 1º do referido artigo, é acrescentado que, de acordo com o tipo 

de loteamento e o interesse da Administração Pública, poderão ser acrescentadas 

outras exigências, tais como: pavimentação, rede de esgoto, fossas sépticas, 

bueiros e galerias.   

Embora o PDU de Eunápolis tenha sido aprovado após o Estatuto da Cidade, 

o documento pouco explora dos importantes instrumentos propostos pela lei federal 

que visam tornar as cidades mais organizadas e um local mais justo para todos os 

habitantes, como a função social da cidade e da propriedade urbana e instrumentos 

concretos da participação da população urbana em todas as decisões de interesse 

público e da justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes da 

urbanização. 

 Apesar da Lei Orgânica do município e da Lei Federal promulgada pelo 

presidente da república, em 2 de agosto de 2010, a Lei 12.305 que dispõe sobre a 
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Política Nacional de Recursos Sólidos e determina a construção de aterros 

sanitários em todos os municípios do Brasil até 2014, Eunápolis, assim como a 

maioria das cidades brasileiras, continua com o seu lixão funcionando normalmente, 

em total desrespeito com a saúde pública e ao meio ambiente, funcionando como 

fomentador de doenças.  

Vale lembrar que não só os governantes têm responsabilidade sobre a 

questão do lixo, cabendo a cada cidadão assumir o seu papel, revendo hábitos, 

valores e costumes e, principalmente, repensando o seu padrão de consumo, 

evitando assim, a produção excessiva de lixo.  

De acordo com Lima (2013), o lançamento de resíduos no meio ambiente de 

forma incorreta, gera sérios problemas sociais e ambientais. Contribui para a 

proliferação de ratos, baratas, moscas e mosquitos, podendo contaminar o homem 

através dos micro-organismos – vírus, bactérias, protozoários e vermes – além da 

contaminação do ar, do solo e da água. 

Localizado a 12 quilômetros do centro da cidade, em área de APP, o lixão 

recebe todo tipo de resíduo, inclusive o hospitalar. Em um terreno com declividade, 

favorecendo o escoamento de chorume (liquido resultante da decomposição de 

matéria orgânica), com o risco de contaminação do lençol freático, através de uma 

lagoa situada nas proximidades do lixão, misturam-se homens, mulheres, crianças, 

porcos, cachorros, urubus e insetos, representando um triste exemplo de condição 

de vida desumana e degradante (Figura 05).  

 

Figura 5: Lixão de Eunápolis 
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Fonte: Jornal Atarde. Edição de 30.05.2011 

 

Como forma de reduzir os problemas provenientes de uma cidade que cresce 

rápida e desordenadamente e sem infraestrutura, o Plano Diretor Urbano - PDU - 

(Parte I, Título II, Capítulo II) de Eunápolis prevê a limitação de crescimento da 

mancha urbana em áreas que já sejam estruturadas ou o condicionamento de sua 

estruturação para a ocupação; entretanto não estabelece os limites geográficos 

dessas áreas. É importante mencionar também que o Modelo Espacial da cidade - 

citado no Título III, Artigo 16 - não é explicado em texto, o que dificulta a 

operacionalidade do uso e ocupação do solo de acordo com o que é previsto na lei. 

O zoneamento é tratado em dois momentos: nos Artigos 8º e 64 do PDU. 

Porém este documento delimita o uso e ocupação do solo de forma diferente, o que 

dificulta o entendimento de quais critérios devem ser empregados para a intervenção 

desses espaços. Não institui uma estratégia de oferta de moradia, intervenção 

regulatória para a habitação na dinâmica do uso e ocupação do solo.  

Na figura 6, pode-se observar a planta da cidade de Eunápolis, com a 

localização da maioria dos bairros existentes em 2012, verifica-se a expansão da 

malha urbana em todas as direções, ignorando-se as diretrizes do Plano Diretor. 

 

Figura 6: Planta dos bairros da cidade de Eunápolis. 
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Fonte: Embasa, 2014. Elaboração Heibe Santana, 2015. 

 

O inciso IV do Artigo 3º, da Parte I, do Título II da Lei do Plano Diretor de 

Eunápolis institui a “Redução da pobreza e desigualdades sociais” como um dos 

objetivos do PDU, o que se entende como a possibilidade de acesso a serviços, 

equipamentos urbanos e moradia digna para todos, contudo, não explica como será 

feita a implantação da lei, quais seriam as medidas a serem adotadas para alcançar 

o objetivo, tornando a cidade justa para todos. Como as medidas não foram 

explicitadas, não há como se fazer cobranças e a desigualdade social persiste na 

cidade. 

O Art. 14 do Capítulo V, do Título II, da Parte I do PDU estabelece diretrizes 

para a implantação do Sistema de Espaços Abertos na cidade de Eunápolis com: 

I. Implantação de Sistema de parques de vizinhança; 

II. Valorização das praças da cidade; 

III. Ampliação e melhoria dos passeios e vias para pedestres; 

IV. Implantação de áreas sócio – esportivas; 

V. Implantação de grande área cívica. 
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O Art. 45 do PDU estabelece as Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS), 

destinadas à produção e à manutenção de habitações de interesse social com 

destinação específica, normas próprias de ordenamento do uso e ocupação do solo, 

pode ser considerado como um importante instrumento para garantir a moradia 

digna da população de baixa renda. Dentre elas, estão os Assentamentos Auto-

Produzidos por População de Baixa Renda em Áreas Públicas ou Privadas (AEIS I), 

desde quando não se tratem de terrenos destinados à área verde “non aedificandi” 

(não edificada).  

O parágrafo 5º deste documento estabelece que as AEIS devem atender a 

padrões de qualidade de vida, de equacionamento dos equipamentos urbanos e 

comunitários, de circulação e transporte, de limpeza urbana e segurança, conforme 

regulamentação específica. Não há mapas para identificação das AEIS e, portanto, 

elas não são especializadas. O reconhecimento das AEIS já existentes, no PDU, é 

importante para definir formas de intervenção pública nas áreas, através de projetos 

de regularização.  

Nesta pesquisa considerou-se uma área denominada como Rua das 

Tangerinas como uma AEIS I. Com localização privilegiada, próximo ao centro 

comercial da cidade de Eunápolis, ocupada por pessoas vindas de outras cidades, 

na década de 1960. Esta Rua encontra-se em uma área de acentuada declividade, 

presença de esgoto sem tratamento, a céu aberto, proveniente de um posto de 

combustível, que oferece aos seus habitantes riscos à saúde e de vida, devido ao 

perigo de deslizamento das encostas.   

Daí, a importância, de que o Plano Diretor faça o reconhecimento das áreas 

de interesse social já ocupadas, pela população de baixa renda, de forma 

irreversível ou não, para definir as formas de intervenção, estabelecendo parâmetros 

de uso e ocupação do solo de acordo com os problemas habitacionais já existentes 

na cidade. 

Maricato (2000) relata que apesar de existir no Brasil todo um aparato de leis, 

referentes ao ordenamento do espaço urbano, as cidades brasileiras crescem de 

modo predatório e, portanto, não é por falta de planejamento e leis. “É mais 

frequente parte do plano ser cumprida ou então ele ser aplicado apenas a parte da 

cidade. Sua aplicação segue a lógica da cidadania restrita a alguns” (Maricato, 2000, 

p. 148).  Ainda de acordo com esta autora, um das características dos planos é não 

mencionar ou ignorar os problemas das cidades.  



57 

 

 

No primeiro semestre do ano de 2014, a Prefeitura Municipal de Eunápolis, 

começou uma revisão do Plano Diretor (de acordo com o Estatuto da Cidade a lei 

que institui o plano diretor deverá ser revisada, pelo menos a cada dez anos). Para 

tanto, foram realizadas audiências públicas entre março e julho de 2014, conforme a 

programação detalhada na figura 7.  

Nas audiências públicas, conseguiu-se observar a falta de conhecimento da 

maioria da população representada, em relação ao que seria um Plano Diretor, a 

sua importância para planejar, avaliar e corrigir os rumos da cidade, podendo-se 

verificar, também, a improvisação, falta de planejamento e conhecimento do próprio 

poder público responsável pela execução das audiências públicas.  

Vale salientar que, a parte da programação que previa a entrega do projeto de 

lei na Câmara de Vereadores em julho do mesmo ano não foi cumprida. De acordo 

com informações obtidas na Secretaria de Meio Ambiente, a proposta de lei do 

Plano Diretor está sendo preparada, devendo ser entregue à Câmara de Vereadores 

no primeiro semestre de 2015.  

Simultaneamente, foram realizadas as audiências públicas para o Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) que, de acordo com a Lei Federal nº 

11.445/2007, deve ser elaborado com a participação da população beneficiária.  O 

PMSB deve planejar as ações para o abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo 

das águas pluviais para os próximos anos.  

De acordo com o representante da EMBASA, foram destinados pelo governo 

do estado, 166 milhões para a realização do saneamento de Eunápolis. Estima-se 

que mais de 90% da cidade seja saneada. No ano de 2010, Eunápolis, foi 

contemplada com investimentos para obras de pavimentação e saneamento, através 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo Federal. 

 

Figura 7: Programação das audiências públicas para a elaboração do Plano Diretor 

Municipal e do Plano Municipal de Saneamento Básico de Eunápolis-Ba. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Eunápolis (2014). Disponível em: <http://eunapolis.ba.gov.br/> Acesso 
em: 03 de mar de 2014. 

 

 

   Para verificar e comparar os itens da infraestrutura da cidade de Eunápolis-Ba 

por meio do estudo de campo e do registro fotográfico para a realização de 

comparação selecionou-se os bairros Jardim de Eunápolis (loteamento criado para 

atender os executivos da indústria), Jardim das Acácias (continuação do Jardim de 

Eunápolis), Antares (Lançado no mesmo período sem objetivo de atender a 

indústria), Dinah Borges (anterior à implantação da indústria) e a Rua das 

Tangerinas (antiga invasão, localizada no centro da cidade), através da análise dos 

dados coletados pela observação livre, os quais se encontram identificados no mapa 

da cidade na figura 8. 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

O bairro Jardim de Eunápolis surgiu a partir de um loteamento lançado no ano 

de 1998. Segundo a proprietária, o objetivo do empreendimento consistia em 

atender a demanda que seria desencadeada com a instalação da indústria de 

celulose Veracel Celulose S/A, tendo como clientes preferenciais os funcionários de 

maior poder aquisitivo desta indústria, além de profissionais do município com o 

mesmo perfil econômico. Por isso, neste bairro foi feita uma infraestrutura de 

qualidade que o diferenciou e continua diferenciando de todos os outros bairros da 

cidade. Engenheiros e arquitetos foram trazidos do Rio de Janeiro e do Espírito 

Santo para planejar e executar a obra de sua construção.   

Figura 8: Localização de bairros de Eunapólis - Ba 
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Na entrada do bairro Jardim de Eunápolis, existe uma guarita com a presença 

de segurança 24 horas por dia (Figura 9), representando um exemplo claro de auto 

segregação espacial. De acordo com Tavares e Araújo (2008, p. 7) a segregação 

espacial significa “um complexo processo de produção e consumo diferenciado de 

espaço” com característica próprias e diferenciadas em relação a outras regiões da 

cidade. Mantidas pelos moradores por meio de associação, suas praças estão 

sempre bem cuidadas e possuem árvores, gramados e equipamentos destinados à 

recreação das crianças (Figuras 10 e 11).  

Ao adquirir um lote neste bairro, o proprietário deve assinar um Termo de 

Acordo Consentido (TAC), onde estão estabelecidas as normas para a construção e 

a manutenção das áreas comuns e da segurança do bairro (Figura 12). Até mesmo 

os poucos imóveis comerciais existentes no bairro ostentam uma fachada mais 

sofisticada do que os imóveis localizados no centro ou em outros bairros (Figura 13). 

  

Figura 9: Entrada do bairro Jardim de 

Eunápolis 

Figura 10: Praça na entrada do bairro 

Jardim de Eunápolis    

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Praça interna do bairro 

Jardim de Eunápolis 

 

 

 

 

 

Figura 12: Placa com aviso da existência do 

TAC no bairro Jardim de Eunápolis 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2014.              Fonte: Dados da pesquisa, 2014.              

 

  

Figura 13: Imóvel Comercial do bairro Jardim de Eunápolis 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

                  

Lançado em 2004, o loteamento Jardim das Acácias surgiu como continuação 

do Jardim de Eunápolis. Atualmente, também é considerado um bairro da cidade. 

Observa-se que, enquanto o Jardim de Eunápolis encontra-se quase que totalmente 

povoado, o Jardim das Acácias apresenta muitos lotes sem edificação. Embora 

tenha uma infraestrutura semelhante ao Jardim de Eunápolis (Figura 14), não se 

encontra tão bem cuidado quanto ele, nota-se ausência de equipamentos para o 

lazer infantil nas praças e de maiores cuidados com a vegetação. (Figura 15). 

 

Figura 14: Aspecto da pavimentação do 

 

Figura 15: Praça sem equipamentos 
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Jardim das Acácias do Jardim das Acácias 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Aprovado pela prefeitura em 1998 e lançado em 05 de setembro de 2000, o 

loteamento Antares é destinado à população eunapolitana e não teve como meta 

suprir a demanda gerada pela indústria de celulose. Além disso, este bairro não 

recebeu a infraestrutura necessária, tais como pavimentação, praças, equipamentos 

comunitários, áreas verdes, unidades de saúdes e escolas (Figuras 16 e 17). 

 

Figura 16: Aspecto de uma rua e canteiro 

central do Bairro Antares 

Figura 17: Entulhos em via pública no 

Bairro Antares 

  

    Fonte: Dados da pesquisa, 2014.     Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

            O bairro Dinah Borges foi formado a partir de três loteamentos de mesmo 

nome: Dinah Borges I (lançado em 1993) e Dinah Borges II e III, etapas lançadas em 



63 

 

 

2004. Nota-se que este bairro apresenta muitas deficiências em sua infraestrutura, 

pois as praças são mal cuidadas (Figura 18) e a maioria das ruas, embora sejam 

largas e espaçosas, não possuem pavimentação (Figura 19). Apenas as suas três 

ruas principais possuem pavimentação em sua porção mais próxima da BR 367 

(Figura 20). O restante do bairro não possui calçamento, onde se pode observar 

que, em dias chuvosos, há acúmulo de água. 

No Plano Diretor Urbano de Eunápolis, na planta do Modelo Físico Territorial 

Avançado, há uma área destinada ao Centro Administrativo Municipal, a qual se 

encontra localizada no bairro Dinah Borges. Por isso, neste bairro localizam-se o 

Fórum (Foto 21) e a Câmara de Vereadores (Foto 22). Também se encontra neste 

bairro a Casa de Recursos Naturais (CRN), um grande colégio estadual – o Centro 

Territorial de Educação Profissional do Extremo Sul/CETEP (Figura 23), uma escola 

municipal, concessionárias de veículos e alguns dos maiores hotéis da cidade.  

 

Figura 18: Praça do bairro Dinah Borges Figura 19: Avenida Europa no bairro 

Dinah Borges 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

  

 

 

 

Figura 20: Rua sem calçamento no 

bairro Dinah Borges 

 

Figura 21: Fórum Desembargador Mário 

Albiane de Eunápolis 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2014.   Fonte: Dados da pesquisa, 2014.   

 

                       

Figura 22: Câmara Municipal de 

Eunápolis 

Figura 23: Colégio Estadual - CETEP 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

                 

A Rua das Tangerinas é um Assentamento Auto - Produzido por População 

de Baixa Renda em Áreas Públicas ou Privadas (AEIS I), cuja área foi invadida 

desde a década de 1960, quando pessoas vindas de outras cidades, como Camacã 

e Itabuna, desmataram remanescentes da Mata Atlântica, para construir as primeiras 

casas que eram de madeira. Hoje, existem casas de alvenaria, mas também ainda 

se encontram casas de madeira. Esta rua localiza-se no centro da cidade no 

entroncamento da BR 101 com a BR 367 (Figura 24 e 25). 
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Figura 24: Vista Panorâmica da Rua das 

Tangerinas   

Figura 25: Vista interna da Rua das 

Tangerinas 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A Rua das Tangerinas possui energia elétrica, mas não têm acesso à água 

potável da rede geral de distribuição. Os moradores retiram a água para suas 

necessidades básicas diárias de nascentes existentes no local e, com recursos 

próprios, instalam bombas e vias de encanamento para levar a água até as suas 

casas e armazená-la em caixas d’água (Figuras 26 e 27). Estas nascentes utilizadas 

pelos moradores da rua das Tangerinas abasteceram a cidade no início de sua 

formação (Figura 28) quando o local era chamado de “buracão”.  

 

Figura 26: Nascente que abastece os 

moradores da Rua das Tangerinas 

Figura 27: Caixa d’água (armazena água 

proveniente das nascentes) 

  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Figura 28: Foto antiga da nascente que abastece a Rua das 
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Tangerinas 

 

Fonte: www.sitepopular.com.br. 2014. Acesso em: abr 2014. Disponível em: 
<http://www.sitepopular.com.br/paginassitepop/historiadeeunapolis/br101.htm>           

 

A Rua das Tangerinas, não possui nenhuma outra infraestrutura, além da 

rede de energia elétrica. Apesar de residirem neste local há quatro décadas, seus 

moradores não estão incluídos em nenhuma política pública ou projeto municipal 

que os recoloquem ou melhore as suas condições de vida (no âmbito federal alguns 

são contemplados com o Bolsa Família). Nas campanhas eleitorais, os candidatos e 

seus cabos eleitorais vão a esta localidade para fazer promessas, conforme relato 

de seus moradores antigos.  

De acordo com Arantes (2000), o visual e a aparência de uma cidade 

“refletem decisões sobre o que, e quem, pode estar visível ou não, decisões em 

suma sobre ordem e desordem, o que acarreta algo como uma estetização do 

poder, da qual o desenho arquitetônico é um dos instrumentos mais aparatosos” 

(Arantes, 2000, p. 33). 

Para Maricato (2000), o planejamento urbano se aplica “a uma parcela da 

sociedade, reafirmando e reproduzindo desigualdades e privilégios. Para a cidade 

ilegal não há planos, nem ordem. Aliás, ela não é conhecida em suas dimensões e 

características” (Maricato, 2000, p. 122). A autora salienta ainda os riscos desta 

prática como a falta de saneamento (exposição a doenças), os desmoronamentos, 

as enchentes e a violência (risco de morte). Nas cidades brasileiras, é comum 

verificar investimentos públicos serem realizados em áreas para atender a 

população de maior poder aquisitivo, enquanto a população já assentada não é 

atendida, pois o “direito à invasão é até admitido, mas não o direito à cidade” 

(Maricato, 2000, p. 161).   
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Para Milton Santos (2007, p.107), “Cada homem vale pelo lugar onde está: o 

seu valor como produtor, consumidor, cidadão, depende de sua localização no 

território”. Em outras palavras, a ocupação do espaço urbano se dá em função das 

classes sociais na sociedade brasileira, ou seja, o acesso a bens sociais tem ligação 

direta com o local em que o indivíduo se encontra.      

Os bairros mais recentes de Eunápolis, Colonial, Parque da Renovação, 

Jardim das Acácias, Costa Rica e Antares não contam com o serviço dos Correios, 

pois não possuem CEP (Código de Endereçamento Postal). Além disso, os bairros 

Antares, Jardim de Eunápolis e Jardim das Acácias não dispõem de área para a 

instalação de Unidade de Saúde e escolas, pois os lotes destinados a este fim foram 

doados a particulares pela prefeitura de forma ilegal, já que não houve aprovação do 

Poder Legislativo Municipal, conforme expresso nos anexos 1, 2 e 3).  

O bairro Antares também não possui área para praças, áreas verdes, embora 

possuísse originalmente projeto até de uma concha acústica. Todas as terras 

destinadas a estes fins foram doadas de forma ilegal. Atualmente, o departamento 

de Patrimônio da Prefeitura de Eunápolis está realizando o levantamento de todos 

os lotes e terrenos doados ilegalmente por prefeitos nos últimos 20 anos com base 

no Decreto nº 4.558, de 2013, sancionado pelo atual prefeito.  

De acordo com Maricato (2000, p. 150), na urbanização brasileira, “as raízes 

coloniais calcadas no patrimonialismo e nas relações de favor (mando coronelista)” 

ainda estão presentes. A autora discorre sobre constrangimentos que travam o 

desenvolvimento urbano, criando barreiras para que aconteça com equidade e 

sustentabilidade, planos e leis aplicados ambiguamente, através da política de favor, 

o que implica em direitos para alguns. (Maricato, 2006).  

Utilizando dados obtidos a partir das visitas aos locais estudados, elaborou-se 

um comparativo de algumas condições estruturais, conforme disposto no quadro 3. 

Analisando-os, pode se notar que nas regiões em estudo não há esgotamento 

sanitário resultante da iniciativa do poder público executivo, a pavimentação é 

escassa e a coleta de lixo apresenta-se como melhor variável avaliada. No entanto, 

a Rua das Tangerinas possui um acesso difícil, podendo ser a causa de não ser 

atendida pelo serviço coleta de lixo. Os seus moradores depositam o lixo às 

margens das BRs 101 ou 367, de onde é feito a coleta pelo serviço público 

municipal. 

 



68 

 

 

Quadro 3: Comparativo da infraestrutura das localidades estudadas na cidade de 

Eunápolis-Ba. 

BAIRRO PAVIMENTAÇÃO COLETA DE LIXO SANEAMENTO 

Jardim de Eunápolis Sim Sim Fossas individuais 

Jardim das Acácias Sim Sim Fossas individuais 

Antares Não Sim Fossas individuais 

Dinah Borges 
Em parte das 3 

ruas principais 
Sim Fossas individuais 

Rua das Tangerinas Não Não 

Não há fossas. Os 

resíduos jogados próximo 

às nascentes. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Comparando-se a infraestrutura do bairro Jardim de Eunápolis, projetado para 

atender executivos de alto escalão da indústria de celulose Veracel Celulose S/A e o 

bairro Antares, que teve como alvo os moradores da população geral da cidade, 

constatou-se haver melhor estrutura oferecida aos habitantes do primeiro bairro em 

detrimento do segundo, conforme apresentado no quadro 4. Vale salientar que os 

dois bairros em análise não possuem oferta de linhas de ônibus, Unidade de Saúde 

e escolas públicas, portanto, independente do perfil social ou econômico das regiões 

em estudo, verifica-se que, serviços essenciais como o esgotamento sanitário não 

estão presentes em nenhuma das áreas, o que destaca a precária infraestrutura 

urbana da cidade de Eunápolis. 

Deve-se ressaltar também que o bairro Jardim de Eunápolis tem uma 

localização privilegiada, próxima ao Centro da cidade, enquanto o bairro Antares 

localiza-se em uma região mais afastada da oferta de serviços.  

Assim, fica claro que, como em outras cidades, em Eunápolis, pode-se 

observar que no modo de produção capitalista a Indústria quando se instala em uma 

localidade assume o papel não apenas de dirigente da economia, mas atua, 

subordinando, criando e redefinindo outras atividades (Carlos, 1994). Verifica-se 

que, alguns anos antes da implantação da indústria, ela já interfere na decisão de 

localização e infraestrutura de empreendimentos na cidade. 
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Quadro 4: Comparação das estratégias locacionais de dois bairros de diferentes 

áreas de expansão: Jardim de Eunápolis e Antares.  

Loteamentos Jardim 
de 

Eunápolis Antares  

Serviços Existente Inexistente Existente Inexistente 

Coleta de lixo X  X  

Correios X   X 

Praças X   X 

Linhas de ônibus  X  X 

Áreas verdes  X  X 

Unidade de Saúde  X  X 

Escola pública  X  X 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

  

 A situação descrita demonstra que, na cidade de Eunápolis-Ba, a produção 

do espaço urbano está ligado ao modo de produção que desencadeia o seu 

desenvolvimento e a segregação socioespacial evidenciado por esta pesquisa. 

Segundo Carlos (1994, p. 23), “a produção espacial expressa às contradições da 

sociedade atual na justaposição de riqueza e pobreza; em que os homens se 

distinguem pelo ter”. Em suma, percebe-se que a sociedade eunapolitana produz o 

espaço geográfico de acordo com o seu próprio processo produtivo e, com ele, 

vários modos de vida, de pensar e de sentir.  

Para Araújo (2006), as classes dominantes detentoras das forças produtivas 

articuladas ao Estado produzem uma cidade socioespacialmente desigual e 

segregada. Como consequência, as elites residem em áreas privilegiadas, com 

maiores oportunidades de acesso aos serviços públicos, enquanto as populações 

mais pobres ocupam as regiões mais distantes e precárias, expondo-se a uma vida 

degradante. 

 

4. 3 A CIDADE E A DIFUSÃO DAS DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS 

 

 Para a compreensão das desigualdades socioespaciais em Eunápolis deve-

se tomar como ponto de partida o entendimento do seu processo de crescimento 

populacional e do perímetro urbano, uma vez que esta cidade, a partir da sua 

formação, sempre apresentou um crescimento rápido e sem planejamento. 

Nas décadas de 1960 e 1970, Eunápolis, ainda pertencente a categoria de 

povoado das cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, apresentou um 
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crescimento acelerado, marcado pela chegada de pessoas de outras regiões, do 

estado de Minas Gerais, do estado do Espirito Santo e de cidades da Bahia, pelo 

crescimento do comércio, pela instalação de serviços e equipamentos urbanos como 

a do primeiro Centro de Saúde da cidade (Figura 29) e pela exploração do jacarandá 

(árvore nativa da Mata Atlântica, a mais valiosa das madeiras nacionais, encontra-

se, hoje, quase extinta, devido à exploração sem controle), que era vendida em toras 

sem nenhum beneficiamento.  

A exploração dos recursos florestais, como se eles fossem inesgotáveis, é 

uma prática adotada desde o início da colonização do Brasil, começou com a 

exploração do pau-brasil e se mantém até os dias de hoje. 

 

Figura 29: Primeiro Centro de Saúde de Eunápolis (1964) 

 

Fonte: www.sitepopular.com.br. 2014. Acesso em: abr 2014. Disponível em: 
<http://www.sitepopular.com.br/paginassitepop/historiadeeunapolis/br101.htm>        

    
Após o esgotamento do jacarandá, a cidade de Eunápolis continuou 

crescendo impulsionada pela instalação de serrarias que exploravam as chamadas 

“madeiras brancas” (não nobres), retiradas da Mata Atlântica, encontrando nas 

rodovias recém-construídas a facilidade de escoamento (o transporte representa um 

item fundamental e de alto custo para a indústria madeireira), ao mesmo tempo, que 

criava oportunidades de trabalho para milhares de pessoas. As serrarias 

representavam um papel importante na economia da cidade, gerando empregos, 

riquezas e também desmatamento.  

A devastação da mata nativa de forma predatória e rápida não parecia 

representar nenhum tipo de problema para a sociedade civil e todos os envolvidos 

no setor madeireiro. De acordo com Cabral e Cesco, (2008) se faz necessário 

estudos interdisciplinares para o entendimento das abordagens econômica, agrário-

regional, etnográfica e geográfico-ambiental envolvidos nos processos da indústria 
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madeireira na Mata Atlântica (2008). Considerada, no passado e ainda hoje, como 

um obstáculo ao desenvolvimento, que precisa ser derrubada para dar lugar ao 

progresso, a história da destruição das florestas ainda é pouco estudada. 

No final da década de 1980 e início dos anos de 1990, com a proibição do 

corte e da exploração da Mata Atlântica e o consequente fechamento de serrarias, a 

cidade viveu momentos de incertezas em sua economia, que logo foram superadas 

pela chegada da Odebrechet com o projeto Veracruz Florestal, o início do plantio de 

eucalipto e a expectativa da implantação de uma indústria celulose. 

Conforme observa-se na tabela 1, a população do município de Eunápolis 

continuou crescendo expressivamente entre 1991 e 2010. No período de 1991 a 

2000, sua população cresceu 19,3% e, entre os anos de 2000 e 2010, cresceu 

19,1%, aumentando, portanto, ainda mais o seu crescimento, uma vez que, entre os 

anos de 1991 e 2000 foram acrescidos 13.575 novos habitantes e entre os anos de 

2000 e 2010, o município incorporou mais 16.076 habitantes.    

Entretanto, verifica-se uma queda significativa na população rural que, no ano 

de 1991, representava 10% da população do município e, em 2000, caiu para 6%. 

Em 2010, sofreu uma leve alta passando para 6,7%. Vale salientar que, segundo 

dados do IBGE, desde os anos de 1950, o Brasil apresenta um ritmo acelerado de 

urbanização, com um abrandamento a partir dos anos de 2000, sendo assim, a 

urbanização em Eunápolis pode apenas estar acompanhando uma tendência 

verificada em todo o país. 

 

Tabela 1: População de Eunápolis no período de 1991 a 2010.  

População 1991 2000 2010 

Rural 7.005 4.959 6.783 

Urbana 63.540 79.161 93.413 

Total 70.545 84.120 100.196 

Fonte: IBGE, 2010.  

 

Entre os anos de 1991 e 2000, 59,37% da população rural de Eunápolis-Ba 

migrou para a zona urbana, sendo que a população rural brasileira nesse mesmo 

período reduziu em 28%. Eunápolis, em 2000, atingiu a taxa de urbanização de 

94%. Esses dados mostram que mais de 2.000 pessoas nesta cidade foram 

deslocadas do campo para os aglomerados urbanos.  
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           Na figura 30, pode-se observar o adensamento demográfico da população 

urbana de Eunápolis, de acordo com o cartograma produzido a partir de dados do 

Censo 2010. 

 

Figura 30: Cartograma do município de Eunápolis-Bahia segundo dados do Censo 

2010. 

 

 

                     Fonte: IBGE, 2014. Dados da pesquisa, 2014. 

  

Entre os anos de 1991 e 2000, a cidade de Eunápolis-Ba já contava com os 

bairros Pequi, Santa Lúcia, Centauro, Moisés Reis, Stela Reis, Juca Rosa e Rosa 

Neto. A perspectiva da chegada de muitos trabalhadores das mais diversas classes 

sociais para o plantio de eucalipto, construção e funcionamento da indústria de 

celulose estimulou a criação de loteamentos particulares que mais tarde foram 

transformados em bairros; já que, no período considerado, as autoridades da 
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empresa, em declarações públicas na cidade, apregoavam a possibilidade da oferta 

de 20.000 vagas de empregos diretos e indiretos.  Nota-se o aumento do preço dos 

aluguéis e custo de vida, o crescimento do número de empreendimentos e de 

empresas imobiliárias com a consequente expansão urbana.  

Os empregos gerados pela construção e funcionamento da indústria de 

celulose Veracel Celulose S/A aqueceram a economia. Os dados da tabela 2 

demonstram que o número de domicílios sem rendimento diminuiu em 68% (2.460 

chefes de domicílios) no período compreendido entre 2000 e 2010, enquanto o 

número de chefes de domicílios com renda de um a dois salários mínimos cresceu 

88,5% (3.579 domicílios) e os rendimentos acima de dois até cinco salários mínimos 

apresentaram aumento de 161% (6.173 domicílios). Os números mostram 

claramente a redução do número de domicílios sem rendimento, destacando-se o 

aumento significativo dos rendimentos na faixa de um a cinco salários mínimos. 

 

Tabela 2: Distribuição da renda dos chefes de domicílios na cidade de 

Eunápolis-Ba no período de 2000 a 2010. 

Chefes de domicílios 

2000 2010 

Quantidade  

(Porcentagem) 

Quantidade  

(Porcentagem) 

 

  Número de domicílios 

 

20.917 (100%) 

 

29.500 (100%) 

Chefes de domicílios sem renda  
 

3.619 (17%) 

 

1.159 (3,9%) 

Chefes de domicílios com renda 

mensal até 1 SM (salário mínimo)  

 

6.644 (31%) 

 

6.018 (20,4%) 

Chefes de domicílios com renda 

mensal acima de 1 SM até 2 SM  

 

4.049 (19%) 

 

7.628 (25,8%) 

Chefes de domicílios com renda 

mensal acima de 2 SM até 5 SM  

 

3.840 (18,5%) 

 

10.013 (33,9%) 

Chefes de domicílios com renda 

mensal acima de 5 SM até 10 SM  

 

1.702 (8%) 

 

3.014 (10%) 

Chefes de domicílios com renda 

mensal acima de 10 SM 

 

1.063 (4,5%) 

 

1.668 (5,6%) 

 Fonte: IBGE, 2014 Dados da pesquisa, 2014. 
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 Essa dinâmica populacional surte efeitos diretos na expansão da cidade, 

resultando na ampliação das periferias e no surgimento de loteamentos de padrão 

alto, médio e baixo, com o objetivo de responder a demanda habitacional 

estabelecida na cidade, como consequência do deslocamento da população da zona 

rural para a zona urbana e a chegada de pessoas vindas de outras cidades. 

No processo de expansão da malha urbana, na década de 1980, o poder 

público de Eunápolis exerceu o seu papel através da Habitação e Urbanização da 

Bahia S/A (URBIS), empresa ligada à Secretaria de Planejamento, Ciência e 

Tecnologia - Seplantec (funcionou entre os anos 1965-1987, executando programas 

de interesse social). Foram construídos três conjuntos habitacionais na modalidade 

tradicional com projeto padrão. Esses conjuntos habitacionais foram destinados a 

famílias com renda familiar entre três e cinco salários mínimos.  

Os dois primeiros projetos, localizados à margem esquerda da BR 101, eram 

considerados distantes do centro comercial da cidade. O último destes conjuntos 

habitacionais, localizado nas proximidades do terminal rodoviário encontrava-se, na 

época, ainda mais distante da área central e em total descontinuidade em relação à 

malha urbana.  

No período 2000-2012, Eunápolis foi contemplada com o Programa Minha 

Casa Minha Vida, gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela Caixa 

Econômica Federal. O programa foi lançado pelo governo federal em março de 2009 

com o objetivo de atender o déficit habitacional do Brasil, com o objetivo de atender 

pessoas com renda mensal bruta de até mil e seiscentos reais. Hoje, o programa foi 

estendido a pessoas com renda mensal bruta de até cinco mil reais, pretendendo 

alcançar a meta de dois milhões de novas moradias.  

Eunápolis foi contemplada pelo programa com a construção de 1.500 casas 

que integraram o Parque da Renovação I, II e III e foram entregues aos moradores 

em 14 de julho de 2011, atendendo pessoas com renda bruta mensal de até mil e 

seiscentos reais (Figura 31). A segunda fase deste programa habitacional foi 

lançada em 22 de fevereiro de 2014 pela prefeitura e está em construção no bairro 

do Alecrim com pretensão de construção de 2.750 novas moradias.  

Vale salientar que, os programas citados se mostraram insuficientes para 

resolver o déficit habitacional da cidade, sendo fácil de comprovar fazendo-se um 

passeio pelos bairros mais afastados do centro da cidade. 
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Figura 31: Programa Minha Casa Minha Vida instalado no bairro Itapoan, 

denominado Parque da Renovação em Eunápolis-Ba  

 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2014. Acesso em: 22 wset de 2014. Disponível em: 
http://eunapolis.ba.gov.br/?p=1539.  

 

A construção de habitações para os segmentos de médio e alto poder 

aquisitivo em Eunápolis não tem tradição na verticalização. O mercado imobiliário da 

cidade continua muito focado na produção de loteamentos que são posteriormente 

transformados em bairros. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000 foram 

lançados vários empreendimentos, tais como: Jardim de Eunápolis, Antares, Jardim 

das Acácias, Alamar, Colonial, Delta Park e outros, destinados ao segmento de alto 

e médio poder aquisitivo.   

Apesar disso, a análise de indicadores demonstra que o crescimento de 

Eunápolis tem se dado de modo fragmentado, sem resolver problemas crônicos 

como o esgotamento sanitário (verificado em todos os bairros estudados), a 

ausência de pavimentação (a pavimentação feita atualmente é, na maioria das 

vezes, sem instalação de meio-fio, sem rede de drenagem pluvial e sem rede de 

esgoto) e a ausência de equipamentos comunitários. 

Conforme os dados da tabela 3, onde se faz um comparativo dos indicadores 

ambientais entre os anos de 2000 e 2010, houve melhoria neste período em todos 

os índices, no entanto, ainda está distante do ideal, apesar da existência de um 

Plano Diretor que teoricamente deveria nortear o processo de desenvolvimento da 

cidade refletindo nos indicadores analisados.  

http://eunapolis.ba.gov.br/?p=1539
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Segundo Maricato (2000), o planejamento urbano no Brasil acontece de forma 

descompromissada, contemplando regiões específicas da cidade “reafirmando e 

reproduzindo desigualdades e privilégios. Para a cidade ilegal não há planos, nem 

ordem. Aliás, ela não é conhecida em suas dimensões e características” (Maricato, 

2000, p. 122).  

 

Tabela 3: Indicadores ambientais da Cidade de Eunápolis nos anos 2000 e 

2010.   

Indicadores ambientais 2000 2010 

Domicílios particulares 

permanentes  
20.917 (100%) 27.542 (100%) 

Ligados à rede de esgoto 5.222 (25%) 7.373 (27%) 

Ligados à rede geral de 

abastecimento de água 
16.261 (78%) 24.337 (88%) 

Drenagem pluvial 

(bueiro/boca de lobo) 
----- 2.955 (11%) 

Acesso ao serviço de coleta 

de lixo 
17.697 (85%) 27.046 (98%) 

Acesso a pavimentação ----- 9.540 (35%) 

Fonte: IBGE, 2010. Dados da pesquisa, 2014. 

 

 As condições sanitárias de Eunápolis são preocupantes, pois mais de 68% 

dos domicílios são obrigados a recorrer às fossas sépticas ou rudimentares, apenas 

26% têm acesso à rede de esgotamento, sendo que parte dessa rede é pluvial e a 

outra parte apenas conduz os resíduos para mais distante em córregos ou lagos 

(Figura 32/tabela 04). Apenas o conjunto residencial Parque da Renovação do 

projeto minha casa minha vida possui esgotamento com tratamento, mas como foi 

inaugurado em 2011, não faz parte desses dados. 
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                Figura 32: Esgotamento Sanitário da cidade de Eunápolis-Ba 

 

                Fonte: IBGE, 2010. Dados da pesquisa, 2014.  

 

 

Tabela 4: Esgotamento Sanitário da cidade de Eunápolis. 

Dados de 

esgotamento 

sanitário do 

ano de 2010 

Fossa 

rudimentar 

Fossa 

séptica 
Outro 

Rede 

geral de 

esgoto 

ou pluvial 

Rio, 

lago 

ou 

mar 

Vala 

Não tinham 

banheiro e nem 

sanitário 

Número de 

domicílios 
16.396 3.827 150 7.575 633 491 389 

Fonte: IBGE, 2010.  

 

Na Rua das Tangerinas verifica-se a existência de esgoto a céu aberto 

proveniente das ruas próximas, inclusive de um posto de combustíveis que exala 

forte cheiro de combustível (Figura 33). Crianças brincam tranquilamente neste local, 

alheias aos riscos de adquirir doenças, como diarreias, febres, esquistossomoses e 

outras doenças relacionadas à exposição a esgotos sem tratamento.  

De acordo com Teixeira e Guilhermino (2006), o saneamento básico é de 

fundamental importância para proteger a saúde da população, mitigar os efeitos da 

pobreza e resguardar o meio ambiente, agindo na redução do número de doenças 

infecciosas e parasitárias em pessoas de todas as idades, bem como na redução da 

taxa de mortalidade infantil, aumentando a esperança de vida ao nascer. 
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Figura 33: Esgoto a céu aberto na Rua das Tangerinas em Eunápolis-Ba. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 O IBGE classifica os domicílios de acordo com o tipo de saneamento básico 

em adequado, semiadequado ou inadequado. Adequado é aquele com escoadouro 

ligado à rede geral ou à fossa séptica, servido de água proveniente de rede geral de 

abastecimento e com destino do lixo coletado diretamente ou indiretamente pelos 

serviços de limpeza. Os domicílios que possuam pelo menos um dos serviços 

citados são classificados como semiadequado. Os domicílios que não apresentam 

qualquer condição de saneamento básico são classificados como inadequados.  

Assim, em Eunápolis, segundo dados do IBGE, referentes ao censo 2010, 

existem apenas 37,1% de seus domicílios com saneamento adequado. Somando-se 

as faixas de classificação de semiadequado e inadequado, averígua-se que 62,8% 

da população enfrentam algum tipo de carência em saneamento. Comparando-se o 

ano de 2000 com o ano de 2010, se observou avanço, entretanto, não se mostra 

significativo para o estado do saneamento básico da cidade, conforme demonstrado 

na figura 34 e na tabela 5.  

 Não se pode deixar de abordar que, em Eunápolis, os gestores públicos, não 

têm conseguido resolver a questão do esgotamento sanitário, delegando à 

população a responsabilidade de resolvê-lo. Enquanto isso, os habitantes da cidade 

vão encontrando a solução, a depender do poder aquisitivo: a céu aberto, em 

córregos, em fossas rudimentares, em fossas sépticas e outras, expostos ao risco de 
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contaminação de doenças e contribuindo para degradação do meio ambiente. 

Parecem ignorar que um esgotamento sanitário adequado pode controlar e prevenir 

doenças – reduzindo os custos com saúde, além de promover a conservação de 

recursos naturais e criar condições para o desenvolvimento de atividades 

econômicas na cidade. 

      

 Figura 34: Classificação dos domicílios de acordo o saneamento básico em 

Eunápolis-Ba 

 

            Fonte: IBGE, 2010. Dados da pesquisa, 2014.  

 

Tabela 5: Classificação dos domicílios de acordo o saneamento básico em 

Eunápolis-Ba 

Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de saneamento 2000 2012 

Adequado 21,4% 37,1% 

Inadequado 7,5% 0,9% 

Semi-adequado 71,1% 61,9% 

Fonte: IBGE, 2010.  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), inferido pela ONU com o 

objetivo de oferecer um contraponto ao PIB (que mede apenas a dimensão 

econômica), é composto de indicadores de três dimensões do desenvolvimento 

humano: longevidade ou saúde, educação e renda. O índice varia de 0 a 1 e quanto 

mais próximo de 1 melhor o desenvolvimento humano. O Índice de Desenvolvimento 
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Humano Municipal (IDHM) é um ajuste metodológico ao IDH global e trata de 

informações socioeconômicas dos municípios. No Brasil, foi divulgado pela primeira 

vez em 1998 com base nas informações dos censos dos anos de 1970, 1980 e 

1991; em 2003, com base no censo do ano de 2000; e em 2013, com base nas 

informações do censo de 2010. 

Com base nos dados do IBGE, Eunápolis apresentou, em 2010, avanço no 

IDHM em relação a 2000; pois, com IDHM de 0,677 em 2010, o município está 

classificado no IDH Médio (0,6 a 0,699) (tabela 06).  

 

Tabela 6: Índice de Desenvolvimento Humano de Eunápolis 

Eunápolis 
Ranking 

IDHM 
IDHM Classificação 

2000 2.668º 0,540 Baixo 

2010 2.503º 0,677 Médio 

                         Fonte: PNUD, 2014. 

 

Entretanto continua abaixo do IDH do Brasil, que é de 0,74, ressaltando-se 

que, apesar de “medirem os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta 

no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios 

brasileiros”. Fazendo-se uma análise das dimensões (Figura 35), constata-se que 

educação foi a dimensão que mais cresceu, mas não se pode deixar de salientar 

que o índice estava muito abaixo e ainda precisa melhorar muito. O menor 

crescimento ocorreu na dimensão renda, apesar da pesquisa ter mostrada 

anteriormente uma importante melhoria da renda da   população eunapolitana. 

É importante salientar que a renda é medida com base na Renda Nacional 

Bruta (RNB) per capita, expressa em poder de paridade de compra (PPP) em dólar, 

tendo o ano de 2005 como referência.  Todavia, como visto anteriormente, segundo 

dados do IBGE, no período compreendido entre os anos de 2000 e 2010, houve 

uma melhora significativa nos rendimentos dos chefes de domicílios eunapolitanos, 

evidenciando a complexidade do uso de indicadores e o fato de que o emprego de 

variáveis diversas pode gerar resultados antagônicos. 
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                  Figura 35: Formação do IDHM do município de Eunápolis 

 

                  Fonte: Adaptado de http://atlasbrasil.org.br Dados da pesquisa, 2014.  

 

Para Sen (2010, p. 52) 

 

A motivação que fundamenta a abordagem do “desenvolvimento como 
liberdade” não consiste em ordenar todos os estados – ou todos os cenários 
alternativos – em uma “ordenação completa”, e sim em chamar a atenção 
para aspectos importantes do processo de desenvolvimento, cada qual 
merecedor de nossa atenção.   

 

Louette (2007) alerta para as limitações do IDH, por não levar em 

consideração aspectos importantes do desenvolvimento como o desemprego, o 

aumento da criminalidade, as novas necessidades de saúde, os danos ambientais, a 

desagregação familiar, entre outros. 

Outro índice importante para a análise dos resultados da educação é o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que tem sua série 

histórica de resultados a partir de 2005, quando foram estabelecidas metas bienais 

de qualidade a serem atingidas pelo país. Em uma escala de zero a dez, o índice 

mede o desempenho dos estudantes em Matemática e Língua Portuguesa nas duas 

últimas séries do ensino básico, 4ª série (5º ano) e 8ª série (9º ano), sendo que na 

composição da nota está inserido o tempo médio que leva o aluno, para conclusão 

de uma série em cada escola.  

Em Eunápolis, os dados de 2005, observados nas figuras 36 e 37, 

evidenciaram uma nota baixíssima de 2,8 e 2,3 respectivamente, demonstrando 

http://atlasbrasil.org.br/


82 

 

 

desempenho muito ruim dos estudantes para os dois últimos anos, tanto do 

fundamental um (4ª série) quanto do fundamental dois (8ª série).  Analisando a série 

histórica de 2005 a 2011, verifica-se melhora significativa no desempenho dos 

estudantes. Todavia, os índices ainda são muito baixos. Numa comparação com os 

dados do Brasil, Eunápolis está sempre abaixo na avaliação, assinalando a 

reprovação para a eficiência do ensino no município. 

 

                    Figura 36: IDEB comparativo entre Eunápolis/Brasil – 4ª série 
 

 
         
                               Fonte: INEP, 2014. Dados da pesquisa, 2014.  

 
 
                       Figura 37: IDEB comparativo entre Eunápolis/Brasil – 8ª série 
 

 
          
                     Fonte: INEP, 2014. Dados da pesquisa, 2014.  

 

Mesquita (2012) propõe uma reflexão a respeito da importância das políticas 

de avaliação dos resultados do trabalho escolar, sugerindo que podem contribuir 

para regular “a prática educativa na sala de aula gerando intervenção diferenciada”. 
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Como afirmam os pesquisadores Franco, Alves e Bonamino (2007, p. 1.004): 

        

Ainda que a avaliação nacional tenha importantes limitações para a 
investigação de efeitos causais, é inegável que os dados da avaliação em 
larga escala oferecem oportunidade ainda ímpar para que se investigue 
empiricamente as consequências de políticas e práticas educacionais. 

 
                    
 Analisando os dados sobre analfabetismo em Eunápolis (tabela 7), 

organizados em três faixas etárias, observa-se uma redução nos percentuais no 

período de 2000 a 2010, com melhoria; todavia há uma diferença considerável de 

uma faixa para outra. A maior taxa de analfabetismo está na faixa dos 60 anos ou 

mais, sendo esta também a que apresentou menor redução por representar uma 

faixa de pessoas que historicamente tiveram menos acesso à escola.  

A taxa de analfabetismo da população na faixa etária entre 25 anos e 59 caiu 

de 22,4% em 2000, para 13,6% em 2010. Uma redução importante, pois não se 

pode deixar de salientar que representa um número expressivo de pessoas 

analfabetas. A faixa etária entre os 15 e 24 anos obteve uma redução expressiva 

indo de 7,2% a 2,6% da população.  

  

Tabela 7: Taxa de analfabetismo do município de Eunápolis nos anos 2000 e 
2010 

Taxa de analfabetismo 2000(%) 2010(%) 

15 a 24 anos 7,2 2,6 

25 a 59 anos 22,4 13,6 

60 anos ou mais 57,1 48,9 

      Fonte: IBGE, 2014.   

 

Souza (1999) adverte a importância deste indicador, apesar de nos últimos 

tempos os pesquisadores preferirem estudar o analfabetismo funcional, a taxa de 

analfabetismo é um indicador amplo, já que o aprendizado da escrita e leitura está 

relacionado ao aprendizado de outras habilidades intelectuais, podendo fornecer 

informações importantes sobre a educação básica de uma população. O autor 

lembra que, a dinâmica demográfica atuará reduzindo as taxas de analfabetismo, 

entretanto, como se trata de um procedimento lento, fazem-se necessárias ações 

efetivas que apressem o processo. 

A expectativa de funcionamento de uma indústria de papel e celulose na 

cidade criou na população de Eunápolis a esperança de conseguir emprego com 
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excelente remuneração e condições ideais de trabalho, já que a empresa anunciava 

muitos empregos para a cidade. Todas as chamadas da indústria para cursos de 

qualificação eram prontamente atendidas pela população, que comparecia em 

massa. Talvez este cenário tenha contribuído para que as pessoas buscasse 

qualificação para conseguir o emprego desejado.  

 No IDH, a saúde é avaliada na dimensão longevidade, dimensão esta em que 

o município de Eunápolis apresentou avanços, alcançando uma expectativa de vida 

de 72,46 anos, pouco inferior ao índice nacional que é de 73,1 anos. No entanto, a 

situação da saúde apresenta uma realidade bastante preocupante, onde um único 

hospital público atende a população deste município e sua região de influência. 

Segundo o IBGE, entre os anos de 2000 e 2012, a população eunapolitana cresceu 

mais de 20%, porém prosseguiu contando com um único hospital público.  

Quanto ao número de leitos do SUS, na cidade de Eunápolis, houve uma 

redução no período. A Organização Mundial da Saúde (OMS) não estabelece ou 

recomenda taxas ideais de números de leitos por habitantes, no entanto, o Conselho 

Federal de Medicina chama a atenção para uma redução do número de leitos em 

todo o Brasil e alerta para o fato de que, em relação a outros países com sistemas 

universais de saúde, o Brasil aparece com um dos piores indicadores. A pesquisa 

identificou, também, uma redução no número de médicos vinculados ao governo 

estadual na cidade de Eunápolis (Tabela 8).  

Sem estrutura para atender situações de maior gravidade, o Hospital Regional 

de Eunápolis não possui sequer uma Unidade de Tratamento Intensivo – UTI (a 

OMS estabelece como adequado uma oferta de leitos de UTI entre 7% a 10% dos 

leitos gerais). Nos casos mais graves, os pacientes são encaminhados para Porto 

Seguro (que conta com um Hospital de Base, mais bem estruturado), ou são 

encaminhados para uma das capitais mais próximas – Vitória ou Belo Horizonte. 

Além disso, população convive com a falta de profissionais da saúde de diversas 

especialidades, sendo que a situação é mais grave para os mais pobres que não 

podem pagar um plano ou seguro de saúde e nem procurar assistência em outras 

cidades mais bem estruturadas. 
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Tabela 8: Quantitativo de Hospitais conveniados com o SUS em Eunápolis-Ba 

Anos 
Hospital 

Público 

Hospital 

Privado 

Leitos 

existentes 
Leitos SUS Médicos(estaduais) 

2000 1 4 221 190 23 

2012 1 5 244 186 17 

                Fonte: SEI, 2014. 

 

A inexistência de uma política pública de saúde eficaz contribui para o 

agravamento dessa situação de discrepância entre o atendimento da população 

mais pobre e aqueles que buscam os convênios, o atendimento particular ou que na 

maioria das vezes não recorrem aos serviços médicos públicos da cidade, 

buscando-o nas cidades maiores.  

 A criminalidade e a violência são questões sociais que têm afetado fortemente 

a população brasileira nos últimos tempos, atingido principalmente os jovens, que 

são as maiores vítimas de acontecimentos extremos como os homicídios. Eunápolis 

não escapou desta realidade, pois os dados deste estudo evidenciam o crescimento 

dos homicídios na cidade (Tabela 9/Figuras 38 e 39). 

 

Figura 38: Evolução do número de homicídios em Eunápolis-Ba 

 

  Fonte: Disponível: http://www.mapadaviolencia.org.br/, 2014. Dados da pesquisa, 2014.  

 

 
 
 
 

http://www.mapadaviolencia.org.br/
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Figura 39: Comparativo entre o total de homicídios e homicídios juvenis em 
Eunápolis-Ba. 

 

Fonte: Disponível: http://www.mapadaviolencia.org.br/, 2014. Dados da pesquisa, 2014.  

 

 De acordo com o Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos (Cebela), 

que começou a elaborar o mapa da violência no Brasil, na década de 1980, nota-se 

ao longo dos anos um forte crescimento das mortes por homicídio. A partir do ano 

de 2003, com a campanha do desarmamento e algumas políticas públicas pontuais, 

houve uma tendência de queda da violência até o ano de 2007 quando as regiões 

metropolitanas agiram mais fortemente contra esse problema, embora o evento 

tenha levado a criminalidade a migrar para as cidades de menor porte e sem 

estrutura para enfrentar os novos desafios trazidos por esta realidade.  

 De acordo com dados fornecidos pela 7ª Companhia Independente da Polícia 

Militar de Eunápolis, no período compreendido entre os anos de 2000 e 2012, 

Eunápolis teve o número de policiais militares reduzido, passando de 132 para 117, 

enquanto a cidade apresentava um grande crescimento populacional como já 

mostrado nesta pesquisa.  

Contrariamente ao apurado no país, em Eunápolis, os números mostram o 

crescimento da taxa de homicídios a partir do ano de 2003, alcançando um pico 

significativo em 2009, ano em que vivenciamos uma crise internacional trazendo 

consequências para a indústria de celulose instalada no município.  

 No ano de 2009, o negócio da celulose passava por um momento de 

desaceleração e o preço caiu de oitocentos e cinquenta dólares a tonelada de 

celulose para quinhentos dólares. O saldo da Balança Comercial de celulose e papel 

http://www.mapadaviolencia.org.br/
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sofreu queda de 7,2% em relação ao ano anterior. A empresa anunciou a 

racionalização de despesas e investimentos, foram suspensas as contratações, as 

promoções e até a compra de terras. O adiamento do plano de expansão foi 

anunciado, além de cancelar todos os investimentos programados para 2009. Neste 

contexto, a Associação Empresarial Pró-Desenvolvimentista do Extremo Sul da 

Bahia (Proden-Bahia) alertou para a possível redução de mais de 700 postos de 

trabalho no município de Eunápolis. 

 Em 2012, no ranking da violência, Eunápolis ocupava a 19ª posição nacional 

e a 8ª posição estadual no que concerne aos homicídios. Em relação aos homicídios 

juvenis, na faixa etária entre 15 e 24 anos, Eunápolis ocupava 12ª posição nacional 

e a 6ª posição estadual.  

 Buscando mostrar de forma mais clara e significativa a violência instalada na 

cidade, realizou-se uma análise comparativa entre Eunápolis e Paulo Afonso. Paulo 

Afonso é uma cidade localizada na região do Vale do São Francisco, que apresenta 

população similar à de Eunápolis. Observando-se os dados, considerando-se o 

quantitativo populacional a ocorrência de delitos em Eunápolis é superior a de Paulo 

Afonso (quase o triplo de números de delito) (Tabela 9).  

 

Tabela 9: Indicadores de criminalidade em Eunápolis no ano de 2012, 

comparativo com Paulo Afonso, cidade do interior baiano. 

Delitos Eunápolis Paulo Afonso 

População de acordo com o 

censo 2010 
100.196 108.396 

Crimes violentos letais e 

intencionais por 100 mil/hab 
98 36 

Fonte: SSP-BA. Acesso em: 22 nov 2014. Disponível em: http://www.ssp.ba.gov.br/wp-                                   
content/estatistica/2012/INTERIOR/07_INTERIOR_2012.pdf   

 

O indicador crime violento letal e intencional (CVLI) é composto por: homicídio 

doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte. Mundialmente, o 

padrão adotado para permitir a comparação entre municípios com populações 

diferentes é calculada a taxa CVLI por 100mil/hab, em que se divide o número 

absoluto de ocorrências pela população e multiplica-se por 100 mil.  

É seguro afirmar que junto à transformações urbanas e socioeconômicas 

ocorridas nos últimos anos, instalou-se na cidade, um ambiente de medo, constante 

http://www.ssp.ba.gov.br/wp-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/estatistica/2012/INTERIOR/07_INTERIOR_2012.pdf
http://www.ssp.ba.gov.br/wp-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/estatistica/2012/INTERIOR/07_INTERIOR_2012.pdf
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sensação de insegurança e sobressalto, homicídios em praças públicas, em 

qualquer bairro, inclusive no centro da cidade, a qualquer hora do dia, assaltos a 

estabelecimentos comerciais e a transeuntes, são acontecimentos corriqueiros da 

cidade. Vale salientar que, outras cidades da Bahia enfrentam a mesma situação, 

sendo evidente também a ausência de políticas públicas de segurança eficazes, 

demonstrando a incapacidade de planejamento e gestão da cidade em crescimento. 

Segundo Sousa, Silva e Souza (2014), a desigualdade social, a urbanização 

crescente e desordenada podem ser apontados como fatores de crescimento do 

número de homicídios em uma localidade. Os autores salientam ainda que o fato de 

um local apresentar uma maior dinâmica econômica, atraindo a população 

trabalhadora e apresentando densidade populacional não contribui de forma 

importante para o avanço da taxa de homicídio.  

Já para Silva (2010), a ocorrência de crimes contra a pessoa é maior em 

regiões em que a população possui um menor poder aquisitivo, apresentando 

condições de moradia precárias. Silva (2010, p.53) salienta também que a “falta de 

estrutura urbanística tem sido terreno fértil para o estabelecimento de vários tipos de 

delitos, dentre eles o tráfico de drogas”, agravados pela ausência de equipamentos 

comunitários e pela escassa oferta de serviços públicos.  

É importante mencionar também que Santos (1997), ao discutir o conceito de 

espaço, afirma que este não pode ser formado apenas pelas coisas, objetos 

geográficos naturais e artificiais, mas que a sociedade também está inserida no 

espaço: o homem, a natureza e suas transformações. Segundo o autor, “os 

movimentos da sociedade, atribuindo novas funções às formas geográficas, 

transformam a organização do espaço” (Santos, 2006, p. 69). Portanto, cada lugar 

apresenta a cada momento um processo produtivo e um papel que são únicos. 

 Finalmente, cabe destacar que, na perspectiva das desigualdades 

socioespaciais em Eunápolis, destaca-se o rápido crescimento da população 

urbana, acompanhado de uma maciça ampliação do perímetro urbano. Nesse 

processo, apesar da atuação do poder público, mediante o Programa Habitacional 

Minha Casa Minha Vida, verifica-se a incapacidade do mesmo para resolver todas 

as questões de moradia da cidade, bem como a ausência de infraestrutura e 

equipamentos comunitários, que contribuem para concretizar uma cidade desigual, 

com altos índices de criminalidade.  
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A notícia da vinda de uma indústria para Eunápolis, oferecendo milhares de 

empregos, percorreu o país e moveu um grande número de pessoas esperançosas 

por mudança de vida. As pessoas vieram, o quantitativo de emprego não se 

confirmou e a cidade que não havia se preparando adequadamente, continua 

expondo as suas deficiências.  

 
4.4 A DIFUSÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS E MERCADO DE TRABALHO 
 

 Eunápolis destaca-se na região do extremo Sul da Bahia pela oferta de 

comércio e serviços, especialmente os relacionados com o comércio varejista, os 

serviços financeiros, de saúde e educação. Na tabela 10, observa-se a importância 

do setor de comércio e serviços na economia desta cidade. Considerando a 

implementação da indústria de papel e celulose no ano de 2005, verificamos um 

importante crescimento neste setor no período compreendido entre 2000 e 2012 

Todavia, o setor de comércio e serviços em 2012, continua em primeiro lugar, 

representando 66,6% do valor bruto adicionado ao PIB municipal.  

 

Tabela 10: Valor adicionado bruto ao PIB do município de Eunápolis por setor 

econômico. 

Setor econômico 2000 2012 

Valor adicionado bruto da 

agropecuária a preços 

correntes 

 27.002 mil reais      73.421 mil reais 

Valor adicionado bruto da 

indústria a preços correntes 
 29.370 mil reais 356.662 mil reais 

Valor adicionado bruto dos 

serviços a preços correntes 
151.703 mil reais 856.173 mil reais 

Fonte: IBGE, 2014. Dados da pesquisa, 2014.  

 

No ano de 2012, o setor de comércio e serviços foi responsável por 74% dos 

empregos formais da cidade (tabela 11), caracterizando-se, portanto, como um setor 

fundamental na economia de Eunápolis.  

 

Tabela 11: Emprego formal em Eunápolis, 2012 por setor econômico. 

Emprego formal 2012 

Agropecuária              1.748 



90 

 

 

Indústria 2.256 

Serviços 12.186 

Fonte: IBGE, 2014. Dados da pesquisa, 2014. 

Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) do ano de 2006, os 

empregos diretos próprios da Veracel Celulose S/A sustentariam mais de 29,6 mil 

postos de trabalho na economia brasileira, particularmente na região sul da Bahia. 

Não se tem como estimar quantos empregos do comércio, serviços ou outros 

setores econômicos, da cidade de Eunápolis, apresentam relação de dependência 

com o funcionamento da indústria. Eunápolis também está localizada próximo a 

Porto Seguro, importante polo turístico da Bahia, possui pecuária bem desenvolvida, 

duas rodovias federais cortam a cidade. Como precisar quantos empregos da 

cidade, do setor comércio e serviços, estão ligados à Veracel? Quantos estão 

ligados ao turismo de Porto Seguro? Quantos são gerados pelos outros setores da 

economia, como a pecuária? 

 Observando-se os dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (Figura 

40), podemos compreender a importância do setor de comércio e serviços para a 

empregabilidade na cidade de Eunápolis-Ba, pois este é responsável por 74% dos 

empregos formais da cidade. 

 

Figura 40:  Emprego formal por setor econômico em Eunápolis-Ba no ano de 2012 

 

             Fonte: MTE (2014). Acesso em: 22 jul 2014. Disponível em:  
             http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_isper/index.php#. Dados da pesquisa, 2014. 

 

 Comparando a variação absoluta do emprego no período compreendido 

entre 2007 e 2012, constatamos um crescimento constante do emprego neste 

município (Tabela 12/Figura 41). Os anos de 2009 e 2012 demonstram uma 

http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_isper/index.php
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variação negativa, enquanto que o ano de 2011 evidencia um pico de crescimento 

do emprego formal no município.  

Tabela 12: Comparativo de postos de trabalho criados no período 2007/2012 

em Eunápolis-Ba. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Admissões 
6212 7156 7253 8143 9904 8979 

Desligamentos 
6014 6745 7306 8092 9123 9141 

Variação Absoluta 
198 411 -53 51 781 -162 

Fonte: MTE (2014). Acesso em 22 jul 2014. Disponível em: 

http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php. Dados da pesquisa, 2014. 

     

Figura 41:  Comparativo de dados de emprego formal de Eunápolis-Ba no período 

2007 a 2012. 

 

Fonte: MTE (2014). Acesso em 22 jul 2014. Disponível em: 

http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php. Dados da pesquisa, 2014. 

 

Em termos comparativos do período compreendido entre o ano 2006 e o ano 

2012 (não foram encontrados os dados da série completa: 2000-2012, por isso a 

análise está sendo feita dos dados de 2006 e 2012), consegue-se verificar o bom 

desempenho na economia do município de Eunápolis.  Neste período, o número de 
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pessoas ocupadas cresceu 13,2%, embora o salário médio mensal tenha se mantido 

em 2,3 salários mínimos, conforme tabela 13. O que leva a crer que o crescimento 

do PIB pode não se refletir no aumento do salário por empregado.  

De acordo com estudos realizados por Rolnik e Klink (2011), é preciso ter 

cuidado ao formular-se hipóteses a respeito do descolamento, que os dados 

demonstram existir, entre o PIB e a massa salarial por empregado, recorrendo a 

Maricato (2006), quando descreve as cidades como patrimonialistas, presas em um 

círculo vicioso de acumulação do capital e da terra, com profunda desigualdade 

social, predação ambiental e aplicação arbitrária da lei, que favorece o capital em 

detrimento do trabalho. 

 

Tabela 13: Quantitativo de empresas atuantes e pessoal ocupado em 

Eunápolis-Ba. 

Anos 

considerados 

Unidades 

atuantes 

(empresas) 

Pessoal 

ocupado 

assalariado 

Total de 

pessoal 

ocupado  

Salário médio 

mensal 

2006 2.342 15.362 18.116 
2,3 salários 

mínimos 

2012 2.460 17.177 20.504 
2,3 salários 

mínimos 

Fonte: IBGE, 2014. Dados da pesquisa, 2014. 

 

Analisando em detalhe o setor de comércio e serviços de Eunápolis-Ba, 

destacando sua oferta de serviços financeiros, considerando os municípios de seu 

entorno imediato e constituintes da mesma microrregião de acordo com o IBGE, 

percebe-se que nesta cidade se localizam 8 agências bancárias, igualando-se a 

Porto Seguro que também detém 8 agências (Tabela 14). Apesar disso, Porto 

Seguro aglutina 37% da população da microrregião, enquanto Eunápolis apenas 

29%, o que confirma a ascendência de Eunápolis na oferta deste serviço não 

apenas sobre Porto Seguro, mas também sobre as demais cidades da microrregião 

que possuem um número pequeno de agências bancárias. Comparação importante 

para enfatizar a importância de Eunápolis como capital regional. 
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Tabela 14:  Agências bancárias por município na Microrregião de Porto Seguro 

no ano de 2012. 

Cidades Agências bancárias 

Belmonte 1 

Eunápolis 8 

Guaratinga 1 

Itabela 3 

Itagimirim 1 

Itapebi 0 

Porto Seguro 8 

Santa Cruz Cabrália 2 

 Fonte: SEI, 2014. Dados da pesquisa, 2014. 

 

Outra atividade comercial e de serviços que atribui a Eunápolis importância na 

sua região é o supermercado Atacadão. Inaugurado em agosto de 2009, esta 

empresa do grupo Carrefour utiliza um sistema misto de vendas, atendendo atacado 

e varejo. Com localização estratégica, na rodovia BR 367, saída para Porto Seguro, 

o Atacadão atende aos consumidores de toda a cidade e da região. Uma das mais 

tradicionais redes de varejo do Brasil, as Lojas Americanas, também está presente 

em Eunápolis, localizando-se na Avenida Porto Seguro, principal rua comercial da 

cidade, tornando-se, portanto, um atrativo para os consumidores da região. 

 A importância de Eunápolis para a microrregião também pode ser percebida 

pela presença das redes de venda de eletrodomésticos. A cidade possui lojas de 

redes que atuam em todo Brasil como Casas Bahia, Lojas Insinuante, Ricardo Eletro 

e Magazine Luiza, além de outras lojas regionais. Em termos de espaço urbano, a 

localização das lojas de eletrodomésticos, pertencentes às grandes redes, 

confirmam a importância da Avenida Porto Seguro, como a principal rua comercial 

da cidade, considerando que a maioria das lojas se encontram ali (Figuras 42 e 43). 
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Figura 42:  Fotografia antiga da Avenida Porto Seguro (data desconhecida). 

 

Fonte: www.sitepopular.com.br. 2014. Acesso em: abr 2014. Disponível em: 

<http://www.sitepopular.com.br/paginassitepop/historiadeeunapolis/br101.htm>         

 

Figura 43: Avenida Porto Seguro, principal rua comercial de Eunápolis-Ba. 

Fotografia atual. 

 

Fonte: www.radar64.com, 2014. Acesso em: 12 jul 2014 

   

 

http://www.radar64.com/
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 A estratégica localização de Eunápolis, às margens da BR 101 no 

entroncamento com a BR 367, contribui para o grande número de estabelecimentos 

de hospedagem na cidade. São mais de dez hotéis distribuídos ao logo da BR 101, 

da BR 367 e no centro da cidade, destinados àqueles que estão apenas se 

deslocando pelas BR's e ainda aos que chegam à cidade a negócio ou buscando os 

serviços ofertados pelo município. Disso se depreende que a hotelaria caracteriza-

se, como um setor fundamental na economia de Eunápolis, atuando como 

empregador e gerador de renda. 

 Em Eunápolis também se encontram as concessionárias de veículos que 

atendem toda a região. Nenhuma outra cidade da microrregião possui 

concessionárias para venda de veículos novos, apenas em Porto Seguro existem 

lojas de revenda de carros usados multimarcas. Portanto, todos os habitantes das 

cidades vizinhas buscam Eunápolis para a compra de veículos novos, inclusive 

tratores para a agricultura.  

 Na perspectiva dos serviços de educação, com base nos dados do IBGE e da 

SEI, entre os anos de 2000 e 2012, houve redução do número de estabelecimentos 

de ensino e de matrículas efetuadas nos três níveis do ensino: pré-escolar, 

fundamental e ensino médio, conforme dados expressos na tabela 15.  

 

Tabela 15: Quantitativo de estabelecimentos de ensino e matrículas no 
município de Eunápolis-Ba 

 

Nível de ensino 

2000* 2012** 

Número de 

estabelecimentos 

Número de 

matrículas 

Número de 

estabelecimentos 
Número de 

matrículas 
Públicos Privados 

Pré-escola 47 2.609 25 16 2.400 

Fundamental 74 25.813 43 18 18.183 

Ensino Médio 11 5.201 9 5 4.119 

Total 132 33.623 77 39 24.702 

Fonte: *SEI, 2014. **IBGE, 2014. Dados da pesquisa, 2014. 

 

Dados que, de certa forma vão na contramão de outros dados analisados, no 

período, como o crescimento populacional, a redução da taxa de analfabetismo, 

melhoria no IDHM e IDEB, e a busca da população por escolaridade e qualificação 
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para ocupar os cargos da indústria. Todavia, pode ter uma estreita ligação com a 

criminalidade e o crescente número de jovens envolvidos com as drogas na cidade. 

O número de matrículas no ensino médio é muito inferior ao número de matrículas 

no ensino fundamental, sugerindo que, um grande números de jovens abandonam a 

escola após concluírem o ensino fundamental, isto é, se chegam a concluir o ensino 

fundamental. 

Quanto ao ensino superior, no ano de 2000, Eunápolis já contava com o 

campus XVIII da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), inaugurado no 2º 

semestre de 1998 como um núcleo do campus de Teixeira de Freitas, no qual 

funcionava o Curso de Licenciatura em Letras, com habilitação em Português e 

Literatura de Língua Portuguesa. Ainda no ano 2000, foram criadas as Faculdades 

de Ciências Econômicas de Eunápolis (FACEE), estabelecimento privado, que 

iniciou suas atividades com o Curso de Administração.  

Em 2012, o campus XVIII da UNEB em Eunápolis, além do Curso de 

Licenciatura em Letras, ofereceu também vagas para os cursos de Pedagogia, 

Turismo e Licenciatura em História. Com a nova denominação, passando a se 

chamar Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia (Unesulbahia), no ano de 

2012, a FACEE ofereceu, além do Curso de Administração, os Cursos de Ciências 

Contábeis, Pedagogia, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Sistema de Informação e 

Educação Física. O Instituto Federal da Bahia (IFBA) ofereceu os cursos de 

Licenciatura em Matemática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e, em 2014, 

passou a oferecer também o Curso de Engenharia Civil.  

A cidade conta também com polos de Educação à Distância como, os da 

UNOPAR, UNIFACS, UNIJORGE, ULBRA, Faculdade Montenegro, oferecendo os 

cursos de graduação em Pedagogia, Letras, Educação Física, Gestão Ambiental, 

Serviço Social e outros, e de pós-graduação na área de Turismo, Educação, Gestão 

e Saúde. 

 Em 2010, Eunápolis tinha 2.089 pessoas frequentando um curso de 

graduação na rede privada (78%) e 584 pessoas na rede pública (22%), o que 

representa um total de 2.674 alunos cursando uma faculdade (IBGE, 2010). 

Números que demonstram a carência de instituições públicas de ensino superior na 

cidade.  

 Na área de formação técnica, destaca-se o campus do Instituto Federal da 

Bahia (IFBA), que iniciou suas atividades na cidade no ano de 1995 e oferece os 



97 

 

 

cursos técnicos de nível médio na modalidade integrada em Edificações, Informática 

e Meio Ambiente e também os cursos técnicos de nível médio 

modalidade subsequente em Edificações, Enfermagem e Meio Ambiente.  

 Ainda na área de formação técnica em Eunápolis, destaca-se a atuação do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que oferece cursos gratuitos 

de aprendizagem industrial, cursos técnicos e qualificação profissional. Os cursos 

podem ser em parceria com a Veracel, com o objetivo de qualificar profissionais para 

a atuação na indústria. O curso Técnico em Celulose, foi oferecido em duas 

oportunidades, antes do início de funcionamento da indústria e no ano de 2008, 

alguns foram contratados pela empresa e para a inscrição no curso, havia a 

exigência de comprovante de residência. 

 Analisando-se dados do IBGE (2012), percebe-se que, em termos gerais, o 

setor de educação eunapolitano empregou 1.307 docentes, sem considerar todos os 

outros profissionais envolvidos com a educação, tais como, secretárias, 

merendeiras, serviços gerais e outros. Essa quantidade de empregos demonstra 

como os serviços relacionados à educação são importantes na cidade de Eunápolis, 

considerando a geração de trabalho e a atração de pessoas da região. O IFBA, a 

UNEB, as faculdades e escolas privadas de ensino fundamental e médio recebem 

estudantes de todas as cidades da microrregião.  

 Na área dos serviços de saúde, Eunápolis também exerce uma influência no 

seu espaço regional. Apesar de contar com um único hospital público, em termos 

comparativos com outros municípios da microrregião, esta cidade destaca-se pelo 

maior número de especialidades oferecidas e pela rede de clínicas com atendimento 

particular e por meio de plano de saúde. 

 As informações sobre equipamentos de apoio de diagnóstico de alta 

complexidade podem ser usadas como um indicador para analisar a importância dos 

serviços de saúde disponíveis em Eunápolis. Nesse sentido, observa-se que, nesta 

cidade, encontram-se os dois únicos equipamentos de ressonância magnética da 

microrregião, três dos seis equipamentos de tomografia computadorizada, doze dos 

vinte e seis equipamentos de ultrassom Dopller colorido, nove dos dezessete 

equipamentos para realização de endoscopia digestiva, três dos cinco mamógrafos, 

e os únicos trinta e sete aparelhos para hemodiálise da região, conforme 

especificado na tabela 16. 
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Tabela 16: Microrregião de Porto Seguro: Equipamentos de diagnóstico de 

saúde. 

 

 

Cidades 

Ressonância 

magnética 

Tomografia 

computadorizada 

Ultrassom 

dopller colorido 

Endoscópio 

digestivo 

Mamografia Aparelhos para 

hemodiálise 

Belmonte 0 0 0 0 0 0 

Eunápolis 2 3 12 9 3 37 

Guaratinga 0 0 0 0 0 0 

Itabela 0 0 0 2 0 0 

Itagimirim 0 0 0 0 0 0 

Itapebi 0 0 0 0 0 0 

Porto 

Seguro 

0 3 14 6 2 0 

Santa Cruz 

Cabrália 

0 0 0 2 0 0 

Fonte: Datasus. D isponível em: http://cnes.datasus.gov.br/  Acesso em: 08 ago 2014. Dados da 

pesquisa, 2014 

 
 
 Ainda comparando Eunápolis com outras duas cidades baianas (Paulo 

Afonso, localizada no Vale do São Francisco, e Teixeira de Freitas, localizada no 

extremo Sul da Bahia), também classificadas como cidades médias, de população 

superior a Eunápolis, com o objetivo de observar-se mais claramente a importância 

do papel da cidade como centro regional e destino dos habitantes das cidades 

circunvizinhas, para atendimentos de saúde, conforme tabela 17, constata-se que 

Eunápolis está mais bem equipada para o diagnóstico da saúde do que Paulo 

Afonso e Teixeira de Freitas. Esta última possui três equipamentos em maior 

quantidade que Eunápolis, porém a sua população é maior. 

 

Tabela 17: Equipamentos de diagnóstico de saúde: comparativo 
Eunápolis/Paulo Afonso/Teixeira de Freitas - Dados 2014 

Cidades 
Ressonância 

magnética 

Tomografia 

computadorizada 

Ultrassom 

dopller 

colorido 

Endoscópio 

digestivo 
Mamografia 

Aparelhos 

para 

hemodiálise 

População 

censo 

2010 

Eunápolis 2 3 11 9 3 38 100.196 

Paulo 

Afonso 
0 2 9 5 2 33 108.396 

Teixeira 

de Freitas 
3 4 11 8 7 2 138.341 

Fonte: Datasus.  Disponível em: http://cnes.datasus.gov.br/ Acesso em: 30 nov 2014 Dados da 
pesquisa, 2014.  

 

http://cnes.datasus.gov.br/
http://cnes.datasus.gov.br/
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A partir da síntese dos papéis que Eunápolis desempenha, associados aos 

serviços comerciais, de educação e de saúde, é possível compreender a polarização 

que a cidade exerce na região da Costa do Descobrimento, resultando em fluxos de 

pessoas, capitais e mercadorias, o que permite afirmar sua característica de 

principal polo de comércio varejista, atacadista, de serviços financeiros, de saúde e 

de educação.  

Pode-se afirmar que, Eunápolis, no período 2000-2012, esteve em 

crescimento econômico. O PIB cresceu, o emprego se manteve em alta, as pessoas 

mudaram a faixa de renda, foi beneficiada por meio de políticas públicas 

socioeconômicas e de transferência de renda, dirigidas à população mais pobre 

(como o Bolsa Família), foi alvo de investimentos privados (indústria, grandes 

empresas do comércio varejista), investimentos de políticas públicas, programas, 

como o PAC, e o Minha Casa Minha Vida. Sinais de crescimento econômico são 

visíveis na cidade, como por exemplo, através dos avanços da construção civil e do 

aumento da frota de automóveis.  

Ao mesmo tempo, as disparidades socioespaciais se mantiveram e os dados 

levantados e analisados nesta pesquisa, relevam uma cidade com domicílios 

inadequados, sem saneamento básico, serviços básicos de saúde insuficientes para 

atender toda a população, com altos índices de criminalidade. Enfim, as 

desigualdades sociais persistem no modelo de desenvolvimento de Eunápolis, que 

continua excludente, conforto para poucos e a negação da cidade para a maior parte 

dos moradores. Segundo Rolnik e Klink (2011), no Brasil, o processo de expansão 

urbana das cidades, acontece, de maneira fragmentada e desestruturada, 

provocando grandes vulnerabilidades urbano-ambientais, sendo que os que sempre 

foram excluídos continuam sem se apropriar devidamente dos frutos do crescimento 

econômico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante o que foi estudado nesta pesquisa, pode-se verificar que a cidade de 

Eunápolis, assim como muitas cidades médias do Brasil, nos últimos anos, tem 

passado por transformações socioespaciais, mediada pelo capital privado. A 

implantação de uma indústria de celulose em território do município de Eunápolis 

influenciou na sua evolução espacial, determinando localização e qualidade de 

empreendimentos imobiliários.  

Comparando-se a infraestrutura dos bairros Jardim de Eunápolis, Jardim das 

Acácias, Dinah Borges, Antares e da Rua das Tangerinas, estudados nesta 

pesquisa, constata-se haver melhor estrutura oferecida aos habitantes de uma 

localidade em detrimento da outra, áreas que seriam destinadas aos executivos da 

empresa são mais bem estruturadas do que as áreas destinadas aos moradores 

comuns. Ressaltando-se que, alguns anos antes da implantação da indústria, ela já 

interfere na decisão de localização e infraestrutura de empreendimentos na cidade. 

A análise de indicadores demonstra que o crescimento de Eunápolis tem se 

dado de modo fragmentado, sem resolver problemas crônicos como o saneamento 

básico, a ausência de pavimentação, de rede pluvial e equipamentos e serviços 

comunitários, apesar da existência de um Plano Diretor (que encontra-se em 

reformulação) que teoricamente deveria nortear o processo de desenvolvimento da 

cidade. A cidade continua com 68% de seu esgotamento sanitário baseado em 

fossas e possui 62,8% dos seus domicílios com saneamento básico inadequado.  

 Não se pode deixar de abordar que, os gestores públicos, em Eunápolis, não 

tem conseguido resolver a questão do esgotamento sanitário. O problema se arrasta 

há muitos anos, expondo a população ao risco de contaminação de doenças e 

contribuindo para degradação do meio ambiente. 

 Com o plantio de eucalipto e a instalação da indústria Veracel, Eunápolis 

mantém o crescimento populacional acelerado, com a redução da população rural, o 

crescimento das periferias e o surgimento de empreendimentos imobiliários de alto e 

médio padrão. Verificou-se que, no período entre os anos de 2000 e 2012, houve 

melhorias na economia com a redução do número de domicílios sem rendimentos e 

mudança de faixa salarial.  
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Entretanto, nota-se que, ainda existe desigualdade no atendimento às 

necessidades de infraestrutura da sociedade nas diversas classes sociais, 

notadamente nas mais pobres. Todavia, é importante lembrar que, apesar disso, 

Eunápolis apresentou redução do número de pessoas analfabetas, avanços no 

IDHM no período 2000-2012, embora os números para a educação ainda estejam 

muito abaixo do ideal, conforme dados do IDEB. Ressaltando-se que, no período 

estudado, houve uma redução no número de estabelecimentos de ensino e de 

alunos matriculados no ensino fundamental e médio, segundo dados do IBGE.  

Em relação à saúde, verificou-se que o número de leitos disponíveis na 

cidade não cresceu no mesmo ritmo do crescimento populacional. Possui um único 

hospital público.  A população convive com o número insuficiente e inexistência de 

profissionais de diversas especialidades, sendo que a situação é mais grave para os 

mais pobres que não podem pagar um plano ou seguro de saúde. 

 Em relação a segurança pública, a cidade apresenta grande criminalidade, 

ocupando a 19ª posição no ranking do número de homicídios no Brasil. O aumento 

dos índices de criminalidade em Eunápolis, evidencia um gravíssimo problema 

relacionado à urbanização acelerada com ampliação do quadro de exclusão social, 

que acomete várias cidades da Bahia. 

Em relação à oferta de serviços, a cidade de Eunápolis tem um papel de 

destaque na região do Extremo Sul da Bahia. Apesar da presença da indústria de 

celulose Veracel Celulose S/A, o estudo demonstrou que é o setor de comércio e 

serviços que mais emprega, sendo responsável por 74% dos empregos formais. A 

oferta de serviços comerciais, de educação e de saúde proporciona a esta cidade 

uma posição de destaque na região da Costa do Descobrimento.  

Enfim, nesta pesquisa, percebe-se transformações urbanas espaciais e 

socioeconômicas, ao mesmo tempo, em que as desigualdades sociais persistem no 

modelo de desenvolvimento de Eunápolis, que continua excludente. Sendo assim, 

as transformações ocorridas, impõem a necessidade de novas políticas públicas e o 

cumprimento das políticas públicas já existentes, para que o planejamento urbano 

possa garantir aos excluídos de sempre o direito de usufruir da cidade.  
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ANEXO 1: Reprodução da reportagem eletrônica publicada no website de notícias 

Radar 64 (que abrange a microrregião de Eunápolis-Ba) em abril de 2014 

 

Eunápolis: Terrenos doados ilegalmente podem ser tomados 

 
Por Redação RADAR 64 

Foto: Google 

 
Região do bairro Antares, na cidade de Eunápolis 
 

 O Departamento de Patrimônio da Prefeitura de Eunápolis está fazendo um 

levantamento de todos os lotes e terrenos que foram doados ilegalmente por 

prefeitos nos últimos 20 anos em todos os loteamentos – hoje bairros da cidade. São 

consideradas ilegais todas as áreas doadas pelos gestores, sem a aprovação do 

Legislativo Municipal. 

 O levantamento é desdobramento de Decreto nº 4.558, de 2013, baixado pelo 

prefeito Neto Guerrieri, que anulou todos os aforamentos e contratos de autorização 

de uso concedidos e firmados nesse período. 
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 No decreto, o prefeito especifica terrenos localizados na área denominada de 

'triângulo', formado pelas quadras 'AR' e 'T2' do Parque Residencial Antares, atrás 

do Estádio Araujão, onde seria construída uma concha acústica. 

 O levantamento e o decreto são duas de uma série de providências tomadas 

ou ainda a serem efetivadas pelo executivo municipal, visando cumprir Termo de 

Ajuste de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público Estadual (MPE) e 

assinado pelo prefeito, no final do ano passado, que pretende retomar lotes e 

terrenos para o município. 

 Esses lotes e terrenos são imóveis que, nas plantas dos loteamentos, eram 

destinados à instalação de equipamentos públicos – jardins, escolas e unidades de 

saúde, por exemplo - e, com as doações, tiveram sua finalidade alterada. 

 De acordo com informações da administração municipal, a prefeitura já 

notificou as concessionárias dos serviços de água e energia elétrica – Embasa e 

Coelba, para não fazerem ligações desses serviços em imóveis que estejam nessa 

situação, mesmo em casas já construídas. 

 Na manhã de segunda-feira (31), a reportagem do RADAR 64 esteve em três 

secretarias da administração municipal buscando uma cópia do TAC, mas não a 

obteve. No Ministério Público também não foi possível obter o documento, uma vez 

que o promotor Dinalmari Mendonça Messias entrou em férias na segunda-feira 

(31). 

 Segundo o que foi possível apurar junto a servidores que afirmaram ter tido 

acesso ao TAC, o Ministério Pùblico deseja que o município retome esses lotes e 

terrenos. A anulação dos atos de doação é tida como o primeiro passo. 

 

Fonte: Rada64. Publicado em 02/04/2014. Disponível em: www.radar64.com.br. 

Acesso em 02 out 2014. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.radar64.com.br/
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ANEXO 2: Reprodução da reportagem eletrônica publicada no website de notícias 

Radar 64 (que abrange a microrregião de Eunápolis-Ba) em maio de 2014 

 
 

Município de Eunápolis começa a retomar terrenos doados ilegalmente 
 
Por Redação RADAR 64 
 

 Um total de 51 áreas públicas, entre terrenos, praças, canteiros centrais e 

áreas para a instalação de equipamentos comunitários que foram doados 

irregularmente por ex-prefeitos nos últimos 20 anos, na cidade de Eunápolis, foram 

retomados pela prefeitura e incorporados ao patrimônio do município. [relac] A 

retomada foi feita por meio do decreto 4.916/2014, assinado pelo prefeito Neto 

Guerrieri, no dia 15 deste mês. Segundo o que a reportagem do RADAR 64 apurou 

junto ao Departamento de Patrimônio, o número de imóveis nessas condições passa 

de 1 mil. 

 No decreto, o prefeito retoma 35 lotes, 13 praças, um canteiro central e duas 

áreas públicas destinadas a construção de equipamentos comunitários nos bairros 

Dinah Borges I, II e III, Jardins de Eunápolis e das Acácias, Recanto das Árvores, 

Edgar Trancoso, Cajueiro, Pequi e Parque Antares. 

 São terrenos ainda sem construção – residências/pontos de comércio - ou 

apenas murados, que estavam, na sua maioria, em poder de pessoas físicas. As 

áreas de terras vão de pequenas nesgas de 195 m2, até grandes áreas com até 

6.000 m2 no Jardim das Acácias, destinadas à instalação de equipamentos 

comunitários. 

 Ainda de acordo com as informações obtidas no Departamento de Patrimônio, 

outras áreas já foram identificadas no levantamento e, em breve, deverão ser 

retomadas. 

 Esse trabalho de identificação, que foi iniciado em setembro do ano passado 

e não tem data para ser concluído, já localizou áreas ilegais em 16 bairros: Alto da 

Boa Vista, Colonial, Dinah Borges I, II e III, Encanto das Águas I e II, Ivan Moura, 

Jardim das Acácias, Jardins de Eunápolis, Moisés Reis, Nova Eunápolis, Parque 

Antares, Recanto das Árvores, Santa Isabel e Vila Rica. 

 Além desses imóveis retomados, já foram identificados e devem ser 

retomados, provavelmente, nos próximos dias, 27 lotes no Colonial, onde deveriam 
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ser construídos praça, uma escola, uma creche, um posto de saúde e uma área para 

outros equipamentos comunitários. 

 No Dinah Borges III, também já foram identificados um canteiro central – 

cujas medidas não foram ainda definidas – e quatro quadras: AE, AF, AD e AB, que 

totalizam 30 lotes. 

 Retomando os terrenos e áreas públicas que foram doadas sem autorização 

da Câmara Municipal, portanto, ilegais, a administração municipal cumpre Termo de 

Ajuste de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público Estadual (MPE) e 

assinado pelo prefeito no fim do ano passado. 

 

Fonte: Rada64. Publicado em 27/05/2014. Disponível em: www.radar64.com.br. 

Acesso em 02 out 2014. 
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ANEXO 3: Reprodução da reportagem eletrônica publicada no website de notícias 

AtlanticaNews (que abrange a microrregião de Eunápolis-Ba) em agosto de 2014 

 
Município determina demolição de casa construída em terreno público em 

Eunápolis 

Decreto municipal datado de 30 de julho determina a demolição de um imóvel 

residencial 

 

Por: AtlanticaNews - Data: 07/08/2014 - 23:15:33 

 

 Decreto municipal datado de 30 de julho determina a demolição de um imóvel 

residencial em construção, localizado na rua A2, no bairro Antares, na cidade de 

Eunápois. A determinação da demolição cumpre Termo de Compromisso proposto 

pelo Ministério Público Estadual (MPE) e assinado pelo Município, que exige da 

Prefeitura Municipal, retomar todos os imóveis públicos doados irregularmente por 

prefeitos nos últimos 20 anos. 

 Na primeira etapa do comprimento do Termo de Compromisso, a prefeitura 

tornou nulos no dia 8 de outubro do ano passado, todos os aforamentos e 

autorizações de uso, concedidos nesse período. 

 De acordo com informações obtidas há cerca de 90 dias pela reportagem, 

junto ao Departamento de Patrimônio, um levantamento que está sendo feito dá 

conta de que podem existir mais de mil imóveis nessas condições em toda a cidade. 

 A casa a ser demolida foi construída numa área de 1.350 m2, e pertence a 

uma empresária residente em Eunápolis. Além de determinar a demolição, o decreto 

determina a “imediata imissão da Posse pelo Município”. 

 A reportagem não conseguiu falar com o secretário de Administração, Arnaldo 

Viana, para saber se está prevista a demolição de outros imóveis também 

construídos em áreas do município, doadas irregularmente. 

 

Fonte: Atlânticanews. Publicado em 07/08/2014. Disponível em: 

www.atlanticanews.com.br. Acesso em 02 out 2014. 

 

 

http://www.atlanticanews.com.br/
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FORMULÁRIO I 

 Estudo e análise do Plano Diretor  

Investigar as propostas da lei nos seguintes aspectos: 

 

1. Saneamento básico: 

1.1 Abastecimento de água 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2 Rede de drenagem 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

1.3 Tratamento de esgoto 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

1.4 Aterro sanitário 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Serviços de saúde 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Serviços de educação 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Segurança 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Ocupação urbana 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Lazer 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Apectos considerados Plano Diretor 

2001 

Plano Diretor 

2012 

Saneamento básico Abastecimento 

de água 

 

  

Rede de 

drenagem 

 

 

 

Tratamento de 

esgoto 

 

  

 

Aterro sanitário   

Serviços de saúde    
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FORMULÁRIO II 

 

Estudo e análise da Lei de Zoneamento. 

Investigar as propostas da lei nos seguintes aspectos: 

 

1. Destinação de áreas do município 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Limites para o uso do solo urbano.  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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FORMULÁRIO III 

Pesquisa de campo para reambulação de dados secundários e de fotografia 

 

A. Jardins de Eunápolis  

1. Calçamento: 

(   ) existente. Passar para item 1.1. 

(    ) inexistente. Pular para item 2. 

1.1. Aspecto do calçamento existente: 

(   ) ruim 

(   ) razoável 

(   ) bom 

(   ) muito bom 

(   ) ótimo 

(   ) outro 

 

2. Coleta de lixo: 

(    ) existente.  

(    ) inexistente. 

 

3. Fotografias: 

 

B. Jardim das Acácias  

1. Calçamento: 

(   ) existente. Passar para item 1.1. 

(    ) inexistente. Pular para item 2. 

1.1. Aspecto do calçamento existente: 

(   ) ruim 

(   ) razoável 

(   ) bom 

(   ) muito bom 

(   ) ótimo 

(   ) outro 
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2. Coleta de lixo: 

(    ) existente.  

(    ) inexistente. 

 

3. Fotografias: 

 

C. Antares  

1. Calçamento: 

(   ) existente. Passar para item 1.1. 

(    ) inexistente. Pular para item 2. 

1.1. Aspecto do calçamento existente: 

(   ) ruim 

(   ) razoável 

(   ) bom 

(   ) muito bom 

(   ) ótimo 

(   ) outro 

 

2. Coleta de lixo: 

(    ) existente.  

(    ) inexistente. 

 

3. Fotografias: 

 

4. Rua das Tangerinas: 

1. Calçamento: 

(   ) existente. Passar para item 1.1. 

(    ) inexistente. Pular para item 2. 

1.1. Aspecto do calçamento existente: 

(   ) ruim 

(   ) razoável 

(   ) bom 

(   ) muito bom 

(   ) ótimo 
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(   ) outro 

 

2. Coleta de lixo: 

(    ) existente.  

(    ) inexistente. 

 

3. Fotografias: 

 

D. Dinah Borges: 

1. Calçamento: 

(   ) existente. Passar para item 1.1. 

(    ) inexistente. Pular para item 2. 

1.1. Aspecto do calçamento existente: 

(   ) ruim 

(   ) razoável 

(   ) bom 

(   ) muito bom 

(   ) ótimo 

(   ) outro 

 

2. Coleta de lixo: 

(    ) existente.  

(    ) inexistente. 

 

3. Fotografias 
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FORMULÁRIO IV 

Análise das áreas urbanas de ocupação recente com verificação das estratégias 

locacionais dos assentamentos: 

Local: Jardim das Acácias e Antares 

Loteamentos Jardim das Acácias Antares 

Serviços Existente Inexistente Existente Inexistente 

Coleta de lixo 

 

(    ) Ruim 

(    ) Razoável 

(    ) Bom 

(    ) Ótimo 

 

 

(    ) Ruim 

(    ) Razoável 

(    ) Bom 

(    ) Ótimo 

 

 

Correios (    ) Ruim 

(    ) Razoável 

(    ) Bom 

(    ) Ótimo 

 (    ) Ruim 

(    ) Razoável 

(    ) Bom 

(    ) Ótimo 

 

Praças (    ) Ruim 

(    ) Razoável 

(    ) Bom 

(    ) Ótimo 

 (    ) Ruim 

(    ) Razoável 

(    ) Bom 

(    ) Ótimo 

 

Linha de ônibus (    ) Ruim 

(    ) Razoável 

(    ) Bom 

(    ) Ótimo 

 (    ) Ruim 

(    ) Razoável 

(    ) Bom 

(    ) Ótimo 

 

Áreas verdes (    ) Ruim 

(    ) Razoável 

(    ) Bom 

(    ) Ótimo 

 (    ) Ruim 

(    ) Razoável 

(    ) Bom 

(    ) Ótimo 

 

Unid. de saúde     

Escola pública     
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