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APRESENTAÇÃO 

O Estudo de impacto de Vizinhança elaborado em atendimento a Lei Complementar nº 

866/2008 apresentado a seguir, é estruturado em capítulos e itens na mesma ordem 

da Instrução. 

O impacto de vizinhança, no qual será tratado neste estudo, significa repercussão ou 

interferência que constitua impacto no sistema viário, impacto na infraestrutura ou 

impacto ambiental e social, causado pelo empreendimento em decorrência de seu uso 

ou porte. 

O estudo foi estruturado em capítulos compostos por informações coletadas de 

diversas fontes como: leis, projetos do empreendimento, certidões, visitas ao local do 

empreendimento.  

Segue as recomendações constantes das Leis Complementares no. 913/2008 – 

Código Urbanístico e Ambiental de Camaçari – e no. 866/2008 – Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Camaçari (PDDU), ambos com aplicação imediata sobre 

o empreendimento em questão, além da Lei Federal no. 10.257, aprovada em 

10/07/2001 e em vigor desde 10 de outubro do mesmo ano (ver artigos 36 a 38), o 

objeto do deste estudo tomou como base os possíveis impactos na estrutura urbana: 

demanda estrutural causada, que superem a capacidade das concessionárias de 

serviços públicos; os impactos sobre a morfologia urbana; sistema viário e impacto 

ambiental, contemplando os efeitos positivos e negativos do empreendimento quanto à 

qualidade de vida da população residente na área e nas proximidades, bem como às 

especificações das providências necessárias para evitar ou superar seus efeitos. 

Por fim os impactos do empreendimento são sintetizados em uma matriz de impactos, 

graduados em Alto, Médio e Baixo, também indicada à abrangência dos impactos. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

A) Objeto do EIV: Empreendimento destinado para uso Residencial, 

denominado SPE BRISAS DO CAPIVARA LTDA, a ser construído em 

uma área de terra própria, no Loteamento Parque Nascente do 

Capivara, s/n, Qd-3B, Lote-03 Bairro Espaço Alpha, Distrito Sede, 

Município de Camaçari. Projeto Administrativo já aprovado junto à 

SEDUR, PROCESSO 18.310/2015 de 03/11/2015 (AOP 050/2016 de 

14/09/2016), da Prefeitura Municipal de Camaçari PMC). 

 

B) Requerentes do EIV: EMPREENDIMENTO SPE BRISAS DO 

CAPIVARA LTDA, CNPJ 22.983.171/0001-10, localizado no 

Loteamento Parque Nascente do Capivara, s/n, Qd-3B, Lote -03 Bairro 

Espaço Alpha, Distrito Sede, Município de Camaçari. 

C) Executor do EIV: Carlos Jean Santos Sousa – Engenheiro 

Ambiental/Civil CREA 54.118/ BA.  
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CAMAÇARI, INFORMAÇÕES GERAIS 

Área da unidade territorial   784,658 km²   

 
Estabelecimentos de Saúde SUS 

  
64 estabelecimentos   

 
Índice de Desenvolvimento Humano  
 
Municipal - 2010 (IDHM 2010) 

  
 
0,694 

    

 
Matrícula - Ensino fundamental - 2012 

  
37.295 matrículas   

 
Matrícula - Ensino médio - 2012 

  
12.230 matrículas   

 
Número de unidades locais 

  
5.343 unidades   

 
Pessoal ocupado total 

   
85.600 

 
pessoas 

  

 
PIB per capita a preços correntes - 
2011 

  
49.412,60 reais   

 
População residente  

  
242.970 pessoas   

 
População residente - Homens 

  
120.704 pessoas   

 
População residente - Mulheres 

  
122.266 pessoas   

 
População residente alfabetizada 

  
200.636 pessoas   

 
População residente que frequentava 
creche ou escola  

  
75.697 pessoas   

 
População residente, religião católica 
apostólica romana 

   
 
108.187 

 
 
pessoas 

  

 
População residente, religião espírita 

  
2.673 pessoas   

 
População residente, religião 
evangélicas 

  
60.449 pessoas   

 
Valor do rendimento nominal mediano 
mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes - Rural 

  

255,00 reais   
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Valor do rendimento nominal mediano 
mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes - Urbanas 

377,50 reais 

 
Valor do rendimento nominal médio 
mensal dos domicílios particulares 
permanentes com rendimento 
domiciliar, por situação do domicílio - 
Rural. 

  

1.163,87 reais   

 
Valor do rendimento nominal médio 
mensal dos domicílios particulares 
permanentes com rendimento 
domiciliar, por situação do domicílio - 
Urbana. 

  

 
 
1.852,96 

 
 
reais 

  

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

Idade Camaçari Bahia Brasil 

 
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

0 a 4 anos 8.373 7.691 434.140 420.481 5.638.154 5.444.151 

5 a 9 anos 10.178 9.709 606.386 584.262 7.623.749 7.344.867 

10 a 14 anos 11.481 10.967 681.596 657.965 8.724.960 8.440.940 

15 a 19 anos 10.855 11.203 668.390 658.891 8.558.497 8.431.641 

20 a 24 anos 12.370 12.649 647.103 657.259 8.629.807 8.614.581 

25 a 29 anos 13.842 14.081 642.500 666.361 8.460.631 8.643.096 

30 a 34 anos 11.870 12.071 572.894 597.929 7.717.365 8.026.554 

35 a 39 anos 9.282 9.569 478.068 504.281 6.766.450 7.121.722 

40 a 44 anos 7.733 8.245 439.416 464.198 6.320.374 6.688.585 

45 a 49 anos 6.495 6.830 378.264 402.691 5.691.791 6.141.128 

50 a 54 anos 5.481 5.722 318.097 345.639 4.834.828 5.305.231 

55 a 59 anos 4.051 4.001 252.207 281.419 3.902.183 4.373.673 

60 a 64 anos 2.681 2.674 206.217 230.511 3.040.897 3.467.956 

65 a 69 anos 1.652 1.787 157.729 182.523 2.223.953 2.616.639 

70 a 74 anos 1.047 1.287 118.548 144.445 1.667.289 2.074.165 

75 a 79 anos 617 813 77.380 101.452 1.090.455 1.472.860 

80 a 84 anos 357 543 51.141 69.908 668.589 998.311 

85 a 89 anos 159 288 26.657 38.095 310.739 508.702 

90 a 94 anos 63 138 11.954 19.224 114.961 211.589 

95 a 99 anos 18 50 4.147 7.697 31.528 66.804 

+ de 100 anos 7 25 1.136 2.442 7.245 16.987 
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Evolução Populacional Camaçari 

Ano                 

1991                                                                                                        113.639 

1996                                                                                                        133.929 

2000                                                                                                        161.727 

2007                                                                                                        220.495 

2010                                                                                                        242.970 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. 

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Atendendo ao que se refere às diretrizes de desenvolvimento econômico e 

social prevista na subseção IV, em art. 19, o empreendimento respeita as 

condições urbanísticas das áreas circunvizinhas, conforme partido urbanístico, 

Anexo 1 deste estudo, e mede 5.325,00m² e área construída 6.625,53m², está 

situado na MACROZONA CA.ZU - 1 – Macrozona Urbana da Sede Camaçari, 

Zona de Expansão Prioritária – ZEP 2. O empreendimento será composto de 

06 blocos (A, B, C, D, E, F), 120 com unidades residenciais, 05 pavimentos, 

térreo + 04 por andar medindo 53.772m² cada unidade, Área ocupada de 01 

bloco de 212,00m², Área construída de 01 bloco 1.075,44m², e Área construída 

de 06 blocos com 6.452,64m² Quiosque com 131.20m², Guarita com 10,80m², 

Casa de Resíduos 21.00m² e Casa de Gás 9.89m². O sistema viário é 

composto por 04 vias ou ruas (A, B, C, D), Área Permeável total 2.701,27m², 

área verde de uso comum com 1.406,62m²,  Parque Infantil 76.00m² e 

estacionamento com 90 vagas, 05 vagas PNE e Idosos. A região de 

implantação do empreendimento é ocupada atualmente por empreendimentos 

urbanísticos conhecidos como urbanização integrada, condomínios do sistema 

do Programa do Governo Federal MINHA CASA MINHA VIDA, implantada pela 

Construtora Gráfico, Kazza, Vertical e Sertenge, que são os empreendimentos 

conhecido como Alpha, Andorinhas, Pardais e Cardeais que fica no raio de 

cerca de 1 a 2 km, e também diversas ocupações irregulares, porém com 

arruamento definido e com um certo padrão urbanístico, sendo que o 

alavancamento econômico e prospecção do desenvolvimento daquela região, 

se dará em função da implantação desse no empreendimento que está em 

processo de desenvolvimento de aprovação. O empreendimento proposto 
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 neste local se ajusta ao padrão urbano da região, já que existe na região 

parcelamento imobiliário bem definido de acordo PDDU vide foto da área de 

implantação. 

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE INFLUÊNCIA 

O mapa anexo delimita a área de influencia do empreendimento. Para o 

estabelecimento dessa área de influencia levou-se em consideração barreiras 

naturais, sociais e viárias, as quais contêm a região que pode ser influenciada 

pelo empreendimento tanto no aspecto mediato como imediato. A área de 

abrangência com densidade populacional está diretamente ligada ao Bairro do 

Limoeiro, com um raio de 1 a 8 km do centro de Camaçari Sede, grande vetor 

de crescimentos urbanísticos e Condomínio de Luxo como Terras Alphaville, 

Loteamento Cidade Jardim, Condomínio Bairro Novo dentre outros no 

Município de Camaçari, sendo a área de abrangência de amortização do 

empreendimento a área pertencente ao Município de Camaçari sede. 
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ÁREA DE INFLUÊNCIA – Os Conjuntos Cardeais, Canários, Alpha I, II, III, 

IV, V, Andorinhas, Pardais e Adjacências contidos no do Programa do 

governo Federal, Minha Casa Minha Vida (MCMV), além do Bairro Jardim 

Limoeiro. 

De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, o município de Camaçari tem uma 

população de 255.00 habitantes, sendo um dos mais importantes da Região 

Metropolitana de Salvador. Camaçari tem uma frota de 48.248 automóveis, 

registrados em 2010 emplacados, segue (Tabela 1) com os dados de 2005. 

Apesar da intensa atividade industrial no município, verifica-se que desse total 

45,89% são veículos de pequeno porte, verificando-se a predominância do uso 

de automóveis deste tipo (Tabela 2).  

Tabela 1 – frota de veículos 2005 

Tipo de veículo                                                                                             Quantidade 

Automóveis                                                                                                           11.117 

Motocicletas                                                                                                            3.908 

Moto taxi                                                                                                                 2.800 

Caminhões                                                                                                              1.562 

Ônibus urbano                                                                                                          508 

Ônibus fretamento                                                                                                    350 

Taxi                                                                                                                            300 

Aluguel (passageiros)                                                                                               118 

Transporte escolar                                                                                                     48 

Outros                                                                                                                    3.516 

Total                                                                                                                     24.227 

Fontes: PMC (2005) e IBGE (2010) 

 

Tabela 2 – passageiros transportados por tipo de veículo 

Tipo de veículo                                                                                               Percentual 

Automóveis                                                                                                          45,89% 

Motocicletas                                                                                                         16,31% 

Moto taxi                                                                                                              11,56% 

Caminhões                                                                                                             6,45% 

Ônibus urbano                                                                                                       2,10% 

Ônibus fretamento                                                                                                1,44% 

Taxi                                                                                                                         1,24% 

Aluguel (passageiros)                                                                                            0,49% 

Transporte escolar                                                                                                0,20% 

Outros                                                                                                                  14,51% 

Total                                                                                                                        100% 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações da PMC (2005) e IBGE 2010. 
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A BA-093, 099, 535 e 530 constitui uma das principais conexões entre 

Camaçari – Salvador, Lauro de Freitas e das cidades da Região Metropolitana, 

pelo subtrecho da BA 099, de modo que em horários de pico o tráfego tem 

intensidades fortes nestas vias, devido à presença de carretas em virtude do 

pólo petroquímico. 

O serviço de transporte urbano coletivo em Camaçari é feito através de ônibus, 

táxis, moto-táxi, micro ônibus e vans. Este sistema de transporte coletivo 

possui cerca de 38 linhas, estas atendem à sede e à orla.  Pela BA-099, BA 

535, BA 530, passam algumas linhas de transporte municipal, fazendo a 

conexão entre distrito-sede e sub-distrito, e intermunicipal, Salvador – Capitais 

do Nordeste (via Linha Verde e da BA 093 seguindo pra Sergipe). 

A via principal de acesso do empreendimento possui atualmente pista única de 

rolamento com um sentido de tráfego, sendo provida de pavimentação asfáltica 

e sinalização de trânsito extremamente comum.  Esse acesso foi altamente 

refeito com processo de alargamento das ruas em função da entrega de 

empreendimentos como citado anteriormente programa do governo MCMV. As 

benfeitorias em geral da localidade também serão feitas pelo futuro 

empreendimento onde será implantado o Conjunto Residencial Brisas do 

Capivara.  

DELINEAMENTO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA SOBRE O AMBIENTE 

NATURAL 

A partir da análise da situação real em que se encontra a propriedade, o 

adensamento populacional pretendido e as atividades a ser desenvolvido na 

região, assim como caracterização dos aspectos físicos e definir a existência, 

ou não de possíveis Áreas de Preservação Permanente a fim de obter um 

parecer técnico Ambiental favorável quanto ás implantações pretendidas.   

ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS REGIONAIS 

A área de estudo encontra-se na região limítrofe entre as províncias estruturais 

de depósitos Flúvios-Lacunares e São Sebastião. Ocorrem granitóides e 

gnaisses migmatíticos paleoproterozóicos e granitos e rochas supracrustais 

neoproterozóicas, assim como os sedimentos terciários do grupo Barreiras e as 

formações superficiais quaternárias (Moraes Filho, 1999).  
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As planícies aluviais são os terrenos geologicamente mais novos da região. 

Nelas se depositaram e estão se depositando os sedimentos que erodiram e 

estão sendo erodidos no atual ciclo de erosão e para elas são transportadas 

das áreas altas circunvizinhas pelos rios e enxurradas.  

São sustentadas por um empilhamento com sucessão de camadas constituídas 

de argilas, quase sempre ricas em matéria orgânica, por areias de 

granulometrias e composição mineral variada, ou seja, solo arenoso e areno-

argiloso estão inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Capivara.  

São áreas de relevo baixo, plano ou quase plano, com declividade variando de 0 a 

no máximo 5%. 

Esse domínio é representado também por depósito flúvio-lagunares que são 

constituídos por areias e siltes argilosos, que vêm sendo formados desde o início 

da última transgressão ou transição marinha até o tempo presente. 

Por uma série de razões, as planícies aluviais são os ambientes que mais 

merecem cuidados especiais nas decisões de planejamento e gestão ambiental.  

Fato que, na maior parte das vezes não é levado em conta nas decisões de uso e 

ocupação do solo. O resultado disso se traduz numa série de problemas 

ambientais, perdas de vidas e no desperdício financeiro gasto com obras 

recuperativas, as quais, na maior parte das vezes, ou são insuficientes ou então, 

ao invés de resolverem os problemas, geram outros maiores. 

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DA REGIÃO  

GEOLOGIA REGIONAL  

A área de estudo encontra-se inserida na porção Leste da Bacia Sedimentar do 

Recôncavo Norte, pertencente ao Domínio Tectônico das Bacias Sedimentares 

Fanerozóicas Brasileiras. 

FORMAÇÃO SÃO SEBASTIÃO (Kss)  

Esta formação é bem caracterizada na área por arenitos bem estratificados, 

algumas vezes maciços, de coloração amarelada, ocorrendo também róseos. 

Apresentam-se, em geral, com subarredondamento, fração média a grossa, 
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com alguns níveis cascalhosos, e são sustentados por uma matriz siltico-

argilosa, algumas vezes caulim.  

A formação se apresenta no espaço geralmente em áreas rebaixadas planas, 

inclusive nos vales de fundo chato, ou naquelas com relevo suavemente 

ondulado.  

As estruturas primárias apareceram em quase todos os afloramentos visitados 

desta unidade, muitas vezes definidos em sets. Constam estratificações 

cruzadas angulares e tangenciais, truncamentos, paleocanais e também 

estruturas de escorregamento Intercalados com os arenitos, existem lentes 

argilosas brancas em menor proporção.  

Na porção NE da área, os estratos da Formação São Sebastião se encontram 

com mergulhos para W, sendo medidos 15º e 35º. A inclinação dessas 

camadas parece ter gerado o relevo de vertentes acentuadas, com escarpas 

mais íngremes e côncavas nos flancos Leste.  

Sobreposta à Formação São Sebastião, aparece a Formação Marizal, através 

de um contato brusco marcado por uma capa laterítica contínua, que apresenta 

algumas estruturas como gretas de contração e concreções com hábito 

botrioidal, estruturas que podem demarcar um hiato no tempo, confirmando a 

discordância existente entre estas duas formações.  Para explicar a ocorrência 

destas estruturas na área, sugere-se que tenha sido originado próximo ao topo 

dos sedimentos da Formação São Sebastião, com a posterior exumação do 

material sobrejacente a laterita e sua exposição aérea, causando 

ressecamento e por fim a deposição da Formação Marizal por cima. 

As crostas ou capas lateríticas, como são comumente conhecidas, são 

formadas sempre em subsuperfície, como resultado da lixiviação de materiais 

argilosos e óxido de ferro (Fe2O3), principalmente, Aleva (1994), e sua 

acumulação numa faixa estável onde o nível d’água oscila durante certo 

período de tempo. Desta forma, nos níveis altos, a saturação torna o ambiente 

redutor, levando à migração daqueles elementos, e nos níveis inferiores, o 

ambiente muda para oxidante, precipitando o ferro ao passar de Fe+2 para 

Fe+3.  
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GRUPO BARREIRAS (Tb)  

Este litotipo foi mapeado sob a maior parte da região de estudo, pela presença 

maciça de depósitos fluvios- lagunares.  

De modo geral se caracterizam por arenitos vermelhos e amarelados, contendo 

leitos de argilas de cores variadas como vermelho branco e amarelo, maciças 

ou com laminações paralelas, ocorrendo ainda algumas lentes cascalhosas.  

Os arenitos constituem-se de grãos subangulosos de notável variação 

granulométrica, com o predomínio da fração grosseira, contendo em alguns 

casos litoclástos de argila branca. Eles contêm estratos cruzados angulares 

bastante definidos, às vezes tangenciais. Entretanto, a característica principal 

desta unidade geológica na região é a presença de estratos plana paralelos 

mais argilosos, estruturas de fluxo de fluidos ricos em óxido de ferro, lentes 

descontínuas e irregulares de incrustações também ferruginosas, e crostas 

lateríticas em forma de telha.  

ASPECTOS DO MEIO BIOFÍSICO  

CLIMA  

De acordo com a classificação de Koppen, o clima da região é tropical quente e 

úmido, com temperatura média de 25.4ºC e com chuvas mais concentradas 

nos meses de abril a junho. A partir dos dados obtidos da Estação 

Climatológica da SUDIC – Superintendência de Desenvolvimento da Indústria e 

Comércio e da CETREL nos últimos 7 anos os valores de precipitação 

apresentaram médias mensais de 250 mm e valores acumulados de 1.823 

mm/ano, sendo que o ano de 1999 foi o mais chuvoso, atingindo excepcionais 

2.464 mm, Cetrel (2003). 

RELEVO  

Do ponto de vista Geomorfológico, a área de estudo apresenta representantes 

de paisagens físicas que podem ser enquadrados no modelado de acumulação 

é representado pelas Áreas Úmidas dos vales fluviais, abertos e de fundo 

chato, que se ramificam por quase toda a área.  
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O modelado de dissecação apresenta-se com várias formas, correspondendo 

ao Relevo Ondulado. Os mais elevados têm seus exemplares tem como pico 

alturas entre 40-60 m, sob a forma de morrotes isolados com topos e vertentes 

convexas e também alguns aproximadamente tabulares. Os mais suaves são 

caracterizados por morrotes de topo abaulado, com vertentes convexizadas. 

VEGETAÇÃO  

No estado atual em que se encontram, os fitotipos presentes na área 

correspondem basicamente a matas secundárias, pois a vegetação original foi 

praticamente toda substituída, por campos para pastagem de animais, restando 

apenas alguns exemplares dispersos de vegetação. No Conjunto Residencial 

Brisas do Capivara, a área do empreendimento se encontra totalmente 

antropizada com a presença de vegetação rasteira, gramínea com algumas de 

porte arbóreo, tendo parte revegetada por processo de resiliência, ou seja, a 

capacidade de auto-regeneração, e nenhum exemplar do bioma de Mata 

Atlântica primaria e Secundária. A área já se encontra muito adensada por 

bairros nas suas proximidades, sendo o local da implantação do Residencial é 

uma antiga área de loteamento desmembrado conhecido com espaço aplha no 

passado, que foi totalmente descaracterizada pelo por ocupações irregulares, 

por isso entendemos que a localidade próxima ao empreendimento sofreu 

processo de desmatamento e extração irregular de minério como areia e 

arenoso, observar mapas e fotos em anexo. 

Entretanto, a fitografia foi abordada considerando-se três tipos básicos; a 

vegetação de Mata Secundária, algumas espécies nativas, vegetação arbórea, 

arbustiva e herbácea geralmente baixa dispersa sobre um tapete herbáceo-

graminoso; e por fim, sem um nome específico, mas com a finalidade de 

caracterizar as demais ocorrências vegetais, aparecem pequenos arbustos 

intercalados a gramíneas e algumas porções ou manchas de florestas 

esparsas no seu entorno conforme plantas em anexo com raio de influencia de 
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500m.  

 

O impacto gerado no momento da obra ira trazer transtornos, como saídas e 

entrada de caminhões e maquinas, para evitarmos estes transtornos estaremos 

usando caminhões até 12 toneladas evitando-se caminhões tipo carretas, 

caçambas articuladas, prevenindo ocorrências danosas a pista; 

Nas vias públicas adjacentes ao local da obra, num raio de 500m, deve ser 

implantada uma sinalização regulamentar, sobretudo advertido quanto ao 

trafego de veículos de transporte de cargas e orientar, também, as passagens 

especificas para pedestres, Nenhum obstáculo irá limitar o transito de veículos 

e pedestres na via; 

O acesso ao Residencial Brisas do Capivara se dará única e exclusivamente 

pela via denominada Ba 522,  que será  interligada pelo Jardim Limoeiro e 

Marlin Azul como acesso principal, conforme pode se constatar pelo mapa 

apresentado em anexo.  

O acesso de portadores de necessidades especiais e pedestres comuns se 

dará através de passeios e rampas conforme esta prevista na planta de AOP 

analisada e aprovada pela comissão de mobilidade urbana. Informo ainda que 

o acesso ao Residencial Brisas do Capivara se dará pela pista principal do 

bairro onde será implantado o empreendimento previsto em projeto.  

Com relação à carta de viabilidade da LIMPEC, será apresentado contêiner de 

resíduo solido urbano, sendo que foi previsto uma baia para acondicionamento 
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deste contêiner com tampa, desta forma o caminhão de lixo não ficara na via e 

poderá executar seu trabalho sem trazer transtorno ao fluxo da mesma.  

Com relação à carta da EMBASA esta sugerido para o tratamento do 

esgotamento sanitário e de abastecimento de água o reservatório do (morro da 

Manteiga), já a rede de esgoto com citado na viabilidade o empreendimento 

utilizara uma Estação Elevatória existente EEE-Alpha 1, localizada próximo ao 

empreendimento, cujo o destino final é a Torre de Transição da Embasa. Não 

será utilizado sistema de fossa séptica com sumidouro, conforme cita a carta 

de viabilidade na qual informa alternativas para o residencial, e para isso 

estamos anexando a referida carta emitida por essa Embasa. 

Quanto à carta da STT explicação no parágrafo acima, porém o órgão não faz 

grandes exigências com condicionantes, faz algumas sugestões de trêfego 

pela Via Atlântica e a Via Parafuso BA 535. 

Quanto à carta de a COELBA a mesma sugere alimentador 01x01/CMT 

13,2kV, também não foram considerado no estudo, motores com potência 

superior a 30CV, também não foram consideradas estudo obras rede de 

distribuição interna ao empreendimento, conforme viabilidade em anexo. 

MATRIZ DE IMPACTO NA FASE DA OBRA 

MITGAÇÃO EM RELAÇÃO À FASE DA OBRA 

 

ASPECTO 

ANALISADO 

IMPACTO AVALIAÇÃO MITIGAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

RESPONSÁVEL PRAZO 

FASE DA OBRA Transtornos 

no fluxo da 

via 

referente ao 

transporte 

de materiais 

Impacto 

parcialmente 

negativo 

Utilização de 

horários com 

menor fluxo na via 

Engenheiro da 

obra 

12 meses 

Sinalização da via, 

Evitar carretas e 

caçambas 

articuladas 

Engenheiro da 

obra 

12 meses 

FASE DA OBRA Ruídos e 

vibrações 

Impacto 

parcialmente 

negativo 

Uso de protetor 

auricular 

Técnico de 

segurança 

Em toda 

obra 

 

Mitigação dos impactos 
Segue síntese da identificação dos impactos, avaliações e mitigações ou 
compensações. 
Na página a seguir, estará exposto o quadro síntese de avaliação e medidas 
mitigadoras ou compensatórias do processo da implantação do 
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empreendimento. Vale salientar que o Residencial Brisas do Capivara tem 
5.325,00m² que é a área total do terreno para implantação do Residencial 
Brisas do Capivara. 
 

MATRIZ DE IMPACTO COM INCLUSÁO DE RESPONSÁVEIS E PRAZO 

 

 

ASPECTO 
ANALISAD

O 

IMPACTO AVALIAÇÃO MITIGAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

RESPONSÁVE
L 

PRAZO 

ADENSAMEN
TO 

POPULACIO
NAL 

POPULAÇÃO 
PERMANENTE 

GARANTIA DA 
FUNÇÃO 

SOCIAL DA 
PROPRIEDADE 

UTILIZADA 
COMO 

ATIVIDADES 
GERADORAS DE 

EMPREGOS, 
RENDA E 

OFERTA DE 
SERVIÇO. 

5% DA ÁREA 
INSTITUCIONAL 
DEFINIDO PELA 
LEI. DRENAGEM, 

PAISAGISMO, 
RECUPERAÇÃO 

ÁREA, 
SINALIZAÇÃO, 

PAVIMENTAÇÃO  
E PINTURA DE 

MEIO FIO. 

EMPREENDEDO
R 

2 ANOS 

POPULAÇAO 
PROVISÓRIA 

EMPREENDEDO
R 

2 ANOS 

ADENSAMENTO 
INDIRETO: 
ATRAÇÃO DE 
ATIVIDADES 
SIMILARES OU 
COMPLEMENTA
RES 

ENTORNO 
IMEDIATO EM 

PROCESSO DE 
SUBSTITUIÇÃO 

USOS E 
PADRÕES DE 

OCUPAÇÃO DE 
ÁREAS VAZIAS 

E 
SUBUTILIZADAS 

NÃO 
NECESSARIA 

NÁO SE 
APLICA 

2 ANOS 

USO E 
OCUPAÇÃ
O DE SOLO 

USO  
RESIDENCIAL, 
CONSTRUÇÃ
O COM 
PADRÃO 
VERTICAL, 
PRÉDIOS. 

USO 
PARÂMETROS 
URBANÍSTICOS 
COMPATÍVEIS 

COM 
LEGISLAÇÃO 

NÃO 
NECESSARIA 

CONSTRUTORA 2 ANOS 

IMPACTO 
SOCIO 

ECONÔMIC
O NA 

POPULAÇÃ
O 

RESIDENT
E NO SEU 
ENTORNO 

OFERTA DE 
EMPREGO E 
RENDA, NO 
PERIODO DA 
CONSTRUÇÃ
O DO 
EMPREENDIM
ENTO, E 
GERAÇÃO DE 
IMPOSTOS. 

IMPACTO 
POSITIVO 

NÃO 
NECESSÁRIA 

EMPREENDEDO
R 

NO 
ALVAR

Á 
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ABRANGÊNCIA E MAGNITUDE 

Quanto á esse item do EIV Estudo de Impacto de Vizinhança o 

empreendimento irá proporcionar uma sistemática de qualidade que irá 

abranger uma gama de pessoas, que trará para o local uma determinada 

importância RESIDENCIAL de grande valia, haja vista, que as pessoas 

envolvidas no segmento empregatício, serão treinadas e empregadas no 

empreendimento.  

Já a magnitude do projeto; o mesmo tem grande influência no processo da 

ocupação urbana bem ordenada, está no compromisso do empreendedor, 

diagnosticar a gravidade da sua implantação, todos os problemas decorrentes 

na instalação do empreendimento, além de solucionar os mesmos, com 

tecnologia em quaisquer que sejam os problemas relacionados na sua 

implantação ou construção do empreendimento. Quanto à mobilidade urbana, 

foi citada anteriormente que o acesso do empreendimento se dará por uma 

Rodovia BA 522 acesso principal, e a via de Ligação secundaria de acesso ao 

empreendimento pela Nova Avenida do Limoeiro, pois o Residencial Brisas 

do Capivara está em uma área de grande crescimento populacional num raio 

de 3Km, logo essa mobilidade utilizará as intervenções já feitas  pela Secretaria 

de Infra estrutura do Município de Camaçari, nesse caso a 

EMPREENDIMENTO Brisas do Capivara, na qual haverá uma grande 

ASPECTO 
ANALISADO 

IMPACTO AVALIA
ÇAO 

MITIGAÇAO 
RESPONSÁVEL PRAZO 

IMPACTO 
NA 
MICROEC
ONÔMIA 
LOCAL 

GERAÇÃO DE 
EMPREGOS 

DURANTE A OBRA, E 
EMPREGOS 
DURANTE A 
ATIVIDADE E 

INCREMENTO DO 
COMERCIO E 

SERVIÇOS 
EXISTENTES. 

IMPAC
TO 

POSITI
VO 

NÃO 
NECESSÁRIA 

EMPREENDEDOR IMEDIATO 

IMPACTO 
NAS 
RELAÇÕE
S SOCIAS 
E DE 
VIZINHAN
ÇA 

CRIAÇÃO DE PÓLO 
DE CONSUMO 

ALIADO A ATIVIDADE 
SOCIAL, 

VALORIZANDO AS 
RELAÇÕES SOCIAIS 

EM ESPAÇOS 
PÚBLICOS. 

IMPAC
TO 

POSITI
VO 

NÃO 
NECESSÁRIA 

EMPREENDEDOR IMEDIATO 
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mobilização urbanística no sentido de melhorar o acesso ao futuro 

empreendimento urbanístico, até porque faz parte da contra partida para 

implantação do Residencial.   

DELINEAMENTO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA SOBRE A INFRAESTRUTURA 

INSTALADA 

Análise do Impacto Urbanístico Global 

O EIV analisará inicialmente o impacto global do empreendimento do 

Residencial Brisas do Capivara no espaço urbano, usando como subsídio os 

dados apresentados anteriormente. A importância dada ao Plano Diretor local 

está de acordo com as palavras registradas na apresentação do documento 

impresso da Lei Complementar 001/97 (pág. 11): “... um urbanismo moderno 

e  ecologicamente correto não pode estar submetido a decisões 

bombeiras mas alicerçadas numa ação de planejamento expressas no 

Plano Diretor.” (Angela Amin– Plano de Governo – 1996). 

Efeitos Positivos do Empreendimento  

a) Adensamento populacional 

Sendo a região um local de grande adensamento populacional, o 

empreendimento terá efeitos variados dependendo do planejamento 

urbanístico para a região. Desde que bem empregado esse adensamento se 

dará de forma positiva, uma vez que será criando uma nova vertente de 

crescimento e isso terá consequências benéficas aos futuros empreendimentos 

já existentes na região, ou seja, neste local que será implantado o referido 

Conjunto Residencial Brisas do Capivara.  

b) Equipamentos Urbanos e Comunitários 

A região é bastante carente em termos de equipamentos urbanos e 

comunitários e um empreendimento deste porte, só vem a acrescentar 

alternativas de lazer e atrair novos empreendimentos para melhor servir à 

grande comunidade ali existente, inclusive com a implantação de empresas de 

pequeno porte com Mercados, Farmácias, Oficinas de Automóveis, já que ali é 

está no entorno do POLOMICS, dentre outras de relevância comercial e de 

cunho residencial que também terá o papel de compor e implantar esses 
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equipamentos ainda não existentes, em função da população daquela 

localidade, ou seja, irá atrair implantação de outros seguimentos que 

implantará nas imediações das futuras empresas, equipamentos urbanos tendo 

como exemplo ponto de ônibus, pequenos clubes de lazer desportivos, vale 

salientar que Rua onde será implantado o empreendimento sofrerá intervenção 

do Município e da Construtora para processo urbanização, no que se refere a 

mobilidade daquela localidade.     

d) Valorização Imobiliária 

Devido à melhoria da infra-estrutura ocasionada pela implantação e ocupação 
de diversos empreendimentos na região, a valorização imobiliária no local será 
inevitável, beneficiando a todas as pessoas com propriedades ou interessadas 
em investir na região, dando uma melhor suavidade urbanística na área deste 
projeto residencial sendo gerador de emprego e renda.  
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE                 VÍNCULO DE PERMANÊNCIA                           TIPO DE 

POPULAÇÃO 

RESIDENCIAL                    PERMANENTE                                        480 

RESIDENTES 

                                                      PROVISÓRIO                                         300 

USUÁRIOS/DIA 

e) Geração de Tráfego e Demanda por Transporte Público 

Atualmente, a região é contemplada com transporte público de pequena 

qualidade e intermediária em período de tempo satisfatório para a comunidade. 

O tráfego no local está em fase de ajuste o que torna um pouco prejudicado 

devido à sua pavimentação com algumas irregularidades assim como os 

demais itens como calçamento, sistema de drenagem de águas pluviais, etc, 

no acesso principal para o acesso secundário onde se instalará o 

empreendimento.  

A área do empreendimento já contempla uma boa pavimentação asfáltica com 

ruas largas em média de 7,00m, ou seja, o local chave do empreendimento terá 

uma boa contra partida para o acesso tendo em vista que a comunidade local 

será contemplada com uma nova empreendimento e requer arruamento 

definido pela SEDUR como citado no item anterior, ou seja, bom sistema viário, 
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haja vista, que a mobilidade urbana na área será crucial para a implantação do 

referido empreendimento, tendo em vista, que o fluxo de veículos irá causar um 

impacto significativo no que se refere a sua movimentação, ou seja, haverá um 

total beneficiamento das vias de locomoção, mostrando um verdadeiro 

desenvolvimento na região afetada pela implantação do empreendimento, e 

com isso será assegurado o direito de ir e vir da população no entorno das 

comunidades ali existentes. O empreendimento implantará calçadas, sistemas 

de drenagem, coleta de lixo em todo seu entorno em virtude da movimentação 

dos transeuntes, já que são condicionantes para implantação do mesmo. 

f) Ventilação e Iluminação 

A região é bastante ventilada e com iluminação devido à incidência de vento 

leste vindo do litoral, os condomínios de villages e casas no seu entorno se 

favorece de uma boa ventilação natural, haja vista, que estamos em uma área 

que recebe ventos da região costeira e também os chamados ventos leste no 

período de inverno. Entretanto, existe um sistema de iluminação pública para o 

período da noite, pois área se encontra em processo de expansão urbana, 

devido às grandes construtoras estarem investindo diversos tipos de 

empreendimentos residenciais da modalidade MINHA CASA MINHA VIDA. O 

empreendimento em questão contribuirá com muitos aspectos, que permite a 

construção de grandes obras com conceito vertical e que neste caso, haverá 

investimento em iluminação em seu interior e exterior proporcionando uma 

maior segurança na localidade. 

g) Paisagem Urbana e Patrimônio Natural e Cultural 

O empreendimento afeta uma pequena porção a paisagem natural, pois suas 

construções serão verticais do tipo prédios, uma vez que atualmente as 

características da região propiciam relevantes impactos devido às mudanças 

urbanas naquela localidade. Só que com o planejamento correto da região 

essa mudança de paisagem será pouco percebida, ou seja, é um tipo de 

impacto visual positivo, ainda que tenham uma intervenção urbana naquela 

localidade. 

h) Impacto Socioeconômico sobre a População Residente ou Atuante no 

Entorno 
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O impacto Sócio econômico sobre a população também será bastante positivo 

visto que o empreendimento, desta magnitude utilizará na sua construção, 

pessoas ligadas à comunidade local, que se beneficiará dessa geração de 

emprego e renda para o processo construtivo dos módulos construtivos, ou 

seja, beneficiar-se da Mão-de-obra disponível no entorno, não tendo que 

buscar pessoas de fora da região. Fora que, com o desenvolvimento ou 

construção do referido residencial, outros empreendimentos comerciais 

poderão se instalar no local, gerando ainda mais emprego e renda para a 

comunidade nas suas proximidades. 

Efeitos Negativos do Empreendimento 

a) Adensamento populacional 

Com o passar do tempo, a região poderá atrair ainda mais empreendimentos e 

todo um esforço conjunto entre o município e a sociedade deverá acontecer 

para fornecer infraestrutura e condições de vida para toda esta população. 

Entretanto, o empreendimento em questão cumpre o seu papel de trazer 

melhorias a curto e médio prazo para a comunidade local, de certa forma 

haverá um tipo de impacto negativo, mais com bastantes possibilidades de ser 

resolvida a pequeno e médio prazo. 

b) Equipamentos Urbanos e Comunitários 

O empreendimento poderá servir como um agregador de valores, no sentido de 

contribuir com a construção e a manutenção de novos equipamentos urbanos e 

comunitários. A própria sociedade poderá cobrar dos poderes públicos e dos 

empreendedores, a construção de tais equipamentos, para melhor servir a 

comunidade no seu entorno e futuros moradores e trabalhadores que irão 

futuramente poderão se instalar nos condomínios nas suas proximidades, haja 

vista, que a localidade do Espaço Alpha também está zoneada para 

implantação de empreendimentos imobiliários residenciais como citado neste 

EIV, nos itens acima, pois caso não seja realizado tais benefícios à construção 

causará um determinado impacto negativo também. 
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c) Uso e Ocupação do Solo 

Mesmo com a implantação do empreendimento em questão, ainda demorará 

certo tempo para observarmos um melhor uso do solo, além da sua ocupação. 

Os efeitos só poderão ser computados a médio e longo prazo. 

d) Valorização Imobiliária 

O aquecimento da economia e principalmente dos setores construtivo  

residencial poderão atrair eventuais especuladores para a região, prejudicando, 

portanto o investimento e a aquisição de imóveis para implantação de 

empresas e também de moradia própria. A melhoria visível da infraestrutura 

ocasionada pela implantação e ocupação do empreendimento, contribuirá com 

certeza, com essa valorização, logo o poder público terá que ficar atento para 

essas especulações geradas com a chegada do eventual empreendimento, 

tendo em vista que um residencial dotada de tal infraestrutura irá contribuir 

para essa futura especulação, com compra de terrenos por valores irrisórios de 

pequenos proprietários, em virtude da área ter sido no passado área de 

costume rural, ou seja, de população com produção agrícola de subsistência. 

e) Geração de Tráfego e Demanda por Transporte Público 

Atualmente, a região é contemplada com transporte público de pequena 

qualidade e em período de tempo insatisfatório para a comunidade local. O 

tráfego no local também é bastante prejudicado devido pequena ordenação das 

vias, bem como os demais itens, como calçamento, sistema de drenagem de 

águas pluviais dentre outras melhorias, até porque o local é uma área de novas 

residências e por isso a localidade ainda está em fase de ordenamento do solo.  

A área do empreendimento irá contemplar uma boa pavimentação asfáltica em 

toda sua extensão, isso porque faz parte dos condicionantes para sua 

implantação proporcionando uma mobilidade dentro do Residencial Brisas do 

Capivara em questão. A área da implantação do referido empreendimento, terá 

um fluxo de veículos que irá causar um impacto significativo, no que se refere  

ao direito de ir e vir da população no entorno das comunidades ali existentes. O 

empreendimento cuidará das calçadas, sistemas de drenagem, coleta de lixo 

em todo seu entorno em virtude da movimentação dos transeuntes, já que no 

momento da sua implantação o tráfego será bem complicado, ou seja, é um 
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fator de risco e irá gerar o impacto negativo de trânsito naquele momento da 

sua implantação, ou seja, o vai e vem destes veículos com materiais para 

construção e da terraplanagem da área para o processo construtivo do 

residencial, e para isso, o empreendimento irá implantar sinalizações em todo 

seu entorno da sua construção para melhor minimizar esse impacto negativo. 

Vale salientar também que a localidade da implantação do residencial possui 

uma boa quantidade de moradores no seu entorno, e o tráfego de carros em 

direção aquela localidades da sua implantação será muito complicado, 

devendo o órgão público gestor ordenar para diminuir tal impacto negativo.  

f) Ventilação e Iluminação 

A região é bastante ventilada, com boa ou razoável iluminação, sendo que à 

incidência de vento leste vem do litoral, os condomínios de villages e de casas 

no seu entorno se favorece de uma boa ventilação natural, haja vista, que volto 

a frisar que estamos a poucos quilômetros da região costeira, e por ter essa 

boa incidência de ventos na região. Entretanto, como citado sistema de 

iluminação pública é boa para o período da noite, pois área se encontra em 

processo de expansão urbana. Devido às grandes construtoras estarem 

investindo diversos tipos de residenciais e comerciais, o empreendimento em 

questão contribuirá com tais aspectos, já que processo permite a construção de 

grandes obras verticais a exemplo do residencial do tipo prédios de 

apartamentos, que neste caso haverá investimento em iluminação em seu 

interior e exterior, proporcionando uma maior segurança na localidade, mais a 

interferência urbanística, proporciona um pequeno aspecto negativo no que se 

refere à ventilação e iluminação no momento da sua construção.  

g) Paisagem Urbana e Patrimônio Natural e Cultural 

O empreendimento afeta significativamente a paisagem no ato da construção, 

uma vez que atualmente as características da região propiciam relevantes 

impactos, devido às mudanças urbanas naquela localidade. Mais que com o 

planejamento correto da região essa mudança de paisagem será compensada, 

e que no futuro trará benefícios à comunidade local isso porque o residencial 

terá que recuperar todo seu entorno onde foi retirada vegetação, ou seja, 

mudança de paisagem; 
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h) Impacto Socioeconômico sobre a População Residente ou Atuante no 

Entorno 

O impacto Sócio-econômicos sobre a população também será de pouca 

relatividade, visto que o empreendimento, desde a sua construção até a sua 

ocupação poderá beneficiar-se da Mão-de-obra disponível assalariada da 

região. Fora que, com o desenvolvimento do mesmo, outros empreendimentos 

residenciais e comerciais com o residencial poderão se instalar no local, 

gerando ainda mais emprego e renda para a comunidade. Por tudo isso, 

conclui-se a existência de aspectos negativos também, caso essa população 

não seja beneficiada no processo de desenvolvimento da construção do 

Residencial Brisas do Capivara da empresa SPE BRISAS DO CAPIVARA 

LTDA. 

SISTEMA CONSTRUTIVO DO EMPREENDIMENTO 

Com relação a terraplenagem é possível verificar que o terreno possui uma 

área significativamente ondulada e parte plana, onde será feita a limpeza 

quase que em sua totalidade na referida área, prevendo sempre uma 

compensação entre as áreas de corte e aterro. Estas não irão ultrapassar a 

altura de 3,00 (três) metros, em alguns casos, e o bota fora será enviado aos 

locais de destinação indicados pelo Município. Por tratar-se de um 

“RESIDENCIAL” as atividades desenvolvidas deverão obedecer ao proposto 

pelo município em atendimento as legislações vigentes e/ou legislação 

específica. 

 O destino final do entulho da obra será armazenado em contêineres Metálicos, 

dispostos em locais apropriados dentro do canteiro e transportados por 

empresa especializada para locais autorizados pela LIMPEC - órgão 

competente no Município.  

No período de obras estima-se aproximadamente 200 funcionários diretos no 

momento de pico da construtora que irá construí-lo. As atividades profissionais 

desenvolvidas serão de pedreiro, carpinteiro, armador, servente, prático, 

encanador, eletricista, montador e assentador e engenheiros. 
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Os materiais serão estocados conforme orientação dos fornecedores. Tendo 

em vista a amplitude do terreno, as condições de estocagem de materiais 

estarão diretamente relacionadas com a execução das obras. As rotas serão 

feitas pela BA 522 e a Rua Principal que dar acesso ao empreendimento por 

ter acessibilidade mais definidas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das análises dos dados relacionados à coleta de campo e simulação dos 

resultados na área de abrangência do empreendimento foi possível constatar que 

o mesmo está enquadrado em uma modalidade de complexidade grau 2, ou seja, 

impacto relevante, porém com projetos de recuperação das áreas afetadas 

utilizando um PRAD com espécies nativas, além de paisagismo nas dependências 

das pistas internas que dar acesso aos prédios de apartamentos. 

Uma vez que o fluxo de serviços gerados a partir da sua implantação será 

aumentado pela demanda crescente por parte de uma comunidade permanente, é 

importante salientar que de forma planejada pelos órgãos governamentais, tal 

implantação terá impacto positivo sobre as cadeias produtivas locais. Além da 

fluidez dos serviços a outros locais mais distantes das áreas do empreendimento. 

O empreendimento pelo seu potencial econômico pela possibilidade da fixação de 

trabalhadores como futuros moradores que irão compor uma nova população 

residente. Será de suma importância em função dos novos investimentos que trará 

a região maior desenvolvimento local, ou seja, desde que haja planejamento 

conjunto entre os órgãos públicos e privados envolvidos.   

Considerando as informações expostas acima acreditamos estarem de acordo 

com as legislações incidentes e demais recomendações de modo que o projeto 

está apto a ser implantado naquela localidade aprovada pela SEDUR. 
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    Fotos do Local do empreendimento BRISAS DO CAPIVARA LTDA. 
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