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1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente trabalho consiste no Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV frente à implantação do 

empreendimento Loteamento Vila de Abrantes, localizado na rua D, s/n, Lote 19, Boa União, Catu 

de Abrantes, Camaçari – BA. 

 

A construção do presente documento foi feita de acordo com as recomendações do documento 

intitulado “Termo de Referência para Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) no 

Munícipio de Camaçari”, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Camaçari 

(SEDUR). A itemização utilizada tomou como base as orientações contidas no “Item 7.1 – 

Conteúdo Mínimo das Etapas”, deste documento, mas com uma numeração diferente. 

 

Este estudo visa subsidiar o órgão com informações necessárias sobre o tipo de empreendimento e 

a infraestrutura existente no seu entorno, delimitando os possíveis impactos que este 

empreendimento venha a causar ao seu entorno com ou sem a sua implantação. 

 

2. OBJETIVO 
 

Este Estudo foi elaborado, enquanto instrumento urbanístico, com o objetivo de avaliar os 

eventuais impactos a serem gerados, com a implantação do empreendimento em questão, de modo 

a compor o licenciamento urbanístico, que culmina com a concessão do Alvará de Construção.  

 

3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 
 

3.1. Dados Gerais do Empreendimento 
 

Denominação: Loteamento Vila de Abrantes 

Requerente: Bahia Realty Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

CNPJ: 12.456.666/0001-38 

Endereço: Rua D, s/n, Lote 19, Boa União, Catu de Abrantes, Camaçari/BA, CEP: 42.841-000. 

 

3.2. Responsáveis Legais e Técnicos pelo Empreendimento  
 

Requerente: Bahia Realty Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

CNPJ: 12.456.666/0001-38 

Endereço: Rua André Luis Ribeiro da Fonte, n° 599, edf. Mediterrâneo Trade & Medical, Sala 

522 , Lauro de Freitas-BA. CEP:42.700-000 

Representante Legal e responsável técnico : Rodrigo Phyton Raynal 

 

3.3. Responsável Técnico pelo EIV  
 

AMBCON CONSULTORIA AMBIENTAL 

CNPJ: 08.918.033/0001-27 

Endereço: Av. Luis Viana Filho, n° 6462 – Paralela – Edf. Wall Street Empresarial – Torre East – 

CEP:41.730-101 - Salvador, BA. Telefone/Fax: 71.3451-7711 / 71.3451-2662  
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José Maurício da Silva Costa 

Coordenador Geral 

Eng. Sanitarista e Ambiental 

Especialista em Gestão e Planejamento Ambiental 

mauricio@ambcon.com 

 

Maria Oliveira  

Graduada em Comunicação Social e 

MSc em Educação e Metodologias de Ensino 

MSc em Gestão Social e Desenvolvimento Local/Regional 

maria@ambcon.com 

 

3.4. Caracterização do Empreendimento 
 

3.4.1. Localização do Empreendimento e sua Zona em Relação ao PDDU 

 

O Loteamento  Vila de Abrantes está localizado na rua D, s/n, Boa União, Lote 19, Catu de 

Abrantes, Camaçari/BA, como demonstra figura a seguir. 

 

 
Figura 1 – Imagem de localização da área do empreendimento representada pela poligonal colorida.  

Fonte: Google Earth. 

 

A área do empreendimento está localizada na Macrozona Urbana de Catu de Abrantes – AB.ZU 2, 

nas Zonas de Expansão Controlada – ZEC 1, ZEC 2, ZEC 4 e ZEC 5 de acordo com o PDDU de 

Camaçari, conforme Lei N° 866/2008. 

Alphaville 

Cond. 

Maanaim 

Rua D 

Ru

a D 
BA

-

099 

BA-

099 
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Índices Urbanísticos da Área (Conforme Código Urbanístico e Ambiental de Camaçari) 

 

Os parâmetros urbanísticos estabelecidos pela Lei N° 866/2008 são descritos na tabela abaixo: 

 

 
Requisitos/Prerrogativas Especiais: 

 

1. Não é permitido alinhar em divisas. 

2. Permitido no máximo alinhar a edificação em uma divisa, quando esta não for testada, 

compensando com o dobro do recuo mínimo no lado oposto. 

3. Adotar os parâmetros mais restritivos, quando houver divergência entre os parâmetros 

estabelecidos neste Código e os estabelecidos nos respectivos zoneamentos das Áreas de 

Proteção Ambiental Joanes-Ipitanga, do Rio Capivara, Lagoas de Guarajuba e demais 

unidades de conservação. 
6. Adotar os parâmetros mais restritivos, quando houver divergência entre os parâmetros estabelecidos 

neste Código e os estabelecidos no Termo de Acordo e Compromisso (TAC) do loteamento 

aprovado, quando for o caso. 

11. Permitido abater da área permeável exigida até 10% da área pavimentada com piso drenante. 

13. Permitidos parâmetros especiais nas áreas de Operação Urbana Consorciada (OUC), indicadas no 

Plano Diretor. 

17. No caso de pilotis com altura até 0,80 m, a mesma não é computada no cálculo da altura máxima 

permitida para edificações. 

18. Licenciamento vinculado à apresentação do projeto de acesso ao empreendimento e sua articulação 

com a Estrada do Coco, Via Parafuso, Via Atlântica, Via Abrantes ou Via COPEC, obedecidas às 

normas e parâmetros estabelecidos pelo DERBA, no caso de terrenos lindeiros ou com acesso por 

essas vias. 

19. Permitido uso não residencial, considerado como integrado, preferencialmente, quando de apoio ao 

turismo e/ou ao turismo residencial, em área específica, incorporada ao projeto de um 

empreendimento, sendo que a fração ideal mínima deverá ser a indicada para lote mínimo da zona. 

20. No caso de uso pluridomiciliar, em condomínio horizontal, permitido no máximo 1 (uma) unidade 

imobiliária para cada 500,00m2 de área de terreno. 

21. No caso de uso pluridomiciliar, em condomínio horizontal, permitido no máximo 1 (uma) unidade 

imobiliária para cada 250,00m² de área de terreno. 

22. No caso de uso pluridomiciliar, em condomínio horizontal, permitido no máximo 1 (uma) unidade 

imobiliária para cada 125,00m2 de área de terreno. 
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Figura 2 – Imagem com os zoneamentos da área do empreendimento.  

 

3.4.2. Localização do Empreendimento Considerando Parâmetros da APA Joanes-Ipitanga 
 

A área do empreendimento está localizada nas zonas de Uso Diversificado – ZUD e na de 

Ocupação Controlada – ZOC V, de acordo com a Resolução CEPRAM N° 2.974 de 24 de maio de 

2002. 

 

A seguir serão apresentados a descrição e os parâmetros ambientais de cada zona: 
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Zona Descrição Parâmetros Ambientais 

Zona de Uso Diversificado - 

ZUD 

Esta zona caracteriza-se por 

apresentar, predominantemente, 

cultivos agrícolas, exploração 

pecuária, sítios de lazer, e pequenas 

unidades agroindustriais, ocorrendo 

ainda áreas de extração mineral 

regulares e clandestinas, atividades 

petrolíferas e indústrias de micro e 

pequeno porte. 

Registra-se a presença de solos de 

baixa a média fertilidade. 

As atividades agropecuárias são 

desenvolvidas, em muitos casos, de 

forma tradicional, sem a adoção de 

práticas de manejo adequado do solo 

e de outros recursos naturais. 

Verifica-se a ocorrência de 

remanescentes florestais, pastagens, 

lagoas e brejos. 

Constata-se a expansão da área de 

exploração mineral além das 

poligonais estabelecidas nos 

respectivos Decretos de Lavra e o 

avanço de núcleos populacionais em 

direção às áreas decretadas. 

As diferentes atividades e 

empreendimentos existentes nesta 

zona seguirão os critérios e diretrizes 

para seu funcionamento, 

estabelecidos na legislação ambiental 

vigente, de acordo com o porte e 

tipologia. 

Atividades agropecuárias: São 

permitidas: atividades de turismo 

rural e ecológico; empreendimentos 

turísticos; cultivos agrícolas; criação 

de animais; parcelamento do solo 

apenas para fins rurais, obedecendo a 

fração mínima de parcelamento 

(FMP), estabelecida pelo INCRA. 

Recomenda-se a utilização de 

técnicas de manejo conservacionista 

e a aplicação de insumos orgânicos. 

Preservar os remanescentes florestais 

e recompor as matas ciliares. 

Atividades de mineração: Só serão 

permitidas novas atividades de 

exploração mineral se estiverem 

situadas no mínimo a 200 m de 

qualquer curso ou reservatório 

d’água natural ou artificial, a 500 m 

das represas dos rios Joanes e 

Ipitanga e a 200 m das nascentes ou 

olhos d’água, ainda que 

intermitentes, qualquer que seja sua 

situação topográfica. 

Estas atividades não serão permitidas 

onde existam remanescentes de Mata 

Atlântica, legalmente reconhecidos, 

áreas úmidas perenes ou temporárias. 

Os empreendedores deverão executar 

rigorosamente a recuperação das 

áreas degradadas, utilizando espécies 

vegetais nativas ou ecologicamente 

adaptáveis. O Plano de Recuperação 

de Áreas Degradadas – PRAD, 

poderá contemplar parcelamento do 

solo como alternativa de expansão de 

núcleos urbanos consolidados 

vizinhos e/ou implantação de 

equipamentos de uso social 

destinados a esporte, lazer e cultura. 

Para a implantação das atividades de 

mineração deverão ser obedecidas as 

faixas de domínio das rodovias, de 

acordo com o DERBA e/ou DNER. 

Os detentores de direitos minerários 

deverão respeitar as áreas de 

exploração mineral indicadas nos 

seus respectivos diplomas legais, 

obedecendo a legislação ambiental 

vigente. 

Atividades Industriais: Só serão 
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Zona Descrição Parâmetros Ambientais 
permitidas a implantação de novas 

indústrias de micro a médio porte, 

segundo Anexo III do Decreto 

Estadual N.º 7.967/2001,com 

geração apenas resíduos sólidos de 

Classes 2 e 3 (NBR-10.004) e 

obedeçam critérios de 

acondicionamento, armazenamento, 

transporte, tratamento e disposição 

final adequados. 

Não será permitida a implantação de 

indústrias destinadas à fabricação de 

produtos químicos (orgânicos e 

inorgânicos). 

Atividades de comércio e serviços: 

Será permitida a instalação de 

atividades de comércio e serviços, 

bem como aquelas destinadas a 

apoio rodoviário, notadamente nos 

trechos lindeiros das principais 

rodovias existentes na APA, 

obedecendo a legislação definida 

pelo DERBA e/ou DNER. 

Zona de Ocupação Controlada 

V – ZOC V 

Compreende as áreas, com 

características de expansão urbana, 

situadas no entorno das áreas dos 

Núcleos Urbanos Consolidados. 

Apresenta atividades de comércio e 

serviços.  

Registram-se problemas de 

saneamento básico e ocupação 

desordenada. 

Ocorrência de áreas sujeitas a 

alagamentos sazonais 

As atividades a serem desenvolvidas 

nesta zona, deverão atender ao Plano 

Diretor do Município ou, quando não 

houver, ao Código de Urbanismo e 

Obras e à legislação ambiental 

vigente. 

Deverão ainda, respeitar a área de 

preservação permanente de 30 m nas 

margens rios, lagoas e demais cursos 

d’água. 

Apresentar soluções compatíveis de 

esgotamento sanitário e drenagem, 

atendendo a legislação ambiental 

vigente. 

Os resíduos urbanos deverão ser 

gerenciados de forma adequada. 

 

3.4.3. Área do Terreno em m² 

 

O empreendimento Loteamento Vila de Abrantes possui uma área de 692.675,83 m², sendo 

constituído por 10 lotes destinado ao uso pluriresindencial, mais uma Área Reservada ao 

Proprietário – ARP, com lote mínimo de 19.695,71 m². Área de Preservação Permanente – APP, 

com 101.936,31 m² (área pública), área liquida, com 590.739,52 m², área de lotes com 366.016,34 

m², área publica total com 326.659,49 m² correspondente a 47,16% da área total do 

empreendimento. A área publica edificável será de 224.723,18 m² (correspondente à 32,44% da 

área total do empreendimento), distribuídos da seguinte forma:  

 

1. Área Verde/lazer, com 118.917,73 m² (correspondente a 20,13% da área liquida); 

2. Área de Sistema Viário com 69.386,51 m² (correspondente a 10,02% da área total do 

empreendimento) e; 

3. Área Institucional com 34.734,05 m² (correspondente a 5,01% da área total do 

empreendimento). 
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A seguir é apresentado o quadro de área detalhado do empreendimento: 

 

Área do Terreno (Escritura) 692.675,83m2  100,000% 

Área Total Pública 326.659,49m2  47,16% 

Área de APP (Pública) 101.936,31m2 14,72% 

Área Pública no Projeto 224.723,18m2 32,44% 

Área do Projeto (Líquida) 590.739,52m2 100,000% 85,28% 

Área Pública no Projeto 224.723,18m2 38,04% 32,44% 

Área do Sistema Viário (Pública) 69.386,51m2 11,75% 10,02% 

Área Verde / Lazer (Pública)  118.917,73m2 20,13% 17,17% 

Área Institucional (Pública) 34.734,05m2 5,88% 5,01% 

Área ETE (doação) 1.684,89m2 0,29% 0,24% 

Área comercializável 366.016,34m2 61,96% 52,84% 

LOTE 01 30.222,06m2   

LOTE 02 26.005,94m2   

LOTE 03 37.835,27m2   

LOTE 04 37.643,41m2   

LOTE 05 19.695,71m2   

LOTE 06 31.644,39m2   

LOTE 07 38.087,91m2   

LOTE 08 36.524,38m2   

LOTE 09 38.873,75m2   

LOTE 10 26.982,83m2   

A.R.P. 42.500,69m2   

 

 

3.4.4. Regularidade da Edificação do Terreno (Certidões Atualizadas) 

 

A escritura Pública de compra e venda da área, registrada em cartório de imóveis, em nome do 

requerente é compatível com a área do projeto e todas as certidões do terreno onde se pretende 

construir o empreendimento encontram-se atualizadas e seguem em anexo. 

 

3.4.5. Características das Atividades Previstas (principais e secundárias), incluindo horário 

de funcionamento 

 

O empreendimento tem como características principais a construção de loteamentos residenciais 

e/ou comerciais com vias de acesso e infraestrutura básica, para comercialização futura, como 

demonstra figura a seguir e mapa que segue em anexo em escala adequada. 
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Figura 3 – Imagem do Mapa de Layout do empreendimento.  

 

3.4.6. Vagas de Estacionamento 

 

Não se aplica, pois o empreendimento em questão é um loteamento. 

 

3.4.7. Projeto Proposto 

 

O empreendimento será composto por 11 grandes áreas comercializáveis, sendo 10 lotes e uma 

ARP – Área reservada ao Proprietário; Com o lote mínimo de 19.695,71m2 (Lote 05), onde serão 

desenvolvidos condomínios urbanísticos de casas e condomínios de prédios residenciais, 

comerciais e serviços e mistos, com objetivo de formar um novo bairro planejado. 

 

As vinte áreas verdes e lazer (20 AVL) espalhadas pelo empreendimento tem como objetivo criar 

um equilíbrio entre as áreas dos futuros condomínios e as construções, uma harmônico 

ambientalmente e de lazer para os futuros moradores, barreiras entre o condomínio e as vias 

externas existentes, diminuição dos ruídos, criação de um micro clima mais agradável, e 

corredores que interligarão as áreas de APP. 

 

3.4.8. Tecnologia Empregada na Obra – Sustentabilidade Ambiental 

 

O empreendimento Abrantes foi desenvolvido urbanisticamente tendo como premissas básicas o 

respeito, quando possível, da topografia acidentada e das restrições ambientais, mesmo esta já 

bastante antropizada com a transformação da área em fazendas com pastos ao longo dos anos, 

característica da região.  
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Nessa região surge a cada dia empreendimentos para moradias definitivas, pois se trata de um 

vetor de expansão e desenvolvimento da cidade de Camaçari, por estar localizado 

estrategicamente em uma posição geográfica que permite o uso de lazer, estando próximos as 

praias mais frequentadas da estrada do coco e próximo ao polo e as indústrias da região. 

 

As vinte áreas verdes e lazer (20 AVL) espalhadas pelo empreendimento tem como objetivo criar 

um equilíbrio entre as áreas dos futuros condomínios e as construções, propiciando uma harmonia 

entre o meio ambiente e os usos pretendidos, criando barreiras naturais entre o condomínio e as 

vias externas existentes, diminuição dos ruídos, criação de um micro clima mais agradável, e 

corredores ecológicos que interligarão as áreas de APP 

 

A via de penetração será em pista dupla com canteiro central até uma praça central, onde cria-se 

um binário que servirá como primeira ponto de retorno; Posteriormente a via segue em pistas 

duplas até a segunda praça na ultima fase do loteamento com os 3 últimos lotes (os lotes 6, 7 e 8), 

além das áreas Institucionais 01 e 02 podendo retornar pela mesma pista ou sair pelo acesso 

secundário da Rua Direita. 

 

O loteamento foi projetado para que os passeios sejam de pelo menos 4,50m, sendo 2,00m de 

passeio (pedestre), 0,50 cm de faixa verde e mais 2,00m de ciclovia, circundando todos os lotes, 

criando uma condição de transporte alternativo ao transporte publico, para os futuros moradores e 

funcionários de forma sustentável, moderno (tendência mundial) e saudável. O perfil das vias e 

passeios está detalhado na planta 03 do Loteamento – Planta de Situação. 

 

O Loteamento deverá ser implantado por etapas, dependo da demanda do mercado. Essas etapas 

serão bem divididas, contemplando as vias necessárias, áreas verdes / lazer de cada uma.  

 

Ao longa da via de penetração teremos as áreas verdes/lazer-playground dos lotes, preservando os 

condomínios, os acessos aos lotes, os acessos as áreas de preservação APP e as áreas verdes de 

importância ambiental, dando equilíbrio ao loteamento, além do acesso as EEE e ETE.  

 

As áreas institucionais 01 e 02 foram desenvolvidas estrategicamente próxima a comunidade 

existente e terão acesso pela via principal do loteamento e/ou pela via vicinal (Rua “ARSR 1”) e 

pela via principal do loteamento e pela via vicinal (Rua da DIREITA) respectivamente, que 

circundam o loteamento, proporcionando a comunidade a possibilidade de utilizar a área para 

.escolas e/ou postos de saúde o que melhor venha a atendê-los 

 

Cada lote desenvolverá um empreendimento independente que mais se adeque a topografia do 

terreno, a sua viabilidade e ao mercado, com a criação de FIP’s para a construção de futuras 

residências (casas) e /ou construções verticais (apartamentos/ salas), respeitando os critérios 

estabelecidos pela lei/código de Camaçari, como gabaritos, taxas de ocupação, permeabilidade e 

índice de utilização. 

 

Embora a carta de viabilidade da LIMPEC não exija a separação de resíduos, mas apenas os 

contêiner, entende-se que o conceito do empreendimento deve contribuir com o meio ambiente e, 

dessa forma, adotar-se-á uma coleta seletiva de lixo, colocando na portaria de cada lote, 

contêineres para a separação do lixo, evitando que os caminhões entrem nos respectivos 

empreendimentos. 
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3.4.9. Previsão do Inicio da Obra e da Operação do Empreendimento 

 

Prevê-se o início das obras tão logo seja concedido o alvará de construção, no ano de 2017 e o 

empreendimento tem previsão de operação a partir de 2018 sendo lançados os empreendimentos 

dos primeiros lotes a serem desenvolvidos. 

 

3.5. Identificação/Caracterização Geral da Área de Entorno 
 

3.5.1. Delimitação da área de vizinhança/área de influência; 

 

A área diretamente afetada – ADA corresponde neste estudo a poligonal do empreendimento. Esta 

área é constituída de área de pastagem, com árvores espaçadas nativas e exóticas (na sua maioria 

frutífera) e áreas com vegetação ombrófila densa, conforme demonstra a figura a seguir. 
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Figura 4 – Fotos panorâmicas da área do empreendimento. Acima área de pastagem com nativas e exóticas 

espaçadas e abaixo área de vegetação ombrófila densa ao fundo com bambuzal à frente. 

 

A área de influência direta – AID ou área de influência direta/imediata - AVI  foi delimitada por 

um raio de 500 m a partir da ADA, englobando pequenos comércios, empreendimentos 

residenciais (condomínios e sítios da Colônia Boa União) e um trecho da via de acesso da BA-

099. 
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Figura 5 – Fotos da infraestrutura da AID/AVI do empreendimento. 
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A área de influencia indireta – AII ou área de influência indireta/mediata – AVM foi estabelecida 

a partir de um raio de 1 km da AID/AVI, contemplando diversos condomínios, parte da Linha 

Verde, o Shopping Busca Vida, uma Igreja, a Escola Rural Boa União, além de toda a 

infraestrutura urbana básica e econômica de Vila de Abrantes e Catu de Abrantes, como 

demonstram figuras a seguir. 

 

    

     

   

   
Figura 6 – Fotos da infraestrutura de Catu de Abrantes e Vila de Abrantes: escolas, posto de saúde, 

comercio, clube e condomínios. 
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Como demonstrado acima, a região do entorno do empreendimento tem vocação de área mista, 

tendo como predominante a sua aptidão residencial, embora seu entorno imediato ainda conserve  

características parcialmente preservadas, tendo alguns sítios como vizinhos. Atualmente, a área 

encontra-se em plena fase de urbanização, tendo estas características pouco a pouco modificadas 

com a implantação de diversos empreendimentos residenciais e alguns pontos comerciais, 

trazendo uma nova realidade a região, da qual esta inserido o empreendimento em questão. É neste 

sentido que se justifica a importância do projeto proposta para uma boa parte dessa área, prevendo 

uma ocupação ordenada, por fases, em harmonia com as características naturais das áreas verdes 

ainda bem preservadas em seu interior e que proverá toda a infraestrutura necessária ao devido 

gerenciamento de efluentes domésticos e resíduos sólidos a serem gerados à medida que a área for 

ocupada pelos futuros moradores. 

 

A distancia dos equipamentos urbanos básicos localizados na região de estudo em relação ao 

empreendimento é apresentada na tabela a seguir e no mapa de área de influencia na figura a 

seguir e em anexo em escala adequada. Vale ressaltar que existem vários equipamentos inseridos 

na área AVM, mas nem todos os equipamentos listados a seguir encontram-se neste limite, mas 

encontram-se a uma distancia máxima de 3,7 km. 

 
Tabela 1 – Tabela de Distancias dos Equipamentos Urbanos Básicos em relação ao 

Empreendimento. 

Equipamentos Urbanos Básicos Distancia ao Empreendimento 

26° Delegacia de Vila de Abrantes 1,94 km 

Igreja de Vila de Abrantes 1,71 km 

Cartório 2,29 km 

CAM-Centro de Atendimento Municipal 2,55 km 

Escola Rural Boa União 3,66 km 

Colégio Estadual de Vila de Abrantes 2,10 km 

Escola Municipal Dias de Azevedo 2,24 km 

Escola Creche Mario Ogado 3,00 km 

Colégio Dom Bosco  2,30 km 

Unidade Básica de Saúde 1,99 km 

Fisioterapia – SUS 1,82 km 

Outlet Premium 1,95 km 

Shopping Busca Vida 0,52 km 

Posto de Combustível  1,10 km 

Comercio (Mercados/farmácias/diversos) 0,60 km 

Clube da Caixa 1,92 km 

Centro Comercial 2,15 km 
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Figura 7 – Imagem do Mapa de Influência do Entorno do Empreendimento. 
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3.5.2. Extensão das Vias Públicas que Circunscrevem o Empreendimento Considerando, 

Para Avaliação de Impactos Sobre as Redes de Serviços Públicos; 

 

As vias de acesso do empreendimento são a Rodovia BA-099 (Linha Verde), que dispõe de duas 

vias de mão dupla separadas por canteiro central, esta via tem largura aproximada 6m em cada 

sentido, trata-se de via pavimentada com acostamento e canteiro central, como demonstra figura a 

seguir.  

 

 
Figura 8 – Foto da BA-099 – Linha Verde. 

 

Já as vias de ligação entre a BA-099 e o empreendimento constituem uma via não asfaltada de 

sentido duplo com largura aproximada de 6,0 m, percorrendo um trecho de aproximadamente 170 

m da interseção da BA-099 até a entrada do empreendimento. A segunda via de interligação da 

BA-099 com o empreendimento, também é uma via de sentido duplo com largura aproximada de 

7 m, percorrendo um trecho de aproximadamente 3,25 km, a metade deste trecho 

aproximadamente é asfaltado e a outra metade na data da vistoria (25/11/2016) estava sendo 

asfaltado. O Trecho asfaltado dispõe de calçada (passeio) em ambos os lados com largura 

aproximada de 50 a 80 cm, como demonstra figura a seguir. 

 
 

    

   
Figura 9 – Fotos das vias de interseção da BA-099 com o empreendimento: A – 1° via não asfaltada; B a D – 2° 

via, trecho em reforma; E e F – 2° via trecho asfaltado. 

 

A B C 

D E F 
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Vale ressaltar que a BA-099 atende todos os municípios e distritos de Salvador a Aracaju e as via 

de acesso interno apenas a empreendimentos residenciais, tais como o Maanaim, condomínios da 

TENDA e da MRV, sendo estas vias capazes de absolver o fluxo dos futuros empreendimentos. 

 

Um maior detalhamento das vias de acessos que serão utilizadas pelo empreendimento é 

apresentado no Relatório de Impacto no Trânsito (RIT) em anexo.  

 

3.5.3. Extensão das Vias Públicas que Circunscrevem o Empreendimento Considerando, a 

Extensão das Vias de Acesso Até os “nós” de Trafego Mais Próximos, Para Avaliação 

de Impactos Sobre os Sistemas Viário e de Transporte Publico; 

 

Como já especificado no item 4.2.2 deste documento, as vias de acesso ao empreendimento são a 

BA-099 que é uma via asfaltada com duas vias de mão dupla com largura aproximada de 6 m, 

separada por um canteiro central e sendo provida ainda de acostamento, além de duas vias internas 

que  interceptam a BA-099 e perfazem um percurso de aproximadamente de 170 m e 3,25 km até 

a entrada do empreendimento. A via interna menor tem largura aproximada de 6,5 m, já a segunda 

via tem largura aproximada de 7 m ambas de sentido duplo. A primeira sem asfalto e calçada e a 

segundo com metade do seu trecho com asfalto e calçada e a outra metade em reforma. 

 

   

  
Figura 10 – Foto da BA-099 – Linha Verde, do 1° acesso interno sem asfalto, do 2° acesso interno do trecho 

asfaltado e não asfaltado. 

 

Um maior detalhamento das vias de acessos que serão utilizadas pelo empreendimento é 

apresentado no Relatório de Impacto no Trânsito (RIT) em anexo.  
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3.5.4. Quadra do Empreendimento, mais as vias públicas lindeiras e os imóveis lindeiros a 

estas vias públicas, para avaliação de impactos sobre a paisagem, sobre atividades 

humanas instaladas, e sobre os recursos naturais; 
 

Conforme já especificado no item 4.2.1 deste documento o empreendimento encontra-se inserido 

em uma região de expansão urbana, com aptidões predominantemente residenciais e seu entorno 

dispõe de alguns sítios, residências e empreendimentos residências (de classe media a alta). Suas 

vias publicas lindeiras encontram-se na maioria não asfaltadas de sentido duplo, que estão sendo 

parcialmente reformadas. Assim, embora o empreendimento provoque alteração na paisagem, esta 

mudança reflete as novas características da área, que já vem sendo alterada com a implantação de 

diversos empreendimentos predominantemente residenciais.  

 

    

      

    
Figura 11 – Fotos superiores demonstrando empreendimentos residenciais e sítios. Fotos centrais 

demonstrando a implantação de condomínios residenciais e de um condomínio já em fase de operação. E 

finalmente nas fotos inferiores ilustram outros condomínios residenciais existentes no entorno imediato do 

empreendimento.  

 

Vale ressaltar que a população do entorno encontra-se familiarizada com as novas instalações 

residenciais e que o projeto previsto para o empreendimento dispõe de instalações de 

disciplinamento das águas pluviais, assim como a instalação de uma estação de tratamento de 

esgoto (ETE) própria, minimizando, com isso, os impactos sobre o ambiente. 

 

Um maior detalhamento das vias existentes no entorno do empreendimento é apresentado no 

Relatório de Impacto no Trânsito (RIT) em anexo.  
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3.6. População da Área de Influência  
 

Dentro da área de influência do projeto, ocorrem dois tipos de população: uma flutuante da região 

metropolitana de Salvador (esta menos significativa) e outra mais expressiva de moradores que 

trabalham no próprio distrito de Abrantes, principalmente no entorno deste distrito, como na sede 

de Camaçari, Lauro de Freitas e Salvador.  

 

 
Figura 12 – Figura explicativa de localização do Distrito de 

Abrantes em relação a seu entorno. 

 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Camaçari (2015), a população fixa urbana 

estimada para o Distrito de Abrantes em 2016 é de 56.346 habitantes, sendo que em 2015 esta 

população era de 55.176 habitantes, equivalente a um crescimento de aproximadamente 3%. 

 

A figura abaixo demonstra que na região de Vila de Abrantes a quantidade de habitantes por 

quilômetros quadrado varia de 51 a 100 hab./km². 
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Figura 13 – Figura demonstrativa da população do município de Camaçari, baseada em dados do IBGE de 

2010. 

3.7. Caracterização Básica da Área de Vizinhança em seus Aspectos Urbanos e 

Ambientais 
 

a) Usos e padrão de ocupação do solo – caracterizar os predominantes na área; 

 

Como já mencionado anteriormente, a região de estudo apresenta como característica 

predominante de uso e ocupação do solo aspecto residencial e, de forma subordinada, o uso 

comercial. 

 

b) Zoneamento da área, conforme Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 

Camaçari (PDDU/2008); 

c) Indicação dos parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo (conforme Código 

Urbanístico e Ambiental); 

 

Em relação ao zoneamento da área de estudo e parâmetros urbanísticos, estes já foram 

contemplados nos itens 3.4.1 e 3.4.2, apresentados mais acima. 

 

d) Equipamentos Urbanos Básicos (saúde, educação e lazer)-identificar, caracterizar os 

existentes e localizá-los; 

e) Mapeamento das redes de infraestrutura existentes: 

o Abastecimento de água; 
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o Redes de Esgoto; 

o Drenagem Urbana; 

o Iluminação Pública; 

o Telefonia; 

o Coleta de lixo e limpeza urbana – análise acerca do atendimento de 

coleta regular existente; 

 

De acordo com o relatório de gestão municipal apresentado em 2007, a rede de saúde do Distrito 

de Vila de Abrantes é composta por 02 Unidades Básicas de Saúde - UBS, 07 Unidades de Saúde 

da Família – USF, 02 Unidades de Pronto Atendimento – UPA e 01 unidade de Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. 

 

 
Figura 14 – Foto da Unidade Básica de Saúde em Vila de Abrantes. 

 

A rede de educação do entorno conta com 01 colégio estadual e mais 10 colégios municipais, 

todos localizados na Vila de Abrantes e na Sede Municipal de Camaçari, fornecendo ensino deste 

o infantil ao médio e o supletivo, como demonstra tabela a seguir. 
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Tabela 2 – Rede de Educação do Distrito de Vila de Abrantes – Camaçari. 

Colégio Ensino Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Supletivo 

Centro Educacional Marques de 

Abrantes – Municipal 
 X  X 

Ee – Colégio Estadual de Vila 

de Abrantes 
  X X 

Escola Darcy Mamede de 

Queiroz – Municipal 
Paralisada 

Escola Municipal de Sucupira   X   

Escola Municipal Eliza Dias de 

Azevedo  
X X  X 

Escola Municipal Fazenda 

Piabas 
X X   

Escola Municipal Fonte da 

Caixa 
X X  X 

Escola Municipal Maclina Maria 

da Gloria 
 X  X 

Escola Municipal Nossa 

Senhora Santana 
X X   

Escola Rosalina Costa de Paula  X   

Escola Rural Boa União  X   

Total 04 09 01 05 

Fonte: www.escol.as/cidades/1897-camacari/bairro/285675-vila-de-abrantes. 

 

    

 
Figura 15 – Foto do Centro Educacional Marques de Abrantes, do Colégio Estadual Vila de Abrantes e da 

Escola Rural Boa União. 

 

As principais atividades de lazer giram no entorno da Praça do entorno do empreendimento, Praça 

da Igreja do Divino Espírito Santo, do Outlet Premium e Shopping Center Busca Vidada e da orla 

de Abrantes, que dispõe de infraestrutura como barracas e/ou praça de alimentação, local de 

estacionamento, entre outras atrações, como demonstra figura abaixo. 
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Figura 16 – Fotos demonstrando as principais atividades de lazer de Abrantes. 

 

O abastecimento de água da região é fornecido pela EMBASA, que também é responsável por 

parte do sistema de esgotamento sanitário. Para o distrito de Abrantes, segundo dados da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR da Prefeitura Municipal de Camaçari, em 2014 

o sistema de esgotamento sanitário atendia a uma população aproximada de 11.709 mil usuários. 

Infere-se que apenas 46% do esgoto gerado em Abrantes é tratado, havendo, portanto, um déficit 

de 54%, de acordo com a SEDUR em 2014 e como demonstra a tabela abaixo. 

 
Tabela 3 – Localidades do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Localidade População Atendida 

ETE Compacta > Mananciais > Oceano 10.945 

Rede Coletora > ETE Alpha I e II > Rio Joanes > Oceano 764 

Total 11.709 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR da Prefeitura 

Municipal de Camaçari, apud Embasa, 2014. 

Ainda segundo a SEDUR, na região de Abrantes, existem 04 Estações Elevatórias de Esgoto – 

EEE, 02 localizadas no Condomínio Alphaville e 02 dentro das estações de tratamento de esgoto, 

como demonstra a figura a seguir. 
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Figura 17 – Figura do croqui do Sistema de esgotamento Sanitário de Abrantes. Fonte: Secretaria de 

desenvolvimento Urbano – SEDUR da Prefeitura Municipal de Camaçari, apud Embasa, 2014. 

 

Considerando a falta de investimento com saneamento básico na região de Abrantes por parte da 

Prefeitura, a AOP determina que o sistema de esgotamento sanitário esteja de acordo com a carta 

de viabilidade da EMBASA. Por sua vez a carta de viabilidade da EMBASA, determina que seja 

projeto um sistema próprio de rede coletora tipo separador absoluto dotado de “Estação de 

Tratamento Centralizada”, que atenda às exigências contidas no parecer do instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, no que se referem aos padrões de lançamento e corpo 

receptor. 

 

Em relação à drenagem urbana, a rede fora instalada por meio de canaletas e bueiros que 

direcionam seu fluxo para os corpos hídricos naturais da região. 

 

A iluminação pública do Distrito de Abrantes é realizada pela Secretaria dos Serviços Públicos de 

Camaçari – SESP, através da CIP – Coordenação de Iluminação Pública. 

 

Já a LIMPEC é a empresa responsável pela coleta dos resíduos sólidos domésticos da região, 

destinando os mesmos para o aterro sanitário de Camaçari. Estes resíduos são coletados 

diariamente a partir das 7 horas.  
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f) Transporte público (itinerários das linhas, principais destinos atendidos, pontos de 

parada); 

 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Camaçari, na região circula a linha Orla 1, que tem 

como percurso Arembepe, Jauá, Vila de Abrantes, Cordoaria, Açu da Capivara, Cajazeiras de 

Abrantes. O valor da passagem é R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos). Além dessa, ainda há 

algumas frotas que atendem a região metropolitana de Salvador, como demonstra a tabela a seguir: 

 

 

http://www.ambcon.com/


29 

  
  

Av. Luís Viana Filho, nº 6462  – Paralela – Edif. Wall Street Empresarial – Torre East – Salvador - BA - CEP: 41.730-101. 

Telefax: 71.3451-7711.     www.ambcon.com 

 
Figura 18 – Tabela de transporte urbano da região metropolitana de Salvador. Fonte: Site - 

http://www.bahiapolitica.com.br/passagem-dos-onibus-da-rms-vao-aumentar-a-partir-de-segunda-20/  

Consultado em 19/10/2016. 

 

Vale ressaltar que em estudo de mobilidade publicado em março de 2016 sobre a rede de 

transporte coletivo na região de Abrantes, deverá ser composto por 5 linhas, das quais, quatro 

farão a ligação das localidades com o terminal Cascalheira e uma linha será destinada a fazer a 

ligação entre os dois terminais da orla (Cascalheira e CETREL), passando por Arembepe. A 

proposta apresentada neste estudo, estas novas linhas realizarão 108 viagens nos dias uteis, sendo 

34 viagens no pico da manhã, 20 viagens no pico do almoço, 20 viagens no pico da tarde e 34 

viagens no período fora-pico. Estimarão que estas linhas integrantes transportarão 

aproximadamente 9.600 passageiros nos dias úteis, com média de 686 passageiros/veiculo/dia e 89 

passageiros por viagem, com tempo de espera de aproximadamente 15 minutos. 
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g) Sistema viário com indicação das vias e pavimentação destas; 

 

Como já especificado no item 4.2.2, o sistema viário do entorno do empreendimento é 

parcialmente asfaltado dispondo de uma rodovia estadual: a BA-099, rodovias municipais, que 

compõem o sistema viário do distrito de Abrantes, local onde a poligonal do empreendimento está 

inserida. O acesso interno da Rua D não é asfaltado e tem uma extensão aproximada 170 m, já o 

acesso interno da Rua Direita tem uma extensão aproximada de 3,25 km, sendo a metade do 

percurso asfaltada e metade sendo asfaltada. 

 

h) Indicação de cursos d’água existentes no entorno num raio de 100m; 

 

Na porção sudoeste limitando o empreendimento existe um afluente do Rio Joanes, na porção 

centro norte da área do empreendimento é cortada pelo Córrego Parnamirim. Vale ressaltar que o 

empreendimento esta mantendo uma faixa de 30 m de área de preservação permanente – APP, 

conforme estabelecido pela Lei Federal N° 12.651/2012, como demonstra figura a seguir. 

 

 
  Figura 19 – Ilustração do mapa de Localização de corpos hídricos na área do empreendimento. 
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Figura 20 – Foto dos corpos hídricos na área do empreendimento. 

 

i) Caracterização da paisagem local, com indicação das áreas verdes e dos pontos de 

destaque na paisagem; 

 

Como já mencionado anteriormente, a área onde se pretende implantar o empreendimento é 

constituída por pastagem, com árvores espaçadas nativas e exóticas (na sua maioria frutíferas) e 

áreas com vegetação ombrófila densa. 

 

No seu entorno, é possível observar empreendimentos predominantemente residenciais e de forma 

subordinada empreendimentos comerciais e de lazer. 

 

j) Indicação de bens tombados e/ou registrados, seja no âmbito municipal, estadual ou 

federal, na área de vizinhança definida; 

 

Na área de influencia indireta AID/AVI do EIV, encontra-se a Igreja do Divino Espírito Santo, 

construída entre 1580 e 1600, assim como sua praça em formato de taba, formando assim um 

cenário do Patrimônio Histórico Nacional. Há também um Sítio Arqueológico Histórico 

Ambiental, já que em 1976, período em que ocorreu a reforma da igreja, foram encontradas urnas 

funerárias indígenas feitas em cerâmica, além de peças em ouro, como um turíbulo (pequeno 

incensário), segundo informações da Revista Ponto Móvel Cidade do Saber - Especial Vila de 

Abrantes.  

 

Mais próximo à Vila de Abrantes, entre as praias de Busca Vida e Jauá, encontram-se as dunas do 

Parque Municipal Dunas de Abrantes, criado em 1977. 

 

Como já especificado acima e na Análise de Orientação Prévia do Projeto – AOP, a área do 

empreendimento está inserida na APA Joanes-Ipitanga, na Macrozona Urbana de Catu de 
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Abrantes – AB.ZU-2 na Zona de Expansão Controlada – ZEC 1, ZEC 2, ZEC 4 e ZEC 5. Vale 

destacar que todos os parâmetros estabelecidos pela APA e pelo PDDU de Camaçari, estão sendo 

respeitados como já demonstrado anteriormente. 

 

3.8. Indicação das Manifestações Culturais Relevantes Para a Comunidade da Área 

e/ou do Entorno 

 
Os moradores da Vila de Abrantes têm como principais manifestações culturais as festas populares 

e religiosas, entre elas podemos destacar a Festa do Divino Espírito Santo, que embora tenha sido 

modificada ao longo do tempo, continua mobilizado a população local e do entorno de Abrantes. 

Em tempos áureos a Festa do Divino tinha duração de dois dias, começando com uma alvorada, 

seguida de caminhada com o acompanhamento da Filarmônica, ao meio dia havia uma 

distribuição de pão com carne para os menos favorecidos da região. À tarde aconteciam corridas 

de velas e ovos com participação de crianças, que no cair do sol ocorria uma gincana de burros. 

No dia seguinte havia a missa, sermão e procissão, onde na parte da tarde tinha a tradicional venda 

de fogaças e um arraial, terminando com uma corrida de cavalos e uma queima de fogos. 

 

Outra tradição que ocorre na região é o Cesmel, descrita pelo morador, João Nazaré da Silva, 50 

anos, que tem orgulho de manter esta manifestação que conheceu ainda rapaz, ele participa todo 

final de ano da Otitaratatá, uma brincadeira que reúne um grupo que deseja se despedir do Ano 

Velho e saudar o Ano Novo. Esta manifesta consiste em um grupo que sai da Vila de Abrantes e 

vai até um rio em Areias, com um barquinho de madeira e nele é colocado varias coisas para 

saudar o Ano Novo, para serem colocados nas águas do rio enquanto cantam para a despedida do 

ano velho. 

 

Também fazem parte da historia cultural de Vila de Abrantes, os grupos de quadrilhas durantes os 

festejos juninos. E grupos de cultura popular como a Associação de capoeira Engenho 

(comandada por Mestre Grandão), o grupo Raízes de Abrantes e o Terno da Burrinha. 

 

3.9. Indicação e Caracterização das Associações, Unidades Comunitárias 

Organizadas da Sociedade Civil, Relacionadas à Área de Entorno (Ainda que 

estas não se situem na poligonal definida da vizinhança) 
 

Na região do entorno do empreendimento existem algumas associações comunitárias, ligadas 

principalmente a mobilização da população de Vila de Abrantes. 

 

Em entrevistas realizadas com a comunidade local, foi citada a Associação Comunitária dos 

Moradores da Colônia Boa União, localizada em Vila de Abrantes é uma associação privada, 

fundada em 17/11/2005, tendo como atividade principal a defesa dos direitos sociais, entretanto 

não se monstra muita ativa. 

 

Dentre outras associações podemos citar a Associação Progresso de Abrantes, distante do 

empreendimento aproximadamente 2,20 km, fundada em 24/08/1967, que durante as décadas de 

60 e 70 foi utilizada como escola, posto de saúde e consultório odontológico pela prefeitura de 

Camaçari. Atualmente com a reformulação do seu estatuto que ocorreu em 2015 a associação 

serve como uma ferramenta de luta palas melhorias de Abrantes. 
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Figura 21 – Foto da Sede da Associação Progresso de Abrantes. 

 

Assim a maioria das associações existentes na região está localizada em Monte Gordo e tem como 

característica, fomentar a população em busca de melhores condições de infraestrutura para a 

comunidade, dentre as quais podemos destacar a Associação de Moradores de São Bento e a  

Associação Centro de Desenvolvimento Comunitário, ambas em Monte Gordo.  

 

Podemos destacar ainda a Associação Viva a Vida, que é uma organização sem fins lucrativos que 

atende jovens de Vila de Abrantes na prevenção ao abuso de drogas, atuando deste 2011. Em abril 

de 2016 atendia cerca de 300 jovens entre 12 e 24 anos, através de atividades educativas, 

artísticas, culturais e terapêuticas, desenvolvidas no Colégio Estadual Vila de Abrantes. O projeto 

atende ainda os pais da comunidade com oficinas e debates de prevenção ao uso de drogas. 

 

4. ANÁLISE DE IMPACTOS 
 

4.1. Aspectos analisados 
 

A avaliação dos impactos ambientais apresentada a seguir levou em conta tanto os aspectos 

urbanísticos como ambientais associados à possibilidade de ocorrência de impactos ambientais na 

área de implantação do empreendimento. Considerando a natureza do presente estudo (EIV). A 

seguir são feitas considerações iniciais acerca dos principais aspectos urbanísticos de maior 

relevância para o cenário de implantação/operação do empreendimento, a saber: adensamento 

populacional, infraestrutura e uso e ocupação do solo. 

 

4.1.1.  Adensamento Populacional 

 

Por se tratar da implantação de um empreendimento do tipo Loteamento de glebas que será 

executado em fases, com capacidades distintas, conforme estimativas apresentadas anteriormente, 

estima-se que o Loteamento Villa de Abrantes irá impactar no crescimento populacional da região, 

já que com a ocupação total do empreendimento, a previsão é um crescimento populacional de 

16.970,0 pessoas. No Distrito de Abrantes, levando em consideração os cálculos de população 

para a viabilidade da área, de acordo com as projeções da Secretaria de Saneamento Básico de 

Camaçari, em 2026, prazo para finalização da implantação do empreendimento, haverá 69.498,0 

habitantes no Distrito de Abrantes. Observa-se, portanto, que em 2026 o Loteamento Villa de 

Abrantes terá ocupação equivalente a 24,2 % da população total estimada para o Distrito de 

Abrantes no mesmo ano. 

http://www.ambcon.com/


34 

  
  

Av. Luís Viana Filho, nº 6462  – Paralela – Edif. Wall Street Empresarial – Torre East – Salvador - BA - CEP: 41.730-101. 

Telefax: 71.3451-7711.     www.ambcon.com 

 

A fim de mensurar o adensamento populacional decorrente da implantação do empreendimento, 

foi inicialmente contabilizado a capacidade de ocupação do empreendimento, cujo detalhamento é 

apresentado na tabela a seguir: 

 
Tabela 4– Capacidade Máxima do Empreendimento 

Fase do Empreendimento N° de Unidades 
Estimativa Populacional  

(nº habitantes) 

Fim da Implantação 

(Ano) 

FASE 01 1.523,0 7.615,00 2020 

FASE 02 756 3.780,0 2022 

FASE 03 952 4.760,0 2024 

FASE 04 163 815,0 2026 

TOTAL 3.394,0 16.970,0  

 

Associado a capacidade máxima de ocupação do empreendimento, acrescenta-se uma quantidade 

referente ao pessoal que prestará serviços diretos ao empreendimento, tais como porteiros, 

vigilantes, zeladores, gerentes, entre outros, está demanda será em torno de 10%, assim o 

adensamento populacional do empreendimento com sua ocupação total será em torno de até 

18.667,0 pessoas. 

 

A previsão de adensamento acima mencionada certamente exerce um impacto sobre equipamentos 

urbanísticos e comunitários já existentes na região, especialmente a Vila de Abrantes. Por outro 

lado há aspectos atenuantes que precisam ser considerados, a saber: 

 

 Após a implantação do loteamento e seu respectivo sistema viário, a comercialização e 

ocupação das glebas ocorrerá de forma gradual, em um horizonte de décadas, com 

conclusão prevista para o ano de 2026. Mesmo a fase 1, primeira e com estimativa 

populacional mais conspícua, terá ocupação executada de forma gradual, sendo iniciada a 

partir de 2020; 

  Esse longo período de ocupação reduz a intensidade do adensamento proporcional, como 

também permite ao empreendimento e poder público firmar parcerias para viabilizar a 

criação de novos equipamentos urbanísticos e comunitários, visando conferir uma 

infraestrutura própria para atendimento das demandas, tanto da população futura como da 

atualmente existente no entorno do projeto; 

 Neste sentido é preciso reiterar que estão previstas doações de áreas institucionais à 

Prefeitura de Camaçari, que somam 34.734,05m² ou cerca de 6% da área total do terreno, 

as quais tem a finalidade de viabilizar a construção de escolas, postos de saúde, praças, 

parques, hospitais, etc., por parte do poder público local. 

 

Outras informações sobre os impactos do adensamento populacional são apresentadas no item a 

seguir. 

 

4.1.2. Infraestrutura 

 

As projeções de adensamento populacional a ser promovido por este tipo de empreendimento tem 

potencial de interferência significativo sobre a infraestrutura urbana da região, porém, há aspectos 

importantes do projeto pretendido que atenuam os efeitos destes impactos.  
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As demandas com saneamento básico serão realizadas pelo próprio empreendimento, como já 

especificado na AOP N° 001/2017 de 13/01/2017, na forma de implantação de uma ETE, 

conforme carta de viabilidade da EMBASA, assim como obras de infraestrutura do sistema viário 

do empreendimento.  

 

Quanto às demais demandas como abastecimento de água, coleta de resíduos e fornecimento de 

energia as respectivas concessionárias destes serviços públicos já emitiram parecer favorável ao 

atendimento da demanda requerida pelo empreendimento (ver viabilidades anexas), mediante 

implantação de algumas ações, a saber: 

 

 Abastecimento de água 

 

o De acordo com a carta de viabilidade da Embasa concedida para o 

empreendimento, apesar do sistema de abastecimento atualmente implantado estar 

comprometido, as obras de ampliação da SAA de Machadinho já estão com 

recursos assegurados, com previsão de conclusão de 02 anos após a assinatura da 

ordem de serviço; 

o A implantação do empreendimento se dará de forma gradual, em espaço de tempo 

superior aos 02 anos previstos para conclusão da ampliação do sistema de 

abastecimento da Embasa, de forma que é bastante plausível prever que, quando do 

início da comercialização das primeiras unidades do loteamento (2020), o 

abastecimento público de água já esteja normalizado; 

o A análise da carta de viabilidade contemplou a demanda para todo o 

empreendimento, sem considerar, neste primeiro momento, que as glebas serão 

implantadas gradualmente. Logo, quando  da conclusão das obras de uma primeira 

gleba a ser desenvolvida, existe a possibilidade do fornecimento de água ser 

possível pela EMBASA, para uma vazão significativamente menor do que aquela 

considerada pela Carta, que contemplou todo o empreendimento. 

o Considerando a hipótese de abastecimento público de água para o empreendimento, 

segundo orientação da Carta de Viabilidade expedida pela EMBASA, o mesmo 

deverá viabilizar a construção de uma linha de distribuição LD DN 280, PEAD PN 

10 PE 80, com extensão de 630m , através da elaboração de projeto executivo e 

aquisição de materiais hidráulicos e serviços de assentamento. O projeto executivo 

deverá ser aprovado pela Divisão de Projetos da Superintendência de 

abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador, ao passo que a 

implantação da tubulação deverá ser acompanha pela Unidade Regional da Embasa 

que atende a área onde o empreendimento está inserido; 

o Enquanto possibilidade, caso o sistema público de abastecimento não esteja em 

funcionamento quando da conclusão das primeiras fases do empreendimento, 

fontes alternativas e próprias de captação de água poderão ser utilizadas. A 

principal delas aqui considerada, é a obtenção de outorga para captação de água 

subterrânea (poços) junto ao INEMA, e implantação de ETA (estação de 

tratamento de água), visando o atendimento provisório das demandas dessas etapas 

inicias de “operação” do empreendimento, até que o abastecimento pela 

concessionária estadual venha a ser viabilizado. Dados oficiais de poços perfurados 

pela CERB no entorno da área do projeto revelam que o aquífero de boa produção 
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de água e poderá atender às necessidades do empreendimento de forma provisória 

ou emergencial...” 

 

 Resíduos Sólidos 

 

o Conforme carta de viabilidade expedida pela LIMPEC, em anexo, a área onde será 

implantado o empreendimento já é atendida pelo sistema de coleta de resíduos 

urbanos, através do uso de veículos compactadores nos dias segunda, quarta e 

sexta, em turno matutino; 

o Atendendo às solicitações da própria LIMPEC, feitas na carta de viabilidade 

supracitada, o empreendimento providenciará; 

 A destinação de uma área de fácil acesso durante a abertura do 

arruamento, para colocação de contêineres de resíduos sólidos 

urbanos; 

 O uso obrigatório de armazenadores de resíduos, tipo contêiner com 

tampa, para a coleta adequada dos resíduos e facilitação da operação 

de coleta por parte da LIMPEC; 

o O empreendimento deverá informar à LIMPEC a conclusão das obras de 

implantação do loteamento e sistema viário, para obtenção da anuência e inclusão 

do empreendimento no roteiro regular de coleta. 

 

 Fornecimento de energia 

 

o A Carta de Viabilidade de coleta emitida COELBA atesta a viabilidade de 

fornecimento de energia para o empreendimento, através da conexão com o poste 

localizado na PC da Matriz Rua Direta, 19, Catu de Abrantes, Camaçari-BA. O 

empreendimento deverá providenciar a infraestrutura de distribuição interna e a 

conexão com o ponto acima indicado pela Coelba; 

o Os motores a serem alimentados pela energia fornecida pela COELBA não deverão 

ter potência superior a 30 CV. 

 

 Sistema Viário 

 

O outro aspecto a ser destacado diz respeito aos impactos sobre o tráfego e malha viária, devido à 

intensificação do trânsito local e fluxo de pessoas, considerando as projeções de adensamento 

populacional mencionadas anteriormente.  

 

A demanda por transporte público pode sofrer um incremento significativo, embora não se tenha 

como prever esta demanda, em função das constantes flutuações econômicas que o pais vem 

sofrendo. De todo modo o empreendimento está inserido dentro da zona de expansão da Vila de 

Abrantes, onde já há previsão de implantação de infraestrutura viária pública por parte do 

município, razão pela qual está sendo doada uma parte do terreno como área institucional..  

 

A própria carta emitida pela STT atesta a viabilidade do projeto e  não indica a adoção de medidas 

condicionantes para o empreendimento no presente momento, mas reserva-se ao direito de 
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reanalisar o processo e indicar medidas mitigadoras para futuros impactos causados ao fluxo de 

pedestres e trânsito de veículos. 

 

Já para a fase de obras a carta da STT estabelece que deverão ser adotadas as seguintes medidas: 

 

 Não utilização de veículos em manobras e/ou estacionamento e, principalmente, para 

operações de carga e descarga na BA-099 ou Rua de Assis; 

 Zelar pela conservação das vias e respectiva sinalização voltada para prevenção de 

acidades; 

 Utilização de veículos com capacidade de transporte de até 15t de material, evitando-se o 

uso de carretas, caminhões ou caçambas articulados; 

 As operações de carga e descarga de materiais, embarque ou desembarque de pessoas, 

deverão ser realizadas em áreas internas do empreendimento; 

 Implantar sinalização regulamentar em todas as vias públicas situadas num raio mínimo de 

100m, advertindo quanto ao transporte de cargas na região e, também, orientar as 

passagens específicas para pedestres. Nenhum obstáculo deverá limitar o trânsito de 

veículos e pedestres nestas vias; 

 Definir a localização e implantar o canteiro de obras visando a minimizar a possibilidade 

ocorrência de acidentes de trânsito em seu interior, implantando sinalização regulamentar 

nos acessos, advertindo quanto ao transporte de cargas na região e, também, orientar as 

passagens específicas para pedestres; 

 As operações de carga e descarga devem ser realizadas à luz do sol, para completa 

segurança; 

 Caso o empreendimento patrocine o transporte coletivo de seus trabalhadores, as operações 

de embarque e desembarque deverão ser realizadas, de preferência, nas áreas internas do 

empreendimento; 

 Atentar para a sinalização das vias voltada para a prevenção de acidentes. 

 

Além das razões expostas acima, cabe também citar as principais conclusões apresentadas no 

Relatório de Impacto no Trânsito (RIT), elaborado pela empresa TCC na área prevista para 

implantação do empreendimento. As informações mais relevantes deste estudo são listadas a 

seguir: 

 

 A taxa anual de crescimento do trânsito estimada para a área foi de 5% até o ano de 2027 

(momento em que se prevê a implantação completa do projeto), obtida a partir de dados de 

fluxo de veículos da Praça de Pedágio localizada em Abrantes. De 2028 até 2032 a taxa 

anual foi reduzida para 3% e de 2033 até 2038 para 1%. Esse decréscimo foi atribuído 

considerando a consolidação da área com o passar dos anos;  

 Foi adotado um fator de crescimento de 12% para simulação dos níveis de serviços do 

viário de acesso nas décadas futuras já considerando a implantação total do PGT, e 

também o novo viário; 

 As principais conclusões deste estudo foram: 
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o O sistema viário proposto apresenta um nível de serviço bom de ocupação com 

alguns pontos apresentando nível aceitável;  

o O nível de serviço do tráfego de passagem da cidade não apresentará alterações 

significativas com a implantação do PGT; 

o O sistema viário existente apresentará para o ano de 2027 um nível de serviço 

aceitável de ocupação, sendo que devido ao crescimento acelerado da região (12% 

ao ano) a BA 099 terá sua capacidade máxima alcançada até 2035, necessitando de 

intervenções viárias independente da implantação do novo empreendimento.  

 

Vê-se, portanto, que os impactos da implantação do empreendimento sobre o sistema viário 

daquela região de Abrantes são atenuados pela capacidade de suporte das vias a serem utilizadas, 

sendo que somente a partir de 2035 se prevê o alcance da capacidade máxima de suporte de 

tráfego da BA-099, principal via de acesso ao empreendimento. 

 

4.1.3. Uso e ocupação do solo 

 

Já em termos de uso e ocupação do solo, o empreendimento em questão encontra-se em 

conformidade com o zoneamento da área, que permite a implantação deste tipo de uso para a área 

em questão. 

 

4.2. Descrição e valoração dos impactos 
 

A metodologia para a avaliação de impactos foi baseada numa matriz de interações, 

correlacionando as diferentes ações das fases de implantação e operação do empreendimento, além 

de seus efeitos, com os diferentes componentes ambientais relacionadas de modo a permitir uma 

visão dinâmica e interrelacional dos mesmos. 
 

Uma vez identificados, os impactos ambientais foram classificados quanto à sua natureza, 

incidência, abrangência espacial, ocorrência, duração, reversibilidade, intensidade e magnitude, de 

forma ponderada, permitindo relacionar os diferentes fatores e determinar sua importância que 

expressa o grau de transformação que pode ocasionar em determinada componente ambiental. 
 

Descreve-se a seguir os fatores utilizados na classificação e ponderação dos impactos com as 

respectivas variações de ordem de grandeza. 
 

Natureza – As diferentes grandezas de ponderação foram aplicadas a todos os impactos 

ambientais identificados para cada diferente ação do projeto. Os valores de importância constam 

na matriz de interação de impactos, conforme modelo proposto por Sánchez (2006). Para uma 

melhor avaliação visual da sua natureza, foram escolhidas as cores a seguir e o sinal 

correspondente. 

 

 POSITIVO 

  

 NEGATIVO 

 

A valoração propriamente dita é apresentada isoladamente para cada impacto, relacionado à ação 

do empreendimento e a etapa em que ocorre. 
 

Incidência – Fator adimensional que indica se o impacto incidirá direta ou indiretamente sobre as 
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componentes ambientais relacionadas. 
 

Abrangência Espacial – Busca relacionar o impacto ambiental à dimensão espacial sobre o qual 

atua, obedecendo ao seguinte critério de pontos: 
 

(1) Quando abrange a área de intervenção e parte da área de influência direta do              

empreendimento; 

(2) Quando abrange toda a área de influência direta do empreendimento; 

(3) Quando abrange toda a área de influência direta e parte da área de influência indireta; 

(4) Quando abrange toda a área de influência indireta. 
 

Ocorrência – É definida como o intervalo de tempo entre a ação modificadora e a percepção ou 

manifestação do impacto ambiental determinada como: 
 

(1) de longo prazo; 

(2) de médio prazo; 

(3) de curto prazo; e  

(4) imediato. 
 

Duração do impacto – Determina o espaço de tempo no qual o impacto continuará se 

manifestando, ou seja, seu prazo de duração: 
 

(1) curto prazo; 

(2) médio prazo; e 

(3) longo prazo. 
 

Reversibilidade – Indica a possibilidade de o impacto ter ou não os seus efeitos revertidos através 

da adoção e/ou aplicação de medidas mitigadoras, sendo valorado em: 
 

(1) reversível; 

(2) irreversível. 

 

Esta classificação de reversibilidade permite ponderá-los considerando a adoção de medidas de 

controle ambiental pertinentes (mitigadoras, minimizadoras, compensatórias e/ou 

potencializadoras ou maximizadoras), ou sem as mesmas. 
 

Intensidade – Indica a capacidade de alteração do impacto em determinado (s) componente (s) 

ambiental (ais), ou seja, a efetividade da modificação. 
 

Sua determinação está intrinsecamente relacionada a qualidade ambiental desta (s) componente 

(s), ou seja, seu grau de preservação, conservação ou degradação, denotando ser este o principal 

fator de ponderação e inter-relação das características do projeto e do diagnóstico ambiental 

realizado. 
 

Sua valoração é assim atribuída: 
 

(1) quando se observa menos que 30% de modificação de uma componente ambiental; 

(2) quando se observa entre 30% e 60% de modificação de uma componente ambiental; 

(3) quando se observa entre 60% e 90% de modificação de uma componente ambiental; 

(4) quando se observa mais de 90% de modificação de uma componente ambiental. 
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Magnitude – Indica a dimensão espacial e temporal do impacto ambiental, obtida como resultante 

da operação entre a abrangência, a ocorrência e a duração. 

 

Magnitude = Abrang. X Ocorrência X Duração 

 

Importância – Irá determinar num único fator a dimensão espacial e temporal do impacto 

ambiental, bem como sua capacidade de transformar determinada componente ambiental 

resultando, portanto, da operação efetuada entre Intensidade e Magnitude. 

 

Importância = Intensidade X Magnitude 

 

Após a identificação, a classificação e a ponderação de cada impacto, foram definidas medidas de 

controle ambiental visando prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos e/ou maximizar 

ou potencializar os impactos positivos.  
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Tabela 5- Metodologia de Avaliação de Impactos Ambientais - critérios, descrições e ponderação. 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO PONDERAÇÃO 

Natureza 
A natureza indica que se um impacto é positivo ou negativo, ou seja, se ele leva à 

melhoria das condições ambientais ou se as piora. 

Impacto Positivo (+1) 

Impacto Negativo (-1) 

Incidência 
Tradicionalmente, os impactos são considerados como diretos (primários) ou 

indiretos (derivados). 
 

Abrangência 

Espacial 
Indica a área espacial que será afetada pelo impacto ambiental. 

Área de Intervenção (1) 

Área de Intervenção + parte da área do entorno (2) 

Toda a área do entorno (3) 

Toda a área do entorno + parte da área da região (4) 

Toda a área da região (5) 

Ocorrência 
A ocorrência é definida como o intervalo de tempo existente entre o início de 

uma atividade modificadora e o aparecimento de um impacto ambiental. 

Longo prazo (1) 

Médio prazo (2) 

Curto prazo (3) 

Imediata (4) 

Duração 
A duração representa o espaço de tempo no qual o impacto ambiental continuará 

atuando. 

Curto prazo (1) 

Médio prazo (2) 

Longo prazo (3) 

Reversibilidade 
A reversibilidade indica a possibilidade de um impacto ambiental ter seus efeitos 

revertidos em decorrência da adoção de medidas de controle ambiental. 

Reversível (1) 

Irreversível (2) 

Intensidade 

Indica a capacidade de alteração do impacto em determinado (s) componente (s) 

ambiental (ais), ou seja, a efetividade da modificação. 

Quanto mais efetivo é o impacto, maior será a sua intensidade e, por conseguinte, 

sua importância. 

Menos que 30% de modificação de uma característica 

ambiental (1) 

Entre 30% e 60% de modificação de uma característica 

ambiental (2) 

Entre 60% e 90% de modificação de uma característica 

ambiental (3) 

Mais de 90% de modificação de uma característica 

ambiental (4) 

Magnitude A magnitude indica a amplitude espacial e temporal de um impacto. 
MAGNITUDE = ABRANGÊNCIA x OCORRENCIA x 

DURAÇÃO 

Importância 
A importância de um impacto é o seu potencial de transformar o ambiente, em 

relação aos demais impactos considerados. 

IMPORTÂNCIA = NATUREZA X MAGNITUDE x 

REVERSIBILIDADE X INTENSIDADE 
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4.2.1. Impactos da Implantação do Empreendimento: 

 

Impacto 1 – Poluição Atmosférica 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ENVOLVENDO TRANSPORTE DE 

PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 

DO TERRENO, ATERRAMENTOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA. 

INCIDÊNCIA: DIRETA 

DESCRIÇÃO: A movimentação de máquinas e as atividades de estruturação do empreendimento 

promoverão o lançamento de material particulado na atmosfera. A dispersão desse material particulado pelo 

vento poderá causar desconforto e prejuízos à saúde dos operários da obra, bem como aos moradores que 

residem no entorno. As medidas mitigadoras usualmente adotadas, tais como uso de EPIs e molhação 

sistemática do terreno são bastante eficazes para atenuação deste impacto. Outro aspecto atenuador é a 

baixa densidade demográfica atualmente observada no entorno imediato do empreendimento. 

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

A Natureza -1 

B Abrangência Espacial 2 

C Ocorrência 3 

D Duração 2 

E Reversibilidade 1 

F Intensidade 2 

G 
Magnitude 

B x C x D 
12 

H 
Importância 

G x F x E 
-24 

MEDIDA AMBIENTAL: A poluição atmosférica por material particulado deverá ser mitigada com o uso 

de molhação do terreno com carro pipa, durante a implantação do empreendimento, além do uso de EPI 

pelos operários da obra. Esse impacto deve ser monitorado de forma visual, para imediata aplicação do 

sistema de molhação e através da fiscalização do uso de equipamentos de proteção pelos operários. O 

Programa de Monitoramento do Material Particulado avaliará a efetividade de tais medidas. 

Outra medida importante é o estabelecimento de um canal de diálogo com os moradores residentes do 

entrono imediato do empreendimento, que pode se dar no âmbito da execução do Programa de 

Comunicação Social, no sentido de discutir conjuntamente os seguintes aspectos: 

 Tipos de serviços e duração estimada; 

 Medidas mitigadores a serem executadas; 

 Horários de início e termino dos trabalhos; 

O resultados destas discussões poderá ser consolidado no Projeto Básico Ambiental a ser elaborado para 

formação do processo de Licença de Instalação (LI). 

CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA AMBIENTAL 

Natureza Minimizadora 

Fase  Implantação 

Fator ambiental Físico 

Prazo Antes do início das obras e durante a fase de implantação 

Responsável Loteamento Vila de Abrantes 

Planos/programas relacionados Programa de Monitoramento de Material Particulado 

Programa de Comunicação Social 
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Impacto 2 – Poluição Sonora 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ENVOLVENDO TRANSPORTE DE 

PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 

DO TERRENO, ATERRAMENTOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA. 

INCIDÊNCIA: DIRETA 

DESCRIÇÃO: A implantação do empreendimento produzirá ruídos devido à movimentação e 

funcionamento de máquinas e de equipamentos mecânicos e elétricos, principalmente na sua fase inicial, 

porém, se estendendo, com menor intensidade, durante toda a duração da sua implantação. O ruído poderá 

ocasionar incômodo aos funcionários da obra e aos poucos moradores existentes na área do entorno. 

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

A Natureza -1 

B Abrangência Espacial 2 

C Ocorrência 3 

D Duração 2 

E Reversibilidade 1 

F Intensidade 2 

G 
Magnitude 

B x C x D 
12 

H 
Importância 

G x F x E 
-24 

MEDIDA AMBIENTAL: Em linhas gerais, deverão ser tomadas as seguintes medidas: 

 Garantir o uso de EPI´s; 

 Manter em dia manutenção dos equipamentos, especialmente quanto aos dispositivos de 

atenuação de ruídos. 

 Adotar turnos diurnos de trabalho, no caso dos trabalhadores da obra. 

 Incluir este tema no escopo do programa de comunicação social, para debate com a 

comunidade do entorno imediato do empreendimento; 

Desenvolver programa de monitoramento de ruídos, com ênfase nos níveis de interferência de ruído aos 

trabalhadores e vizinhança. 

CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA AMBIENTAL 

Natureza Minimizadora 

Fase  Implantação 

Fator ambiental Físico 

Prazo Curto a Médio  

Responsável Loteamento Vila de Abrantes 

Planos/programas relacionados Programa de Monitoramento de Ruídos. 

Programa de Comunicação Social 
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Impacto 3 – Perda de Biomassa 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ENVOLVENDO TRANSPORTE DE 

PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 

DO TERRENO, ATERRAMENTOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA. 

INCIDÊNCIA: DIRETA 

DESCRIÇÃO: A perda de biomassa é uma consequência direta do procedimento de supressão de 

vegetação no terreno. A ponderação deste impacto é determinada pela qualidade da vegetação a ser 

suprimida, composta preponderantemente por remanescentes de mata atlântica em estagio inicial, médio e 

avançado de regeneração, além de áreas de pastagem, bosques de frutíferas e com solos expostos. A 

preservação de remenascentes de Mata Atlântica em acordo com a Lei 11.428/2006 (Lei da Mata 

Atlântica), visa conservar parte do patrimônio genético natural existente na área nos dias de hoje. 

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

A Natureza -1 

B Abrangência Espacial 1 

C Ocorrência 4 

D Duração 3 

E Reversibilidade 2 

F Intensidade 3 

G 
Magnitude 

B x C x D 
12 

H 
Importância 

G x F x E 
-72 

MEDIDA AMBIENTAL: Utilizar espécies nativas da Mata Atlântica na composição do projeto 

paisagístico do empreendimento. 

Garantir a conectividade entre os fragmentos de Mata Atlântica remanescentes após a supressão na área de 

intervenção. 

Implementar plano de Manejo de Flora antecedo e concomitante com a atividade de supressão de 

vegetação. 

CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA AMBIENTAL 

Natureza Minimizadora 

Fase  Implantação 

Fator ambiental Biótico 

Prazo Logo após o início das obras até a fase de operação do 

empreendimento. 

Responsável Loteamento Vila de Abrantes 

Planos/programas relacionados 

Projeto Paisagístico 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

Plano de Manejo de Flora 

 

 

http://www.ambcon.com/


45 

  
 

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2573, Edf. Royal Trade, Salas 906/907, Salvador, BA, CEP 40.289-900.  Telefax: 71.3451-7711 

www.ambcon.com 

Impacto 4 – Risco de Acidentes e Alteração na Dinâmica Populacional de Indivíduos da 

Fauna 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ENVOLVENDO TRANSPORTE DE 

PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 

DO TERRENO, ATERRAMENTOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA. 

INCIDÊNCIA: DIRETA 

DESCRIÇÃO: A supressão de vegetação do terreno acarretará modificações que poderá trazer 

interferências na dinâmica populacional e distribuição espacial das comunidades faunísticas. As 

movimentações de máquinas na borda das formações vegetais mais preservadas poderá provocar atropelos 

e distúrbios nos habitats, contribuindo para a geração de impactos negativos potenciais sobre a fauna nativa. 

Um fator atenuador é que parte das espécies da fauna existentes ou de ocorrência potencial tem hábito 

generalista, ou seja, apresentam certo grau de adaptação às interferências antrópicas. 

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

A Natureza -1 

B Abrangência Espacial 1 

C Ocorrência 3 

D Duração 3 

E Reversibilidade 2 

F Intensidade 2 

G 
Magnitude 

B x C x D 
9 

H 
Importância 

G x F x E 
-36 

MEDIDA AMBIENTAL: Implementar Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da 

Fauna, a fim de minimizar acidentes com animais ou mortes, assim como garantir a preservação da biota 

atualmente existente na área prevista para intervenção.  

Como medidas adicionais, também são propostas as seguintes medidas; 

 Sinalização das áreas de APP existentes em toda a gleba 

 Treinamento dos funcionários, no âmbito do PEA, quanto à necessidade de não interferência 

sobre as áreas a serem protegidas pelo empreendimento; 

 Colocação de placas indicando a proibição de caça e/ou captura de animais silvestres; 

CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA AMBIENTAL 

Natureza Minimizadora 

Fase  Implantação 

Fator ambiental Fauna Terrestre 

Prazo Antes do início das obras, fase de implantação e até dois anos 

após o inicio do empreendimento 

Responsável Loteamento Vila de Abrantes 

Planos/programas relacionados Programa de Afugentamento da Fauna 

Programa de Educação Ambiental 
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Impacto 5 – Alteração da Paisagem 
FASE: IMPLANTAÇÃO   
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ENVOLVENDO TRANSPORTE DE 

PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 

DO TERRENO, ATERRAMENTOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA. 
  

INCIDÊNCIA: DIRETA   

DESCRIÇÃO: A implantação do empreendimento em questão promoverá alterações na paisagem natural, 

com o registro de fragmentos arbóreos de Mata Atlântica. É preciso registrar, no entanto, que a área já se 

encontra utilizada para uso de pasto e agricultura abandonada, como também já se verifica a existência de 

ocupações similares no seu entorno. Essas características atenuam a intensidade deste impacto. 

  

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO   

A Natureza -1   

B Abrangência Espacial 1   

C Ocorrência 3   

D Duração 3   

E Reversibilidade 2   

F Intensidade 2   

G 
Magnitude 

B x C x D 
9   

H 
Importância 

G x F x E 
-36   

MEDIDA AMBIENTAL: Desenvolver Projeto Paisagístico com espécies nativas e garantir a conectividade 

entre os fragmentos florestais através da implantação de corredores ecológicos. 
  

CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA AMBIENTAL   

Natureza Mitigadora  

Fase  Implantação 

Fator ambiental Físico 

Prazo Médio a Longo 

Responsável Loteamento Vila de Abrantes 

Planos e programas relacionados Projeto Paisagístico. 
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Impacto 6 – Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos durante as obras 
FASE: IMPLANTAÇÃO   
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS, ENVOLVENDO 

TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO, ABERTURA DE VALAS, ATERRAMENTOS, 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA. 

  

INCIDÊNCIA: DIRETA   

DESCRIÇÃO: A operação do canteiro de obras implicará na geração de resíduos sólidos e efluentes 

líquidos que podem acarretar em poluições sobre o meio ambiente. Estes efluentes podem ser de ordem 

doméstica ou ainda provenientes de eventuais manutenções e/ou lavagem dos veículos, caminhões. Para este 

impacto, prevê-se a adoção de medidas de controle ambiental que o minimizam a sua possibilidade de 

ocorrência, a exemplo da adoção de Estação de Tratamento de Efluentes e da segregação e destinação final 

de resíduos sólidos. 

  

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO   

A Natureza -1   

B Abrangência Espacial 2   

C Ocorrência 2   

D Duração 2   

E Reversibilidade 1   

F Intensidade 2   

G 
Magnitude 

B x C x D 
8   

H 
Importância 

G x F x E 
-16   

MEDIDA AMBIENTAL: Em linhas gerais, deverão ser tomadas as seguintes medidas: 

 Adoção de equipamentos que visem à redução do consumo de água; 

 Lavagem dos veículos de construção deve ser feita com pulverizadores de alta pressão para reduzir 

o consumo de água; 

 Introdução de um sistema de tratamento de efluentes (ETE) ou utilização de banheiros químicos 

durante as obras. 

 Considerando a hipótese de abastecimento público de água para o empreendimento, segundo 

orientação da Carta de Viabilidade expedida pela EMBASA, o mesmo deverá viabilizar a 

construção de uma linha de distribuição LD DN 280, PEAD PN 10 PE 80, com extensão de 630m , 

através da elaboração de projeto executivo e aquisição de materiais hidráulicos e serviços de 

assentamento. O projeto executivo deverá ser aprovado pela Divisão de Projetos da 

Superintendência de abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador, ao passo que a 

implantação da tubulação deverá ser acompanha pela Unidade Regional da Embasa que atende a 

área onde o empreendimento está inserido; 

 Caso o sistema público de abastecimento não esteja em funcionamento após a implantação do 

empreendimento, fontes alternativas de captação de água serão utilizadas. A principal delas é a 

obtenção de outorgas para captação de água subterrânea e implantação de ETA (estação de 

tratamento de água), junto ao INEMA, visando o atendimento provisório das demandas dessa etapa 

inicial de operação do empreendimento, até que o abastecimento público esteja normalizado.  

 Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Programa de Monitoramento dos 

Efluentes tratados (se couber). 

  

CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA AMBIENTAL   

Natureza Mitigadora  

Fase  Implantação 

Fator ambiental Físico e Socioeconômico 

Prazo Curto e médio  

Responsável Loteamento Vila de Abrantes 

Planos e programas relacionados Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil 
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Impacto 7 – Possibilidade de Ocorrência de Processos Erosivos e Assoreamentos 
FASE: IMPLANTAÇÃO   
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS, ENVOLVENDO 

TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO, ABERTURA DE VALAS, ATERRAMENTOS, 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA. 

  

INCIDÊNCIA: DIRETA   

DESCRIÇÃO: As áreas de implantação do empreendimento passarão por intervenções a exemplo da 

supressão da vegetação que em alguns locais são constituídas por florestas ombrófilas em estágios iniciais e 

médio de regeneração, assim como processo de terraplanagem do terreno com áreas de corte e aterro. Por se 

trata de uma região fortemente ondulada, com morros e vales encaixados, além de apresentar substrato 

areno-argiloso, que se constituem em condições favoráveis a instalação de processos erosivos. A instalação 

de processos erosivos, por sua vez, tende a carrear os sedimentos desagregados para os vales da região, onde 

se encontram, por exemplo, o rio Jacaré. Por outro lado, deve ser levado em consideração que boa parte da 

área já encontra-se descaracterizadas de suas feições originais, servindo como área de pastagem, inclusive 

com evidencias de processos erosivos pontuais. Como nas áreas de APP a vegetação nativa será preservada 

e as ações de terraplanagem só atuarão em locais de implantação do empreendimento, os possíveis danos 

serão minimizados. 

  

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO   

A Natureza -1   

B Abrangência Espacial 2   

C Ocorrência 2   

D Duração 2   

E Reversibilidade 1   

F Intensidade 2   

G 
Magnitude 

B x C x D 
8   

H 
Importância 

G x F x E 
-24   

MEDIDA AMBIENTAL: Em linhas gerais, deverão ser tomadas as seguintes medidas: 

- Delimitação criteriosa das áreas de supressão de vegetação; 

- Aplicar sistemas de drenagem provisórios na fase de implantação do empreendimento, principalmente em 

períodos chuvosos; 

- Não executar taludes com declividade superior a 15°; 

Adotar Programa de Controle de Processos Erosivos. 

  

CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA AMBIENTAL   

Natureza Mitigadora  

Fase  Implantação 

Fator ambiental Físico  

Prazo Curto e médio  

Responsável Loteamento Vila de Abrantes 

Planos e programas relacionados Plano de Controle de Processos Erosivos, Sistemas de Drenagem 

Pluvial e Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas. 
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Impacto 8 – Geração de Empregos 
FASE: IMPLANTAÇÃO   
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, ENVOLVENDO TRANSPORTE DE 

PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 

DO TERRENO, ATERRAMENTOS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA. 
  

INCIDÊNCIA: DIRETA   

DESCRIÇÃO: A implantação do empreendimento implicará na contratação direta de mão de obra, 

contribuindo para o incremento da economia local.   

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO   

A Natureza +1   

B Abrangência Espacial 5   

C Ocorrência 4   

D Duração 3   

E Reversibilidade 2   

F Intensidade 2   

G 
Magnitude 

B x C x D 
60   

H 
Importância 

G x F x E 
-120   

MEDIDA AMBIENTAL: Priorizar contratação de mão de obra local   

CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA AMBIENTAL   

Natureza Potencializadora 

Fase  Implantação 

Fator ambiental Sócio Econômico 

Prazo Curto e médio  

Responsável Loteamento Vila de Abrantes 

Planos e programas relacionados Programa de Contratação de Mão de Obra 
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Impacto 9 – Risco de acidentes decorrentes do incremento do tráfego de veículos. 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

INCIDÊNCIA: DIRETA 

DESCRIÇÃO: A “implantação” do Loteamento Villa de Abrantes acarretará em um aumento de fluxo do 

veículos e máquinas envolvidos nas obras civis, gerando risco à ocorrência de acidades envolvendo tanto os 

funcionários do projeto como a população do entorno. Como o acesso principal ao empreendimento se dará 

através de vias já existente e devidamente sinalizadas, o risco de acidentes de trânsito é atenuado. 

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

A Natureza -1 

B Abrangência Espacial 2 

C Ocorrência 3 

D Duração 1 

E Reversibilidade 1 

F Intensidade 2 

G 
Magnitude 

B x C x D 
6 

H 
Importância 

G x F x E 
-12 

MEDIDA AMBIENTAL:  

Instalação de placas de sinalização na área do estacionamento, quanto ao limite de velocidade. 

Incorporar a temática envolvendo boas práticas no trânsito no Programa de Educação Ambiental, voltado 

para os condutores de veículos e funcionários envolvidos no transporte de pessoas e material durante a 

implantação do empreendimento. 

CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA AMBIENTAL 

Natureza Minimizadora 

Fase  Operação 

Fator ambiental Socioeconômico 

Prazo Médio a Longo 

Responsável Loteamento Vila de Abrantes 

Planos/programas relacionados Programa de Educação Ambiental  

Projeto de Sinalização Viária 
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4.2.2. Impactos da Operação do Empreendimento: 
 

Impacto 10 – Tributos Gerados  

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

INCIDÊNCIA: DIRETA 

DESCRIÇÃO: O empreendimento passará a incrementar a contribuição para o município, o que causará 

um impacto positivo. Foi considerada na análise deste impacto a sua cumulatividade com outros 

empreendimentos que já se encontram em fase de comercialização das unidades e que contribuem para 

intensificar o seu efeito sobre a economia local. 

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

A Natureza + 1 

B Abrangência Espacial 5 

C Ocorrência 2 

D Duração 3 

E Reversibilidade 2 

F Intensidade 2 

G 
Magnitude 

B x C x D 
30 

H 
Importância 

G x F x E 
+120 

MEDIDA AMBIENTAL: Não se aplicar 
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Impacto 11 – Criação de postos de trabalho para a “operação”. 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

INCIDÊNCIA: DIRETA 

DESCRIÇÃO: A “operação” do empreendimento demandará contratação de funcionários como 

empregados, vigilantes, seguranças, faxineiros, entre outros. A maioria da mão de obra a ser contratada 

pertencerá à comunidade da região, o que magnifica este impacto, dada as carências por emprego inerentes 

à população do município de Camaçari. A entrada em operação de outros empreendimentos situados nas 

imediações demonstra sinergia com o projeto em análise. 

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

A Natureza +1 

B Abrangência Espacial 5 

C Ocorrência 2 

D Duração 3 

E Reversibilidade 2 

F Intensidade 2 

G 
Magnitude 

B x C x D 
30 

H 
Importância 

G x F x E 
+120 

MEDIDA AMBIENTAL: Não se aplica. 
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Impacto 12 – Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos  
FASE: OPERAÇÃO   
AÇÃO: OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.   

INCIDÊNCIA: DIRETA   

DESCRIÇÃO: A operação do empreendimento demandará o dimensionamento de uma ETE, conforme 

especificações constantes da carta de viabilidade concedida (em anexo), de modo que eventuais impactos 

associados aos despejos de efluentes sanitários oriundos do empreendimento são bastante atenuados em 

função do sistema de captação proposto. No tocante à geração de resíduos por parte dos moradores, este 

material será devidamente coletado pela concessionária pública de Camaçari, a Limpec, quanto à construção 

de locais específicos para coleta destes resíduos. É preciso, no entanto, considerar a implantação do 

empreendimento por fases, o que permitirá um melhor planejamento da gestão dos resíduos à medida que o 

nível de ocupação do loteamento for aumentando, com previsão de capacidade máxima instalada em 2026. 

A cumulatividade com outros empreendimento já implantados nas imediações foi considerada na 

abrangência e intensidade deste impacto. 

  

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO   

A Natureza -1   

B Abrangência Espacial 3   

C Ocorrência 2   

D Duração 3   

E Reversibilidade 1   

F Intensidade 2   

G 
Magnitude 

B x C x D 
18   

H 
Importância 

G x F x E 
-36   

MEDIDA AMBIENTAL: As medidas ambientais cabíveis são: 

 Construção de uma ETE. 

 Construção das estruturas para separação e acondicionamento temporário dos resíduos sólidos 

gerados pelos usuários do empreendimento. 

 Implantar Programa de Educação Ambiental junto aos funcionários, visando o correto 

gerenciamento dos resíduos a serem gerados durante a operação do empreendimento. 

  

CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA AMBIENTAL   

Natureza Mitigadora  

Fase  Operação 

Fator ambiental Físico e Socioeconômico 

Prazo Curto e médio  

Responsável Loteamento Vila de Abrantes 

Planos e programas relacionados Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

Programa de Educação Ambiental 

Plano de Monitoramento da eficiência da ETE 
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Impacto 13 – Mobilidade Urbana 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

INCIDÊNCIA: DIRETA 

DESCRIÇÃO: A criação de um novo empreendimento onde serão implantadas diversas unidades 

habitacionais e comerciais poderá vir a causar impactos sobre a mobilidade urbana, especialmente quanto 

ao incremento da demanda e de veículos na BA-099 e vias internas da Rua D. No entanto, o RIT elaborado 

para a área do empreendimento concluiu que há capacidade de suporte da via principal a ser utilizada pelo 

empreendimento (a BA 099), considerando o incremento de veículos até o ano de 2038, contemplando 

tanto a fase de implantação como operação do empreendimento. A previsão de vagas privativas de 

estacionamento para todas as unidades habitacionais do projeto, bem como o baixo adensamento ainda 

observado no entorno do empreendimento, também são considerados fatores atenuadores dos efeitos deste 

impacto no curto e médio prazo.  

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

A Natureza -1 

B Abrangência Espacial 4 

C Ocorrência 2 

D Duração 3 

E Reversibilidade 2 

F Intensidade 1 

G 
Magnitude 

B x C x D 
24 

H 
Importância 

G x F x E 
-48 

MEDIDA AMBIENTAL: Para esta fase de operação do empreendimento, a carta de viabilidade da STT 

não prevê a adoção de qualquer medida mitigadora, porém, cabe registrar que o empreendimento prevê a 

implantação dos acessos e arruamentos da seguinte maneira: 

 

 A via de penetração será em pista dupla com canteiro central até uma praça central, onde cria-se 

um binário que servirá como primeira ponto de retorno; Posteriormente a via segue em pistas 

duplas até a segunda praça na ultima fase do loteamento com os 3 últimos lotes (os lotes 6, 7 e 8), 

além das áreas Institucionais 01 e 02 podendo retornar pela mesma pista ou sair pelo acesso 

secundário da Rua Direita; 

 O loteamento foi projetado para que os passeios sejam de pelo menos 4,50m, sendo 2,00m de 

passeio (pedestre), 0,50 cm de faixa verde e mais 2,00m de ciclovia, circundando todos os lotes, 

criando uma condição de transporte alternativo ao transporte publico, para os futuros moradores e 

funcionários de forma sustentável, moderno (tendência mundial) e saudável; 

 As áreas institucionais 01 e 02 foram desenvolvidas estrategicamente próxima a comunidade 

existente e terão acesso pela via principal do loteamento e/ou pela via vicinal (Rua “ARSR 1”) e 

pela via principal do loteamento e pela via vicinal (Rua da DIREITA) respectivamente, que 

circundam o loteamento, proporcionando a comunidade a possibilidade de utilizar a área para 

escolas e/ou postos de saúde o que melhor venha a atendê-los. 
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Impacto 14 – Aumento na demanda por serviços públicos 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

INCIDÊNCIA: DIRETA 

DESCRIÇÃO: A “operação” do empreendimento aumentará a demanda por serviços públicos, tais como 

coleta de lixo, fornecimento de energia, água, sistema telefônico. Acarretando em um maior consumo de 

energia, água e em uma maior demanda dos resíduos gerados pela comunidade. Esse impacto, no entanto, 

demandará uma maior arrecadação de impostos, o compensando seu efeito negativo. Outro aspecto 

atenuante é que a área de implantação do empreendimento já esta prevista no PDDU do Município como 

zona de expansão urbana, tendo sido realizados, inclusive, projeções de aumento da população no Distrito 

de Abrantes, onde, em 2026, o empreendimento completamente implantado representará cerca de 20 % do 

total de habitantes estimados para aquele ano. 

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

A Natureza -1 

B Abrangência Espacial 3 

C Ocorrência 2 

D Duração 3 

E Reversibilidade 2 

F Intensidade 2 

G 
Magnitude 

B x C x D 
18 

H 
Importância 

G x F x E 
-72 

MEDIDA AMBIENTAL: Atender as recomendações expressas nas cartas de viabilidade para 

fornecimento de Luz (COELBA), Água (EMBASA), coleta de Resíduos Sólidos (LIMPEC) e Mobilidade 

Urbana STT. 

 

 

http://www.ambcon.com/


56 

  
 

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2573, Edf. Royal Trade, Salas 906/907, Salvador, BA, CEP 40.289-900.  Telefax: 71.3451-7711 

www.ambcon.com 

Impacto 15 – Ampliação e Circulação de Renda na Economia Regional 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

INCIDÊNCIA: DIRETA 

DESCRIÇÃO: A massa salarial a ser gerada na fase de operação do empreendimento possibilitará 

alterações positivas, a partir do aumento do poder de compras no comércio e oferta de serviços locais. 

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

A Natureza +1 

B Abrangência Espacial 5 

C Ocorrência 2 

D Duração 3 

E Reversibilidade 2 

F Intensidade 3 

G 
Magnitude 

B x C x D 
30 

H 
Importância 

G x F x E 
-180 

MEDIDA AMBIENTAL: Não se aplicar 
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Impacto 16 – Risco de acidentes decorrentes do incremento do tráfego de veículos. 
FASE: OPERAÇÃO   
AÇÃO: OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.   

INCIDÊNCIA: DIRETA   

DESCRIÇÃO: A “operação” do Loteamento Villa de Abrantes acarretará em um aumento de fluxo do 

trânsito nesse local devido à locomoção dos veículos, gerando risco de acidentes tanto nas áreas internas 

inquilinos) como externas do empreendimento (população do entorno). Como o acesso principal ao 

empreendimento se dará através de vias já existente e devidamente sinalizadas, o risco de acidentes de 

trânsito é atenuado. 

  

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO   

A Natureza -1   

B Abrangência Espacial 2   

C Ocorrência 2   

D Duração 3   

E Reversibilidade 1   

F Intensidade 2   

G 
Magnitude 

B x C x D 
12   

H 
Importância 

G x F x E 
-24   

MEDIDA AMBIENTAL: Instalação de placas de sinalização na área do estacionamento, quanto ao limite 

de velocidade. Sinalizar adequadamente a via que dá acesso à guarita de entrada, bem como a própria 

portaria de acesso a veículos dos usuários do empreendimento. 

  

CLASSIFICAÇÃO DA MEDIDA AMBIENTAL   

Natureza Mitigadora  

Fase  Operação 

Fator ambiental Socioeconômico 

Prazo Médio a Longo 

Responsável Loteamento Vila de Abrantes 

Planos e programas relacionados Programa de Educação Ambiental  

Projeto de Sinalização Viária 
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5. CONCLUSÕES  
 

Ao todo, foram identificados, caracterizados e avaliados 16 diferentes impactos ambientais com 

potencial de incidência sobre os meios físico, biótico e socioeconômico.  

 

Conforme análise do projeto e da avaliação dos impactos ambientais identificados, conclui-se que: 

 

 O empreendimento foi projetado em área em expansão urbana de Camaçari, em local 

planejado para a implantação de empreendimentos desta natureza, conforme outros já 

existentes naquele entorno; 

 

 A ocorrência de remanescentes florestais em estágio médio e avançado de regeneração 

no interior da poligonal do terreno e do projeto demandará o correto planejamento das 

ações envolvendo a supressão de vegetação para execução da atividade de 

terraplanagem, de modo a atender aos dispostos na Lei da Mata Atlântica 

(11.428/2006). Os cálculos realizados demonstraram que a proposta de ocupação 

apresentada apresenta conformidade com os percentuais de supressão/conservação 

estabelecidos na referida lei; 

 

 Os impactos ambientais negativos identificados são, de modo geral, mitigáveis, através 

da adoção de diferentes medidas de controle ambiental listadas em cada respectiva 

descrição, sendo que aqueles negativos concentram-se na fase de implantação, 

enquanto que os positivos, tais como a geração de empregos e arrecadação de impostos 

ocorrerão durante a fase posterior de “operação” do empreendimento. 

 

Entre as medidas mitigadoras propostas estão 13 programas ambientais, a saber: 

 

1. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS 

2. Programa de Monitoramento de Material Particulado 

3. Programa de Controle de Processos Erosivos 

4. Programa de Monitoramento de Ruídos 

5. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD 

6. Plano de Manejo da Flora 

7. Programa de Afugentamento, Resgate e Monitoramento da Fauna 

8. Projeto Paisagístico 

9. Plano de sinalização da malha viária 

10. Programa de Monitoramento de Eficiência da ETE 

11. Programa de Educação Ambiental 

12. Programa de Contratação de Mão de Obra 

13. Programa de Comunicação Social 

 

Adotando-se todos os programas acima recomendados acredita-se que grande parte dos potenciais 

impactos negativos associados podem ser mitigados através das ações preventivas, de controle e 

monitoramento propostas nestes programas.  

 

O gráfico a seguir apresenta uma análise comparativa indicando os fatores ambientais de maior 

relevância na análise dos impactos ambientais associados às fases de implantação e operação do 

empreendimento. A coloração vermelha das barras indica que o somatório dos impactos 

associados a determinado fator ambiental resulta em um valor negativo, enquanto que a colocação 
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azul das barras indica valores positivos, ou seja, ação Potencializadora do empreendimento sobre 

determinado fator ambiental.  

 

É possível observa que entre os impactos negativos, os fatores mais afetados são a infraestrutura 

sócio-econômica, ruídos e recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Já os impactos positivos 

exercem maior interferência sobre a flora terrestre, emprego e renda e finanças públicas. 

 

 
Figura 22 – Análise comparativa dos fatores ambientais mais 

impactados pelo empreendimento. 

 

O resultado de toda a avaliação de impactos ambientais culminou num número adimensional da 

ordem (positiva) de 116, o que, seguindo esta metodologia específica e difundida, aponta para a 

viabilidade ambiental do referido empreendimento. 
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7. ANEXOS 

 
 Planta de Situação do Empreendimento; 

 Mapa de Área de Influencia do EIV; 

 Planta de Restrições Ambientais e de Potencialidades de Usos; 

 Matrizes de identificação e de valoração dos Impactos Ambientais; 

 Cartas de Viabilidades da EMBASA, COELBA, LIMPEC; 

 RIT – Relatório de Impacto no Trânsito  
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