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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar os impactos a serem gerados pela 

implantação e operação do Residencial Vila Romana II, sendo este um dos 

instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10 de 

julho de 2001). 

O Estudo de Impacto de Vizinhança possibilita a identificação das alterações 

associadas à implantação e operação do empreendimento, bem como o planejamento 

para minimização desses impactos, adotando medidas e programas adequados. 
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1. ASPECTOS LEGAIS DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 

1.1 Constituição Federal 

 

Na Constituição Federal de 1988, pautou-se a necessidade de se organizar a política 

urbana, através do planejamento nas cidades brasileiras, bem como visando à busca 

por equilíbrio entre crescimento econômico, e os problemas causados pela 

urbanização.  

 

Ainda na Constituição, em seu Capítulo II, que trata diretamente da Política Urbana, o 

Art. 182 cita em seus incisos 1º e 2º que “tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes”. Assim, em seus Art. 182 e 183, estabelece diretrizes gerais, e coloca o 

Plano Diretor como importante instrumento de desenvolvimento e expansão urbana. 

 

1.2 Estatuto da Cidade 

 

O Estatuto da Cidade dispõe de normas e diretrizes que regulam o uso pleno do solo 

urbano e o desenvolvimento social, tendo em vista também o equilíbrio ambiental do 

Município. 

 

O Art. 4 indica os instrumentos a serem utilizados na política urbana, como 

planejamento a nível federal, estadual e municipal, institutos tributários e financeiros, 

institutos jurídicos e políticos e o estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo 

prévio de impacto de vizinhança (EIV). 

 

O Art. 36 indica as Leis Municipais como definidora sobre a necessidade da elaboração 

do estudo prévio de impacto de vizinhança para os empreendimentos e as atividades 

público e privado em área urbana.  

 

O Art. 37 relaciona os seguintes elementos a serem analisados no Estudo de Impacto 

de Vizinhança, levantando seus aspectos tanto positivos como negativos: 

I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 
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V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 

O Art. 38 relata a importância da elaboração e a aprovação de estudo prévia de impacto 

ambiental (EIA) mesmo com a elaboração prévia do EIV, que não os substituem. 

 

1.3 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Camaçari 

 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Lei nº 866 de 11 de janeiro de 2008, 

aponta em seu Art. 3º que a política de desenvolvimento urbano está orientada para a 

integração urbanística dos espaços do Município, enfatizando a compatibilização do 

crescimento econômico com a garantia da equidade social, da conservação e 

recuperação ambiental, da valorização da cultura local e da democratização da gestão 

municipal. É seguindo essa orientação que o PDDU de Camaçari busca o equilíbrio do 

desenvolvimento da cidade com a preservação ambiental. 

 

O Art. 5º no Inciso IV e os princípios orientadores da política de desenvolvimento 

urbano aponta a necessidade do equilíbrio ambiental,  “com correção das distorções 

do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente” provocados pela 

ação do homem como nos efeitos do referido impacto de vizinhança desse estudo. 

 

1.4 Código Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari 

 

O Código Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari, Lei Complementar Nº 

913 de 03 de setembro de 2008, estabelece as bases normativas para a ação do Poder 

Público Municipal no controle e ordenamento do uso e ocupação do solo e no manejo 

dos recursos naturais, visando à preservação, conservação, defesa e recuperação do 

meio ambiente natural e artificial do Município. 

 

Na Subseção III, relativo ao Licenciamento Urbanístico, em seu Art. 121 desta Lei, é 

citado que “o procedimento de licenciamento urbanístico dos usos e ocupações especiais 

obedecerá às exigências da presente Lei, inclusive no que se refere ao Estudo de Impacto 

de Vizinhança (EIV), observando-se as seguintes etapas: 
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I – requerimento da Licença Urbanística devidamente preenchido e assinado pelo 

empreendedor, acompanhado do documento de propriedade da área; da certidão de 

matrícula do imóvel, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis e dos projetos, planos, 

roteiro de caracterização do empreendimento, plantas e memoriais em duas vias; 

estudos ambientais requeridos para cada caso, além do comprovante de recolhimento da 

Taxa de Licenciamento Urbanístico (TLU); 

 

II – análise pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da Gestão dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados 

e realização de vistorias técnicas, quando necessárias; 

 

III – análise e parecer do CONCIDADE, quando previstos no Anexo III desta Lei; 

 

IV – solicitação de esclarecimentos e complementações ao requerente, quando 

necessária, pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da Gestão, advindos da análise técnica e do parecer emitido pelo 

CONCIDADE, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais 

apresentados, quando exigidos, podendo haver a reiteração da mesma solicitação, caso 

os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios. 

 

Sendo que no Art. 122, cita-se que “o Licenciamento Urbanístico será encaminhado por 

etapas, de acordo com o estágio do empreendimento e a fase da licença, conforme 

estabelecido no art. 115”. Por fim, em seu Parágrafo único, é citado que “a aprovação de 

atividades que não impliquem em edificação e obras ficará sujeita à Licença Urbanística 

de Operação por parte da Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da Gestão, condicionada, conforme o tipo de empreendimento, à 

realização de estudos ambientais”. 

 

Na Subseção V, relativo ao Licenciamento Ambiental, em seu Art. 125, é citado que “o 

procedimento de licenciamento ambiental dos usos e ocupações especiais obedecerá às 

exigências da presente Lei, inclusive no que se refere ao Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) ou Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), observando-se as seguintes etapas: 

 

I – requerimento da Licença Ambiental, próprio e específico, devidamente preenchido e 

assinado pelo empreendedor, acompanhado dos projetos, planos, roteiro de 

caracterização do empreendimento, plantas e memoriais, em duas vias, Estudos 
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Ambientais requeridos para cada caso, além do comprovante de recolhimento da Taxa 

de Licenciamento Ambiental (TLA); 

 

II – análise pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da Gestão dos documentos, projetos e Estudos Ambientais 

apresentados e realização de vistorias técnicas. 

 

III – análise e parecer do COMAM; 

 

IV – solicitação de esclarecimentos e complementações ao requerente, quando 

necessária, pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da Gestão advindas da análise técnica e do parecer emitido pelo 

COMAM, em decorrência da análise dos documentos, projetos e Estudos Ambientais 

apresentados, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos 

e complementações não tenham sido satisfatórios; 

 

V – realização de audiências públicas, no caso de empreendimento sujeito a EIA/RIMA 

ou EIV. 

 

No Parágrafo primeiro do Art. 143 do Capítulo II relativo aos Estudos Urbanísticos e 

Ambientais, o Estudo de Impacto de Vizinhança é considerado como um dos Estudos 

Ambientais a serem apresentados como subsídio ao licenciamento ou autorização 

requerida. 

 

Por fim, a Seção II do capítulo supracitado desta lei, cita em seus Art. 146 e 147 que os 

impactos dos usos considerados como potencialmente causadores de incômodos no 

tráfego, comprometimentos paisagísticos ou adensamento da área, de acordo com 

Anexo III, deverão ser analisados previamente, através de Estudo de Impacto de 

Vizinhança, sendo que este indicará os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na 

área e proximidades, incluindo a análise das seguintes questões: 

 

I) adensamento populacional; 

 

II) equipamentos urbanos e comunitários, incluindo consumo de água e de energia 

elétrica, bem como emissão de ruído, geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; 
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III) uso e ocupação do solo; 

 

IV – valorização imobiliária; 

 

V) sistema de circulação e transportes, incluindo, entre outros, tráfego gerado, 

acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque; 

 

VI) ventilação e iluminação; 

 

VII) paisagem urbana e patrimônio natural e cultural; 

 

VIII) impacto socioeconômico sobre a população residente ou atuante no entorno. 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

 

2.1. Informações Gerais do Empreendimento 

 

Denominação: Residencial Vila Romana II  

Requerente: Tenda Negócios Imobiliários S/A 

CNPJ: 09.625.762/0003-10 

Endereço: Av. Antonio Carlos Magalhães,  n. 4009, Sala  C e D Parte Térreo 

CEP: 40280-000, Salvador – BA 

 

2.2. Responsáveis Legais e Técnicos pelo Empreendimento 

 

Responsável Legal: Ana Carolina Souza Bezerra 

Responsável Legal da Empresa 

CPF: 905.434.245-53 

Contato: (71) 3111-4272 

 

Responsável Técnico: Marcus Borges Silva 

Engenheiro Civil e responsável pela execução da obra  

CPF:892.268.955-20 

Contato: (71) 3111-4272 



 

 
RELATÓRIO TÉCNICO 

 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
Residencial Vila Romana II 

N° INTERNO REVISÃO PÁGINA 
TIPO DE EMISSÃO 

A - PRELIMINAR C - CONHECIMENTO 

PC-TR-0021/2017 02 13/72 B - APROVAÇÃO D - CANCELAMENTO 
 

TRÍADE AMBIENTAL Consultoria Ambiental 
www.triadeambiental.com.br | contato@triadembiental.com.br 

 

 

Responsável Técnico: Amanda da Silva Bezerra 

Arquiteta responsável pela elaboração do projeto 

CPF:284.212.678-50 

Contato: (71) 3111-4272 

 

2.3. Responsável pelo Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

Nome: Tríade Ambiental  

CNPJ: 14.543.768/0001-16 

Endereço: Rua Francisco Drumond, 41, Edifício Macedo, Sala 1, Centro, 

Camaçari – BA - CEP: 42.800-500. 

 

Ramahany Argolo Melquiades de Souza CAU: A54646-1 

Arquiteta e Urbanista, Especialista em Gestão Ambiental  

 

Adson Soares Barbosa CRBio: 99.650/08-D 

Biólogo  

 

Valéria Sá Pereira 

Bacharel em Administração de Empresas / Esp. em Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável 

 
 
3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  
 

3.1. Localização 
 
A área proposta para a implantação do empreendimento situa-se no distrito de 
Abrantes, Núcleo Colonial Boa União, próximo a Rua Boa União, numa rua ainda sem 
denominação, em uma área desmembrada do lote 9, s/nº, mais precisamente na 
coordenada UTM 24 L 577.535/8.579.870, estando a 1,4 km da Estrada do Cocô 
(BA099) e do “Clube da Caixa”(Figura 1). 
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Figura 1. Localização do Residencial Vila Romana II 

 

  
Figura 2. Rua (sem denominação) de 
acesso ao empreendimento  

Figura 3. Equina da Rua de acesso com a 
Rua Boa União 
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Figura 4. Acesso (em amarelo) para o Residencial Vila Romana II (verde) 

 
01 24L 577491,300 8579937,508 
02 24L 577602,353 8579925,854 
03 24L 577579,060 8579793,670 
04 24L 577470,502 8579809,139 
05 24L 577479,194 8579862,623 
06 24L 577486,315 8579862,573 

Quadro 1. Coordenadas dos vértices do Residencial Vila Romana II (UTM Sirgas 2000) 
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Figura 5. Mapa de Localização (Escala de 1:10.000) vide Anexo 01
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3.1.1. PDDU 

 

A Lei nº 866/2008 institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município 

de Camaçari estabelece as exigências fundamentais de ordenação deste município, 

contemplado sua sede, zona rural e orla marítima, para o cumprimento da função 

social da propriedade, devendo ser revisto no prazo máximo de dez anos. 

 

O presente empreendimento encontra-se situado na Zona de Expansão Controlada 4 

(ZEC 4), fazendo parte da Macrozona Urbana de Catu de Abrantes (AB-ZU.2). 

 

 
Figura 6. Localização em relação ao PDDU 

 

De acordo com a referida Lei, as ZECs compreendem áreas ainda não ocupadas ou de 

ocupação rarefeita, mas pressionadas pela proximidade de áreas consolidadas e infra 

estruturadas, caracterizadas pela presença de ecossistemas de relevância no entorno, 

nas quais a ocupação deve se dar de forma controlada, em alguns casos, condicionada, 

de forma a não comprometer a qualidade dos ambientes. 
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3.2. Índices Urbanísticos da Área 
 
De acordo com Lei Municipal nº 1092/2010, por se tratar de um empreendimento 
habitacional de interesse social, para a região do referido empreendimento (ZEC 4), 
devem ser obedecidos os seguintes Parâmetros Urbanísticos Básicos: 
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Quadro 2. Parâmetros Urbanísticos 

 
Devendo ser considerado também os seguintes 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. Permitido no máximo alinhar a edificação em duas divisas contíguas (lateral e fundo, 
quando não se tratar de testadas), compensando com o dobro do recuo mínimo nos 
lados opostos. 
Adotar as seguintes condições para os recuos: 
 

 
 
4. 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. 
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5. Parâmetros especiais para lotes que possuam pelo menos uma testada voltada para 
a Estrada do Coco (Ba 099), Via COPEC, Via Parafuso (Ba 535), Via Abrantes, Via 
Atlântica, Av Jorge Amado (antiga Av Leste): Lote mínimo = 1.000,00m2, Testada 
mínima = 20,00m e prioridade para uso não-residencial integrado. Para licenciamento 
de usos não integrados Grupo I e II, a prefeitura, através da SEDUR, deverá analisar 
caso a caso, adotando a distância mínima de 50,00m da edificação correspondente 
para áreas residenciais ou residências existentes. 
 
6. No caso de loteamentos aprovados, adotar os parâmetros do Termo de Acordo e 
Compromisso (TAC) do loteamento, quando houver divergência entre os parâmetros 
estabelecidos neste Código e os estabelecidos no TAC. 
 
7. Permitidos parâmetros especiais para habitação de interesse social, nos casos de 
regularização/reurbanização/relocação, nas áreas inseridas em ZEIS. 
 
8. Não são permitidas ocupações ao longo da faixa de servidão da linha de transmissão. 
 
9. Assegurar a visibilidade mínima de 70% da testada da gleba, no sentido da BA-099 
para o mar. 
 
10. Nos condomínios de galpões, permitido no máximo uma unidade imobiliária para 
cada 500,00m2 de área de terreno. 
 
11. Permitido abater da área permeável exigida até 10% da área pavimentada com 
piso drenante. 
 
12. Aplicação do coeficiente de aproveitamento máximo mediante Outorga Onerosa do 
Direito de Construir ou TRANSCON e sujeita à aprovação do Conselho da Cidade e 
Conselho Municipal do Meio Ambiente. 
 
13. Permitidos parâmetros especiais nas áreas de Operação Urbana Consorciada 
(OUC), indicadas no Plano Diretor. 
 
14. Poderão ser leiloados parâmetros adicionais nas áreas de OUC, 20% (vinte por 
cento) sobre o quantitativo de área equivalente ao coeficiente máximo, pelo poder 
público, mediante realização de Estudo de Impacto de Vizinhança e com aprovação 
prévia pelo Conselho da Cidade, ouvido o Conselho Municipal do Meio Ambiente que 
poderá exigir Estudo de Impacto Ambiental. 
 
15. Permitidas apenas construções de apoio a visitação do parque, tais como: 
sanitários, laboratórios, viveiros e estufas, locais de apoio às atividades, como 
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bicicletários, guarda de equipamentos, posto de atendimento ao visitante, posto 
policial, salas de aula voltadas para cursos livres de educação ambiental e 
equipamentos sócio-culturais, ouvido o Conselho Municipal do Meio Ambiente. 
 
16. Não permitido parcelamento do solo. 
 
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 conjunto ou condomínio horizontal (tipologia 
de casas), permitido no máximo 1 (uma) unidade imobiliária para cada 250,00m2 de 
área de terreno. 
 
21. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou condomínio horizontal (tipologia 
de casas), permitido no máximo 1 (uma) unidade imobiliária para cada 
00m2 de área de terreno. 
 
22. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou condomínio horizontal (tipologia 
de casas), permitido no máximo 1 (uma) unidade imobiliária para cada 125,00m2 de 
área de terreno. 
 
23. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou condomínio horizontal (tipologia 
de casas), permitido utilizar os mesmos recuos estabelecidos para o uso 
unirresidencial. 
 
24. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou condomínio horizontal (tipologia 
de casas), permitido reduzir em 10% a taxa de permeabilidade. 
 
25. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou condomínio horizontal (tipologia 
de casas), permitido reduzir a área verde de uso comum em até 10%, desde que a área 
permeável total do projeto fique superior à 50% da área total do conjunto e que seja 
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garantida a proporção mínima de 35,00m2 de área verde e de lazer comum, por 
unidade imobiliária. 
 
26. Na Zona Rural, para glebas superiores a 10 ha, a área construída máxima permitida 
é de 10.000,00m². 
 

3.3. Áreas do empreendimento 
 
No quadro a seguir são apresentadas o detalhamento das áreas do Residencial Vila 
Romana II. 
 

1.0 ÁREA TOTAL TERRENO    14.520,52 M²     

  1.1 ÁREAS DE DOAÇÃO 
 

1.931,68 M² 
 

  
  

 
1.1.1 VERDE - 8,12% 

 
1.179,75 M² 

 
  

  
 

1.1.2 INSTITUCIONAL - 5,18% 
 

751,93 M² 
 

  

  1.2 ÁREA COMERCIAL - 3,46% 
 

502,61 M² 
 

  
  1.3 ALARGAMENTO VIÁRIO - 1,24% 

 
179,87 M² 

 
  

  1.4 ÁREA TERRENO REMANESCENTE 
 

11.906,36 M² 
 

  
                    

2.0 USO PRIVATIVO QUANT. ÁREA CONSTRUIDA ÁREA OCUPADA 
  2.1 POR BLOCO - 178,76m² X 5 PAVIMENTOS 14 12.513,20 M² 2502,64 M² 

  
 

ÁREA PRIVATIVA DA UH = 40,53m² 
    

  
  

 
* Total de unidades habitacionais = 280 uh 

    
  

  
        

  

3.0 USO CONDOMINIAL QUANT. ÁREA CONSTRUIDA ÁREA OCUPADA 
  3.1 SISTEMA VIÁRIO 

 
- 

 
4.039,00 M² 

  
 

3.1.1 RUAS 
 

- 
 

1.503,57 M² 
  

 
3.1.2 PASSEIOS 

 
- 

 
768,79 M² 

  
 

3.1.3 PASSEIOS (ÁREA DE LAZER) 
 

- 
 

132,14 M² 
  

 
3.1.4 ESTACIONAMENTO 

 
- 

 
1634,50 M² 

  
  

3.1.4.1 VAGAS GRANDES - 5,00 X 2,50 39 - 
 

487,50 M² 
  

  
3.1.4.2 VAGAS PEQUENAS - 4,50 X 2,40 95 - 

 
1.026,00 M² 

  
  

3.1.4.3 VAGAS P.N.E 5,00 X 2,50 5 - 
 

62,50 M² 

  
  

3.1.4.4 VAGAS IDOSO 5,00 X 2,50 1 - 
 

12,50 M² 
  

  
3.1.4.5 VAGAS DE ACESSO AO LIXO4,60 X 

10,00 
1 - 

 
46,00 M² 

  
  

* Total de vagas de veículos = 170un. + 1un. 
Acesso ao lixo 

141 
   

  

  
        

  

  3.2 EQUIPAMENTOS COMUNS  
 

366,61 M² 366,61 M² 
  

 
3.2.1 PORTARIA 

 
6,25 M² 6,25 M² 

  
 

3.2.2 DEPÓSITO DE LIXO 
 

19,38 M² 19,28 M² 
  

 
3.2.3 CASA DE BOMBAS C/ GERADOR 

 
30,59 M² 30,59 M² 

  
 

3.2.4 CASTELO D`ÁGUA 7,94 X 2 15,88 M² 15,88 M² 
  

 
3.2.5 ETE 

 
1 294,51 M² 294,51 M² 

  
        

  
  3.3 ÁREAS DE LAZER 

    
  

  
 

3.3.1 ÁREAS DE LAZER COBERTA 
 

101,30 M² 101,30 M² 

  
  

3.3.1.1 SALÃO DE FESTA COM 
CHURRASQUEIRA E ZELADORIA 

 
91,50 M² 91,50 M² 

  
  

3.3.1.2 CHURRASQUEIRA 
 

9,80 M² 9,80 M² 
  

 
3.3.2 ÁREAS DE LAZER DESCOBERTA 

 
- 

 
1.268,53 M² 

  
  

3.3.2.1 LAZER DESCOBERTO 01  
 

- 
 

264,48 M² 
  

   
(PRAÇA, REDÁRIO, PLAYGROUND) 

    
  

  
  

3.3.2.2 LAZER DESCOBERTO 02 
 

- 
 

622,25 M² 
  

   
(FITNESS E CHURRASQUEIRA 
GOURMET) 

    
  

   3.3.2.3 LAZER DESCOBERTO 03    381,80 M² 

    (QUADRA GRAMADA)       
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  3.4 ÁREAS PERMEÁVEIS 
 

- 
 

5.968,30 M² 

  
 

3.4.1 ÁREA VERDE DE VAGA 
 

- 
 

1.031,10 M² 
  

 
3.4.2 ÁREA VERDE JARDIM  

 
- 

 
3.855,73 M² 

  
 

3.4.3 ÁREA VERDE JARDIM (ÁREA DE LAZER) 
 

- 
 

841,02 M² 

  
 

3.4.4 ÁREA RUAS (PISO DRENANTE 10%) 
 

- 
 

150,36 M² 
  3.4.5. ÁREA PASSEIOS (PISO DRENANTE 10%)  -  90,09 M² 

         

4.0 PARÂMETROS URBANÍSTICOS PRATICADOS 

  
        

  

  4.1 ÁREA TOTAL CONSTRUIDA PARA CA (INDÍCE DE 
UTILIZAÇÃO/COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO) 

12.614,50 M² 105 % 

  4.2 ÁREA TOTAL CONSTRUIDA  
 

12.298,11 M² 109 % 

  4.3 ÁREA TOTAL OCUPADA (USO PRIVATIVO, EQUIPAMENTOS COMUNS, 
LAZER COBERTO) 

2.970,55 M² 25 % 

  4.4 ÁREA TOTAL PERMEÁVEL  
 

5.968,30 M² 50,13 % 

  
        

  
  4.4 INDICE DE UTILIZAÇÃO - CA 

 
1,06 UNI 

 
  

  4.5 ÍNDICE DE OCUPAÇÃO - IO 
 

0,25 UNI 
 

  
  4.6 ÍNDICE DE PERMEABILIZAÇÃO - IP 

 
0,50 UNI 

 
  

  
        

  
  4.7 ÁREA DE LAZER COBERTA  

 
101,30 M² 

 
  

  4.8 ÁREA DE LAZER DESCOBERTA   1.268,53 M²     

 
Quadro 3. Áreas do Residencial Vila Romana II 

 

3.4. Regularidade da edificação e do terreno 
 
Existe um contrato de compra e venda da área e será registrada a escritura após toda a 
aprovação do projeto, conforme descrito no contrato.  
 
Será necessário retificar a área descrita na matrícula nº 21.529, que consta 14.740,00m², 
para a área de 14.520,52m² conforme descrito no projeto. 
 

3.5. Caracterização das atividades previstas, e dos usos previstos, incluindo 

horário de funcionamento 
 
As atividades previstas para a implantação do empreendimento corresponde àquelas 
normalmente estabelecidas para a construção de residenciais, considerando todas as 
etapas de obra. do planejamento até a entrega dos imóveis. Para a implantação do 
residencial estão previstos cerca de 120 funcionários no pico das obras, dentre 
próprios e contratados de empresas terceirizadas. O período de execução previsto 
para as atividades será de segunda a quinta-feira das 07h00 às 17h00, nas sextas-feiras 
das 07h00 às 16h00 e nos sábados das 07hs até às 12h00. 
 

3.6. Vagas de Estacionamento 
 
Estão previtas 141 vagas de automóveis, sendo 39 grandes, 95 pequenas, 05 
destinadas à PNE (Portadores de Necessidades Especiais), 1 destinada à idoso e 1 
destinada ao caminhão de lixo. 
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3.7. Projeto Proposto 
 
O Empreendimento Villa Romana II funcionará como um condomínio multifamiliar, 
tendo 14 blocos de 06 pavimentos (T + 5) contendo 280 unidades habitacionais.  
 
O condomínio será composto por portaria, depósito de lixo, reservatório d'água, salão 
de festas com churrasqueira e zeladoria, redário, playground, churrasqueira gourmet, 
quadra gramada, casa de bombas, gerador e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). 
 
 

3.8. Tecnologia Empregada na Obra 
 
A tipologia arquitetônica adotada para as edificações segue as características físicas de 
empreendimentos imobiliários multiresidenciais com edificações em blocos, 
estacionamento e área de lazer comum. 
 
A Tenda utiliza sistema construtivo padronizado, executados de forma 
predeterminada, o que gera maior organização e menor tempo de duração nas 
construções. O processo Construtivo começa pela fundação, onde se usa apenas 
concreto e aço em formas metálicas reutilizáveis. As instalações elétricas já são 
inseridas na estrutura, de forma que não há a necessidade de muita utilização de 
madeira, reduzindo os custos e menos matéria prima utilizada. 
 
As torres são feitas de paredes de concreto, que permitem subir o edifício de forma 
rápida. Diariamente são feitos meio pavimento por jogo de forma, cada jogo de forma 
absorve 30 pessoas, ou seja, 60 pessoas por pavimento, o que justifica a agilidade do 
serviço, já que a montagem de toda estrutura é feita de uma só vez. Ressaltando que 
todo o processo de montagem é da TENDA.  
 
As paredes e toda a estrutura da edificação são feitas em concreto. Para o acabamento 
final das áreas molhadas, é assentada a cerâmica no chão (não havendo a necessidade 
da aplicação de contra piso), nas paredes uma fiada acima das pias e no boxe até o teto. 
Para as paredes não há a necessidade da aplicação de massa, a finalização é realizada 
por aplicação da textura diretamente nas paredes e tinta nos forros de gessos 
aplicados apenas em sanitários e cozinha. Os revestimentos cerâmicos são modulados 
para evitar recortes e perdas, o que atrasam muito as obras.  
 
Tendo em vista os pontos supracitados se entende que a Tenda possui um método 
construtivo que otimiza o consumo de materiais, reduzindo muito a geração de 



 

 
RELATÓRIO TÉCNICO 

 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
Residencial Vila Romana II 

N° INTERNO REVISÃO PÁGINA 
TIPO DE EMISSÃO 

A - PRELIMINAR C - CONHECIMENTO 

PC-TR-0021/2017 02 24/72 B - APROVAÇÃO D - CANCELAMENTO 
 

TRÍADE AMBIENTAL Consultoria Ambiental 
www.triadeambiental.com.br | contato@triadembiental.com.br 

 

resíduos durante a obra, se compararmos com os padrões convencionais de 
construção.  
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3.9. Data de Início Prevista para a Obra 
 
Janeiro de 2020. 
 
 
4. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ENTORNO (VIZINHANÇA) 
 
Novos empreendimentos geram efeitos positivos e negativos à qualidade de vida da 
população residente na área e suas proximidades. Essas alterações tem relação com o 
adensamento populacional, os equipamentos urbanos e comunitários, o uso e 
ocupação do solo, a valorização imobiliária, a geração de tráfego e demanda por 
transporte público, a ventilação e iluminação e a paisagem urbana e patrimônio 
natural e cultural. 
 
Para o presente estudo foram delimitadas as áreas de influência (direta e indireta), a 
população e a caracterização básica da vizinhança. 
 

4.1. Delimitação da Área de Influência 
 

a) Área de Influência Direta (AID): Raio de 250 m a partir do acesso do 
empreendimento. 

b) Área de Influência Indireta (AII): Raio de 1.000 m a partir do acesso do 
empreendimento. 
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Figura 7. Mapa das Áreas de Influência (Escala de 1:10.000) vide Anexo 02 
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4.2. População da Área de Influência 

 

O Distrito de Abrantes faz parte do município de Camaçari, onde desde a década de 70 

teve um grande crescimento populacional e forte processo de urbanização devido à 

exacerbada procura por lazer, turismo e condomínios fechados de alto padrão o que 

provocou a uma reconfiguração da dinâmica da orla do município e do distrito. 

 

 
Figura 8. Densidade populacional de Camaçari-BA. O nº 34 corresponde a zona em que 

está prevista a implantação do empreendimento 
(Fonte: Plano de Mobilidade, 2017) 

 

A implantação da Estrada do Coco (Rodovia BA-099), na década de 70, ainda mantém 

importante papel no processo de urbanização da zona costeira do distrito de Abrantes, 

assim como do município de Camaçari, devido à proximidade com Salvador 

impulsionando o mercado de serviços para atender as necessidades dos condomínios 

fechados instalados ao longo da orla do município de Camaçari.  

 

Todavia, dos quase 106 mil domicílios existentes em Camaçari no ano de 2010, 99,8% 

eram particulares, sendo que apenas 69,7% estavam ocupados, ou seja, 

aproximadamente 30% desses domicílios não se encontravam ocupados naquele 

momento. Os 14,6% estavam com uso ocasional, isto é, aqueles domicílios particulares 

que são usados para descanso nos finais de semana, férias ou para outros fins; com um 

contingente pouca coisa maior, os domicílios vagos, por sua vez, apresentaram 15,4% 

(Tabela 01).  
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Tabela 01. Número de domicílios particulares em Camaçari, Total, Sede, Abrantes e 
Monte Gordo, divididos em ocupados, uso ocasional e vago, 2000-2010. 

(Fonte: Plano de Mobilidade, 2017) 

 

Ainda de acordo com o CENSO 2010, cerca de 70% dos domicílios existentes em 

Camaçari estão localizados no distrito Sede com maior concentração na região central 

e seu entorno. No caso do distrito de Abrantes, a maior concentração de domicílios é 

observada nas zonas 31 e 34, sendo o empreendimento previsto para esta última zona. 

 

 
Figura 9. Densidade de domicílios de Camaçari-BA. O nº 34 corresponde a zona em que 

está prevista a implantação do empreendimento 
(Fonte: Plano de Mobilidade, 2017) 
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4.3. Caracterização básica da área de vizinhança em seus aspectos urbanos e 

ambientais: 

 

O Distrito de Abrante possui características diferenciadas da Sede do Município de 

Camaçari, pelo centro municipal mais próximo ser o de Lauro de Freitas a 9km e por 

está em um dos eixos de crescimento da cidade na BA 009, a Estrada do Coco. A ZEC 4 

em estudo ainda é uma área na maioria verde ocupada por sítios com grandes lotes e 

baixo índice populacional. Contudo, sua ocupação por condomínios residenciais tem 

crescido bastante nos últimos 05 anos e com isso a infra estrutura urbana local. 

 

As vias principais que levam ao empreendimento são a BA 009, a Rua Col. Boa União e 

a rua de acesso direto a terreno em questão ainda sem nome. Essas vias já encontram-

se pavimentadas em asfalto com rede elétrica, de iluminação e abastecimento de água. 

 

A proximidade com a orla marítima, torna as praias da região as principais opções de 

lazer da vizinhança, notadamente Jauá e Busca Vida, contando com barracas, 

restaurantes e quiosques. Há dois centros comerciais próximo a vizinhança que 

oferecem opções de lazer que é o Outlet Premium e o Shopping Busca Vida. Há ainda 

outras opções como praças, parques infantis e restaurantes na vizinhança e 

proximidades. 

 

Quanto ao sistema de transporte público, as vias internas do local em questão ainda 

não são atendidas mas a Prefeitura Municipal de Camaçari possui a cooperativa 

COOPERUNIÃO que opera as linhas que fazem a ligação dos Distritos de Abrantes e 

Monte Gordo ao Distrito de Camaçari, possuindo uma extensão média de 77km, sendo 

a via Cascalheira utilizada para ligação das linhas que atendem à região do distrito de 

Abrantes. 

 

Diante da aproximidade urbana, a população local é beneficiada por duas 

infraestruturas, a de Camaçari e também a de Lauro de Freitas. 

 

Em virtude da expansão da ocupação local, a paisagem natural vem se modificando 

com a ação do homem. O terreno do empreendimento possui uma vegetação 

secundária rasteira de pequeno porte, com algumas espécies arbóreas remanecentes 

dos sítios ainda existentes. 
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4.3.1. Usos e padrão de ocupação do solo – caracterizar os predominantes na 

área; 

 

Na área de vizinhança do Vila Romana II é permitido o licenciamento de 

empreendimentos de uso residencial, institucional, comercial e de serviços (conforme 

Art.43 da Lei Municipal nº 866/2008).  

 

Todavia, a predominância de uso residencial da área é por condomínios com padrões 

semelhantes com edificações em blocos, estacionamento interno e área de lazer 

comum, como o Residencial Gênova, Residencial Parque Solar das Palmeiras, Reserva 

Parque Residencial, Condomínio Greenville, Condomínio Reserva do Litoral entre 

outros. Ainda em ritmo lento, mas estes condomínios residenciais impulsionaram o 

surgimento de novos pontos comerciais e de serviços, como o Colégio Dom Bosco, pet 

shop, mercearias, pequenos mercados, quitandas de frutas e galerias com diversos 

serviços. 

 

O Clube da Caixa, APCEF, localizado na Rua Col. Boa União já ocupa a área por mais de 

duas décadas e é um clube atualmente com uso diverso com espaços para eventos, 

aulas de natação, futebol, academia para funcionários e público externo. 

 

4.3.2. Zoneamento da área, conforme PDDU  

 

Como já citado no item 3.1.1., o presente empreendimento encontra-se situado na 

Zona de Expansão Controlada 4 (ZEC 4), fazendo parte da Macrozona Urbana de Catu 

de Abrantes (AB-ZU.2). 

 

Na Subseção I, das características e diretrizes das zonas, em seu Art. 37 desta Lei, é 

citado “VI. Zona de Expansão Controlada (ZEC): compreende áreas ainda não ocupadas 

ou de ocupação rarefeita, mas pressionadas pela proximidade de áreas consolidadas e 

infra estruturadas, caracterizadas pela presença de ecossistemas de relevância no 

entorno, nas quais a ocupação deve se dá de forma controlada, em alguns casos, 

condicionada, de forma a não comprometer a qualidade dos ambientes; A Zona de 

Expansão Controlada divide-se em seis subcategorias específicas: ZEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

sendo 4 a zona do empreendimento. 
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Esta zona de grande área verde já não possui sua vegetação original, sendo constituída 

por remanescentes de vegetação secundária, já modificada pela ação humana. Dessa 

forma, a ZEC 4 por estar com ocupação em expansão e localizar-se próximo a BA 009, 

a Lei 833/2008 a interpreta como uma zona com potencial de uso, mas que precisa de 

crescimento supervisionado e controlado, principalmente pelos parâmetros 

urbanísticos alternativos de uso e ocupação do solo exclusivos para aplicação nos 

empreendimentos de urbanização integrada, vinculados a Programas Municipais, 

Estaduais ou Federais de Habitação de Interesse Social estabelecidos no Código 

Urbanístico e Ambiental da Lei 1092/2010. 

 

4.3.3. Indicação dos parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo 

(conforme Código Urbanístico e Ambiental) 

 

Para garantir a ocupação do solo de forma adequada às características do meio físico 

bem como o equilíbrio climático da cidade, as zonas urbanas seguem parâmetros 

urbanísticos, estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do 

Município de Camaçari de 2008, que medem aspectos relevantes relativos à densidade 

e a paisagem urbana e pela Lei 1092/2010 que indica os parâmetros urbanísticos 

alternativos de uso e ocupação do solo do Município. 

 

Os parâmetros urbanísticos utilizam índices e valores de referência direcionadores e 

limitadores como gabarito (altura máxima das edificações permitida), os recuos 

obrigatórios que consiste no afastamento da edificação em relação às divisas do lote, 

o zoneamento e seus parâmetros como área construída, área ocupada e área 

permeável, coeficiente de aproveitamento. 

 

Sobre tais parâmetros, segue: 

 

 Taxa de Ocupação ou Índice de Ocupação (IO): relação máxima permitida entre 

a área ocupada pela projeção horizontal da construção e a superfície total do 

terreno.  

 Coeficiente de Aproveitamento ou Índice de Utilização (IU): relação entre a área 

construída e a área do terreno, tendo referências de máximo e o mínimo por 

zona para caracterizar a utilização do imóvel. 

 Taxa de Permeabilidade ou Índice de Permeabilidade (IP): relação mínima 

permitida entre a área onde não é permitido edificar ou revestir o solo com 
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material que impeça ou dificulte a absorção das águas de chuvas e a superfície 

total do terreno.  

 
Em relação à ZEC 4, segue quadro resumo dos parâmetros urbanísticos: 

Lote mínimo: 150m² 

Testada: 10,00m 

Taxa de ocupação máxima: 50% 

Taxa de permeabilidade mínima: 50% 

Coeficiente de aproveitamento básico: 2,50 

Coeficiente de aproveitamento máximo: 2,50 

Coeficiente de aproveitamento mínimo: - 

Gabarito: 23,00 m ( 07 pavimentos) 

Recuo frontal mínimo: 3,00 a 6,00m, a depender da área do terreno 

Recuo lateral / fundo mínimo: 1,50 

 

Os edifícios distam o mínimo de 5,0 metros um do outro através de área verde e 

calçada, além do sistema viário local. O recuo frontal do terreno possui depósito de 

lixo, estacionamento e a portaria. Na lateral esquerda, há área verde que faz o 

isolamento do estacionamento distando mínimo de 2,50m a 8,51m do muro de divisa 

que possui altura de 2,20m. O recuo lateral direito de 9,57m a 10,54m e o de fundo de 

4,64m do muro divisa para os edifícios. 

 

4.3.4. Equipamentos urbanos básicos 

 

Saúde 

 

A rede de saúde da vizinhança, considerando o distritito de Abrantes, é constituída por 

duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), sete Unidades de Saúde da Família (USF), duas 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e uma unidade de Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU) 

 

Educação 

 

A rede de educação da vizinhança conta com o Colégio Estadual de Vila de Abrantes, 

de ensino médio (2º grau) e outras 10 unidades de ensino da rede municipal (ensino 
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infantil até o fundamental II) sendo elas: Centro Educacional Marques de Abrantes, 

Escola Municipal de Sucupira, Escola Municipal Eliza Dias de Azevedo, Escola 

Municipal Fazenda Piabas, Escola Municipal Fonte da Caixa, Escola Municipal Maclina 

Maria da Gloria, Escola Municipal Nossa Senhora Santana, Escola Rosalina Costa de 

Paula e a Escola Rural Boa União. 

 

Em relação a rede privada de ensino, pode-se citar o Colégio Dom Bosco. 

 

Lazer 

 

A proximidade com a orla marítima, torna as praias da região as principais opções de 

lazer da vizinhança, notadamente Jauá e Busca Vida, contanto com barracas, 

restaurantes e quiosques. Há dois centros comerciais próximo a vizinhança que 

oferecem opções de lazer que é o Outlet Premium e o Shopping Busca Vida. Há ainda 

outras opções como praças, parques infantis e restaurantes na vizinhança e 

proximidades. 

 

4.3.6. Mapeamento das redes de infraestrutura existentes: 

 

• Abastecimento de água; 

 

Quando o empreendimento estiver implantado, o abastecimento será realizado pela 

EMBASA conforme carta de viabilidade. 

 

• Redes de esgoto; 

 

Para o período de funcionamento do empreendimento será construído uma estação de 

tratamento de efluentes (ETE) que lançará o efluente tratado no corpo hídrico mais 

próximo conforme aprovação do INEMA. 

 

• Drenagem urbana; 

 

A drenagem pluvial interna será encaminha para as partes permeáveis internas ao 

empreendimento ou encaminhados para o sistema público de escoamento superficial 

de águas pluviais. 
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• Iluminação pública; 

 

A energia elétrica a ser utilizada no empreendimento será fornecida pela Coelba, 

conforme carta de viabilidade. 

 

• Telefonia; 

 

A região possui viabilidade telefônica para todas as operadoras. 

 

• Coleta de lixo e limpeza urbana - análise acerca do atendimento de coleta regular 

existente; 

 

A coleta de resíduos deverá ficar a cargo da SESP, Secretaria de Serviços Públicos de 

Camaçari, responsável pela limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos urbanos. 

 

4.3.7. Transporte público  

 

A rede de transporte público é estruturada de forma a atender o distrito sede e 

também os distritos de Abrantes e Monte Gordo. A rede de linhas apresenta cobertura 

espacial satisfatória e a maior parte da população pode acessar os serviços realizando 

um pequeno percurso a pé.  

 

A Figura 10 representa a rede de transporte público municipal por ônibus e sua 

respectiva área de cobertura. A faixa no entorno da rede corresponde à distância de 

300 metros em relação ao eixo da mesma. 
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Figura 10. Sistema Viário de Camaçari 

(Fonte: Plano de Mobilidade, 2017) 
 

A cooperativa COOPERUNIÃO opera as linhas que fazem a ligação dos distritos de 

Abrantes e Monte Gordo ao distrito de Camaçari, possuindo uma têm extensão média 

de 77km, sendo a via Cascalheira utilizada para ligação das linhas que atendem à 

região do distrito de Abrantes.  

 

Em relação a estrutura tarifária do sistema de transporte, esta é composta por grupos 

organizados de acordo com a área de operação dos serviços. Os distritos de Abrantes 

e Monte Gordo são divididos em 5 grupos tarifários, denominados Orla I, Orla II, Orla 

III, Orla IV e Orla V. O último reajuste tarifário ocorreu em 20 de julho de 2015 e fixou 

as tarifas nos seguintes valores (Figura 11): 
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Figura 11. Tarifário – Transporte Público de Camaçari 

(Fonte: Plano de Mobilidade, 2017) 

 

4.3.8. Sistema viário com indicação das vias e pavimentação 

 

O sistema viário da vizinhança do empreendimento é pavimentado desde a Estrada do 

Coco (Rodovia BA 099), passando pela Rua Colonial Boa União até a rua de acesso ao 

empreendimento que ainda não possui uma denominação. 

 

4.3.9. Indicação de cursos d’água existentes no entorno num raio de 100m; 

 

Com base nos dados do Geobahia (2017), não há cursos d’água existentes no raio de 

100 m. No entanto há um curso hídrico próximo ao Reserva Parque (empreendimento 

vizinho) no qual receberá o efluente líquido tratado deste empreendimento. 

 

4.3.10. Caracterização da paisagem local, com indicação das áreas verdes e dos 

pontos de destaque na paisagem; 

 

A paisagem local ainda abriga remanescentes de vegetação secundária que vem 

sofrendo historicamente redução da vegetação em virtude da ação antrópica contínua 

sob a forma de desmatamento, exploração dos recursos naturais, urbanização, 

poluição, ocupação humana desordenada e fragmentação da vegetação. 

 

A fisionomia vegetacional encontra-se modificada por ações antrópicas, não 

apresentando mais as suas características originais, sendo constituída atuamente por 

uma vegetação composta por gramíneas e espécies ruderais, alguns indivíduos 
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arbóreos, em virtude das áreas serem antigos sítios, apresentando espécies 

ornamentais e nativas ao fundo dos terrenos. 

 

4.3.11. Indicação de bens culturais tombados e/ou registrados, seja no âmbito 

municipal, estadual ou federal, na área de vizinhança definida; 

 

Não foram identificado nas consultas feitas no Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan) bens culturais tombados ou registrados nas áreas de 

influência da vizinhança  

 

 

5. ANÁLISE DOS IMPACTOS NA VIZINHANÇA 

 

5.1 Síntese do Diagnóstico Ambiental 

 

5.1.1 Meio Físico 

 

O município de Camaçari possui um clima tropical quente úmido de temperaturas 

médias anuais equivalentes a 25 graus centígrados. Os períodos chuvosos são entre os 

meses de abril a junho, a síntese das características climáticas é apresentada na 

Tabela 01. 

 

 
Tabela 1. Características climáticas da região do empreendimento. 

Fonte: INMET. 
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A geomorfologia local da área do empreendimento pode ser dividida em duas 

unidades morfoestrutural: Planalto Cristalinos e Planície Litorânea. Sendo a mesma 

dividida em quatro unidades geomorfológica: Planícies Marinhas e Fluviomarinha, 

Depósitos Eólicos e Tabuleiros Pré-Litorâneos. É importante enfatizar que a região de 

estudo se encontra em uma zona de perímetro urbana, obras de engenharia como 

cortes, aterros e terraplanagem modificaram as feições naturais. 

 

Segundo a classificação do Sistema Brasileiro de Classificação de solo, na área de 

influência do empreendimento está associada ao Argissolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico – PVad, Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico – LVad, os Neossolos 

Quartzorênicos – RQ. 

 

A área do empreendimento está inserida dentro da macrobacia hidrográfica do 

Recôncavo Norte, sendo a subbacia a qual a área de estudo está contida é o do rio 

Joanes, que possui sua nascente no município de São Sebastião do Passé, passa por 

alguns municípios e deságua na divisa de Lauro de Freitas e Camaçari. 

 

5.1.2 Meio Biótico 

 

A área proposta para a construção do empreendimento encontra-se inserida na região 

do Domínio Mata Atlântica, contudo possui uma fitofisionomia de restinga e possui 

uma vegetação degradada (Figura 12). 
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Figura 12. Mapa de Vegetação Regional 

 

Esta região vem sofrendo historicamente redução da vegetação em virtude da ação 

antrópica contínua sob a forma de desmatamento, exploração dos recursos naturais, 

urbanização, poluição, ocupação humana desordenada e fragmentação da vegetação. 
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Figura 13. Vista da área de estudo 

 

Dentre as espécies vegetais encontradas na área podemos citar o coqueiro (Cocos 

nucifera L), a mangueira (Mangifera indica L), o cajueiro (Anacardium occidentale L), 

sombreiro (Clitoria fairchildiana R.A.Howard) e o dendezeiro(Elaeis guineensis Jacq.) 

dentre outras como sansão-do-campo (Mimosa caesalpiniifolia Benth), aroeira 

(Schinus terebinthifolius Raddi), pau-pombo (Tapirira guianensis Aubl.),o mutambo 

(Guazuma ulmifolia Lam.), o bilreiro (Guarea guidonia (L.) Sleumer), o camboatá 

(Cupania sp.) o licuri (Syagrus coronata), o ingá (Inga sp.), a grandiúva (Trema 

micrantha (L.) Blume) e embaúba (Cecropia sp.). 

 

Não foram identificadas espécies da flora ameaçada de extinção conforme a Portaria 

nº 40, de 21 de agosto de 2017, que apresenta a Lista Oficial das Espécies Endêmicas 

da Flora Ameaçadas de Extinção do Estado da Bahia. 

 

A fauna apresenta-se escassa, em decorrência da destruição dos seus habitats devido 

ao desmatamento, resultando na redução da oferta de alimentos e locais de refúgio, 

por conta de ser uma área já antropizada. 

 

Durante a visita foram avistados representantes da avifauna como o bem-te-vi 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766), o cambacica Coereba flaveola(Linnaeus, 1758), 

quero-quero Vanellus chilensis (Molina, 1782), anum-preto Crotophaga ani 

(Linnaeus,1758)sendo estas aves bem adaptáveis a ambientes alterados, além do 

carcará Caracara plancus (Miller, 1777). Também foi verificado próximo às 
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construções e muros o calango (Tropidurus sp.), espécie bem adaptável à ambientes 

alterados. 

 

Em virtude da proximidade de remanecentes de vegetação nativa, pode-se considerar 

a existência de outras espécies da fauna não encontradas nas buscas visuais ativas. Não 

foram identificadas espécies da fauna ameaçada de extinção conforme Portaria nº 37, 

de 15 de agosto de 2017, que divulga a Lista de Espécies da Fauna Ameaçadas de 

Extinção do Estado da Bahia. 

 

5.1.3 Meio Socioeconômico 

 

Camaçari está localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), uma das regiões 

mais importantes do estado da Bahia, abrigando a Capital do estado e também 

desempenhando um papel importante na densidade demográfica, sendo a região 

econômica que mais apresenta crescimento populacional (SEI, 2003).  

O município apresenta o maior território da RMS, com área total de 784,658 km² e 

representa 18% da área total da RMS. O acesso a Camaçari pode ser realizado de pela 

Estrada do Coco (BA -099), entrando pela Estrada da Cascalheira (BA-526) até a sede, 

outra opção é partir da Avenida Paralela, seguir pela estrada do CIA- Aeroporto (BA-

535) e seguir pela via Parafuso (BA-531). A BR-324 também é via de acesso, no 

entanto, deve-se seguir pelo CIA, através da Ceasa, e na BR-324 deve pegar a BA-093 

até chegar à sede.  

O município é dividido em 3 distritos: Distrito Sede, Distrito de Monte Gordo e Distrito 

de Abrantes e limita-se ao norte com Mata de São João, ao sul com Lauro de Freitas, ao 

sudoeste com Simões Filho, a oeste com Dias d'Ávila e leste com o Oceano Atlântico. 

Em 2015, o salário médio mensal era de 4.3 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 28.6%. Na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava as posições 4 de 417 e 5 de 417, respectivamente. Já na 

comparação com cidades do país todo, ficava na posição 30 de 5570 e 611 de 5570, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio 

salário mínimo por pessoa, tinha 41.5% da população nessas condições, o que o 

colocava na posição 394 de 417 dentre as cidades do estado e na posição 2547 de 5570 

dentre as cidades do Brasil (IBGE, 2017). 
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Salário médio mensal dos 

trabalhadores formais [2015] 
4,3 salários mínimos 

Pessoal ocupado [2015] 81.983 pessoas 

População ocupada [2015] 28,6 % 

Percentual da população com 

rendimento nominal mensal per 

capita de até 1/2 salário 

mínimo [2010] 

41,5 % 

Quadro 4. Trabalho e Rendimento 

 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 

4.7 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.1. Na comparação com 

cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na 

posição 87 de 417. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava 

a 28 de 417. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 96.7 em 2010. 

Isso posicionava o município na posição 284 de 417 dentre as cidades do estado e na 

posição 3987 de 5570 dentre as cidades do Brasil (IBGE, 2017). 

 
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] 96,7 % 

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2015] 4,7 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2015] 4,1 

Matrículas no ensino fundamental[2015] 37.180 matrículas 

Quadro 5. Educação 

 

Em 2014, tinha um PIB per capita de R$ 62409.50. Na comparação com os demais 

municípios do estado, sua posição era de 4 de 417. Já na comparação com cidades do 

Brasil todo, sua colocação era de 129 de 5570. Em 2015, tinha 61.5% do seu orçamento 

proveniente de fontes externas. Em comparação às outras cidades do estado, estava 

na posição 372 de 417 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 4782 

de 5570 (IBGE, 2017). 
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PIB per capita [2014] R$  62.409,5 

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015] 61,5 % 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) [2010] 

0,694 

Quadro 6. Economia 

 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 15.04 para 1.000 nascidos vivos. 

As internações devido a diarreias são de 0.2 para cada 1.000 habitantes. Comparado 

com todos os municípios do estado, fica nas posições 227 de 417 e 353 de 417, 

respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 

2028 de 5570 e 4284 de 5570, respectivamente. 

 
Mortalidade Infantil [2014] 15,04 óbitos por mil nascidos vivos 

Internações por diarreia [2016] 0,2 internações por mil habitantes 

Estabelecimentos de Saúde 

SUS[2009] 

64 estabelecimentos 

Quadro 7. Saúde 

 

5.2 Impactos Durante a Fase de Implantação 

 

5.2.1 Demolição (Geração de Resíduos) 

 

A demolição será manualmente para a retirada de eventuais materiais perigosos e dos 

materiais recicláveis (classes B e D). Após esse procedimento as estruturas de concreto 

serão demolidas mecanicamente com a geração de resíduos da classe A. 

 

5.2.2 Biota (Redução da Vegetação) 

 

Para os serviços de limpeza do terreno será prevista a  supressão de vegetação rasteira 

e de porte arbóreo presentes no imóvel. As árvores não formam comunidade florestal, 

ou seja, são parte do componente paisagístico do sítio ou simplesmente uma vegetação 
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em regeneração. 

 

Os indivíduos arbóreos não possuem grande relevância paisagística quanto a serem 

de espécies raras, de baixa frequência, nem são de difícil reprodução ou crescimento 

lento, muitas são frutíferas e fazem parte do pomar desses imóveis.  

 

5.2.3 Topografia (Alteração no Relevo) 

 

Para a construção do empreendimento, será necessário proceder à movimentação de 

terra. O material a ser escavado deverá ser aproveitado no próprio terreno, havendo 

necessidade de mais material (aterro), o mesmo será proveniente de jazida 

devidamente licenciada. 

 

5.2.4 Fluxo de Veículos (Aumento do Número de Veículos) 

 

A fase de implantação do empreendimento causará impactos à vizinhança gerados pela 

circulação de veículos pesados, tais como caminhões e transporte de maquinário, que 

passarão a circular com mais frequência nas vias principal e secundária. Este aumento 

poderá gerar interferências sobre o sistema viário e conflitos com pedestres. 

 

Serão adotadas medidas de sinalização da área da obra e umectação para minimizar 

os efeitos decorrentes do material particulado 

 

5.2.5 Vias de Acesso (Deterioração das Vias) 

 

A fase de implantação do empreendimento também causará impactos à vizinhança 

gerados pela circulação de veículos pesados, podendo ocasionar deterioração das vias 

pelas quais passarão a circular, principalmente àquelas que não possuem 

pavimentação, que em períodos chuvosos pode agravar ainda mais a situação com a 

formação de erosões e acúmulos de água, dificultado, sobretudo o transito de 

veículos menores e de pedestres, ainda que haja pouco fluxo de pessoas na região. 

 
Serão adotadas medidas de monitoramento e reparos das vias de acesso a serem 

utilizadas durante as atividades da obra. 
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5.2.6 Qualidade do Solo (Contaminação do Solo) 

 

A dinâmica de canteiro-de-obras apresenta inúmeras atividades que envolvem 

produtos, equipamentos/máquinas, veículos e pessoas que podem ocasionar a 

exposição de matérias (sólidos ou líquidos) ao contato com o solo, acarretando assim 

contaminações. Todavia, a Tenda possui rigorosos procedimentos de segurança e 

contingência para prevenção e minimização deste impacto.  

5.2.7 Qualidade da Água (Contaminação da Água) 

 

A dinâmica de canteiro-de-obras apresenta inúmeras atividades que envolvem 

produtos, equipamentos/máquinas, veículos e pessoas que podem ocasionar a 

exposição de matérias (sólidos ou líquidos) ao contato com o lençol ou corpos hídricos 

superficiais próximos, acarretando assim contaminações. Todavia, a Tenda possui 

rigorosos procedimentos de segurança e contingência para prevenção e minimização 

deste impacto. 

 

5.2.8 Qualidade do Ar (Alteração da Qualidade do Ar) 

 

As emissões atmosféricas durante a obra se resumem àquelas provenientes do 

transporte de materiais e resíduos e pelo uso de máquinas e equipamentos que 

utilizam óleo diesel para seu funcionamento. Todavia, a Tenda possui rigorosos 

procedimentos de segurança e contingência para prevenção e minimização deste 

impacto. 

 

5.2.9 Ruídos (Poluição Sonora) 

 

No que diz respeito à emissão sonora, os maiores níveis de ruído esperados para o 

empreendimento estão na fase de obras e possuem caráter provisório. Dentre os 

equipamentos a serem utilizados na obra e que devem causar maior nível de ruído 

estão: bate-estaca, betoneira, escavadeira, retroescavadeira, martelete, serra-elétrica 

e gerador móvel. Estes devem gerar níveis de ruído próximo a 90 decibéis. 

 
Será realizado o monitoramento de ruídos e adoção de medidas preventivas para 

redução dos ruídos gerados pelo maquinário e veículos da obra. 
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5.2.10 Água (Aumento da Demanda) 

 

A implantação de novos empreendimentos requer uma demanda muita elevada de 

água na obra, precisando ser dimensionada e identificadas às fontes de fornecimento 

pelo executor da mesma. 

 

Em virtude disso, obteve-se a viabilidade junto a EMBASA, assim como a proposição 

de medidas para o uso consciente, conservação e reaproveitamento da água durante a 

obra. 

 

5.2.11 Águas Pluviais (Lixiviação) 

 

Possibilidade de alteração da qualidade da água dos cursos hídricos pelo carreamento 

de material particulado. Por isso, será implantado um Sistema de Drenagem e medidas 

de monitoramento deste sistema durante toda a obra. 
 

5.2.12 Energia (Aumento da Demanda) 

 

A atividade prevista para o empreendimento não gera consumo excessivo de energia, 

que será fornecida pela COELBA. Também poderão ser utilizados geradores a diesel. 

 

5.2.13 Combate a Incêndio (Aumento do Risco de Incêndio) 

 

É obrigatória a adoção de medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de 

prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e 

equipamentos do canteiro de obras. Haverá um sistema de alarme capaz de dar sinais 

perceptíveis em todos os locais da construção. 

 

5.2.14 Empregos (Aumento da oferta de empregos e incremento na 

microeconomia) 

 

A implantação de um empreendimento gera empregos diretos e indiretos, bem como 

um incremento na microeconomia uma vez que é necessária toda uma logística que 

envolve transporte, alimentação e aquisição de materiais e outros serviços inerentes à 

atividade. 
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5.2.15 Tributos e Impostos (Aumento na arrecadação de tributos e impostos) 

 

Durante a fase de implantação do empreendimento haverá arrecadação de tributos 

para o município de Camaçari. 

 

5.2.16 Comércio e Serviços (Aumento da demanda por suprimentos e serviços 

necessários à obra) 

 

Durante a fase de implantação do empreendimento está previsto um aumento da 

demanda por bens e serviços e consequentemente da circulação de mercadorias e 

capitais, estimulando a economia local. 
 

5.3 Impactos Durante a Fase de Operação 

 

5.3.1 Arborização (Redução da Arborização Urbana) 

 

A adição de elementos arbóreo gera um ecossistema antropizado, típico do ambiente 

das cidades, traz inúmeros benefícios. Logo, torna-se fundamental arborizar as 

cidades, salientando a importante função que a vegetação urbana tem como 

amenizadora da poluição, além das funções ambientais, energéticas e paisagísticas, de 

modo a alcançar um equilíbrio e uma significativa melhoria na qualidade de vida. 

 

5.3.2 Qualidade do Solo (Contaminação do Solo) 

 

Os resíduos sólidos e efluentes decorrentes das atividades que envolvem materiais, 

equipamentos, veículos e pessoas, quando não gerenciados podem acarretar 

contaminações no solo. 

 

5.3.3 Permeabilidade do Solo (Redução da Permeabilidade do Solo) 

 

O empreendimento, apesar de impermeabilizar uma parte de sua área, oferece 

muitas áreas verdes permeáveis e um sistema de drenagem de coleta de água pluvial 

dimensionado para o correto redirecionamento dos fluxos.  

 

O empreendimento a depender da eficiência do seu sistema de drenagem de águas 

pluviais, pode apresentar problemas em períodos de pico de chuvas, principalmente 
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aqueles associados a cheias de córregos e rios da região.  

 

5.3.4 Qualidade da Água (Contaminação da Água) 

 

A dinâmica de canteiro-de-obras apresenta inúmeras atividades que envolvem 

produtos, equipamentos/máquinas, veículos e pessoas que podem ocasionar a 

exposição de matérias (sólidos ou líquidos) ao contato com o lençol ou corpos hídricos 

superficiais próximos, acarretando assim contaminações. 

 

5.3.5 Qualidade do Ar (Alteração da Qualidade do Ar) 

 

Na fase de operação, as alterações da qualidade do ar normalmente são geradas a partir 

da queima de combustíveis fósseis (óleo diesel, gás natural e gasolina) ou ainda pela 

emissão de material pulverulento. Há de se considerar que a emissão exclusiva pelo 

empreendimento é reduzida e sozinha não altera a qualidade do ar. 

 

5.3.6 Ruídos (Poluição Sonora) 

 

Durante a operação do empreendimento espera-se ruído apenas no interior das 

edificações. Sendo assim, não se espera incômodos significativos na vizinhança por 

esse motivo. Não obstante, medidas educativas podem ser desenvolvidas a fim de 

inibir a poluição sonora.  

 

5.3.7 Ventilação (Redução da Ventilação) 

 

O empreendimento constituído segue os afastamentos das divisas frontais, laterais e 

de fundos previstos. Assim, a aeração e a ventilação não serão impactadas, uma vez 

que os afastamentos projetados não impedem a circulação direta dos ventos 

predominantes. 

 

5.3.8 Sombreamento (Redução de Insolação) 

 

Do ponto de vista do sombreamento, o empreendimento causa influência direta em 

alguns terrenos e imóveis do entorno imediato. Contudo, a abrangência deste 

sombreamento é restrita a um pequeno grupo, não podendo assim ser motivo de 

impedimento para implantação dos edifícios, principalmente por se tratar de um 
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gabarito recorrente previsto para o bairro, sendo assim harmônico em relação ao seu 

entorno.  

 

O gabarito máximo alcançado pelas edificações é de 14,30m de altura, assim estes não 

se tornam obstáculos para os vizinhos ou ocasionando o sombreamento e a falta 

ventilação, diante do distanciamento de um empreendimento para o outro e a 

extensão dos terrenos. 

 

Ainda no que diz respeito à análise do sombreamento causado pelas edificações do 

empreendimento, pode-se dizer que sua principal influência é dentro do seu próprio 

terreno, ou seja, a principal influência se dá nele próprio. 

 

5.3.9 Paisagem (Alteração da Paisagem) 

 

As edificações do empreendimento respeitam o gabarito permitido pela legislação 

municipal de uso e ocupação do solo. Adicionalmente, as edificações não se encontram 

próximas de horizonte visual de ruas e praças, sejam naturais, em orlas de mar ou 

lagoa. Também não se verifica existência de vistas públicas notáveis, não causando, 

assim, interferência significativa no campo visual de bens tombados ou referenciais ou 

de interesse cultural. 

 

Assim como o partido arquitetônico e os pequenos volumes de movimentação de terra 

não alteram a morfologia original do terreno, a tipologia arquitetônica escolhida 

também não impacta com a das edificações vizinhas, que acompanha o mesmo padrão 

de construção e tipologia de edifícios residenciais próximos. 

 

5.3.10 Água (Aumento da Demanda) 

 

Diretamente correlacionado à instalação do empreendimento, o incremento do 

número de residentes na área de vizinhança impactará numa demanda muita elevada 

de água, sendo o seu dimensionamento parte do projeto do reservatório para 

abastecimento do empreendimento. 

 

5.3.11 Energia (Aumento da Demanda) 

 

Da mesma maneira que a água, a fase de operação do empreendimento requer uma 
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demanda elevada por energia, necessitando da viabilidade por parte da 

concessionária de energia (COELBA). Pode-se considerar também, sistemas de 

autônomos, para que em situações de queda de energia, seja pelo menos garantida a 

iluminação de emergência e serviços de segurança. 

 

5.3.12 Fluxo de Veículos (Aumento do Número de Veículos) 

 

A fase de operação do empreendimento causará pouco impacto à vizinhança 

decorrentes da entrada e saída de veículos, podendo ser mais expressivo nos horários 

de pico, considerando que o percurso do empreendimento até a Rodovia BA 099 

(Estrada do Coco), passa Rua Colônia Boa União, que não é duplicada. 

 

5.3.13 Fluxo de Veículos (Aumento da Demanda por Transporte Público) 

 

A fase de operação do empreendimento poderá causar impactos à vizinhança gerados 

pela demanda por transportes públicos. Todavia, o volume a ser gerado é 

absolutamente compatível com a infraestrutura existente, com a capacidade viária e 

com a rede de transporte coletivo. A contribuição para as linhas do transporte coletivo 

deverá ser absorvida pela oferta atual, devido às características do empreendimento. 

 

5.3.14 Empregos (Aumento da oferta de empregos e incremento na 

microeconomia) 

 

Um condomínio gera empregos diretos e indiretos, em relação aos diretos temos 

aqueles relacionados com a segurança, guarita, limpeza, jardinagem e manutenção e 

os indiretos associados às demandas dos moradores, o que de certa forma incrementa 

a microeconomia. 

 

5.3.15 Educação (Aumento da Demanda por Estabelecimentos de Educação) 

 

Verifica-se que na área de vizinhança do empreendimento não há grande oferta de 

equipamentos públicos e privados para receber a demanda por novas matrículas em 

creches e no ensino infantil, fundamental e médio. No entanto, o empreendimento irá 

doar uma área para implantação de uma creche escola, ampliando a oferta para este 

público. No que se refere às outras demandas, vala reforça que a região está muito 

próxima a sede de Abrantes onde existem opções de escolas públicas e privadas de 
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fácil acesso por transporte coletivo. 

 

5.3.16 Saúde (Aumento da Demanda por Estabelecimentos de Saúde) 

 

Adicionalmente, não se verificou a existência de grande número de unidades de saúde 

pública que podem atender a demanda. No entanto, a região está muito próxima da 

sede Abrantes onde existem outras opções de equipamentos de saúde públicos e 

privados. Esses equipamentos possuem fácil acesso por meio de transporte coletivo. 

 

5.3.17 Tributos e Impostos (Aumento na arrecadação de tributos e impostos) 

 

Durante a fase de operação do empreendimento haverá arrecadação de tributos para 

o município de Camaçari.  

 

5.3.18 Comércio e Serviços (Aumento da demanda por suprimentos e serviços 

necessários ao condomínio) 

 

Durante a fase de operação do empreendimento, está previsto um aumento da 

demanda por bens e serviços e consequentemente da circulação de mercadorias e 

capitais, estimulando a economia local. 

 

5.3.19 Habitação (Aumento da Oferta de Habitação) 

 

Com a implantação do empreendimento será aumentada a oferta de habitação 

financiada, contribuindo para regulação do mercado imobiliário da região. 

 

5.3.20 Habitação (Aumento do Adensamento Populacional) 

 

O crescimento e a ocupação desta zona foram planejados de modo a não permitir as 

invasões clandestinas e, evitando o aumento rápido de áreas desordenadas sem 

infraestrutura e sem parâmetros urbanísticos. O zoneamento e a setorização orientam 

e direcionam as atividades por área, controlando a mudança na paisagem urbana local. 

 

O empreendimento irá promover um incremento populacional, aumentando a 

densidade de ocupação atual do imóvel, que impacta na densidade urbana da área de 

vizinhança, uma vez que serão adicionadas 280 unidades habitacionais, promovendo 
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um incremento de cerca de 840 habitantes. 

 

Considerando a população atual da área de vizinhança e o impacto causado pela 

implantação do empreendimento, haverá um aumento na densidade urbana do bairro, 

ainda que as perspectivas sejam a substituição gradativa de sítios por condomínios 

residenciais verticais, em uma área urbana em consolidação. 

 

5.3.21 Habitação (Valorização da Vizinhança) 

 

A substituição de terrenos por condomínios, associado à melhoria de infraestrutura, 

vem conferindo ao bairro uma valoração imobiliária significativa em comparação a 

outros bairros do mesmo município. Considerando ainda as melhorias na região já 

realizadas por esta mesma construtora na implantação do Residencial Gênova. 

 

Isto se dá ao fato do acesso facilitado a Lauro de Freitas, Salvador e a sede de Camaçari, 

além da proximidade de uma rodovia importantes da região que é BA 099 (Estrada do 

Coco) e também da BA 531 (Cascalheira), indicando assim uma tendência à valorização 

dos imóveis da região. 
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6. MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NA VIZINHANÇA 

 

A matriz trata de forma sintética a apresentação e dimensionamento dos impactos 

identificados no levantamento, permitindo assim uma compreensão das alterações 

impostas no meio ambiente e na infraestrutura, segundo uma visão global, abrangendo 

as interrelações dos vários aspectos estudados, as consequências impactantes e as 

medidas para compensá-las ou mitigá-las. 

 

Esta matriz ainda apresenta os impactos previstos analisados, definindo e 

classificando, segundo os critérios a seguir expostos, relacionando ainda às medidas 

mitigadoras sugeridas. 

 

Critérios de classificação dos impactos:  

 

1. Consequência: indica se o impacto tem efeitos benéficos/positivos (P) ou 

adversos/negativos (N). 

 

2. Abrangência: indica os impactos cujos efeitos se fazem sentir na área do 

empreendimento e da vizinhança: direto (D), ou que podem afetar áreas geográficas 

mais abrangentes: indiretos (I).  

 

3. Intensidade: refere-se ao grau do impacto sobre o elemento estudado, podendo ser 

alta (1), média (2) ou baixa (3), segundo a intensidade com que as características 

ambientais possam ser modificadas.  

 

4. Tempo: refere-se à duração do impacto, podendo ser permanente (P), temporário 

(T) ou cíclico (C).  
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MATRIZ DE IMPACTOS NA VIZINHANÇA 
Consequência (benéficos/positivos (P); adversos/negativos (N)) / Abrangência (direto (D); indiretos (I)) / 
Intensidade (alta (1) média (2) baixa (3)) / Tempo (permanente (P) temporário (T) cíclico (C)).  

Fase Componente/Intervenção Impactos Previstos 

Avaliação Medidas 

Consequência Abrangência Intensidade Tempo 
Mitigadoras ou 

Compensatórias 

IM
P

L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

 

5.2.1 Demolição 
Geração de Resíduos da 

Demolição 
N D 1 T 

Destinação Adequada 
dos Resíduos Gerados 

5.2.2 Biota 
Redução de habitats 

decorrentes da limpeza 
e remoção da vegetação  

N D 2 P 

Execução do Resgate 
da Fauna e da Flora 
na área do 
empreendimento. 

5.2.3 Topografia 
Alteração no relevo em 

decorrência da 
movimentação de terra 

N D 2 T 

Medidas de controle 
de processos erosivos 
e PRAD, caso 
necessário. 

5.2.4 Fluxo de Veículos 
Aumento do número de 

veículos na região 
N D 3 T Sinalização da área 

da obra e umectação 
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MATRIZ DE IMPACTOS NA VIZINHANÇA 
Consequência (benéficos/positivos (P); adversos/negativos (N)) / Abrangência (direto (D); indiretos (I)) / 
Intensidade (alta (1) média (2) baixa (3)) / Tempo (permanente (P) temporário (T) cíclico (C)).  

Fase Componente/Intervenção Impactos Previstos 

Avaliação Medidas 

Consequência Abrangência Intensidade Tempo 
Mitigadoras ou 

Compensatórias 

para não levantar 
material particulado 

5.2.5 Vias de Acesso 
Deterioração das Vias 

de Acesso 
N D 3 T 

Monitoramento e 
Reparos das Vias de 
Acesso 

5.2.6 Qualidade do Solo 
Contaminação do solo 

por efluentes e/ou 
resíduos 

N D 2 P 
Controle de Produtos 
Perigosos, Efluentes 
Sanitários e PGRCC 

5.2.7 Qualidade da Água 

Contaminação de águas 
superficiais e 

subterrâneas por 
efluentes e/ou resíduos 

N I 1 P 
Controle de Produtos 
Perigosos, Efluentes 
Sanitários e PGRCC 



 

 
RELATÓRIO TÉCNICO 

 
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 

Licenciamento Ambiental – Residencial Vila Romana II 

N° INTERNO REVISÃO PÁGINA 
TIPO DE EMISSÃO 

A - PRELIMINAR C - CONHECIMENTO 

PC-TR-00018/2017 01 56/72 B - APROVAÇÃO D - CANCELAMENTO 
 

TBILISI AMBIENTAL Soluções Sustentáveis 
www.tbilisiambiental.com.br | contato@tbilisiambiental.com.br 

 

MATRIZ DE IMPACTOS NA VIZINHANÇA 
Consequência (benéficos/positivos (P); adversos/negativos (N)) / Abrangência (direto (D); indiretos (I)) / 
Intensidade (alta (1) média (2) baixa (3)) / Tempo (permanente (P) temporário (T) cíclico (C)).  

Fase Componente/Intervenção Impactos Previstos 

Avaliação Medidas 

Consequência Abrangência Intensidade Tempo 
Mitigadoras ou 

Compensatórias 

5.2.8 Qualidade do Ar 

Alteração na qualidade 
do ar decorrente de 

material particulado e 
emissões 

N D 2 T 
Medidas de controle 
de particulados e 
emissões 

5.2.9 Ruídos 
Poluição sonora 

decorrentes de veículos 
e equipamentos 

N D 3 T 
Monitoramento de 
Ruídos e Medidas 
preventivas 

5.2.10 Água 
Aumento da demanda 

por água 
(indisponibilidade) 

N I 2 T 

Medidas de 
Conservação / 
Viabilidade junto a 
EMBASA 



 

 
RELATÓRIO TÉCNICO 

 
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 

Licenciamento Ambiental – Residencial Vila Romana II 

N° INTERNO REVISÃO PÁGINA 
TIPO DE EMISSÃO 

A - PRELIMINAR C - CONHECIMENTO 

PC-TR-00018/2017 01 57/72 B - APROVAÇÃO D - CANCELAMENTO 
 

TBILISI AMBIENTAL Soluções Sustentáveis 
www.tbilisiambiental.com.br | contato@tbilisiambiental.com.br 

 

MATRIZ DE IMPACTOS NA VIZINHANÇA 
Consequência (benéficos/positivos (P); adversos/negativos (N)) / Abrangência (direto (D); indiretos (I)) / 
Intensidade (alta (1) média (2) baixa (3)) / Tempo (permanente (P) temporário (T) cíclico (C)).  

Fase Componente/Intervenção Impactos Previstos 

Avaliação Medidas 

Consequência Abrangência Intensidade Tempo 
Mitigadoras ou 

Compensatórias 

5.2.11 Águas Pluviais Aumento da lixiviação N I 2 P 
Projeto de Sistema de 
Drenagem e 
monitoramento 

5.2.12 Energia 
Aumento da demanda 

por energia 
N I 2 T 

Medidas de 
Conservação / 
Viabilidade junto a 
COELBA 

5.2.13 Combate a Incêndio 
Aumento do risco de 

acidentes 
N D 2 T 

Implantação do 
Programa de 
Combate a Incêndios 
/ Treinamentos 
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MATRIZ DE IMPACTOS NA VIZINHANÇA 
Consequência (benéficos/positivos (P); adversos/negativos (N)) / Abrangência (direto (D); indiretos (I)) / 
Intensidade (alta (1) média (2) baixa (3)) / Tempo (permanente (P) temporário (T) cíclico (C)).  

Fase Componente/Intervenção Impactos Previstos 

Avaliação Medidas 

Consequência Abrangência Intensidade Tempo 
Mitigadoras ou 

Compensatórias 

5.2.14 Empregos 
Aumento da oferta de 

empregos e incremento 
na microeconomia 

P I 3 T 
Priorizar a 
contratação de mão-
de-obra local 

5.2.15 Tributos e Impostos 
Aumento na 

arrecadação de tributos 
e impostos 

P I 2 T não se aplica 

5.2.16 Comércio e Serviços 

Aumento da demanda 
por suprimentos e 

serviços necessários à 
obra 

P I 2 T não se aplica 

O
p

e
ra

çã
o

 5.3.1 Arborização 
Redução da 

Arborização Urbana 
N D 2 P Projeto paisagístico 

que contemple 
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MATRIZ DE IMPACTOS NA VIZINHANÇA 
Consequência (benéficos/positivos (P); adversos/negativos (N)) / Abrangência (direto (D); indiretos (I)) / 
Intensidade (alta (1) média (2) baixa (3)) / Tempo (permanente (P) temporário (T) cíclico (C)).  

Fase Componente/Intervenção Impactos Previstos 

Avaliação Medidas 

Consequência Abrangência Intensidade Tempo 
Mitigadoras ou 

Compensatórias 

espécies arbóreas 
nativas 

5.3.2 Qualidade do Solo 
Contaminação do solo 

por efluentes e/ou 
resíduos 

N D 2 P 
Medidas de 
Seguranças / ETE / 
PGRS 

5.3.3 Permeabilidade do 
Solo 

Redução da 
permeabilidade do solo 

N D 2 P 

Projeto de Sistema de 
Drenagens / Áreas 
Verdes / Pisos 
permeáveis 

5.3.4 Qualidade da Água Contaminação de águas 
superficiais e lençóis 

N D 2 P 
Medidas de 
Seguranças/ ETE / 
PGRS 
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MATRIZ DE IMPACTOS NA VIZINHANÇA 
Consequência (benéficos/positivos (P); adversos/negativos (N)) / Abrangência (direto (D); indiretos (I)) / 
Intensidade (alta (1) média (2) baixa (3)) / Tempo (permanente (P) temporário (T) cíclico (C)).  

Fase Componente/Intervenção Impactos Previstos 

Avaliação Medidas 

Consequência Abrangência Intensidade Tempo 
Mitigadoras ou 

Compensatórias 

por efluentes e/ou 
resíduos 

5.3.5 Qualidade do Ar 
Alteração na qualidade 

do ar decorrente de 
emissões 

N D 1 P não se aplica 

5.3.6 Ruídos 
Poluição sonora 

decorrentes de veículos 
e equipamentos 

N D 1 P Medidas educativas 

5.3.7 Ventilação Alteração na ventilação N D 1 P não se aplica 

5.3.8 Sombreamento 
Alteração na 
iluminação 

N D 1 P não se aplica 
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MATRIZ DE IMPACTOS NA VIZINHANÇA 
Consequência (benéficos/positivos (P); adversos/negativos (N)) / Abrangência (direto (D); indiretos (I)) / 
Intensidade (alta (1) média (2) baixa (3)) / Tempo (permanente (P) temporário (T) cíclico (C)).  

Fase Componente/Intervenção Impactos Previstos 

Avaliação Medidas 

Consequência Abrangência Intensidade Tempo 
Mitigadoras ou 

Compensatórias 

5.3.9 Paisagem Poluição Visual N D 2 P não se aplica 

5.3.10 Água 
Aumento da demanda 

por água 
(indisponibilidade) 

N I 3 P 

Medidas de 
Conservação e Reuso 
/ Viabilidade junto a 
EMBASA 

5.3.11 Energia 
Aumento da demanda 

por energia 
(indisponibilidade) 

N I 3 P 

Medidas de 
Conservação / 
Viabilidade junto a 
COELBA 

5.3.12 Fluxo de Veículos 
Aumento do número de 

veículos na região 
N D 2 P 

Melhoria na malha 
viária 



 

 
RELATÓRIO TÉCNICO 

 
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 

Licenciamento Ambiental – Residencial Vila Romana II 

N° INTERNO REVISÃO PÁGINA 
TIPO DE EMISSÃO 

A - PRELIMINAR C - CONHECIMENTO 

PC-TR-00018/2017 01 62/72 B - APROVAÇÃO D - CANCELAMENTO 
 

TBILISI AMBIENTAL Soluções Sustentáveis 
www.tbilisiambiental.com.br | contato@tbilisiambiental.com.br 

 

MATRIZ DE IMPACTOS NA VIZINHANÇA 
Consequência (benéficos/positivos (P); adversos/negativos (N)) / Abrangência (direto (D); indiretos (I)) / 
Intensidade (alta (1) média (2) baixa (3)) / Tempo (permanente (P) temporário (T) cíclico (C)).  

Fase Componente/Intervenção Impactos Previstos 

Avaliação Medidas 

Consequência Abrangência Intensidade Tempo 
Mitigadoras ou 

Compensatórias 

5.3.13 Fluxo de Veículos 
Aumento da demanda 
por transporte público 

N D 3 P 
Melhoria na 
qualidade do serviço. 

5.3.14 Empregos 
Aumento da oferta de 

empregos e incremento 
na microeconomia 

P I 1 P 
Priorizar a 
contratação de mão-
de-obra local 

5.3.15 Educação 
Aumento da demanda 
por estabelecimentos 

de ensino 
N I 1 P Não se aplica 

5.3.16 Saúde 
Aumento da demanda 
por estabelecimentos 

de saúde 
N I 1 P Não se aplica 
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MATRIZ DE IMPACTOS NA VIZINHANÇA 
Consequência (benéficos/positivos (P); adversos/negativos (N)) / Abrangência (direto (D); indiretos (I)) / 
Intensidade (alta (1) média (2) baixa (3)) / Tempo (permanente (P) temporário (T) cíclico (C)).  

Fase Componente/Intervenção Impactos Previstos 

Avaliação Medidas 

Consequência Abrangência Intensidade Tempo 
Mitigadoras ou 

Compensatórias 

5.3.17 Tributos e Impostos 
Aumento na 

arrecadação de tributos 
e impostos 

P I 2 P Não se aplica 

5.3.18 Comércio e Serviços 
Aumento da demanda 

por suprimentos e 
serviços da operação 

P I 2 P Não se aplica 

5.3.19 Habitação 
Aumento da oferta de 

habitação 
P I 1 T Não se aplica 

5.3.20 Habitação 
Aumento do 

adensamento 
populacional 

P D 1 P Não se aplica 



 

 
RELATÓRIO TÉCNICO 

 
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 

Licenciamento Ambiental – Residencial Vila Romana II 

N° INTERNO REVISÃO PÁGINA 
TIPO DE EMISSÃO 

A - PRELIMINAR C - CONHECIMENTO 

PC-TR-00018/2017 01 64/72 B - APROVAÇÃO D - CANCELAMENTO 
 

TBILISI AMBIENTAL Soluções Sustentáveis 
www.tbilisiambiental.com.br | contato@tbilisiambiental.com.br 

 

MATRIZ DE IMPACTOS NA VIZINHANÇA 
Consequência (benéficos/positivos (P); adversos/negativos (N)) / Abrangência (direto (D); indiretos (I)) / 
Intensidade (alta (1) média (2) baixa (3)) / Tempo (permanente (P) temporário (T) cíclico (C)).  

Fase Componente/Intervenção Impactos Previstos 

Avaliação Medidas 

Consequência Abrangência Intensidade Tempo 
Mitigadoras ou 

Compensatórias 

5.3.21 Habitação 
Valorização da 

Vizinhança 
P D 1 T Não se aplica 
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7. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 
 

O EIV visa detectar as prováveis interferências do empreendimento, propondo 

medidas mitigadoras e potencializadoras, no caso de impactos negativos e positivos, 

respectivamente, de forma a garantir sua integração à vizinhança. 

 

7.1 Programas Propostos 

 

- Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC): o programa 

estabelece critérios e procedimentos para o gerenciamento adequado, conforme a 

legislação vigente, dos Resíduos Sólidos de Construção Civil (RCC), que são aqueles 

provenientes das construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 

civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos. 

 

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD): no programa constam 

orientações para a recuperação de possíveis áreas a serem degradadas durante a 

implantação, com uso de técnicas e metodologias visando à aceleração e o 

restabelecimento do processo de recuperação da vegetação local promovendo a sua 

função ecológica e requalificando o atual uso da área. 

 

- Programa de Educação Ambiental (PEA): neste programa são incorporadas inúmeras 

estratégias e atividades que estimule as boas práticas ambientais por parte dos 

colaboradores da obra, contribuindo com a formação crítica do sujeito e melhorando 

sua interação com o ambiente, reconhecendo como peça fundamental para a qualidade 

ambiental. 

 

7.2 Ações Propostas 

 
- Os resíduos provenientes da demolição e de bota-fora deverão ser aproveitados ou 
encaminhados para destinos adequados seguindo as orientações do PGRCC, devendo 
estar em conformidade com as diretrizes da Resolução CONAMA nº 307/02; 

 

- A disposição de resíduos sólidos de construção civil gerados na obra será gerencia da 

conforme Resolução CONAMA Nº 307/2002, segundo Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil –PGRCC elaborado para o empreendimento; 
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- Identificação, caracterização e monitoramento de áreas críticas, com risco de erosão, 

com adoção de medidas preventivas e de controle à formação de processos erosivos, 

de redução da velocidade da água e redirecionamento do escoamento superficial em 

áreas sensíveis identificadas; 
 
- Implantação de sistema de sinalização da obra, identificando as entradas e saídas, 
alertando sobre a circulação dos veículos; 
 
- Umectação em dias secos das áreas susceptíveis a formação de material pulverulento 
particulado; 
 
- Monitoramento e reparos das vias de acesso caso danificados pela obra, permitindo, 
sobretudo, o tráfego de veículos menores; 
 
- Acondicionamento adequado de produtos perigosos ao meio ambiente, que possam 
contaminar o solo e/ou o lençol freático; 
 

- Implantar fossa séptica, em conformidade com a legislação, com dimensionamento 

adequado e realizar limpezas periódicas, a fim de evitar transbordamento, maus 

odores e contaminações; 
 
-Desenvolver medidas de controle dos ruídos, dando manutenção adequada aos 
veículos e equipamentos e respeitando os horários de uso; 
 

- Projetar rede elétrica de acordo com as normas da ABNT e com as diretrizes 

expedidas pela COELBA. A iluminação predial será realizada estritamente na área de 

uso comum do condomínio; 
 

- Implantar estação de tratamento de esgoto (ETE); 
 

- Dispor de instalações prediais adequadas para o acondicionamento dos resíduos 

sólidos até a coleta pelo serviço público municipal; 
 

- Implantar Projeto de Combate a Incêndios projetado conforme a legislação pertinente 

e com aprovação do Corpo de Bombeiros; 
 
- Priorizar a contratação da mão de obra local; 
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- Execução de Projeto Paisagismo em conformidade com a fisionomia local, incluindo 

espécies nativas, destinando áreas verdes que garantam o conforto ambiental; 
 
- Desenvolver ações de Educação Ambiental durante a obra para os trabalhadores, 
referente às boas práticas ambientais; 
 
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implantação do Residencial Vila Romana II no município de Camaçari-BA terá 

impactos na fase de implantação, de caráter transitório, reversível e de baixa 

intensidade, passíveis de serem minimizados com as medidas mitigadoras descritas. 

 

Os impactos advindos da fase de operação são basicamente aqueles relacionados ao 

sistema viário e a demanda por produtos e serviços que serão equacionados com as 

medidas adotadas pelo empreendimento em conjunto com aquelas de competência do 

poder público, em consonância com PDDU. 

 

No que diz respeito aos parâmetros urbanísticos, o projeto deverá atender 

integralmente a legislação em vigor, uma vez que o mesmo será incorporado ao 

contexto residencial já estabelecido e também ao empreendimento Vila Romana I. 

 
Como resultado final, temos um saldo positivo, com a ocupação adequada de uma área 
que contribuirá com a oferta habitacional, além de gerar emprego e renda, valorizando 
a região e atraindo novos empreendimentos e investimentos, sem afetar a qualidade 
ambiental do entorno e nem tampouco a qualidade de vida da vizinhança.  
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ANEXO 01– MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
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ANEXO 02 – MAPA DE ÁREA DE INFLUÊNCIA DA VIZINHANÇA 
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ANEXO 03 – ART 
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ANEXO 04 – Plantas e Projetos do Residencial Vila Romana II 

 

 

 


