
 
 

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV 

CONDOMÍNIO GUARAJUBA GARDEN – BARRA DE JACUÍPE – CAMAÇARI – BA 

EDSON GAMA SOUZA 

 

I - INTRODUÇÃO 

Possíveis interferências na ocupação de um determinado espaço urbano podem produzir 

impactos positivos e negativos no seu entorno imediato, passíveis de interferirem, diretamente ou 

indiretamente, dinâmica urbana da população da área de influência direta (AID). 

Para regulamentar esses possíveis impactos, entre o empreendimento e o meio antrópico já 

consolidado, foi criado o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que corresponde a um importante 

instrumento de política urbana que regulamenta o processo de licenciamento integrado de 

empreendimentos impactantes, e faz a mediação entre os interesses privados dos empreendedores 

e o direito à qualidade urbana da vizinhança, democratizando e tornando o espaço urbano 

sustentável.  

Assim, a Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada de Estatuto da Cidade, esta 

estabelece normas de ordem pública e interesse social, que regulam o uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.  

Dentro dessa perspectiva, o Estudo de Impacto de Vizinhança tornou-se necessário quando 

da implantação de empreendimentos urbanos, com a finalidade de mediar possíveis conflitos entre 

interesses privados (novos empreendedores) e a população existente do entorno. 

Em resumo, através do EIV é possível controlar os efeitos do planejamento urbano e 

ambiental do empreendimento, propondo ações mitigadoras e compensatórias que minimizem os 

danos ambientais e descontroles urbanísticos, fazendo que, esse tipo de estudo seja considerado um 

instrumento significativo de análise e controle das questões de políticas públicas urbanas. 

Faz-se necessário informar ainda que, foi elaborado um Relatório Ambiental Simplificado 

(RAS), no qual são citados possíveis impactos, incluindo aqueles sobre a vizinhança, e que faz parte 

do processo de licenciamento ambiental. 

 

 

 

 

 



 
 
II – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1 – O Empreendimento 

O futuro Empreendimento será implantado numa área de 19.300 m2, localizada próxima à BA 

099 (Estrada do Coco), inserida no Loteamento Canto do Sol, dentro da Macrozona Urbana de Monte 

Gordo (MG-ZU.2), Distrito de Barra de Jacuípe, município de Camaçari; ele será constituído de 27 

unidades residenciais do tipo VILLAGE, bem como espaços comuns pertinentes ao condomínio (área 

de convivência, piscina, estacionamento, etc.) 

A área faz limites por áreas urbanizadas (condomínios) ao norte e ao sul, pelo mar a leste, e 

Área de Preservação Ambiental a oeste. O acesso, a partir da BA 099 (Estrada do Coco), altura do km 

36, sentido Litoral Norte, se dá, interiormente, ao Loteamento Canto do Sol, final da Rua Recanto da 

Praia. 

 

2.2 – Informações dos Responsáveis 

� Empreendimento: Edson Gama Souza 

- CPF: 094.626.605-06 

- Fone de Contato: 71 33741944/88909444 

- Email: edson.ga@ig.com.br 

� Processo Ambiental: Geólogo Edival Lopes da Silva 

- CPF: 779.176.698-15 

- Fone de Contato: 71 99181588 

- Email: nordesteambiental@terra.com.br 

 

2.3 – Localização e Acesso 

A área do futuro Empreendimento está inserida no Loteamento Canto do Sol, localizado, 

marginalmente, à BA 099 (Estrada do Coco), altura do km 36, Barra de Jacuípe, sentido Praia do Forte 

e outro locais do Litoral Norte (Figura 1). Ocupará uma área de 19.300 m2, limitando-se por áreas 

urbanizadas (condomínios) ao norte e ao sul, pelo mar a leste, e Área de Preservação Ambiental a 

oeste. O acesso, a partir da BA 099, se dá, interiormente, ao Loteamento Canto do Sol, final da Rua 

Recanto da Praia. 

 

 



 
 
2.4 – Memorial Descritivo 

O Condomínio Residencial Guarajuba Garden a ser implantado, será constituído de 27 ( vinte 

e sete unidades) de casas, tendo cada uma delas, pavimento térreo e pavimento superior, edificadas 

em uma área de 19.300 m2, condomínio este que será regido pelas normas instituídas pela lei nº 

10.406/2002 de 10/01/2002 ( Novo Código Civil Brasileiro) e pela  Lei nº 4.591/1964 de 16/12/1964 e 

de disposições complementares que regem a matéria. 

São partes comuns do Condomínio, inalienáveis e indivisíveis, o solo em que se acha o mesmo 

construído e as áreas comuns, subdivididas em : 

a) áreas de acessos, estacionamento, jardins e áreas verdes; 

b) área de lazer , salão de festas; 

c)  portaria com guarita e WC; 

d) tudo o mais que for de utilização de uso comum pelos condôminos. 

 

São partes de propriedade exclusiva de cada condômino, as respectivas unidades autônomas 

consistentes nas 27 casas identificadas pelos números 01 a 27, e suas  respectivas frações ideais de 

terreno no solo, e nas outras partes comuns. Cada unidade autônoma é composta de: 

a) no pavimento térreo, varanda, sala de estar/jantar, sala multiuso, escada de acesso ao 

pavimento superior, banheiro social, cozinha, área de serviço; 

b) no pavimento superior, 03(três) suítes, 01 closed, 02 varandas e escada; 

c) telhado, tanque superior de água com 2.000 lts cada, incluindo-se também todas as suas 

instalações internas, encanamentos, tubulações até as suas intercessões com as linhas, 

encanamentos e tubulações troncos. A cada unidade autônoma corresponderá à 

propriedade privada de 02 (duas) vagas para veículo na área interna lateral 

correspondente a cada casa. 

 

Todas as unidades autônomas (casas/residenciais) terão duas formas distintas: uma com área 

real construída de 160 m2, sendo 78,00 m2 para o pavimento térreo, e 82,00 m2 para o pavimento 

superior, área livre, e a outra unidade com 103,00 m2 no pavimento térreo e 107,00 m2 no pavimento 

superior, no fundo limitando com o mar ou a lagoa, e com o muro na lateral limitando ao 

afastamento médio com a casa vizinha e frontal com o meio-fio. 

Todas as unidades terão em seu terreno uma área de servidão do condomínio com 35 m 

contados do meio-fio para dentro do terreno, sendo vetada toda e qualquer construção e/ou 

edificação na referida área que será utilizada para passagem de tubulações (água/esgoto/luz e 



 
 
telefone). Cada unidade tem ainda como cota a fração ideal de 714,00 m2 do terreno onde está 

construído o condomínio, no total de 19.300m2. 

 A rede de distribuição de água é desenvolvida a partir de um registro geral na entrada do 

condomínio e caminhamento pela área de servidão com medidores instalados em cada unidade. 

A rede geral de esgotamento sanitário se desenvolverá ao longo das vias pela área de 

servidão, com uma caixa de coleta em cada unidade e despejo na caixa geral do condomínio através 

de DARF, sistema de fossa com despejo tratado e lançado na Lagoa existente com o sistema de E T E, 

que será dividida pelos condôminos. 

O sistema de entrada e saída do condomínio será controlado por uma portaria com área para 

funcionário, sanitário e fechamento com portão automático.  

Cada unidade residencial é fornecida com: 

- janelas e basculantes em blindex transparente 

- portas internas do tipo semi-ocas nas dimensões: 60 cm x 2,10cm - 04(quatro) unidades; 70 cm 

x 2,10 cm - 05(cinco) unidades; 80 cm x 2,10cm - 01(um) unidade; 

- porta frontal (entrada principal) em madeira, com 1.20m, pivotante; 

- Caixões das portas em massaranduba ou similar; 

- 02 portas em blindex transparente na suíte máster e 2º suíte; 

- 01 porta em esquadria de alumínio e vidro na cozinha; 

- Instalação elétrica; 

    - Reservatório superior em fibra com capacidade de 2.000lts; 

- Laje pré-moldada no 1º pavimento e cobertura do pavimento superior; 

- Fachadas em tinta acrílica com detalhes com detalhes conforme projeto, além dos 

elementos de esquadrias; 

- Cozinhas e banheiros – piso em massa de nivelamento, paredes em reboco aprumado e 

desempenado prontos para colocação de revestimento (não incluso) . 

- Varanda do pavimento térreo – piso em massa de nivelamento, paredes e teto em a espera 

de acabamento final em massa tinta acrílica. 

- Varanda do pavimento superior – piso em massa de nivelamento pronto para colocação de 

revestimento e bordo em granito, paredes em acabamento final em massa tinta acrílica; 

- Escada em concreto; 

- Demais cômodos (sala, quartos, sala multiuso e hall)- piso em massa de nivelamento pronto 

para colocação de revestimento. 

 



 
 

Para assegurar o padrão de uniformidade e qualidade urbanística do Condomínio, evitando 

poluição visual e descaracterizações da natureza das unidades habitacionais do Condomínio, ficam 

estabelecidas supletivamente à Legislação Federal, Estadual e Municipal e as restrições memoriais do 

Condomínio as seguintes restrições urbanísticas abrangentes das características de 

dimensionamento, implantação, paisagismo, e preservação do projeto arquitetônico. 

Nas obras e construções que realizarem como complemento das unidades, os condôminos  

obedecerão ao que dispõem na Convenção de Condomínio e Regimento Interno,  assim como as 

demais posturas Municipais e Legislações pertinentes. 

É vedado aos proprietários iniciar quaisquer obras de construção civil sem que antes tenham 

apresentado projeto de reforma ou ampliação para serem submetidos e aprovados ao Conselho 

Fiscal e Consultivo do Condomínio. 

Não será permitido canteiro de obras e materiais nas áreas externas das unidades 

autônomas. 

Será permitida a construção de muros de alvenaria laterais até a altura máxima de 1,20m 

entre as unidades autônomas, a partir da guia frontal da varanda até encontrar o muro de fundo 

limite do parâmetro do Condomínio. 

Para o fechamento frontal a partir da varanda, deverá ser utilizado muro conforme 

perspectiva apresentada pela arquiteta responsável (por conta do proprietário). 

Poderá ser construída no fundo de cada unidade autônoma qualquer construção em 

alvenaria sem que esta não exceda o limite de permeabilidade da unidade e não passe da altura do 

pavimento térreo, ou seja não será permitida a construção de edículas com o andar superior. 

Fica sob a responsabilidade do proprietário que estiver executando a obra, resguardar todas 

as tubulações que por ela passam. 

É vetada qualquer alteração, construção ou modificação nas artes externas frontais das 

unidades autônomas, a não ser que, tenha sido autorizada pela unanimidade dos condôminos, e 

devidamente aprovada em assembléia geral.  

 

2.5 – Especificações Técnicas 

� Fundações: As fundações dos muros e das casas serão com sapatas e vigas baldrame em 

concreto armado (traço 1:3:5 – cimento/areia/brita), atendendo as normas brasileiras 

(ABNT); 

� Estrutura: As vigas do primeiro pavimento e cobertura, bem como colunas onde se fizer 

necessário , serão em concreto armado (traço 1:3:5 – cimento/areia/brita), com formas em 



 
 

madeirit, ara concreto aparente e tábua agreste, onde houver revestimento, atendendo as 

normas brasileiras (ABNT). As lajes do primeiro pavimento e cobertura serão pré-moldadas, 

do tipo “Volterranas” ou similar, atendendo as necessidades de carga para cada nível. 

� Alvenarias: Todas as paredes e muros externos serão em blocos cerâmicos de 06 furos, 

assentados com argamassa de cimento e arenoso n o traço 1:4, devidamente alinhadas e 

aprumadas. Ou ainda, de ISOPOR aprumadas e alinhadas revestida com argamassa 

� Esquadrias: Todas as janelas e porta da cozinha serão em alumínio anodizado, na cor natural, 

nas dimensões constantes no projeto e vidro com espessura de acordo com os vãos. A porta 

de entrada principal será de madeira, medindo 1,20m (pivotante). As portas internas serão 

em madeira do tipo semi-ôca, nas dimensões constantes no projeto em madeira de lei (pau-

d’arco ou Angelim). As dobradiças e fechaduras serão de escolha de cada proprietário. 

� Pisos: Em todas as áreas em contato com o solo, será aplicado um contra-piso em concreto 

simples, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), na espessura de 10cm. As unidades serão 

entregues com piso em concreto desempolado para posterior  assentamento de acabamento 

a cargo de cada proprietário. 

� Revestimentos: Todas as paredes a serem pintadas terão reboco em massa de cimento, areia 

fina e caulim, na espessura de 2,5cm, desempolado e camurçado. 

� Soleiras e Peitoris: Serão em granito nas dimensões de acordo com os vãos das esquadrias. 

� Cobertura: O telhado será em telha cerâmica tipo Lafarge ou similar na cor cinza. O 

madeiramento (peças e ripas) será em massaranduba  ou pau-d’arco, isenta de nós, 

aparelhada onde se mostrar a vista e serrada nas áreas que ficarem encobertas pela laje de 

cobertura. 

� Instalações hidro-sanitárias: Serão e PVC soldável Tigre ou similar, embutidas, obedecendo 

as normas brasileiras (ABNT). As conexões finais (para chuveiro, torneiras,etc) deverão ser 

especiais, com bucha de latão. As caixas de passagem serão em alvenaria de tijolo maciço, 

nas dimensões 50 X 50 cm com revestimento interno impermeável e tampa em concreto 

armado. 

� Instalação elétrica: Será toda embutida, com eletrodutos e caixas em PVC, tipo Tigre ou 

similar. Os condutores serão do tipo Pirelli ou similar, atendendo as normas da ABNT. 

� Pintura externa do condomínio: Todas as paredes a serem pintadas receberão massa corrida 

acrílica tipo DECOR, devidamente lixadas e limpas. As peças de madeira a serem envernizadas 

deverão receber tratamento imunizante. A pintura das paredes será em duas mãos de tinta 

acrílica DECOR. A pintura em madeira será em duas mãos de tinta esmalte sintético fosco 



 
 

DECOR. As fachadas terão acabamento em tinta acrílica DECOR e detalhes em escapato 

conforme projeto. A pintura interna das unidades residenciais ficará a cargo dos 

proprietários. 

� Louças e metais sanitários: As louças e metais sanitários ficarão a cargo dos proprietários. 

� Pavimentação e paisagismo: As vias de acesso internas do condomínio serão em piso 

articulado intertravado, com grama para permitir total impermeabilidade da área, e 

assentados sobre base em cascalho, devidamente, compactada e camada de areia. Todas as 

áreas não pavimentadas terão plantio de grama sobre leito de terra vegetal e espécies 

nativas. 

 

 

 

 



 
 
III - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

3.1 – Meio Físico 

 

3.1.1 - Aspectos climáticos 

O clima do Brasil pode ser classificado, em geral como equatorial, tropical e subtropical; 

todavia, dentro do território brasileiro há muitas diferenças quanto ao clima numa mesma região. 

Para um estudo mais preciso do clima é necessária uma classificação mais especifica. Atualmente a 

melhor classificação é a de Köppen, que leva em conta fatores como relevo, regime de chuvas, 

temperatura entre outros.  

Mesmo assim, ainda há diferenciação entre os tipos de climas segundo alguns autores para o 

município e área do empreendimento. Desse modo geral, segundo a classificação climática de 

Koppen, o clima da região do município é AF (tropical chuvoso), e exibe temperatura média superior 

a 22ºC, estações secas no verão, e umidade relativa muito alta, com mais de 2000 mm anuais, 

apresentando uma máxima nos equinócios e um mínimo nos solstícios. Nas áreas litorâneas, 

apresenta pode apresentar o tipo As, caracterizando-se como clima quente e úmido com estação 

seca no verão e chuvas no inverno, tendo a ocorrência das máximas no outono; a temperatura média 

anual é de 25,3°C (SEI, 1999). Os diagramas apresentados na Figura 1 (A/B/C) ilustram as variações 

de temperatura média nos últimos trinta anos segundo dados do INMET, 1992. 

Os períodos de maior precipitação são os meses de abril a junho, com sua pluviosidade média 

mensal de 175 mm; com máxima de 325 mm e mínima de 110 mm, onde as precipitações médias 

anuais no período de trinta anos (1960-1990) foram em torno de 2.100 mm e apresentando risco de 

seca nos períodos de setembro a novembro, conforme Figuras 2 A/B (SEI, 1999). 

Quanto à umidade relativa do ar, ela é, segundo o CRA (2001), alta e típica de clima úmido, 

com cerca de 80% (Figura 3). O mesmo acontece com a nebulosidade, que tem os valores mais 

elevados no período mais chuvoso, como é de se esperar numa região de clima úmido e altas 

temperaturas. A evaporação da região ocorre uma média de 80 mm ao mês, com uma intensidade 

maior no mês de janeiro entre 90 mm e de menor no mês de maio com 75 mm mensais (Figura 4). 

Considerando os aspectos ambientais locais, referentes aos mecanismos de circulação atmosférica, 

proximidade com oceano, ocorrência de brisas marítimas e terrestres, além do regime de chuvas e da 

presença arbustiva como bons bioindicadores da qualidade do ar, observa-se de modo geral, boas 

condições de circulação do ar, propícias à dispersão de poluentes e materiais em suspensão nas 

camadas inferiores da atmosfera. 



 
 

   

A                                                                                                                            C C 
Figura 1: Variações das temperaturas máxima (A), mínima (B) e média (C) dos municípios de Salvador e Camaçari para os meses do ano. Fonte: INMET (1992). 
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Figura 2 A: Gráfico de precipitação de Salvador e Camaçari para os meses do 
ano, em uma série histórica do período de 1960-1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 B: Precipitações pluviométricas anuais medidas na estação Camaçari 

entre 1995 e 2000, série histórica. 
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Figura 3: Gráfico de umidade relativa de Salvador e Camaçari para 
os meses do ano, série histórica. 
 

 

Figura 4: Gráfico de evaporação de Salvador e Camaçari para os 
meses do ano, série histórica. 

 

Na área do futuro empreendimento e entorno, observa-se uma pluviosidade significativa ao 

longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. O clima é classificado 

como Af segundo a Köppe, e a temperatura média é 25.0 °C, e 1630 mm de pluviosidade média anual 

(Figuras 5 e 6). Janeiro é o mês mais seco com 67 mm. O mês de Maio é o mês com maior 

precipitação, apresentando uma média de 279 mm. 
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Figura 5 – Dados climáticos (temperatura e pluviosidade) da região do empreendimento  
 

Figura 6 – Temperatura média da região onde o futuro empreendimento está inserido. 
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3.1.2 - Aspectos Geológicos Regionais 

Regionalmente, a região na qual a área encontra-se inserida, apresenta um conjunto morfo-

estrutural diverso, composto por rochas Pré-Cambrianas do embasamento cristalino, pacotes 

sedimentares Juro-Cretácicos correspondentes à Bacia Sedimentar do Recôncavo, pacotes 

sedimentares Terciários que recobrem o embasamento cristalino e, por fim, por sedimentos recentes 

depositados durante o Quaternário.  

Importantes eventos transgressivos afetaram o Litoral Norte do Estado da Bahia durante o 

Quaternário, desempenhando um papel fundamental na evolução da região costeira. Durante 

períodos de subida do nível do mar sistemas de lagunas/ilhas barreiras constituíram a fisiografia 

dominante da zona costeira. Os rios não alcançaram diretamente a plataforma interna, e construíram 

deltas em ambientes protegidos por lagunas, baías e estuários, e as partes emersas evoluíram para 

pântanos e áreas alagadas de água doce.  

   Com base nos mapeamentos do Projeto RADAMBRASIL (1981), do MME (1992), e em 

OLIVEIRA (1992), as características das unidades morfo-estruturais que compõe o arcabouço 

geológico regional são descritas, sumariamente, a seguir.  

 

Complexo Granulítico Atlântico 

Trata-se de unidade morfo-estrutural formada por rochas Pré-Cambrianas, destacando-se 

rochas metamórficas de médio a alto grau (fácies anfibolito a granulito), incluindo granulitos, 

gnaisses, migmatitos, anfibolitos e ocorrências de pequenos corpos granitóides. De maneira geral, 

apresentam forte bandamento, com granulação fina a média e presença freqüentes de diques 

pigmatíticos, aplitos, granitóides e diabásios. O manto de alteração é consideravelmente espesso, 

chegando a atingir 25 metros de profundidade. 

Delimitada a leste pela Falha de Salvador, os terrenos correspondentes à península localizada 

entre a Baía de todos os Santos e o Oceano Atlântico, inserem-se nessa unidade, correspondendo ao 

chamado Bloco Alto da Falha de Salvador, sobre o qual, todo o município de Salvador e significativa 

parte da RMS estão localizados. Essas características podem ser estendidas à região do Litoral Norte, 

onde o futuro empreendimento está inserido. 

 

Bacia Sedimentar do Recôncavo  

A Bacia do Recôncavo faz parte do Domínio Geotectônico Recôncavo-Tucano-Jatobá, que 

iniciou sua evolução no Cretáceo Inferior ao se tornar um braço abortado do rifteamento que 

originou o Atlântico Sul. Os processos deposicionais desta bacia sedimentar foram iniciados no 
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Jurássico Superior, e preencheram a fossa tectônica, delimitada pelas Falhas de Salvador (leste) e 

Maragogipe (oeste). 

As rochas sedimentares da Bacia Sedimentar do Recôncavo abrangem a porção central da 

costa litorânea. Tais rochas constituem o Supergrupo Bahia, subdivido nos Grupos Brotas (Formações 

Aliança e Sergi), Santo Amaro (Formações Itaparica e Candeias), Ilhas (Formações Marfim e Pojuca), 

Massacará (Formações São Sebastião e Paciência), além da Formação Marizal e Barreiras. 

A partir da região de Camaçari e, no intervalo de profundidade até 500m, ocorrem os 

sedimentos das Formações Barreiras e Marizal, discordantemente, e sobrepostos à Formação São 

Sebastião. Além dessas formações ocorrem, localmente, delgadas coberturas aluviais recentes. As 

Formações Marizal e Barreiras, normalmente, constituem altos topográficos (LIMA, 2000). 

A Fm. Marizal recobre, em discordância erosional, espessos pacotes intercalados de arenitos 

e folhelhos, que compõem a Formação São Sebastião; é composta de arenitos, siltitos, folhelhos, 

calcários e conglomerados. Os conglomerados ocupam a parte basal da formação, apresentando 

granulometria média a grosseira com matriz dominantemente argilosa. Os arenitos são quartzosos e 

muito feldspáticos, de granulação fina a grosseira e com muita variação de cor. 

A Fm. São Sebastião é representada por um espesso pacote de mais de 1500 m de espessura, 

constituído por intercalações espessas de arenitos, folhelhos e siltitos, incorporados nos dois 

componentes hidráulicos da região.  

LIMA (1999), num trabalho de zoneamento litológico com base em perfilagens geofísicas de 

poços identificou, pelo menos, quatro horizontes arenosos espessos (espessuras maiores que 100 m) 

separados por seqüências argilosas denominadas por folhelhos e siltitos (espessuras maiores que 

60m). Segundo esse autor, essa sucessão litológica sugere uma alternância entre ambientes aluviais e 

lacustres durante a deposição dessa formação. 

 

Coberturas Terciárias 

No Terciário, uma época de clima árido a semi-árido, provavelmente associada a um 

soerguimento da margem continental leste do Brasil, ocorreu a erosão do manto de intemperismo 

que teria se desenvolvido sobre as rochas de embasamento cristalino. O material erodido se 

acumulou no sopé das encostas sob a forma de extensos depósitos de leques aluviais, constituídos de 

sedimentos areno-argilosos pobremente selecionados, que afloram ao longo de toda a costa leste-

nordeste do Brasil. Tais sedimentos são denominados de Formação (ou Grupo) Barreiras. 

Regionalmente, inserem-se nesta unidade, além da Formação Barreiras, as Formações 

Preguiça-Sabiá, constituídas em geral por arenitos, folhelhos, siltitos e conglomerados. In locu a 



 
 

15/125 
 

Formação Barreiras é mais representativa, recobrindo tanto as rochas do embasamento cristalino 

como as rochas sedimentares que integram o Subgrupo Bahia. Os sedimentos areno-argilosos 

grosseiros com grãos quartzosos sub-angulares a sub-arredondados e matriz caulínica dessa unidade 

litoestratigráfica, possuem coloração variando de vermelho ao roxo-avermelhado, apresentam 

estratificações cruzadas acanaladas e planares e ou apresentam-se maciços; são pobremente 

selecionados, pouco consolidados e afloram em grande parte da região constituindo tabuleiros, com 

altitudes médias entre 40 e 60 metros.  

 

 Sedimentos Quaternários Fluviais e Costeiros  

Localmente, a ocorrência desses depósitos encontra-se associada às alterações climáticas que 

determinaram sucessivas variações no nível do oceano. Nesse sentido, englobam ao longo da costa 

os depósitos litorâneos costeiros, arenitos de praia e depósitos de mangues atuais, no caso dos 

processos de deposição marinha, além dos depósitos aluviais, eólicos costeiros, eólicos litorâneos, 

flúvio-lagunares e leques aluviais, englobando o conjunto de depósitos continentais. Entre esses 

sedimentos pode-se distinguir terraços marinhos holocênicos, terraços marinhos e leques aluviais 

pleistocênicos, areias litorâneas pleistocênicas e dunas pleistocênicas. 

Localmente, após estágio de última transgressão marinha, as areias litorâneas pleistocênicas 

foram parcialmente erodidas e, um novo sistema de laguna se formou. Restos dessa lagoa estão hoje 

representadas pelas Lagoas de Guarajuba. 

Os terraços marinhos holocênicos são constituídos por sedimentos essencialmente arenosos, 

inconsolidados, e de pequena espessura, que formam uma faixa de largura variável entre 50 e 300m, 

separando o mar aberto das áreas úmidas e rios, ou ocorrem como pequenas ilhas dentro de lagoas. 

 Já os terraços marinhos e leques marinhos aluviais pleistocênicos apresentam características 

texturais semelhantes à dos terraços marinhos holocênicos, (os leques aluviais são mais pobremente 

selecionados); no entanto, são menos permeáveis devido ao grau de cimentação das partículas.   

Regionalmente as dunas pleistocênicas são constituídas por sedimentos essencialmente 

quartzosos, de granulometria média a fina, originando campos de dunas na porção sudoeste da área 

com altitudes de até 50m. O campo de dunas mais expressivo está localizado entre Abrantes e 

Interlagos.  

 

3.1.3 - Aspectos Geológicos Locais 

A partir da caracterização regional supracitada tem-se em foco a definição local de três 

unidades geológicas (ou geoambientais) na área de interesse: 
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� Terraços marinhos holocênicos; 

� Lagoas; 

� Recifes.  

 

Terraços Marinhos Holocênicos 

Geologicamente, a área de interesse é dominada por sedimentos pertencentes aos terraços 

marinhos holocênicos, existindo, portanto, um dimensionamento uniforme predominante na área. 

Esses terraços são constituídos por sedimentos essencialmente arenosos, inconsolidados e de 

pequena espessura (10 m em média), que formam uma faixa de largura variável na região (100 a 500 

m), e que se estende por toda a área que separa o mar aberto das áreas úmidas, áreas alagadas e 

rios, ou que ocorrem como pequenas ilhas dentro das lagoas (Fotos 1 e 2). Os sedimentos são de 

textura, essencialmente, arenosa, com contribuição quartzosa, de granulação uniforme (fina a grossa, 

com predomínio da granulometria média), e com pouca variação de cor (tendência esbranquiçada a 

acinzentada, e tonalidades bege nas áreas mais profundas e alaranjadas nas partes mais superficiais).  

Tais sedimentos se manifestam, às vezes, localmente emersos, sob forma de ilhas nas lagoas. 

Essa forma de ocorrência forma barreiras naturais e paisagísticas, tanto nas lagoas como nas áreas 

úmidas provenientes de acúmulo pluviométrico, ou zonas locais de surgência do nível freático.  

Na área do futuro empreendimento também ocorrem áreas úmidas, que são representadas 

pelas lagoas, que pertencem à APA Lagoas de Guarajuba (Fotos 3 e 4). Este tipo de terra úmida, 

limitada pelos depósitos arenosos das diversas unidades que ocorrem na área de estudo, 

representam mananciais hídricos superficiais importantes para a vida animal que habita as unidades 

vizinhas, as quais são bastante áridas com pouca disponibilidade de recursos hídricos superficiais.  

O fator permeabilidade encontra-se, intrinsecamente, relacionado a formação predominante 

do local (textura granulométrica arenosa), que favorece a absorção e liberação de água, através dos 

seus poros extremamente conectados. 

Em virtude da alta permeabilidade, extensão e nível freático alto, esses terraços são áreas 

susceptíveis à ocupação, devendo para isso, ser observadas medidas que evitem ou minimizem a 

geração de impactos ambientais, tais como lançamentos de efluentes. 
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Fotos 1 e 2 – Terraços marinhos, essencialmente arenosos, que recobrem toda a 
área de interesse. À direita, as lagoas, que pertencem à APA. 

 

Lagoas  

Na área do futuro empreendimento, as áreas úmidas são representadas pelas lagoas. As 

lagoas, que pertencem à APA Lagoas de Guarajuba localizam-se, de modo geral, à leste da BA 099, 

entre terraços/cordões litorâneos, que correspondem a pequenas elevações marginalmente à linha 

de preamar, e a referida rodovia (Fotos 3 e 4). 
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 Fotos 3 e 4 – Vista de detalhe das lagoas. Notar o nível de ocupação do seu entorno. 

 

Faz-se necessário o conhecimento de parâmetros liminológicos reguladores deste tipo de 

terra úmida com vistas a qualquer tipo de uso destas lagoas.  As seguintes modificações poderiam 

decorrer de uma utilização imprópria destas áreas úmidas: 

� Alteração dos parâmetros liminológicos, com perda da qualidade das águas; 

� Interferência sobre a fauna e flora que ocorrem nestes corpos d’água; 

� Alterações nas cadeias alimentares de ecossistemas relacionados. 

 

Esta unidade desempenha várias funções ambientais tais como: 
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� Regular o aporte de água doce que chega aos estuários decorrentes da exudação de 

mananciais hídricos subterrâneos; 

� Sua vegetação hidrófila atua como um filtro biológico natural das águas que chegam aos 

estuários; 

� A sua conservação é essencial para o equilíbrio físico-químico dos estuários, regulando as 

condições ambientais de sobrevivência de biocenoses extremamente frágeis que habitam 

estes ambientes. 

 

Recifes 

Os recifes de corais são formações rochosas edificadas por plantas e animais que secretam 

carbonato de cálcio. Estão limitados às regiões tropicais, em águas rasas entre 5 a 60 metros. Os 

corais formadores de recifes (corais hermatípicos) contêm algas simbiontes que necessitam de luz 

para realizar a fotossíntese, restringindo estas espécies a profundidades onde ocorre a penetração de 

luz. Os recifes formam um dos mais produtivos ecossistemas marinhos costeiros, responsáveis por 

produção de matéria orgânica e reciclagem de nutrientes, beneficiando organismos residentes, mas 

também organismos que utilizam os recifes de corais como área de abrigo, reprodução ou 

alimentação. São os únicos ecossistemas marinhos comparáveis a florestas tropicais em termos de 

diversidade de espécies. 

Ocorrem com formas não muito bem definidas ao longo da costa (Foto 5). Todavia, são de 

pequena expressão, estando quase que permanentemente coberto pelas águas. São observados 

apenas quando a maré está baixa. Localizam-se na plataforma marinha, Zona D da APA, local que será 

ocupado apenas por banhistas.  

Tais recifes de corais se destacam por serem ambientes com grande concentração de 

organismos que os utilizam como áreas de moradia e áreas preferenciais para desovas. A 

característica irregular do substrato faz com que ovos e larvas caiam por entre fendas ficando então 

protegidas contra predadores.  
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Foto 5 – Vista da faixa litorânea “limpa”, indicando a baixa definição dos 
afloramentos de recifes, em virtude da sua descontinuidade lateral e oscilação de 
maré. 

 

3.1.4 - Aspectos Geomorfológicos (Regional e Local) 

De modo simplificado, todo o Litoral Norte (área de interesse inclusa) é marcado pela pelo 

domínio dos Depósitos Sedimentares, representados por duas grandes Unidades Geomorfológicas: 

Tabuleiros Costeiros e as Planícies Costeiras, sintetizadas a seguir. 

 

Tabuleiros Costeiros 

A interface continental está representada pelos Tabuleiros Costeiros, constituídos por 

depósitos continentais relacionados ao nível de aplainamento conhecido como Pd1 ou 

Superfície Velhas. Essa unidade apresenta topos planos e convexos, e drenagens encaixadas com 

vertentes íngremes de fundo chato, desenvolvidas a partir da ação do modelado de dissecação, e 

são, geologicamente, sustentadas pelas litologias do Grupo/Fm. Barreiras e dos Leques Aluviais 

Coalescentes. Essa unidade, associada à Fm. Barreiras pode apresentar relevo fortemente ondulado, 

com altitudes máximas na ordem de dezenas de metros, vertentes íngremes, com declividades 

superiores a 30° e com vales abertos, exibindo áreas com predomínio de rápido escoamento laminar 

e/ou concentrado, sujeita a forte erosão e presença de colúvios. A unidade associada aos Leques 

Aluviais pode apresentar cotas máximas de dezenas de metros, mas inferior à associação da 

Formação Barreiras e, portanto, em posição, topograficamente, mais rebaixada em relação à unidade 

anterior, relevo suavemente ondulado, com predomínio de escoamento laminar difuso, sendo 
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comum o desbarrancamento de margens de canais de drenagem dissecadas em seus domínios, e 

movimento de massa nas encostas sob intervenção antrópica. 

 

Planícies Costeiras 

Desenvolvendo-se a leste dos Tabuleiros, a Planície Costeira segue o modelo clássico das 

costas, que avançam em direção ao oceano, em decorrência do conjunto progradacional de 

parassequências relacionadas com as variações relativas do nível do mar durante o Quaternário.  

Os domínios ambientais (terraços marinhos, cordões litorâneos, dunas costeiras, depósitos 

fluviais e planície fluvio/marinhos), refletem as influências dos processos de origem marinha, eólica e 

flúviomarinha, em decorrência das condições ambientais variáveis durante o Quaternário. Assim, 

essa unidade, desenvolvida a partir da ação do modelado de acumulação, é sustentada por seis 

unidades geológicas distintas, sumarizadas a seguir. 

� Terraços Marinhos: Esta unidade foi formada pela progradação da linha de costa que 

ocorreu em períodos de regressão marinha; enquanto que os Terraços Marinhos 

Pleistocênicos foram formados a cerca de 120 mil anos atrás, após o máximo da Penúltima 

Transgressão, os Terraços Marinhos Holocênicos foram desenvolvidos após o máximo da 

Última Transgressão, cerca de 5.000 anos atrás. Esses terraços são constituídos, 

predominantemente, de areia quartzosa fina a média, arredondada a subarredondada, com 

grãos de minerais máficos ocasionais e alguma matéria orgânica particulada. Nos Terraços 

Pleistocênicos a altitude máxima chega a 10m, enquanto nos Holocênicos, mais próximos ao 

litoral, chega a 4m. Esta unidade é caracterizada por possuir relevo aplainado, levemente 

inclinado na direção do mar. Por se tratar de uma unidade que possui sedimentos com alta 

permeabilidade, o processo de infiltração é o dominante, não desenvolvendo drenagens;  

� Dunas Externas: Situada na porção litorânea apresenta relevo ondulado, com morros 

assimétricos, com barlavento levemente inclinado, em direção ao mar, e sotavento com 

inclinação abrupta em direção ao continente. Por se tratar de uma unidade que possui 

sedimentos arenosos bem selecionados com alta permeabilidade, o processo de infiltração é 

o dominante; 

� Cordão-Dunas: Localiza-se paralela à linha de costa, possuindo cotas variáveis. Encontra-se 

representado por duas gerações distintas e apresenta uma morfologia ondulada com 

barlavento levemente inclinado, em direção ao mar, e sotavento com inclinação abrupta em 

direção ao continente. É formada por sedimentos arenosos bem selecionados, com alta 

permeabilidade, onde domina processo de infiltração. Em função das intervenções 
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antrópicas, estes sedimentos ficaram expostos, e se mobilizam (migram), avançando para o 

continente, frente à ação eólica, constituindo o principal processo da dinâmica atual; 

� Superfície de Praia: Ocupa área ao longo da faixa litorânea sujeitas as ações da deriva 

litorânea; possui relevo plano, com face de praia mergulhando 5° em direção ao mar e face 

pós-praia levemente inclinado em direção ao continente;  

� Depósitos Fluviais: Possuem cotas próximas ao nível relativo do mar. É caracterizada por 

possuir áreas sujeitas a alagamentos e inundações, sendo constituída por duas unidades 

geológicas: os Depósitos de Pântanos e as Planícies Aluviais. Os Depósitos de Pântanos 

situam-se em ambiente de baixa energia, onde são depositados sedimentos lamíticos, 

estando associados ao afloramento do lençol freático. As Planícies Aluviais são oriundas de 

processo fluvial, e constituem áreas baixas que margeiam os rios e estão sujeitas às 

inundações periódicas e assoreamento. 

� Depósitos Flúvio-marinhos: Ocorrem em áreas sujeitas à oscilação da maré, em ambiente de 

baixa energia, onde são depositados sedimentos, essencialmente lamíticos. 

 

De modo específico, a área de interesse está inserida dentro da unidade 

geológico/geomorfológica denominada Planícies Marinhas ou Flúvio-Marinhas, que se estendem ao 

longo de todo litoral norte. Aqui as planícies marinhas formaram terraços e/ou cordões litorâneos, 

predominantemente arenosos, que exibem pequeno gradiente topográfico, variando de 4 a 12 m em 

sua maior parte, localmente com topos residuais mais elevados, podendo atingir 15 m, e depressões 

decorrentes, principalmente, de ações de correntes marinhas e retrabalhamento plúvio-fluvial.   

 Tanto ao nível da área aflorante quanto dos testemunhos de sondagens não foram 

observadas nenhum tipo de estrutura sedimentar; em consultas às referências sobre o assunto em 

todo o litoral norte também não foram observada a descrição de nenhum tipo de estrutura 

sedimentar em sedimentos quaternários existentes. 

 

3.1.5 – Aspectos Pedológicos 

Os principais tipos pedológicos observados no município estão descritos, de modo 

sumarizado, abaixo (Figura 7, Fotos 6 e 7). 

 

Podzólicos Vermelho-Amarelos (PV) 

Constituem o tipo pedológico de maior abrangência, associados à decomposição de rochas 

cristalinas que integram o Complexo Granulítico Atlântico e, secundariamente, aos sedimentos da 
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Formação Barreiras. 

Tratam-se de solos minerais não-hidromórficos, geralmente eutróficos, eventualmente 

distróficos, com textura média a arenosa, horizonte A fraco, raramente moderado, e argila de 

atividade baixa. São moderadamente profundos a profundos, podendo apresentar ruptura textural 

abrupta, e um ou mais horizontes com coloração variegada e/ou mosqueado, devido à ocorrência de 

processos de redução e oxidação. 

Ocorrem, predominantemente, nas áreas de relevo suave, na maioria das vezes nos topos de 

morros e colinas, embora ocorram também em segmentos íngremes das vertentes. 

 

Podzólicos (P) 

São solos minerais, não-hidromórficos, com horizonte A ou E (horizonte de perda de argila, 

ferro ou matéria orgânica, de coloração clara) seguido de horizonte B textural, com nítida diferença 

entre os horizontes. Apresentam horizonte B de cor avermelhada até amarelada e teores de óxidos 

de ferro inferiores a 15%. Podem ser eutróficos, distróficos ou álicos. Têm profundidades variadas e 

ampla variabilidade de classes texturais.  

Nesses solos, constata-se grande diversidade nas propriedades de interesse para a fertilidade 

e uso agrícola (teor variável de nutrientes, textura, profundidade, presença ou ausência de cascalhos, 

pedras o concreções, ocorrência em diferentes posições na paisagem, entre outras). Dessa forma, 

torna-se difícil generalizar suas qualidades. 

Problemas sérios de erosão são verificados naqueles solos em que há grande diferença de 

textura entre os horizontes A e B, sendo tanto maior o problema quanto maior for a declividade do 

terreno. Aqui, estão associados aos sedimentos arenosos quaternários. 

 

Latossolos Vermelho-Amarelos (LV) 

Esse grupo de solos está associado aos sedimentos terciários da Formação Barreiras. São 

solos minerais não-hidromórficos, geralmente distróficos, raramente álicos; exibem horizonte A fraco, 

argila de atividade baixa, podendo também estar associados aos Podzólicos Vermelhos-Amarelos 

que, nas áreas de relevo ondulado são encontrados nas áreas mais baixas. 

 

Neossolos Quartzarênicos (Am) 

Ocorrentes na área do empreendimento e adjacências, os Neossolos Quartzarênicos (no 

Mapa de Solos representados por Areias Quartzosas Marinhas) são os solos constituídos por material 

mineral, com pequena expressão dos processos pedogênicos, em conseqüência da baixa intensidade 
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de atuação desses processos, que ainda não conduziram a modificações expressivas do material 

originário (EMBRAPA, 1999). Apresentam seqüência de horizontes AC, sem contato lítico dentro dos 

50 cm de profundidade, apresentam estrutura em grãos simples e ligeiramente grumosa no horizonte 

mais superficial. A textura é areia ou areia franca, constituída basicamente por quartzo, 

apresentando, por conseguinte, alta susceptibilidade a erosão, baixa fertilidade natural e pH ácido. 

 

 
Figura 7 – Mapa pedológico do município de Camaçari (www.embrapa.com.br). 
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Foto 6 – Vista de detalhe do solo de cobertura da área do empreendimento. 
 

 
Foto 7 – Outra vista do solo do local, marcantemente arenoso, dada a influência 
marinha (retrabalhamento). 

 

3.1.6 - Recursos Hídricos 

O estudo dos recursos hídricos tem como objetivo a descrição e interpretação de dados 

sobre sua disponibilidade, bem como sobre o reflexo de sua degradação no ambiente terrestre. Com 

isso a hidrologia/hidrogeologia é potencialmente favorecida ao se contemplar os aspectos do clima, 

pluviométricos, geomorfológicos e geológicos, aos quais se encontram, intimamente, ligados. 
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Recursos Hídricos Superficiais 

A região encontra-se inserida na unidade de Planejamento dos Recursos Hídricos do estado, 

denominada Bacias do Recôncavo Norte. Ela abrange a Bacia Hidrográfica do Rio Jacuípe, com 

contribuição parcial da Bacia do Rio Joanes/Ipitanga, e deságua no Oceano Atlântico, altura do 

distrito de Barra do Jacuípe, município de Camaçari. Apresenta-se, parcialmente, estratificado, com 

fundo em aclive abrangendo cerca de 13 km. A influência da maré alcança cerca de 8 km em relação à 

linha de costa atual. As principais características dessa bacia hidrográfica estão descritas na Tabela 1.  

O deflúvio superficial da microbacia provém dos divisores de águas superficiais 

correspondentes às topografias representativas, zonas úmidas e determinados pela estrutura 

geológica do terreno: sistema de aqüíferos sobrepostos; aqüífero Barreiras (superficial); aqüífero 

Marizal (intermediário) e aqüífero São Sebastião (mais profundo e antigo, promissor para prospecção 

de água subterrânea local). Destaca-se a relativa presença de corpos d´água na região, possuindo 

relação significativa com as águas subsuperficiais. 

 

Tabela 1 – Características principais da Bacia Hidrográfica do Rio Jacuípe. 
Área de Drenagem Extensão da Bacia Principais Afluentes Vazão 

 
 

1213 km
2 

 
 

100 km 
 
 

Margem direita: rios 
Capivara Grande, 
Capivara Pequeno e 
Jacumirim. 

Vazão média de 15m
3
/s com 

seus tributários: Capivara 
Pequeno e Capivara Grande. 
Exibe uma média de deflúvio 
de 0,6 a 1,4 m

3
/s. 

 
 

Margem esquerda: rios 
Camaçari, Pitanga e 
Arembepe. 

 

Embora possua abrangência regional, os principais conflitos e ou impactos decorrentes da 

utilização dos recursos hídricos superficiais na Unidade Bacias do Recôncavo Norte são observados no 

âmbito das bacias que drenam o município de Camaçari, sua orla marítima e, inclusive, a região 

metropolitana de Salvador, sobretudo na Bacia Hidrográfica do Rio Jacuípe, na qual o 

empreendimento em questão está localizado.  

A seguir, de acordo com os dados disponíveis, são apresentados os aspectos relativos ao 

enquadramento dos corpos d’água e a qualidade da água na AII. 

� CLASSE II: o Rio Jacuípe e seus afluentes, incluindo o Rio Imbassaí até o trecho da antiga 

barragem de Santa Helena; 

� CLASSE III: O Rio Capivara pequeno até o trecho estuarino. Rio Capivara Grande até o 

trecho estuarino; 
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� CLASSE VII: O Rio Jacuípe do trecho do povoado Jordão. Rio Capivara Grande até a 

confluência com a foz. Rio Capivara Pequeno até a confluência com o Rio Jacuípe. 

 

Usos da Água e as Atividades Impactantes 

Observa-se, atualmente, um elevado nível de apropriação dos recursos hídricos superficiais. 

Os usos registrados englobam o abastecimento doméstico, industrial, represamento, dessedentação 

de animais, lazer, pesca e disposição de afluentes domésticos e industriais: 

� Abastecimento público e doméstico: Mata de São João (Rio Caboré), Camaçari e 

adjacências (Rio Jacuípe); 

� Represamento de corpos d’água através de Barramentos: Captação de água em Amélia 

Rodrigues, captação de água para a Usina Nova Aliança e Barragem de Santa Helena com 

obras de reconstrução do seu eixo finalizadas; 

� Abastecimento Industrial: Uso observado na bacia do Rio Jacuípe que abastece a Usina 

Aliança (Rio Boa Vista); 

� Dessedentação de animais: Uso observado em toda a extensão do Rio Jacuípe, ao longo 

dos cursos d’água, e em áreas com menor densidade de ocupação; 

� Lazer e esportes náuticos: Observam-se predominantemente tais usos no segmento 

estuarino do Rio Jacuípe; 

� Pesca: Uso observado na zona estuarina, de maneira artesanal, para consumo local 

(distritos, povoados e localidades); 

� Corpo receptor de esgotos domésticos da nascente até à zona estuarina e efluentes 

industriais.  

 

O esgotamento sanitário é feito através de fossas de vários tipos, não existindo atendimento 

por esgotamento sanitário e tratamento dos esgotos. 

Além disso, observa-se lançamento de efluentes industriais associado à operação de usinas 

de cana de açúcar e álcool, deposição de resíduos sólidos ao longo das margens dos mananciais, e 

lançamentos de cloretos em função da utilização de água salgada na exploração petrolífera pela 

Petrobrás (recuperação secundária de poços petrolíferos e injeção de água salgada); 

As fontes de poluição estão ligadas tanto as uso e ocupação do solo como aos usos diversos 

da água, comentados anteriormente. Registra-se ainda a ocorrência de processos erosivos nas 

vertentes ou mesmo nas margens dos canais fluviais, desencadeados pela remoção da cobertura 
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vegetal (matas ciliares), contribuindo para o assoreamento de mananciais e a elevação dos níveis de 

turbidez, alterando assim a qualidade dos recursos hídricos superficiais na AII. 

 

Qualidade da água 

De modo geral, observa-se que a principal fonte de comprometimento dos recursos hídricos 

superficiais são os lançamentos de esgotos domésticos, principalmente nos trechos dos mananciais 

situados imediatamente à jusante de algumas sedes municipais tais como Amélia Rodrigues e Mata 

de São João, bem como a zona estuarina do Rio Jacuípe. Todavia, certas tendências de elevação nas 

concentrações detectadas (incluindo fosfato total) pode ser além da ação antrópica, pela própria 

natureza geoquímica do substrato da bacia (rochas ricas em fosfato). 

De acordo com o Relatório de Qualidade da Água das Bacias do Recôncavo Norte, os dados 

obtidos revelaram baixos níveis de oxigenação das águas e presença de coliformes fecais acima dos 

índices estabelecidos nos diversos pontos avaliados correspondentes aos mananciais que integram a 

bacia do Jacuípe. Em geral, na maioria das amostragens avaliadas, a qualidade das águas foi 

considerada como “boa” a “aceitável”, segundo os critérios de avaliação do índice de qualidade das 

águas (IQA) da CETESB, facilitando a sua utilização para fins de abastecimentos domésticos.  

Além da degradação da qualidade associada ao despejo de efluentes domésticos, foram 

observadas violações da legislação em relação ao ferro, alumínio e manganês, as quais estão 

provavelmente associadas à processos de lixiviação e carreamento de minerais da bacia de 

drenagem, em conseqüência do processo de exposição dos solos com a remoção da cobertura 

vegetal. 

 

Lagoas de Guarajuba 

As Lagoas de Guarajuba constitui um único corpo d´água, e recebe nomes específicos em 

toda a sua extensão. Identifica-se como Lagoa do Velado na parte interna desta, enquanto na parte 

externa identifica-se a Lagoa de Guarajuba. Ainda em Guarajuba são utilizadas várias outras 

denominações para pontos específicos da lagoa, tal como mãe da lagoa, mata fome, Luiz Paulo, etc. 

Ela tem fundamental importância para a população local, por ser ela supridora de peixe, 

camarão e outros animais aquáticos para a alimentação. Notadamente, durante o inverno, as lagoas 

enfatizam este papel devido às dificuldades de penetração dos pescadores ao mar. É também é 

reconhecida como importante equipamento de lazer, seja para a população local ou visitantes, 

constituindo-se área de recreação de crianças e adultos. 

Esse sistema é a mais importante fonte de captação de água para o abastecimento em 
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loteamentos, uma vez que a mesma corta todas as áreas loteadas situadas ao longo da faixa externa 

da BA 099 (Estrada do Coco) e da praia. 

Possui recarga a partir de duas fontes principais: lençol freático e drenagens que deságuam 

na mesma. A recarga via lençol freático se dá principalmente a partir dos terraços arenosos, de 

origem continental e marinho, situados à noroeste da lagoa (Leques Aluviais Pleistocênicos, Laguna 

Pleistocênica e Areias Litorâneas Regressivas Pleistocênicas).  

As areias de origem marinha (Areias Litorâneas Regressivas Holocênicas), que constituem o 

terraço arenoso que separa alagoa do mar, aparentemente não tem importância como área de 

recarga da lagoa, tendo em vista que a superfície do lençol freático mergulha em direção ao mar, 

sendo esta também a direção de fluxo d´água subterrânea na região. 

A recarga via drenagens que deságuam na lagoa é, aparentemente, mais importante que 

aquela que se dá via lençol freático, tendo em vista que nos trechos represados da lagoa, onde 

algumas destas drenagens deságuam, o nível d´água é mais alto que nos trechos adjacentes. A 

principal drenagem a abastecer a lagoa é representada pelo Rio Itaipu, cujo amplo vale é 

permanentemente inundado e ocupado por pântanos.   

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Apesar da rede hidrográfica da microbacia possuir caracterização significativa de drenagens 

correlacionadas, escoamento superficial e relação com águas subsuperficiais, destaca-se a 

importância para a exploração das águas subterrâneas, fator que se evidencia na região com a 

presença de poços tubulares profundos (comumente denominados de poços artesianos) nos 

aqüíferos correspondentes. 

Aquíferos são corpos tridimensionais, extensos e profundos, nos quais as velocidades de 

circulação das águas são bem baixas, comparativamente às de drenagem superficial. Neles a forma 

da fonte e os percursos de invasão têm importância fundamental em estudos de alteração ambiental 

e de remediação de recursos hídricos subterrâneos. A conciliação entre desenvolvimento econômico 

e tecnológico e a preservação ambiental é tema de grande interesse e preocupação para preservar o 

planeta e garantir qualidade de vida e conforto a espécie humana. 

Conforme LIMA (1995), são distinguidos dois sistemas aqüíferos (Figura 8), a partir da região 

Metropolitana de Salvador sentido município de Camaçari e costa litorânea: 

• Sistema Aqüífero do Recôncavo (com dois tipos de regime hidrodinâmico): (i) um, de regime 

freático, representado pela Formação Marizal e por um topo arenoso da Formação São 

Sebastião, correspondendo a um reservatório de baixo potencial armazenador; (ii) um 
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sistema de regime confinado ou semi-confinado, que está completamente incluído na 

Formação São Sebastião, compreendendo um sistema hidráulico de elevado potencial, mais 

profundo e antigo, promissor para prospecção de água subterrânea local, com excelentes 

qualidades físico-químicas (incluindo baixo teor de sais dissolvidos), e que está sendo 

intensamente explorado para suprimento urbano e industrial; 

• O Sistema Aqüífero Cristalino é constituído pelo embasamento cristalino fraturado e pela 

zona intemperizada do solo, além dos pacotes sedimentares da Formação Barreiras e da 

Planície Costeira Quaternária. 

 

O Sistema Recôncavo é significativamente explorado para abastecimento das plantas 

industriais que integram o CIA e o COPEC, além de constituírem reservas através de poços artesianos 

nas localidades residenciais da orla marítima. O Sistema Cristalino tem o perfil de sua exploração 

vinculado ao abastecimento de indústrias, edifícios e condomínios localizados a partir da área urbana 

de Salvador. 

Nota-se que nas localidades residenciais da orla marítima, incluindo Guarajuba, o 

abastecimento se faz por distribuição da rede pública operada pela EMBASA. Nos loteamentos já 

consolidados da região, a água é captada em dois pontos na Lagoa de Guarajuba-Velado, e distribuída 

para os usuários. Nota-se ainda que é comum a existência de poços artesianos nas residências, seja 

porque foram perfurados antes da existência do serviço de abastecimento de água, ou porque 

constituem uma reserva para as épocas de grande demanda, quando o sistema de distribuição não 

supre plenamente as necessidades de água no local. 
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Figura 8 – Sistemas de aqüíferos nas formações geológicas 

 

É necessário destacar a possível contaminação do lençol freático (Aqüífero São Sebastião) 

pelas atividades industriais do Pólo Petroquímico, podendo levar ao comprometimento da qualidade 

dos mananciais superficiais interligados aos sistemas de drenagens diversos. 

A rede de fraturamento instalada nas rochas que formam o Sistema Cristalino, a espessura, 

porosidade e permeabilidade do manto de alteração são alguns dos principais condicionantes desse 

sistema. O manto de alteração pode ultrapassar 25 metros de espessura, possuindo localmente 

propriedades hidráulicas equivalentes à dos arenitos argilosos da Formação São Sebastião, que 

integra o Sistema Recôncavo (LIMA, 1995). 

 

Morfologia Hídrica  

Tratando-se de uma área drenada por um sistema conectado de cursos d´água pertencentes 

a macro Bacia Hidrográfica do Recôncavo Norte, sendo contornada por divisores de água superficiais, 

a partir das bacias locais (Bacia do Rio Jacuípe e contribuição da bacia do Rio Joanes), é possível 
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correlacionar suas recargas resultantes das precipitações pluviométricas, divisores freáticos 

alternados conforme rebaixamento do lençol freático local (fluxo procedente de outros aqüíferos 

situados na correlata microbacia), além das zonas úmidas (lagoas).  

O único corpo d´água encontrado na área de estudo é representado pela lagoa, que faz parte 

da APA Lagoas de Guarajuba. 

As Lagoas de Guarajuba constituem o elemento base do ciclo de água local. Possui recarga 

pluviométrica e aqüífera. A recarga aqüífera é proveniente de zona próxima relacionado ao fator 

declividade e zonas mais afastadas relacionadas à  movimentação sub-superficial aquosa. 

A textura granulométrica do solo da supracitada lagoa segue conformidade no aspecto de 

permeabilidade, favorecendo a infiltração e recarga do aqüífero com percolação de matéria orgânica. 

Nota-se, portanto, a ação mútua de recarga e descarga no aqüífero interligado. 

A mesma fornece água atmosférica sob forma de evaporação, e descarga convergida para 

zona litorânea (mar aberto: através do efeito maré) quando em contato inclusive com os 

facilitadores de transporte (aqüíferos interligados rasos). 

 

3.2 – Meio Biótico 

 

3.2.1 - Aspectos Gerais 

A área do futuro empreendimento situa-se no Domínio Atlântico, mais precisamente em área 

inventariada e classificada como área de Vegetação de Restinga. Restinga é um termo empregado 

para designar as planícies litorâneas cobertas por deposição marinha, resultante do recuo dos níveis 

de oceanos há cerca de 5 mil anos, durante o Quaternário. Depois do recuo, houve deposições fluvial 

e lacustre, contendo, em parte, material proveniente das escarpas do Complexo Cristalino ou dos 

arenitos da Formação Barreiras. 

Os níveis marinhos passados oscilaram de forma a promover a sedimentação em diversos 

patamares, que são testemunhos desta deposição alternada. Pela ação das marés, a deposição de 

sedimentos marinhos se deu sob a forma de cordões arenosos, havendo alguns terraços mais 

antigos. Por trás desses depósitos e entre os cordões é possível ocorrerem depressões que formam 

várzeas ou pântanos de água doce. 

Cerca de 5.00 km de litoral brasileiro é ocupado por ecossistemas de restinga e dunas de 

areia. A restinga da costa nordeste da Bahia se estende aproximadamente por 200 km de Salvador 

até a fronteira com o Estado de Sergipe, constituindo uma estreita faixa, algumas vezes penetrando 

para o interior não mais do que 20 km. Esses sistemas localizados na interface entre os ambientes 
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marinhos e continentais possuem uma fragilidade intrínseca. A maior quantidade de nutrientes na 

planície costeira provém de precipitações atmosféricas, estando principalmente fixada na biomassa 

vegetal. 

Apesar de inúmeras adversidades, principalmente para os vegetais, tais como a falta de água, 

causada pela permeabilidade das areias quartzosas, a escassez de nutrientes, a salinidade marinha, 

altas temperaturas e forte ação dos ventos que, às vezes, desequilibra o crescimento de muitas 

plantas, a restinga apresenta uma rica vegetação. 

Para se adaptarem às condições adversas, a vegetação apresenta os mais variados 

mecanismos de adaptação, tais como acentuado sistema radicular, para compensar a falta de água, 

superfície foliar muito reduzida e presença de ceras nas folhas para evitar a transpiração. 

A falta de nutrientes é compensada pela simples simbiose com substrato, e algumas plantas 

chegam a mudar de hábito ereto para rastejante para resistirem a forte ação dos ventos. 

A riqueza da flora encontrada nesta área é uma das mais representativas das províncias 

botânicas da costa brasileira, e a fauna, apesar de empobrecida, poderá ainda ser em grande parte 

recuperada. 

Formada por espécies de primeira ocupação, a restinga é caracterizada por ambientes 

dependentes de processos de sedimentação marítima e da dispersão das sementes pelos ventos e 

pássaros.  

Ela possui uma flora dinâmica, mista de hidrosérie e xerosérie, constituída de vegetação 

muito peculiar com mecanismos para suportar os fatores físicos dominantes como a salinidade, 

extremos de temperatura, forte presença de ventos, escassez de água, solo instável, insolação forte e 

direta. Apresenta comunidade vegetal determinada pelas condições edáficas e, sob constante 

influência marinha, ocorrendo revestindo as praias, dunas, cordões litorâneos e ao redor de lagos 

podendo apresentar fisionomias arbórea baixa, arbustiva e herbácea. Muitos gêneros de cactos 

crescem nessa região; também orquídeas terrestres e epífitas, veloziáceas, palmeiras e lianas além 

de muitas leguminosas. 

Na linha de praia das planícies litorâneas se estabelece uma vegetação adaptada às condições 

salinas e arenosas sob influências de marés, denominada halófila-psamófila, com espécies herbáceas 

reptantes, com sistemas radiculares amplos. 

Após esta faixa, sobre cordões mais estáveis, encontra-se uma vegetação arbustiva e arbórea 

densa, denominada jundu, com muitas bromélias terrícolas. As bromélias de solo com sua forma 

característica de cunha, devido à ação abrasiva de partículas de areia sobre as gemas voltadas para a 

praia, desempenham um papel estabilizador do substrato e de retenção de água e de nutrientes no 
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sistema. Por sua estrutura foliar, as bromélias oferecem pequenos ecossistemas, nas cavidades entre 

as folhas. Aí acumula-se água e resíduos, que são por ela absorvidos como alimento, mas as 

cavidades também servem de abrigo a animais e plantas (algas). Aranhas, lagartos e rãs são os 

moradores mais comuns. As libélulas passam aí sua fase larval. As bromélias não tiram alimento do 

solo, as orquídeas têm parceria com fungos para obter os nutrientes. Á medida que a vegetação tem 

condições de atingir um porte melhor, chegando ao arbóreo, as orquídeas e as bromélias passam a 

epífitas, colonizando os galhos e troncos das árvores. 

No litoral desenvolvem-se moitas compostas por espécies arbustivas e arbóreas, intercaladas 

por solo descoberto, cuja denominação é dada pela presença de taxas dominantes, como Restinga de 

Clusia, de Myrtaceae e de Ericaceae.  

Sobre os cordões arenosos, dependendo de sua idade, estabelece-se uma floresta que é 

menos exuberante que a Mata Atlântica com flora similar, poucas espécies características e grande 

quantidade de epífitas. Entre os cordões há depressão que pode ser permanentemente úmida, 

sustentando florestas paludosas, com poucas espécies arbóreas adaptadas e muitas bromélias sobre 

o solo encharcado. Nas bacias de solo orgânico, tanto se desenvolve a floresta paludosa quanto os 

campos monoespecíficos de taboa ou de lírio do brejo. Este conjunto de formações sobre a planície 

litorânea estabelece um mosaico de granulação variável, ampliando sua diversidade biológica. 

Apesar da grande importância ecológica da restinga e, de ser protegida por legislação ao 

nível federal, estadual e municipal, na prática pouco tem sido feito para salvaguardar estes 

ambientes. As áreas litorâneas têm sido desde o período da colonização as mais agredidas pela 

atividade humana. A violência da destruição das dunas é tão grande que as espécies animais e 

vegetais que nela vivem entram em processo de extinção sem sequer serem conhecidas pela ciência. 

No caso das dunas, tem-se a ocorrência pontual e isolada. Em especial, a sua destruição não 

se restringe apenas à flora e fauna, mas também, ao próprio substrato que a compõe, ou seja a areia, 

através de sua retirada para o uso em construções, prática esta que é muito comum no litoral Norte 

da Bahia. 

Segundo SALVADOR BENEVIDES, as comunidades de restingas podem ser dividas em: Ha, E, 

Hi e F (Figura 9). 
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Figura 9 – Modelo esquemático geral dos ambientes de restinga. 

 

Ha - Comunidade halófila: Corresponde à faixa livre do alcance das ondas e marés diárias, 

mas ainda sujeita à força das ressacas. A vegetação aí é formada por espécies rasteiras, herbáceas, 

capazes de conviver com a salinidade elevada, a exposição direta ao sol, aos ventos e aos extremos 

térmicos, sem falar da extrema pobreza em nutrientes do solo arenoso. 

E - Vegetação esclerofila: Representa a faixa onde o mar não chega mais; os fatores 

dominantes são a maresia, os ventos, a insolação e a pobreza do solo em nutrientes e água. A 

vegetação forma um denso emaranhado de ramos, espinhos e folhas, de aspecto ressecado - e 

"aparado", por causa do efeito abrasivo do vento. Quando essa massa forma um "manto" 

impenetrável, é chamada Thicket; quando possui o aspecto de um jardim com trilhas (de cima 

parecendo um mosaico), chamamos de Scrub. 

Hi - Comunidade hidrófila: Representa a faixa entre dunas ou de borda das lagunas. São 

locais úmidos a alagados, por acumulo de água das chuvas, ou por afloramento do lençol freático, ou 

por serem antigos leitos de lagunas, colmatadas. A água aí costumam ser salobra. As plantas formam 

matas paludosas, ou brejos herbáceos e arbustivos. 

F - Mata seca: É um ambiente de transição entre restingas e a vegetação continental mais 

antiga, como a Mata Atlântica ou a Caatinga. O solo já apresenta melhores condições de fertilidade e 

de água, e o microclima já é ameno. A mata apresenta níveis herbáceos, arbustivos e arbóreos, com 

bom número de epífitas e cipós. 

 

3.2.2 - Vegetação da Área do Empreendimento 

Não foram identificadas espécies raras, endêmicas ou em processo de extinção na área 

proposta para o empreendimento, que apresenta as seguintes fisionomias de vegetação:  

� Vegetação de praia; 
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� Coqueiral; 

� Vegetação de restinga arbustiva; 

� Vegetação de áreas alagadas e de pântano. 

 

Vegetação de Praia 

A vegetação de praia bastante, adaptada às altas concentrações de sais, encontra-se 

preservada no que se refere aos seus componentes florísticos naturais. Possui dimensão 

predominantemente associada à fisionomia de coqueiral na faixa litorânea, com associações variadas 

de espécies. Ela é composta predominantemente pelas espécies: Ipomea pés caprae (salsa-de-praia), 

Fotos 8 e 9, Cannavalia obtusifolia (feijão de praia), Remiria marítima (pinheirinho de praia), 

Phyloxerus portulacoides (=Iresinae portulacoides) e Sporolobus virginicus. Devido à significativa 

cobertura vegetal por estas espécies, o substrato arenoso da faixa se encontra imobilizado e a área 

mantém fisionomia paisagística nativa.  

 

 
Foto 8 – Associação de espécies herbáceas no trecho pós-praia, com indivíduos 
competindo por espaço.  
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Foto 9 – Outra vista da vegetação de praia (capoeira); ao fundo, coqueiral plantado. 

 

Coqueiral 

Os coqueirais cuja idade é bastante variada, de menos de 5 anos até maior de 50 anos, como 

é o caso dos coqueirais da beira mar, dão um toque peculiar à área através de sua dimensão 

contínua em faixa litorânea. 

Alguns coqueirais necessitam de tratamento, pois se encontram afetados por pragas, tais 

como a boca do tronco causada pelo inseto Rhinosthomus barbirostris Fabr, podendo provocar a 

morte do coqueiro. Alguns coqueiros já se encontram mortos, necessitando serem substituídos. 

Destaca-se que o coqueiral é a fisionomia típica da região; contudo alguns se encontram 

dentro da área de capoeira e, em virtude disto, não se encontram em boas condições de vitalidade 

(Fotos 9 e 10). 
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Foto 10 – Vista geral de coqueira dentro da área do futuro empreendimento; notar 
o nível de preservação/cuidados. 

 

Vegetação de Restinga Arbustiva 

É formada por maciços de vegetação arbustiva, concentrado entre a lagoa existente e o mar, 

sendo constituído de moitas com as mais diversas associações vegetais intercaladas de clareiras, que 

podem se apresentar em faixas largas ou estreitas. Estas clareiras permitem que se possa transitar 

nestas áreas, que podem se apresentar sem vegetação (Fotos 1 e 2). Espécies das famílias 

leguminosas, mirtáceas, bromeliáceas, cactáceas, eriocauláceas, estão bem representadas neste 

ambiente, assim como alguns representantes da família orquidácea tal como Epidendrum sp e 

Cyrtopodium sp. 

A restinga da área de estudo abrange alguns tipos de vegetação, com formações fisionômicas: 

halófitas e psamófilas reptantes (faixa de vegetação que tem início junto à praia), com formação 

herbácea fechada pós-praia, seguida de formação arbustiva de Clusia, e limitando-se com mata 

permanentemente inundada, associada à formação herbácea brejosa e formação aquática (Araújo & 

Henriques, 1984; Henriques et al., 1986; Araújo et al., 1998). 

 A formação arbustiva aberta de Clusia, ocorrente no trecho de interesse e é constituída por 

moitas densas de variados tamanhos, intercaladas por espaços de areia, em uma vegetação esparsa 

(Fotos 11, 12 e 13 A/B). O estrato arbustivo desta formação é, principalmente, dominado pela 

espécie Clusia hilariana (acácia-da-restinga – Clusiaceae), seguida de poucos exemplares das espécies 

Erythroxylum subsessile (joquinha - Erythroxylaceae), Protium icicariba (amesclão – Bruseraceae), e 

Calotropis procera (algodão de seda - Apocynaceae).  
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Fotos 11 e 12 – Vistas localizadas da vegetação da área do futuro empreendimento; 
notar a espécie predominante (Clusia sp), o porte, marcadamente, 
herbáceo/arbustivo, e a densidade da vegetação. 
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Foto 13 (A/B) - Colonização de Clusia sp, com presença de poucos cactos. 

 

Áreas Alagadas e Pântanos 

Nessas áreas inundadas de forma intermitente, ocorrem em períodos chuvosos formações 

significativas de espelhos de água ou pequenas lagoas. Nestas áreas existe a presença marcante de 

ciperáceas e gramíneas que se proliferam bastante em períodos chuvosos, aproveitando-se da 

fertilidade resultante de partículas minerais e orgânicas arrastadas pelas fortes chuvas tropicais. 

Geralmente, ocorrem mudanças das comunidades vegetais, quando há diminuição da 

umidade do ambiente, com o fim dos períodos chuvosos e a chegada do verão. Diversos animais, 

principalmente, aqueles pertencentes à entomofauna e ornitofauna, utilizam-se destes ambientes 

para completarem o seu ciclo de vida. As aves granívoras visitam estas áreas buscando sementes 

para a sua alimentação. 

Nessas áreas permanentemente alagadas, caracterizadas por vegetação arbustiva e arbórea, 

tal como a Annora glabra, o araticum de brejo, são encontradas também representantes da família 

das aráceas. Estes ambientes são áreas de reprodução dos jacarés. 

 

3.2.3 - Fauna 

  Estudos faunísticos antecedendo a implantação de um empreendimento podem prever e 

minorar os impactos deste sobre a fauna local. Desde a abertura da Linha Verde, todo o Litoral Norte 

vem sofrendo uma rápida ocupação, o que acarretou uma perda significativa de habitats para a fauna 

da região. Nessa área em particular, a presença da lagoa e sua respectiva APP, ainda constitui refúgio, 

principalmente para as aves que ainda habitam ou utilizam à região.  

A fauna existente em qualquer ambiente está intimamente ligada às condições ambientais; 

em ecossistemas de restingas não poderia ser diferente. Fatores limitantes como a composição 
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vegetal, que por sua vez é ligada a fatores como solo (ou substrato no caso de areia) e clima, refletem 

nas comunidades animais presentes em tais formações.  

Com base nas observações, a fauna presente na área está inserida dentro de três faixas de 

restingas bem definidas.  A primeira que está mais próxima da praia e se comporta uma faixa de 

restinga bem espaçada, vegetação rasteiro e coqueiral, com poucas formações arbustivas. Não 

existindo uma vegetação que suporte uma presença maior de animais, os mesmos utilizam a área 

como passagem. Com exceção de pequenos répteis (lagartos do gênero Tropidurus), a presença de 

outros animais nesta área não foi observada.  

A segunda faixa de restinga seria uma área intermediária situada entre o mar e lagoa. 

Apresenta uma vegetação um pouco mais adensada que a anterior, e nesta área a presença de 

pequenos mamíferos foi comprovada através de entrevistas, tais como Tatu-verdadeiro (Dasypus 

novemcinctus); também pôde ser registrada uma cobra-corredeira (Phillodryas nattereri).  

A terceira faixa corresponde à área da APP da lagoa, a que apresenta uma maior conservação 

da vegetação e, conseqüentemente, da fauna. Justamente pela presença da lagoa a área representa 

ainda, refúgio para os animais que conseguiram adaptar-se ao ambiente antropizado derivado da 

ocupação das áreas vizinhas por condomínios. Assim, temos: 

 

Herpetofauna 

 

Anurofauna 

A anurofauna dessa região ainda é pouco conhecida cientificamente, porém a manutenção 

dos micro-climas é imprescindível para o equilíbrio do ambiente.  

Uma das maiores importâncias ecológica dos anuros está na cadeia alimentar, onde 

controlam, eficientemente, populações de insetos, outros invertebrados e até pequenos vertebrados, 

mantendo o equilíbrio de parte do ecossistema. 

Este grupo possui peculiares características morfológicas e fisiológicas, principalmente por 

apresentarem a pele bastante permeável, complementado pelos aspectos de sua história natural de 

necessitarem dos meios aquático e terrestre para completar seu ciclo vital. Os anfíbios são 

extremamente sensíveis a fatores externos, constituindo-se um eficiente grupo indicador de 

qualidade ambiental (FEIO et al., 1998). 

Espécies animais de valor alimentar, comercial e/ou outras relação afim, são denominadas de 

cinegéticas. A fauna que compõe esta categoria é considerada de especial interesse para a 

conservação, pois a utilização destes recursos afeta diretamente sua população natural. Segundo, 
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SOUTO et al., 1999, é fato a utilização de produtos zooterápicos de origem anura, como: banha de 

caçote (Leptodactylus labyrinthicus, L. ocellatus), rã pimenta (L. macrosternum) e diversas partes do 

sapo-boi (Bufo paracnemis).  

No levantamento realizado foram inventariadas 9 espécies de três famílias. Este número é 

considerado adequado se comparado a estudos realizados por FREITAS et al., 2001, que durou 

aproximadamente 5 anos e utilizou técnicas mais eficientes, registrando 24 espécies para a Praia do 

Forte, que situa-se apenas a cerca de 15 quilômetros de distância de Barra do Jacuípe. 

FREITAS et al., 2004, descrevem duas espécies típicas de restinga (Phyllodystes melanomystas 

e Phyllodystes sp.). Na área estudada essas espécies não foram encontradas. É importante esclarecer 

que ambas são dependentes da presença de bromélias, que não foram encontradas na área.  

Das famílias registradas a Bufonidae, representada pelos verdadeiros “sapos”, que após a 

metamorfose não necessitam da presença constante de aguadas ou rios e possuem pele de aspectos 

seco, composta de glândulas que produzem toxinas fortes que servem de defesa, o sapo cururu (Bufo 

paracnemis) foi a espécie mais abundante. Esta espécie é muito comum e importante na 

manutenção do equilíbrio ecológico por predar um grande número de artrópodes e pequenos 

vertebrados. Para esta família ainda foi registrada a presença do sapinho de verrugas (Bufo 

granulossus) bem menor que a espécie anterior.  

As espécies de rãs mais registradas na região são da família Leptodactilydae, que possui uma 

das espécies mais caçada por causa da sua carne saborosa. Aqui, encontramos nas margens de 

ambientes aquáticos a “rã-pimenta” Leptodactylus labirinticus, “rã-manteiga” Leptodactylus ocellatus 

e o pequeno caçote Leptodactylus fuscus. 

Na família Hylidae (típicas pererecas de pernas alongadas e vida arbórea) registrou-se quatro 

espécies: Hyla decipiens, Hyla branneri, a perereca-de-banheiro Scinax fuscovarius e S. signatus. 

Todas as espécies deste grupo são comuns em diversas partes do litoral da Bahia, e nenhuma delas 

está ameaçada de extinção. 

 

Répteis 

Este grupo possui características morfo-fisiológicas particulares, como a pele protegida por 

escamas, placas ou carapaça e são pecilotérmicos; inclui lagartos e crocodilianos, serpentes e 

quelônios. 
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Saurofauna 

A saurofauna da Mata Atlântica baiana foi estudada em regiões relativamente próximas da 

área de influência direta do empreendimento, em Praia do Forte, na Região Metropolitana de 

Salvador e no Litoral Norte da Bahia por FREITAS & PAVIE, 2002, que registraram 31 espécies de 

lagartos, em um estudo aprofundado de mais de dez anos.  

Na área foram registradas 4 espécies de 2 famílias diferentes, sendo a família Teidae a mais 

comum com três espécies (Tupinambis merianae, Ameiva ameiva e Cnemidophorus sp). O lagarto 

teiú Tupinambis merianae, que pode alcançar 1,2 metros e pesar cerca de 3 quilos, é considerado 

raro na área por ser uma espécie cinegética muito caçada por moradores do entorno do 

empreendimento; já o calango-verde Ameiva ameiva e o calanguinho Cnemidophorus sp, são muito 

comuns na área.  

A família Tropiduridae foi representada por uma única espécie, a lagartixa de muro 

Tropidurus hygomi. Essa espécie foi a de maior representatividade dentro da área estudada. 

 

Ofidiofauna 

Desde os primórdios, as serpentes são os animais mais perseguidos pelo homem, seja por 

medo ou crença, sendo mortas indiscriminadamente. Contudo, segundo WILCOX & MURPHY,1965, a 

maior ameaça aos ofídios é a destruição de seu habitat através de desmatamento ou queimadas para 

ampliação de pastagens e agricultura. O comércio internacional de serpentes para fabricação de itens 

de vestuários e acessórios, ou ainda sua venda como animais de estimação ou para extração do 

veneno das espécies peçonhentas, constitui fortes ameaças a este grupo (LIMA VERDE, 1994).  

Serpentes peçonhentas como coral (Micrurus ibiboboca), cascavel (Crotalus durissus), jararaca 

(Bothrops leucurus e B. erythromelas) são consideradas de interesse médico, pois são responsáveis 

por acidentes, por vezes fatais. Contudo, os ofídios possuem grande importância no equilíbrio biótico, 

são carnívoros e se alimentam de uma enorme diversidade de animais, de moluscos a grande 

mamíferos, controlando toda essa população. 

Durante o levantamento foi registrada a presença de Philodryas nattereri (cobra-corredeira), 

através de visualização direta. Além dela, é confirmada a presença na área através de entrevistas, de 

coral (Micrurus ibiboboca), cascavel (Crotalus durissus), jararaca (Bothrops leucurus e B. 

erythromelas), jibóia (Boa constrictor), sucuri (Eunectes murinus), falsa-coral (Oxyrhopus sp.), cobra – 

d’água (Helicops leopardinus) e caninana (Spilotes pullatus) como as mais freqüentes. Outras como 

Waglerophis merremii, Leptodeira annulata são citadas para a região. 

Na área verificou-se a importância econômica da relação trófica utilizando espécies de 
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répteis, como jibóia (Boa constrictor), sucuri (Eunectes murinus) e teiú (Tupinambis merianae), que há 

tempos atrás complementava o cardápio das famílias da região, hoje já não são encontrados tão 

facilmente. 

 

Avifauna 

A conservação da avifauna é de extrema importância para a manutenção de qualquer bioma 

terrestre, sendo responsáveis pela polinização e dispersão de inúmeras espécies vegetais, 

recompondo naturalmente uma determinada área.  

São importantes também para o equilíbrio ambiental, controlando populações de artrópodes 

e pequenos vertebrados, como serpentes e ratos. Por sua vez, espécies como o urubu (Coragyps 

atractus), urubu de cabeça vermelha (Cathartes aura) e o carcará (Polyborus plancus) mantêm o 

ambiente isento de animais mortos por atropelamento e outros infortúnios, dos quais se alimentam. 

 Na área estudada a fauna mais representativa é formada pelas aves, que são encontradas 

utilizando principalmente, o ambiente da lagoa. Destacando-se lavadeira Fluvicola nengeta 

(Tyrannidae), garça-branca-pequena Egretta thulla e garça-branca-grande Casmerodius albus 

(Ardeidae), socozinho Butorides striatus (Ardeidae), jaçanã Jacana jacana (Jacanidae), frango-d`água 

Gallinula chloropus (Rallidae), gavião-caramujeiro Rosthramus sociabilis (Accipitridae) e mergulhão 

Podylimbus podiceps (Podicipedidae). 

As espécies mais comumente observadas nos ambientes abertos foram: rolinha Columbina 

talpacoti, bem-te-vi Pitangus sulphuratus, sanhaços Thraupis palmarun e Thraupis sayaca, tiziu 

Volatina jacarina, andorinha Stelgydopteryx ruficollis, sabiá-da-praia Mimus gilvus, siriri Tyranus 

melancholichus, anum-preto Crotophaga ani e quero-quero Vanellus chilensis. 

Outras espécies também representativas foram: Emberezidae, sendo as espécies mais 

comuns o pássaro-preto Gnorimopsar chopi; o sebito Coereba flaveola e o sanhaço Thraupis sayaca; 

Tyrannidae, sendo os mais comuns o siriri Tyranus melancholicus e o bem-te-vi Pitangus sulphuratus; 

Columbidae, rolinha Columbina talpacoti, fogo - pagou Scardafella squammata e juriti Leptotila 

rufaxilla; Ardeidae, socozinho Butorides striatus, garça-branca-pequena Egretta thulla e garça-

branca-grande Casmerodius albus, Cathartidae, urubu – comum (Coragyps atractus), urubu de 

cabeça vermelha (Cathartes aura); Accipitridae, gavião Buteo albicaudatus e gavião-carijó Rupornis 

magnirostris; Falconidae, carrapateiro Milvago chimachima e o carcará Polyborus plancus; 

Muscicapidae, sabiá-da-mata Turdus fumigatus, sabiá-laranjeira Turdus rufiventris e Psittacidae, 

periquito Aratinga aurea  e tuim Forpus xanthopterygius. 
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Mastofauna 

A substituição crescente do habitat natural por pastagens e agricultura é o maior ameaça às 

populações de mastofauna, ficando cada vez mais dependente dos remanescentes florestais 

pertencentes às Unidades de Conservação.  

Embora tenham sua caça, perseguição e abate proibidos pela Lei Federal 5.197, de 3 de 

janeiro de 1967, animais continuam a ser usados, de forma clandestina, tanto trófica quanto 

medicinalmente (COSTA NETO,1999).  

Na área estudada a mastofauna apresenta-se bastante reduzida, principalmente pela redução 

de habitats e conservação da vegetação existente. Restringindo-se à presença de tatu-verdadeiro 

(Dasypus novemcinctus), tatuí (Dasypus septemcinctus), sagui-de-tufos-brancos (Callithrix jacchus), 

preá (Galea spiixi), coelho-do-mato (Sylvilagus brasiliensis) e raposa (Cerdocyon thous), sendo que 

estes três últimos são encontrados na área esporadicamente, vindos do outro lado da pista onde o 

ambiente é mais protegido. Atualmente, o perigo mais freqüente encontrado pela mastofauna local é 

atropelamento quando atravessam as estradas/ruas de um lado para o outro. 

 

Algumas Considerações  

Segundo levantamento da CI-Brasil - Conservation International do Brasil, a maior parte das 

espécies brasileiras ameaçadas de extinção, presentes da lista divulgada pelo Ministério do Meio 

Ambiente, habita a Mata Atlântica. Entre as 20 espécies de répteis, 13 ocorrem na Mata Atlântica 

(65%), sendo 10 endêmicas, a maioria com ocorrência restrita aos ambientes de restinga.  O que 

demonstra a importância desses ambientes tão subestimados.  Na área estudada esses animais 

conjuntamente com as aves são os mais representativos. 

A praia que contempla o terreno está incluída na área de desovas das tartarugas marinhas. O 

Litoral Norte apresenta grande importância biológica para as tartarugas marinhas, pois cerca de 70% 

das desovas que ocorrem na costa brasileira acontecem nesta área. As principais espécies que 

freqüentam o Litoral Norte são as tartarugas Cabeçuda (Caretta caretta) e de Pente (Eretmochelys 

imbricata).  

As praias da região são consideradas pelo TAMAR como Área de Proteção (AP), onde a 

estratégia de conservação adotada pode variar de acordo com as características individuais das 

praias. Nestas áreas de proteção, as desovas podem ser transferidas para um cercado de incubação 

ou para trechos seguros de praia (podendo ser monitoradas ou não) ou ainda permanecerem “in 

situ”, porém sem monitoramento, ou seja, na AP pode-se optar pelo monitoramento ou não, 

(LANDIM, 2003).  
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Durante a visita constatou-se grande número de ninhos de tartarugas na praia, ou seja, 

desovas que foram mantidas “in situ” pelo TAMAR. É de suma importância avaliar como o 

empreendimento pretende conduzir a utilização da praia, evitando assim problemas com as 

tartarugas e futuros visitantes. 

De acordo com a situação atual da área, os animais que ali se encontram, adaptaram-se as 

condições de uso da terra e restrição do espaço de seus habitats, restringindo-se na sua maioria a 

área da APP da lagoa. Dessa maneira, a instalação do empreendimento, não compromete ou 

aumenta, de maneira grave, a situação dos mesmos, desde que as áreas de preservação sejam 

respeitadas e manejadas de forma adequada. 

As Lagoas de Guarajuba ainda representam um refúgio natural para os animais que 

conseguiram adaptar-se às condições antropizadas da região, evidenciando assim a necessidade 

expressa de preservação das mesmas. Qualquer empreendimento na área deverá comprometer-se 

com a preservação da área, assim como recuperação da mesma quando necessário. 

 

3.3 – Meio Antrópico – O Município de Camaçari 

 

3.3.1 – Histórico da Ocupação 

Por volta do ano 1000, a região do Recôncavo Baiano foi invadida por 

povos tupis procedentes da Amazônia. Eles expulsaram os habitantes anteriores da região, falantes 

de línguas macro-jês, para o interior do continente. Quando os primeiros exploradores europeus 

chegaram à região, no século 16, a mesma era habitada pela tribo tupi dos tupinambás.  

A história da ocupação portuguesa do território de Camaçari começa em 1558, quando foi 

criada a Aldeia do Divino Espírito Santo pelos padres jesuítas, reunindo índios de várias 

aldeias tupinambás ao redor de uma capela de taipa sob o comando do padre João Gonçalves e do 

irmão Antônio Rodrigues, às margens do Rio Joanes. 

Em 1562, na Igreja de "Santos Spiritus", ajuntaram sete aldeias, com mil almas cristãs. Há 

indícios que esses índios tenham participado da "Guerra do Paraguaçu", apesar de serem 

tupinambás, assim como os índios do Vale do Paraguaçu (região onde é hoje o povoado de São 

Francisco de Iguape, pertencente à Cachoeira). Mais tarde, já entre 1624 – 1640, os índios da aldeia 

do Espírito Santo participaram da luta contra a invasão holandesa, juntamente com o pessoal da Casa 

da Torre (hoje pertencente ao município de Mata de São João), o que fez crescer o índice de 

mortalidade por sucessivas epidemias e fome, antes mesmo da expulsão dos jesuítas no governo 

do Marquês de Pombal em 1755. 
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Após a expulsão dos jesuítas, a aldeia passou à categoria de Vila por provisão do Conselho 

Ultramarino, Alvará Régio de 27 de setembro de 1758, denominando-se Vila Nova do Espírito Santo 

de Abrantes/Vila de Abrantes, com a inauguração da Casa da Câmara e Cadeia Municipal (Senado da 

Câmara e Pelourinho). 

A vila foi extinta em 1846 pela Resolução Provincial nº 241, de 16 de abril, sendo integrada 

ao município de Mata de São João. Em 1848, foi restabelecida pela Resolução nº 310, de 3 de junho, 

tendo o território desmembrado de Mata de São João. 

Entre os séculos XVIII e XIX, tem-se a administração da Marquesa de Niza através de Tomas 

da Silva Paranhos, que lhe enviou juros e rendas (enfiteuses e laudêmios) até, finalmente, adquirir a 

propriedade. Este latifundiário deixou 9 herdeiros: entre eles, Maria Joaquina da Silva Paranhos, 

casada com José Garcez Montenegro, de quem descende o desembargador Tomas Garcez Paranhos 

Montenegro. 

No final do século XIX, houve a expansão da malha ferroviária baiana: suas principais 

diretrizes eram a integração com o recôncavo e a região do São Francisco. Camaçari está 

estrategicamente situada entre as duas bifurcações (uma em Simões Filho em direção ao recôncavo, 

e outra em Alagoinhas, onde a estrada toma outras duas direções – Médio São Francisco e Litoral 

Norte). 

Abrantes, cuja importância se devia à ocupação pelos jesuítas e à limitada exploração 

agrícola nas terras da Marquesa de Niza, perdeu importância econômica em relação ao 

desenvolvimento que o interior passou a oferecer: a sede do município passou, então, a ser em 

Parafuso (sendo, posteriormente, construída a estação de trem). Por força política, no entanto, 

houve o retorno da sede para Abrantes em 1892. 

A primeira composição administrativa (municipal) de Vila de Abrantes (sede) abrangia 

os distritos de Abrantes, Monte Gordo e Ipitanga (atual Lauro de Freitas). A lei municipal de 22 de 

março de 1920 criou o distrito de Camaçari, com território desmembrado de Abrantes, criação essa, 

confirmada pela Lei estadual nº 1422, de 4 de agosto desse mesmo ano. 

A lei estadual 1 809, de 28 de julho de 1925, modificou-lhe o topônimo para Montenegro (em 

homenagem ao desembargador Tomas Garcez Paranhos Montenegro) e transferiu-lhe a sede para o 

arraial de Camaçari, elevado à categoria de vila. Mas, em 1938, em razão do decreto-lei estadual 10 

724, de 30 de março de 1938, em que todos os municípios passaram a ter o nome de suas 

respectivas sedes, o município passou a denominar-se Camaçari, constituindo-se dos distritos de 

Camaçari, Abrantes e Monte Gordo. Incluindo as localidades Parafuso e Dias d'Ávila, que foi elevada 

à categoria de vila e distrito em 1953 (lei 628, de 30 de dezembro de 1953). 
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Lauro de Freitas, em 1880, passou integrar o distrito de Montenegro, atual Camaçari. Em 1932, 

retornou a Salvador. 

Em 1957, estimava-se uma população de 4 300 habitantes, o que caracterizou-se como a 

principal cidade de veraneio da região pela excelência de suas águas minerais. 

A separação do distrito de Dias d'Ávila, transformado em município segundo a Lei Estadual 4 

404, ocorreu em 25 de dezembro de 1985, reduzindo a área de Camaçari para 773 quilômetros 

quadrados. Existem tendências separatistas para a desagregação do distrito de Vila de Abrantes. 

Passou a existir, na região, um padrão de ocupação a partir da agricultura de sobrevivência, 

roças, arruados, chácaras e sítios. Existe, também, no município, hoje, aglomeração de populações 

de remanescentes de quilombo. 

O município possui sobrevivências africanas na capoeira de Angola, candomblés e 

artesanatos, onde se percebe as influências indígenas numa fusão com as africanas. Estão presentes, 

no município, as etnias banta e iorubá na sede e na orla. 

As mais intensas transformações das paisagens e populações do município se dão a partir 

da década de 1970, quando se inicia o processo de implantação do Polo Petroquímico, e, mais tarde, 

com a implantação do Polo de Apoio (2000) e Ford (2001), além da construção da estrada 

litorânea que liga o estado da Bahia a Sergipe. 

 

3.3.2 – Aspectos Fisiográficos Gerais 

A sede do município localiza-se a uma latitude 12o41'51" sul e a uma longitude 38o19'27" 

oeste, estando a uma altitude de 36 metros.  

O clima de Camaçari é tropical úmido, com uma temperatura média de 26 graus Celsius. 

As vegetações encontradas no município são dunas, manguezais, restingas, mata ciliar e atlântica. A 

cidade ainda possui três áreas de proteção ambiental (APA): Joanes/Ipitanga, Rio Capivara e Lagoas 

de Guarajuba. Possui também unidades de conservação: Cinturão Verde de Proteção do Complexo 

Petroquímico de Camaçari, Parque das Dunas de Abrantes e Parque Garcia D'Ávila.  

 

 3.3.3 – Aspectos Sócio-Econômicos 

 As principais características sócio-econômicas do município estão sintetizadas abaixo:  

Aspectos Gerais: Parte integrante da Região Metropolitana de Salvador, Camaçari possui 

uma área de 764,5 km2 e uma população de 242.970 habitantes (IBGE, 2010), exibindo uma 

densidade demográfica de 317,83 hab/km2. O município, que faz divisas com Lauro de Freitas, Dias 
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D´Ávila, Simões Filho e Mata de São João possui, além dos distritos de Parafuso e Monte Gordo, os 

subdistritos de Pojuca, Jacuípe, Arembepe e Jauá (Figura 10). 

 
            Figura 10 – Localização do município de Camaçari. Fonte: www.atlasbrasil.org.br 

 

Exibe o segundo maior produto interno bruto municipal do estado (depois de Salvador, 

sendo também o 5º maior da Região Nordeste, e o 38º maior do País), estimado em cerca de 

12 bilhões de reais (IBGE, 2011), e faz parte dos 71 municípios brasileiros integrados no Mercosul.  

A economia do município é quase totalmente baseada no polo industrial de Camaçari, 

inaugurado em 1978 e, em atividade até os dias atuais, figurando como um dos mais importantes 

da América Latina; foi o primeiro complexo petroquímico planejado do país e é o maior 

complexo industrial integrado do Hemisfério Sul, com mais de 90 empresas instaladas. 

É sede da Ford Motor Company Brasil (inaugurada em 2001, sendo a primeira fábrica de 

automóveis a se instalar na Região Nordeste do Brasil);com o passar dos anos, o polo petroquímico 

começou a abrigar outros ramos da indústria, tais como a automotiva, 

de celulose, borracha, metalurgia do cobre, têxtil, fertilizantes, energia eólica, bebidas e serviços. 

Possui faturamento anual de 16 bilhões de dólares norte-americanos, e contribuição anual 

de 1 bilhão de reais em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços para o Estado da Bahia, 

e responde por mais de 90 por cento da arrecadação tributária de Camaçari. Além disso, gera 45 mil 

empregos, sendo 15 mil diretos e 30 mil indiretos. Representa mais de 30 por cento do total 

exportado pelo estado, e sua participação no Produto Interno Bruto baiano é de 20%. 
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O município possui cerca de 42 quilômetros de praias, o que contribui de forma acentuada 

para o turismo na cidade; inclui ainda mais tradicional aldeia hippie do Brasil, o projeto Tamar de 

preservação das tartarugas-marinhas, o Parque da Dunas de Abrantes e o Mirante do Cruzeiro.  

Também em Vila de Abrantes está a igreja mais antiga do município; construída pelos 

jesuítas há mais de 400 anos e, entre muitas outras riquezas, as nascentes protegidas das quatro 

principais bacias hidrográficas responsáveis pelo abastecimento de água de toda a Região 

Metropolitana de Salvador. 

População: A cidade é a quarta mais populosa do estado (depois de Salvador, Feira de 

Santana e Vitória da Conquista). Entre 2000 e 2010, a população de Camaçari cresceu a uma taxa 

média anual de 4,15%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de 

urbanização do município não mudou, permanecendo em 95,47%. Do total da população, 95,47% é 

urbana, enquanto que apenas 4,53% situa-se na zona rural; por outro lado, a diferença entre os 

sexos é menor que 1%, com 49,68% do sexo masculino, e 50,32% do sexo feminino. 

Estrutura Etária: No período 2000 - 2010, a razão de dependência no município passou de 

53,62% para 41,50% e a taxa de envelhecimento, de 2,67% para 3,64%. Em 1991, esses dois 

indicadores eram, respectivamente, 77,86% e 2,02%. Já na UF, a razão de dependência passou de 

65,43% em 1991, para 54,94% em 2000 e 45,92% em 2010; enquanto a taxa de envelhecimento 

passou de 4,83%, para 5,83% e para 7,36%, respectivamente. 

Renda: A renda per capita média de Camaçari cresceu 113,60% nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 258,98, em 1991, para R$ 334,43, em 2000, e para R$ 553,18, em 2010. Isso equivale 

a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,08%. A taxa média anual de crescimento 

foi de 2,88%, entre 1991 e 2000, e 5,16%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou 

seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 

40,88%, em 1991, para 38,73%, em 2000, e para 16,39%, em 2010. A evolução da desigualdade de 

renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,50, em 1991, 

para 0,57, em 2000, e para 0,53, em 2010. 

IDHM: De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,422, em 1991, para 0,694, em 

2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma 

taxa de crescimento de 64,45% para o município e 47% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato 

de desenvolvimento humano de 52,94% para o município e 53,85% para a UF. No município, a 

dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,386), 

seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em 

termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda. 
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Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa 

população que era economicamente ativa) passou de 70,07% em 2000 para 71,77% em 2010. Ao 

mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa 

que estava desocupada) passou de 24,87% em 2000 para 14,70% em 2010. 

 

3.3.4 - O Litoral Norte 

O litoral norte, onde está inserida a área de interesse, foi, economicamente, uma região 

agrária pouco desenvolvida, como muitas regiões litorâneas do nordeste. Todavia, toda essa região, 

tem como marco referencial de diferenciação, a descoberta do petróleo nos meados do século 

passado, e os diversos empreendimentos associados, que marcam o intervalo 1950 - 1970.  

O histórico da ocupação da área remete para a época da colonização do Brasil, onde algumas 

vilas ao longo da costa desempenharam papel de grande importância no sistema de vigilância e 

defesa das cidades portuárias. Mais tarde, a penetração para o interior representada pelo Ciclo do 

Gado, determinou o surgimento de vilas interioranas, que constituíam locais de pouso nos portos de 

passagem do gado. Avanços econômicos posteriores articularam estas vilas com as zonas costeiras, 

através das atividades de pesca e introdução do cultivo de coco ao longo das áreas costeiras. 

Assim, durante este período inicia-se uma fase de desenvolvimento industrial que, como 

efeito principal, produz o crescimento urbano de Salvador e das sedes próximas aos campos de 

petróleo. Cessados os efeitos da descoberta de petróleo inaugura-se, entre 1970 e 1990, uma nova 

fase de desenvolvimento, marcada pela implantação do Complexo Petroquímico de Camaçari, que 

trouxe consigo uma grande demanda de infraestrutura, notadamente as viárias, que permitiram a 

expansão das novas atividades econômicas sobre faixas mais amplas do território.  

A implantação da BR 101 ligando a região ao sul do Brasil desestrutura mercados agrícolas 

locais, propiciando o êxodo rural para Salvador. A implantação da rodovia litorânea BA 099 na década 

de 70, propicia a criação de um vetor de expansão da cidade em direção ao norte, dando margem a 

um intenso processo de especulação imobiliária por parte de elites agrárias que não tinham sido 

inseridas no novo modo de produção industrial. Criam-se assim, condições para processos de 

expansão urbana sobre ambientes frágeis, que, durante os 30 anos do período, comprometeram a 

qualidade ambiental de ecossistemas importantes. 

Cessados os efeitos iniciais da Petroquímica, inicia-se um novo ciclo de desenvolvimento, que 

vai dos anos 90 ao ano 2000, marcado pela implementação de programas turísticos na porção 

litorânea norte da região. É implantada a segunda etapa da BA 099 (Linha Verde), interligando o 

trecho existente ao Estado de Sergipe. Como consequência da nova acessibilidade, é implantado o 
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Complexo Turístico Costa do Sauípe, abrindo espaço ao desenvolvimento turístico da porção norte da 

região. 

Atualmente, todo o litoral norte encontra-se em franca expansão, cujo expansionismo está 

intimamente associado à rodovia BA 099 e à orla marítima, decorrente, sobretudo, das atividades 

turísticas e de outras atividades de suporte (comércio e serviços). Essas atividades turísticas estão 

implantadas de duas maneiras: atividades programadas e atividades espontâneas (ou desordenadas). 

As atividades turísticas programadas estão sendo implementadas na porção territorial de 

áreas de influência direta da BA 099. Nesta área, está prevista a implantação de complexos turísticos 

internacionais, a exemplo do Complexo Costa do Sauípe que já se encontra implantado neste espaço, 

com previsão para o ano de 2015 um total de 126 equipamentos hoteleiros, sendo 62 hotéis, 60 

pousadas e 4 camping com capacidade para receber aproximadamente 65 mil hóspedes. 

Por outro lado, as atividades turísticas espontâneas ou desordenadas se dão numa faixa com 

largura aproximada de 6 km, medida a partir do eixo da BA 099, ao longo das porções litorâneas dos 

municípios de Lauro de Freitas e Conde. Essas atividades vêm sendo incrementadas desde a década 

de 90, induzindo de forma lenta, a uma atividade turística desordenada, marcada pelo turismo de fim 

de semana de baixa renda, e especulação imobiliária nas povoações tradicionais e no seu entorno 

imediato, com implantação de condomínios de padrões diversos, desde condomínios de alto padrão a 

conjuntos populares. 

Parte dessa porção territorial ainda é marcada pela presença de grandes fazendas de coco 

e/ou atividades agropastoris pouco produtivas, e por populações tradicionais que vivem 

essencialmente da pesca e, atualmente, do turismo de fim de semana, concentrado nestas 

povoações tradicionais. 

Todo o tipo de ocupação, principalmente a implantação de condomínios de padrões 

diferenciados ou de atividades de comércio, serviços e lazer, vem se dando sobre ambientes frágeis, 

como terraços, dunas, áreas alagadas e manguezais, sem os devidos cuidados ambientais, 

promovendo, como conseqüência, um acelerado processo de degradação ambiental destes 

ambientes. 

Esses ecossistemas frágeis, que compõem uma paisagem de grande beleza cênica, convivem 

lado a lado com vários tipos de ocupação (loteamentos, condomínios, pequenas chácaras, casas, 

etc.), implantados e/ou em fase de implantação, assim como efluentes domésticos e industriais e 

atividades exploratórias de bens minerais não metálicos para indústria da construção civil. 
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Os processos de urbanização adensada sobre estas áreas têm eliminado os ambientes mais 

sensíveis, alterando os fluxos hídricos superficiais e subterrâneos, modificando a morfologia de 

dunas, de áreas alagadas, manguezais, etc., comprometendo de forma intensa a vida silvestre 

associada a estes ambientes. 
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IV - APA LAGOAS DE GUARAJUBA 

 

4.1 - Aspectos Gerais 

A Área de Proteção Ambiental APA Lagoas de Guarajuba, criada pela Resolução CEPRAM N.º 

387, de 27/02/1991, localiza-se no Litoral Norte do Estado da Bahia, abrangendo o Município de 

Camaçari, com cerca de 230 ha (Figura ). A razão da criação dessa APA foi fundamentada na proteção 

dos recursos naturais associados à importância dos substratos naturais, vales panorâmicos e a 

adequada compatibilização dos recursos ambientais com os aspectos sociais, econômicos, culturais, 

educativo e recreativo. 

Com um complexo lacustre/lagunar e vegetação de restinga nos extratos arbóreos, arbustivo 

e herbáceos, a região da APA propicia abrigo e alimento à fauna, em especial, às aves aquáticas. A 

APA compreende uma laguna variável entre 500 e 2.000 m, que se estende em direção ao Oceano 

Atlântico, a partir da BA 099 (Estrada do Coco), incluindo a Lagoa de Guarajuba, faixa entre o Rio 

Jacuípe e o Rio Pojuca. 

A APA apresenta as seguintes fisionomias de vegetação: praia, coqueiral, restinga, capoeira, 

brejo (áreas alagadas) e manguezais. 

A vegetação de praia é bastante adaptada às altas concentrações de sais. Um exemplo é a 

salsa-da-praia (Ipomea sp.); além disso, encontra-se na vegetação de restinga, espécies como aderno 

(Emotum ainae) e o ingá (Inga marginata). Orquídeas também são encontradas na região. 

No local, à beira mar, durante o período de desova, observa-se espécies de tartarugas-

marinhas e aves migratórias como a pardela-preta (Procelaria aefuinoctiales), assim como os 

crustáceos, insetos e aracnídeos que são muito freqüentes. Peixes, como o tucunaré, são encontrados 

na região. Anfíbios, répteis e mamíferos como o sagüi (Callithrix sp.) e a raposa (Dusicyon vetelus) 

fazem parte da fauna da APA. 

A população local divide-se em pessoas de baixa renda e veranistas que passaram a morar no 

local. Antigamente, por volta da década de 70, ainda existiam características de áreas agrícolas, mas 

com a abertura da Estrada do Coco (BA 099), a região passou gradativamente a ser um local de lazer 

da população de média e alta renda da região metropolitana de Salvador.    

A Área de Proteção Ambiental Lagoas de Guarajuba apresenta quatro zonas distintas do 

ponto de vista geológico, ecológico, paisagístico, sócio-econômico, cultural e sanitário-ambiental, são 

elas: Zona A, Zona B, Zona C e Zona D, todas elas com especificadas recomendações de uso.   
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� ZONA A: Compreende a porção de terreno, que tem como limite a noroeste a BA 099, 

Estrada do Coco, e como limite sudeste a margem da Lagoa de Guarajuba - Velado 

excluída desta, a faixa de proteção de 30 (trinta) metros em torno da lagoa;  

 

� ZONA B: Engloba a Lagoa de Guarajuba-Velado, as ilhas arenosas que ocorrem no seu 

interior que ainda apresentem vegetação nativa de porte arbóreo e a faixa de proteção 

de 30 (trinta) metros nas margens da lagoa;  

 

� ZONA C: Inclui a área situada entre a margem sudeste da Lagoa de Guarajuba-Velado e 

Praia, excluindo desta a faixa de 30 (trinta) metros de proteção da lagoa e a faixa de 

preservação de 60 (sessenta) metros na zona de praia;  

 

� ZONA D: Compreende a área da praia e a plataforma continental interna, incluindo nesta 

os recifes de coral. 

 

De acordo com o Art. 5°. da Resolução CEPRAM 387/91, a ocupação das áreas situadas nas 

ZONAS A e C, fica condicionada à licença específica, concedida pelo Centro de Recursos Ambientais - 

CRA e homologada pelo CEPRAM.  

  Segundo o Parágrafo Único do Art. 5o., para que possa se efetivar a ocupação, deverão ser 

observadas as recomendações, condições gerais e as seguintes restrições:  

  

� Nos locais aonde a vegetação hidrófila vier a extrapolar os 30 (trinta) metros da faixa de 

proteção, exceto mediante a expedição de licença específica concedida pelo CEPRAM.  

 

� Preservar as pequenas ilhas arenosas, que ocorrem na faixa de vegetação hidrófila na 

borda noroeste da Lagoa de Guarajuba - Velado;  

 

� Manter barreiras físicas entre a faixa de preservação de 30 (trinta) metros em tomo da 

Lagoa de Guarajuba e a área útil dos lotes;  

 

� Adotar medidas para que na implantação do sistema de esgotamento sanitário sejam 

utilizadas soluções técnicas para cada ZONA de ocupação;  
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� Garantir o direito de livre acesso e passagem das populações que tradicionalmente 

habitam/utilizam a área da APA.  

  

O Art. 7° condiciona os projetos de uso e ocupação para as ZONAS A e C aos parâmetros 

urbanísticos a serem definidos pelo órgão ambiental do Estado da Bahia (CRA), conceituação, 

recomendações e condições que fazem parte do parecer sobre o Zoneamento Ambiental da Área da 

Lagoa de Guarajuba - Velado para Constituição da Área de Proteção Ambiental "Lagoas de 

Guarajuba".  

  Finalmente, segundo o Art. 8° as ZONAS B e D constituem áreas de conservação, não 

podendo haver nestas nenhuma ocupação, devendo seu uso ser limitado a atividades de caráter 

cultural e recreativo, a serem definidas quando da apresentação do relatório final do estudo.  

Os parâmetros urbanísticos para ocupação na área da APA são determinados pela Resolução 

CEPRAM 388/91, descritos a seguir: 

 

I - ZONA A 

� Taxa de permeabilidade de 60% (sessenta por cento) da área da zona.  

� Taxa mínima de arborização de 1/100 m2 de área permeável.  

� Gabarito de altura: 02 (dois) pavimentos, assegurando a visibilidade mínima de 70% 

(setenta por cento) da testada da gleba, no sentido BA-099/ copa dos coqueiros do 

primeiro cordão-duna.  

� Projetos especiais: turismo (hotel), lazer (clube), comerciais e institucionais podem 

extrapolar os 02 (dois) pavimentos, assegurando, contudo os 70% (setenta por cento) da 

visibilidade, exceto nos trechos onde esta visibilidade não exista, em conseqüência do 

relevo natural, barreiras vegetais ou "grade" da rodovia.  

� A ocupação edificada não poderá extrapolar a cota da copa dos coqueiros do primeiro 

cordão-duna.  

� Preservar qualquer árvore de porte existente na área do empreendimento.  

� A divisão dos lotes terá altura máxima de 1m (um metro), podendo ser acrescido com 

cerca viva.  

� Desmatar somente nas quantidades e locais estritamente necessários à implantação da 

edificação.  

� Manter uma barreira física (ciclovia, pista para pedestres ou via) no limite da área de 

vegetação hidrófila, na sua divisão com a área do lote.  
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� Permite-se remembramento de lotes, para implantação de hortos e viveiros.  

� Só é permitido remembramento para uso exclusivamente residencial. - A ocupação nas 

áreas de vegetação hidrófila terá as seguintes restrições:  

- só poderão ocorrer empreendimentos voltados para turismo, lazer e recreação;  

- urbanização somente em palafitas;  

- preservar a cobertura vegetal sob a palafita; · é vedada a execução de muros;  

- só poderá ter um pavimento, com altura máxima de 4m (quatro metros);  

- só poderá ocupar 15% (quinze por cento) da área, por gleba.  

 

II - ZONA B 

� Área de preservação permanente.   

 

III - ZONA C 

� Taxa de permeabilidade de 60% (sessenta por cento) da área da zona.   

� Gabarito de altura: 02 (dois) pavimentos, assegurando a visibilidade mínima de 70% 

(setenta por cento) da testada da gleba, no sentido da BA 099/ copa dos coqueiros do 

primeiro cordão-duna.  

� Projetos especiais, turismo (hotel), lazer (clube), comerciais e institucionais, podem 

extrapolar os 02 (dois) pavimentos assegurando, contudo, os 70% (setenta por cento) de 

visibilidade, exceto nos trechos onde esta visibilidade não exista, em conseqüência do 

relevo natural, barreiras vegetais, ou "grade" da rodovia.  

� A ocupação edificada não poderá extrapolar a cota da copa dos coqueiros do primeiro 

cordão-duna.  

� Taxa mínima de arborização de 1/100m2 de área permeável.  

� O replantio de coqueiros deverá ser feito na razão mínima de um coqueiro para cada 

coqueiro removido.  

� Preservar qualquer árvore de porte existente na área do empreendimento.  

� Preservar 80% (oitenta por cento) das dunas, permitindo-se aí caminhos e acessos para 

pedestres.  

� A divisão dos lotes terá altura máxima de 1 m (um metro), podendo ser acrescida com 

cerca viva.  

� Redução das escavações e terraplenagens ao estritamente necessário para assentar as 

construções que, por sua vez, devem ser propostas de forma a se amoldarem à estrutura 
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do terreno natural.  

� Manter uma barreira física (ciclovia, pista de pedestres) no limite da área de vegetação 

hidrófila, na sua divisão com a área do lote.  

� Permite-se remembramento, para implantação de hortos e viveiros, uso residencial ou 

projetos especiais, observando-se em qualquer caso, a obrigatoriedade da visibilidade de 

70% (setenta por cento) da testada, no sentido BA-099/ coqueiral do primeiro cordão-

duna, exceto nos trechos onde esta visibilidade não exista, em conseqüência do relevo 

natural, barreiras vegetais ou "grade" da rodovia. De qualquer modo, nos projetos 

especiais a altura das edificações não poderá extrapolar a cota da copa dos coqueiros do 

primeiro cordão-duna.  

 

IV - ZONA D 

� Taxa de arborização de 1/100m2 e recomposição da vegetação rasteira.  

� Taxa de permeabilidade de 95% (noventa e cinco por cento) da área da zona.  

� Edificável somente com estruturas reversíveis (como por exemplo, cabanas), de apoio de 

lazer à praia.  

 

 Em relação à faixa litorânea, a Constituição Estadual da Bahia estabelece em seu 

Artigo 214, Inciso IX que, toda faixa litorânea com 60 m de largura, a partir da linha de preiamar 

máxima deve ser de livre acesso às praias, proibindo-se qualquer construção particular, inclusive 

muros. 
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V - AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

 

5.1 – Possíveis Riscos e Impactos Ambientais 

Segue-se nesta seção a avaliação de ganhos e ou perdas ambientais derivados da 

implantação e ocupação do Empreendimento. O procedimento de análise considera, 

simultaneamente, por um lado, todas as ações impactantes e impactos decorrentes identificados e, 

por outro, todas as medidas mitigadoras e ou compensatórias propostas. 

  A avaliação ambiental do Empreendimento é desenvolvida a seguir segundo cada 

componente ambiental afetado, conforme já especificado.  

  Em todos os casos, os impactos resultantes são qualificados e, quando pertinente ou 

possível, quantificados. Essa análise considera o impacto como decorrência dos efeitos da ação 

impactante que o gerou, pressupondo, ainda, a total implantação das medidas mitigadoras e ou 

compensatórias preconizadas. 

  A qualificação dos impactos resultantes, por componente ambiental, resumida em matrizes 

de consolidação específicas, leva em consideração os seguintes parâmetros básicos: 

 

(1) Vetor: Indica se o impacto resultante é Negativo (mitigável) ou Positivo (não-mitigável e 

passível de ser potencializado). Um mesmo impacto pode assumir mais de um vetor (positivo 

ou negativo) sobre componentes ou elementos ambientais diferenciados. 

 

(2) Intensidade: Avalia relativamente a intensidade com que os componentes ambientais serão 

afetados pelas ações impactantes com base na maior ou menor expressividade dentro da 

Área de Influência do Empreendimento, dependendo do nível de integridade dos 

componentes ambientais afetados. Poderá ser Baixa (B), Média (M) ou Alta (A). 
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(3) Abrangência geográfica (difusão): Define a difusão espacial de cada impacto após aplicadas 

todas as medidas mitigadoras devidas. Pode ser restrita aos limites da ADA, AID, AII, Macro-

Regional (quando referente a áreas de abrangência maiores do que a AII, mas ainda 

delimitável) e Difusa (quando a espacialização do impacto é indefinida). Assim, pode ser 

avaliada dentro dos parâmetros Pontual (P), Local (L), Regional (R), Macro-regional (M) e 

Difusa (D). Assim, para esse empreendimento, foram definidas as seguintes áreas de 

influências, sumarizadas abaixo: 

� Área de Influência Indireta (AII): Corresponde à área real ou potencialmente ameaçada 

pelos impactos indiretos da implantação e operação da atividade, abrangendo os 

ecossistemas e o sistema sócio-econômico que podem ser impactados por alterações 

ocorridas na AID. Incluem não apenas o território do município onde o condomínio será 

construído, Gurajuba, mas todo o seu entorno, bem como, as regiões vizinhas. 

Corresponde, via de regra, à área real ou potencialmente ameaçada pelos impactos 

indiretos da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os ecossistemas e 

o sistema sócio-econômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na área 

de influência direta. Para os meios físico e biótico, será considerada parte do município 

em que o empreendimento se insere. Para o meio sócio econômico, a área de influência 

indireta será compreendida pelo conjunto do território dos municípios de atração à 

região, tendo como referência, o Distrito de Monte Gordo.  

� Área de Influência Direta (AID): É a área sujeita aos impactos diretos da implantação e 

operação do empreendimento. A sua delimitação deverá ser em função das 

características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem estudados e 

das particularidades do empreendimento, considerando-se para o caso deste 

empreendimento, no tocante aos meios físico e biótico, a área sujeita às intervenções 

físicas (obras e serviços operacionais), estimada em cerca de 500 m. Para os estudos 

sócio-econômicos, será considerada como AID a extensão territorial do município em que 

desenvolve o projeto (Gurajuba e adjacências); 

� Área Diretamente Afetada (ADA): É definida como aquela onde as obras serão realizadas, 

envolvendo a obra propriamente dita, assim como toda as áreas de infraestrutura de 

apoio, tais como canteiro de obras, acessos, etc. Como conseqüência, pertence à ADA 

todos os espaços físicos e, portanto, ambientes atingidos pelas atividades voltadas à 

implantação do empreendimento, onde riscos e/ou impactos ambientais poderão ser 

gerados. 
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(4) Reversibilidade: Define se os impactos resultantes são totalmente reversíveis (R) após a 

execução da ação impactante, parcialmente reversíveis (P), ou irreversíveis (I). 

 

(5) Temporalidade: Define o período de permanência do impacto, após a correta aplicação das 

medidas mitigadoras. Este pode cessar Imediatamente (logo após a adoção das medidas), em 

Curto Prazo (até 2 anos após a adoção das medidas), Médio Prazo (2 a 10 anos após a adoção 

das medidas), ou Longo Prazo (mais de 10 anos, no caso). 

 

A - Impactos Resultantes sobre os Recursos Hídricos Superficiais 

  Os impactos de maior intensidade sobre os recursos hídricos superficiais dizem respeito, 

principalmente, aos processos de assoreamento e deterioração da qualidade das águas. Os impactos 

identificados são os seguintes: 

� Assoreamento; 

� Aumento da turbidez. 

� Cargas difusas; 

 

  Os impactos Assoreamento e Aumento da Turbidez da Água constituem impactos ambientais 

com vetores negativos, decorrentes principalmente da implantação da 

terraplanagem/reconfiguração topográfica do terreno, ou ainda, atividades que movimentem 

material terroso. Têm como ações indutoras à supressão de vegetação (cobertura vegetal), e a 

conseqüente exposição de solo, a execução cortes e aterros, a movimentação de terra e o 

carreamento de sedimentos pelo escoamento superficial até à rede de drenagem.  

  Adotando-se as medidas de controle de erosão e assoreamento preconizadas em relatório 

técnico integrante do processo de licenciamento (RAS), admite-se que estes impactos serão de baixa 

intensidade, abrangência quantitativa pequena e permanência de curto prazo. Ambos apresentam 

abrangência no nível da ADA/AID, com reversibilidade parcial no caso específico do Assoreamento e 

reversibilidade total em relação ao Aumento da Turbidez. 

  Já o incremento de Cargas Difusas, tem origem no aumento dos volumes de escoamento 

superficial resultante da impermeabilização do solo, implicadores das alterações do regime 

fluviométrico, podendo impactar, principalmente, as lagoas. As medidas mitigadoras e os 

mecanismos de controle e monitoramento propostos para estes possíveis impactos permitem 

caracterizá-los como de baixa a desprezível, abrangência local, de reversibilidade parcial a total.  
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.A.1 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Cortes e Aterros para Implantação do Empreendimento 
- Supressão Complementar de Vegetação Nativa 
 

Recursos Hídricos Superficiais 

  

IMPACTO: 

Assoreamento 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

Vetor + - 

   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias Alta   

- Programa de Recomposição e Enriquecimento Florestal  
- Projeto Paisagístico e Programa de Arborização  
- Implantação de Dispositivos de Controle de Cargas Difusas 
- Controle de Erosão Durante a Construção  
- Controle do Assoreamento Durante a Implantação 
- Controle Ambiental no Canteiro de Obras  
- Programa de Orientação Ambiental para o Pessoal de Implantação  
- Controle, Monitoramento e Documentação Ambiental 
- Regulamento Interno de Uso do Empreendimento 
- Monitoramento de Cargas Difusas 
- Implantação de Programa de Educação Ambiental Interno 

Abrangência Geográfica   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.A.1 

 

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO No 5.A.2 
  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Limpeza do Terreno e Supressão de vegetação  
- Cortes e Aterros para Implantação do Sistema Viário  
 

Recursos Hídricos Superficiais 

 

IMPACTO: 

Qualidade das águas – Aumento da Turbidez 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 
Vetor   
Intensidade   

Baixa   
Média   
Alta   

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias Abrangência Geográfica   
- Adequação do Projeto Urbanístico à Cobertura Vegetal Existente  
- Programa de Recomposição e Enriquecimento Florestal  
- Projeto Paisagístico e Programa de Arborização  
- Adequação do Sistema de Arruamento às Feições Naturais do Terreno 
- Implantação de Dispositivos de Controle de Cargas Difusas 
- Controle de Erosão Durante a Construção  
- Controle do Assoreamento Durante a Implantação 
- Controle Ambiental no Canteiro de Obras  
- Programa de Orientação Ambiental para o Pessoal de Implantação  
- Controle, Monitoramento e Documentação Ambiental  
- Regulamento Interno de Uso do Empreendimento 
- Controle Permanente de Erosões e Medidas Corretivas  
- Implantação de Programa de Educação Ambiental Interno 

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.A.3 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Aumento de Impermeabilização da Área 
 Recursos Hídricos Superficiais 

 

IMPACTO: 

Qualidade das Águas – Cargas Difusas 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias    

- Adequação do Projeto Urbanístico à Cobertura Vegetal Existente  
- Programa de Recomposição e Enriquecimento Florestal  
- Projeto Paisagístico e Programa de Arborização  
- Adequação do Sistema Viário às Feições Naturais do Terreno 
- Implantação de Dispositivos de Controle de Cargas Difusas 
- Implantação de Área para Disposição Controlada  
- Controle de Erosão Durante a Construção  
- Controle do Assoreamento Durante a Implantação 
- Controle Ambiental no Canteiro de Obras  
- Programa de Orientação Ambiental para o Pessoal de Implantação  
- Controle, Monitoramento e Documentação Ambiental  
- Regulamento Interno de Uso do Empreendimento 
- Monitoramento de Cargas Difusas 
- Implantação de Programa de Educação Ambiental Interno 

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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B - Impactos Resultantes sobre os Recursos Hídricos Subterrâneos 

 Possíveis impactos resultantes sobre os recursos hídricos subterrâneos são: 

� Contaminação Localizada do Lençol Freático; 

� Redução da Percolação de Água Pluvial em razão da Impermeabilização da Superfície. 

 

 O primeiro impacto apresenta vetor negativo, relacionado ao risco de contaminação do 

lençol freático devido à eventual construção e manutenção deficiente de fossas sépticas no canteiro 

de obras. Esta probabilidade pode ser facilmente eliminada se forem atendidos corretamente os 

procedimentos estabelecidos na Norma NBR 7.229, seguidos da adoção de mecanismos de 

monitoramento e manutenção permanentes após a implantação das fossas sépticas. Este impacto, 

na situação pós-mitigação, apresenta os atributos de baixa intensidade, abrangência geográfica 

pontual, reversibilidade total, temporalidade indutora e de permanência imediatas. 
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.B.1 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Implantação de Componentes de Drenagem 
 Recursos Hídricos Subterrâneos 

 

IMPACTO: 

Contaminação Localizada do Lençol 
Freático 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias    

- Controle Ambiental no Canteiro de Obras  
- Controle, Monitoramento e Documentação Ambiental  
- Regulamento Interno de Construções 
 

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.B.2 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Impermeabilização 
 Recursos Hídricos Subterrâneos 

 

IMPACTO: 

Redução da Percolação da Água em razão 
da impermeabilização da superfície 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias    

- Adequação do Projeto Urbanístico à Cobertura Vegetal 
Existente  
- Programa de Recomposição e Enriquecimento Florestal  
- Adequação do Sistema de Arruamento às Feições Naturais do 
Terreno 
- Regulamento Interno de Uso do Empreendimento 
- Enriquecimento das Matas Remanescentes e Áreas 
Recompostas 
 

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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C - Impactos Resultantes sobre os Solos e o Relevo 

 A análise das obras e de suas interferências sobre o substrato rochoso, o solo e o relevo 

permitiram identificar o possível impacto:  

� Redução da Permeabilidade do Solo. 

 Os processos de indução dos processos de erosão poderão ser derivados, principalmente, das 

atividades na fase de implantação do Empreendimento, sobretudo pelas obras de terraplenagem. 

Poderão ocorrer também durante a fase de operação, caso as medidas de estabilização preconizadas 

não tenham a eficácia pretendida.  

Os procedimentos de terraplenagem, além de promoverem alterações do relevo, também 

retiram a camada superficial do terreno, desprovendo o solo de sua proteção superficial. A 

probabilidade de ocorrência de carreamento de solos é maior quando estas atividades forem 

desenvolvidas em declividades mais elevadas. 

Também exerce grande poder de indução potencial deste tipo de impacto a implantação e 

operação da área de disposição controlada de excedentes de cortes, que deverá alterar a geometria 

da vertente e movimentar materiais terrosos, deixando-os temporariamente expostos à ação das 

águas pluviais. 

 Neste sentido, é no conjunto de medidas e programas de monitoramento, controle e 

mitigação constantes neste Estudo, bem como na eficácia e garantia de suas aplicações por meio do 

gerenciamento ambiental proposto, que residem os instrumentos para reduzir estes impactos a 

níveis de intensidade e expressividade pouco relevantes.  

Portanto, a magnitude desses impactos será reflexo da eficácia das medidas mitigadoras 

propostas. Ainda assim, os mesmos caracterizam-se como parcialmente reversíveis, de média 

intensidade, com abrangência geográfica restrita à ADA, indução imediata e permanência de curto 

prazo. 

 A impermeabilização do solo, resultante da pavimentação do sistema de arruamento e da 

implantação de edificações, é um fator cujo maior efeito dá-se, principalmente, sobre a dinâmica de 

escoamento superficial, mas também na percolação de água e na redução dos níveis de absorção 

hídrica do solo. Todavia, considerando a área remanescente do Empreendimento, esse possível 

impacto poderá ser considerado de pouca expressão, para não dizer, insignificante. Entretanto, caso 

ocorra, é de natureza permanente, de ocorrência imediata e abrangência local, porém de 

intensidade muito reduzida, uma vez que o nível de impermeabilização estimado não deverá gerar 

alterações significativas nos níveis de absorção de água pluvial, conforme já informado acima. 
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.C.1 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Limpeza do Terreno e Supressão de vegetação  
- Impermeabilização  
- Construção de Unidades Residenciais  

Solos e Relevo 

 

IMPACTO: 

Redução da Permeabilidade do Solo 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias Abrangência Geográfica   

- Adequação do Projeto Urbanístico à Cobertura Vegetal 
Existente  
- Programa de Recomposição e Enriquecimento Florestal  
- Projeto Paisagístico e Programa de Arborização Viária:  
- Aproveitamento Seletivo do Horizonte Orgânico do Solo nas 
Áreas de Corte  
- Regulamento Interno de Uso do Empreendimento 
 

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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D - Impactos Resultantes sobre o Microclima e Qualidade do Ar  

Embora apresente potencialidade de ocorrência durante a implantação do Empreendimento, 

o impacto Alterações Microlimáticas deverá manifestar-se com maior intensidade ao término do 

processo de ocupação do Empreendimento. Simultaneamente, às intervenções realizadas nas áreas 

edificáveis, deverão ser observadas alterações na circulação do ar mais próxima ao solo e a elevação 

das amplitudes térmicas diárias, por exemplo. 

Sinteticamente, trata-se impacto negativo, de intensidade baixa a desprezível, com 

abrangência geográfica local, ao nível da ADA, reversível, e enquanto durar a implantação da obra. 

  Já poeira em suspensão também pode ser considerado como de intensidade desprezível, 

restrita à ADA, e temporária. 

No caso da emissão de poluentes derivados da combustão automotiva, este também 

ocorrerá na fase de operação do Empreendimento; porém, nesta situação, será resultante da 

circulação de veículos de passeio. Devido a este fato, e às boas condições de dispersão de poluentes, 

o comprometimento da qualidade do ar será baixíssimo. 

  Trata-se, em todo caso, de impactos totalmente reversíveis, cuja mitigação é perfeitamente 

possível a partir da adoção de práticas simples e manutenção adequada de máquinas e veículos. 

  Sempre associado às medidas, o gerenciamento ambiental da obra deve incidir 

positivamente sobre a garantia de aplicação das mesmas, confirmando seus efeitos redutores sobre 

estes dois impactos previstos. 
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.D.1 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Limpeza do Terreno e Supressão de vegetação  
- Pavimentação/Impermeabilização 
- Execução de Projetos de Recuperação e ou Enriquecimento da 
Vegetação Nativa  
- Execução do Paisagismo  
- Construção de Unidades Residenciais  
 

Microclima e Qualidade do Ar 

 

IMPACTO: 

Alterações Microclimáticas 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias Abrangência Geográfica   

- Adequação do Projeto Urbanístico à Cobertura Vegetal 
Existente  
- Programa de Recomposição e Enriquecimento Florestal  
- Projeto Paisagístico e Programa de Arborização Viária 
- Medidas de Compensação pela Supressão de Vegetação 

 

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.D.2 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Limpeza do Terreno e Supressão de vegetação  
- Cortes e Aterros para Implantação do Sistema de Arruamento  
- Implantação de Componentes de Drenagem  
- Construção de Unidades Residenciais  
 

Microclima e Qualidade do Ar 

 

IMPACTO: 

Ressuspensão de Poeira 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias Abrangência Geográfica   

- Projeto Paisagístico e Programa de Arborização Viária:  
- Adequação do Sistema Viário às Feições Naturais do Terreno 
- Controle da Ressuspensão de Poeira  
- Controle Ambiental no Canteiro de Obras 
- Programa de Orientação Ambiental para o Pessoal de 
Implantação  
- Controle, Monitoramento e Documentação Ambiental  
- Regulamento Interno de Construções 
- Implantação de Programa de Educação Ambiental Interno 

 

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.D.3 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Cortes e Aterros para Implantação do Sistema Viário  
- Implantação de Componentes de Drenagem  
- Pavimentação  
- Construção de Unidades Residenciais  
 

Microclima e Qualidade do Ar 

 

IMPACTO: 

Queima de Combustívies automotivos 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias Abrangência Geográfica   

 
A.01 Adequação do Projeto Urbanístico à Cobertura Vegetal 
Existente  
A.03 Projeto Paisagístico e Programa de Arborização Viária:  
B.06 Controle Ambiental no Canteiro de Obras 
B.08 Programa de Orientação Ambiental para o Pessoal de  
D.01 Manejo Permanente e Enriquecimento das Matas 
Remanescentes e Áreas Recompostas 
D.10 Implantação de Programa de Educação Ambiental Interno 

 

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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E - Impactos Resultantes sobre a Cobertura Vegetal 

Os impactos resultantes no componente vegetação referem-se somente à redução da 

cobertura vegetal. A supressão de vegetação na área de implantação do Empreendimento, embora 

de pequena intensidade, resultará na perda imediata, mas reversível, de habitats e de indivíduos 

arbóreos que porventura ocorram na área de interferência direta (ADA). Esses impactos deverão ser 

minimizados através dos processos de recomposição de algumas áreas de preservação permanente 

do empreendimento, bem como da área remanescente. 
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.E.1 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Limpeza do Terreno e Supressão de vegetação 
- Construção de Unidades Residenciais  
 

Vegetação 

 

IMPACTO: 

Redução da Cobertura Vegetal 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias Alta   

- Adequação do Projeto Urbanístico à Cobertura Vegetal Existente  
- Programa de Recomposição e Enriquecimento Florestal  
- Projeto Paisagístico e Programa de Arborização Viária:  
- Controle, Monitoramento e Documentação Ambiental  
- Regulamento Interno de Uso do Empreendimento 
- Implantação de Programa de Educação Ambiental Interno 
- Medidas de Compensação pela Supressão de Vegetação 
 

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.E.2 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Execução de Projetos de Recuperação e ou Enriquecimento da 
Vegetação Nativa  
- Execução do Paisagismo 

Vegetação 

 

IMPACTO: 

Recomposição Florestal 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias 

  

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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F - Impactos Resultantes sobre a Fauna Associada 

 Os impactos resultantes sobre a fauna das matas são os seguintes: 

(1) Afugentamento e Perturbação; 

(2) Fragmentação e Redução Habitats Disponíveis; 

(3) Restrições ao Deslocamento da Fauna; 

 

O impacto 1 é, reconhecidamente, um impacto ambiental de vetor negativo, relacionado 

diretamente a supressão da vegetação nativa, a movimentação de pessoas e veículos, ao aumento 

dos níveis de ruído, ao aumento da presença de animais sinantrópicos ou oportunistas, à 

perambulação de animais domésticos nas áreas com vegetação, e à intensidade da luz artificial 

próxima aos fragmentos remanescentes (neste caso, um fator de perturbação da fauna silvestre de 

hábitos noturnos). Ocorrerá durante a fase de implantação do Empreendimento e durante todo o 

processo de ocupação. Alguns efeitos negativos, como os níveis de ruído, iluminação e a circulação 

de animais, podem ser especialmente mitigados por medidas de controle inseridas nos 

Regulamentos Internos de Uso e Ocupação e Construções nos Lotes. 

  A fragmentação e redução de habitats (impacto 2), também de vetor negativo, refere-se às 

restrições que serão criadas para o deslocamento da fauna entre os fragmentos de vegetação 

remanescentes existentes dentro da ADA, e nas áreas vizinhas.  Além disso, muitas espécies são 

relutantes em cruzar áreas abertas, o que significa que seus padrões de movimentação e dispersão 

são significativamente alterados por cercas, gradis e pelo sistema viário, muitas vezes implicando em 

barreiras quase intransponíveis (impacto 3). Mesmo no caso das aves, diversas espécies não podem 

se movimentar a longas distâncias, necessitando de um hábitat contínuo.  

  De qualquer forma, a área de interesse e suas adjacências já estão fortemente antropizadas, 

e a vegetação existente abriga poucas espécies de animais silvestres; a fauna observada é aquela 

típica de ambientes antrópicos. Assim, após a implantação do condomínio, com a posterior cobertura 

vegetal prevista (enriquecimento/paisagismo), haverá o retorno da fauna terá migrada para as áreas 

do entorno. Em resumo, todos os possíveis impactos poderão ser considerados como de baixa 

intensidade. 
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.F.1 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Limpeza do Terreno e Supressão de vegetação  
- Cortes e Aterros para Implantação do Sistema Viário  
- Escavação de Caixa para a Pavimentação do Sistema Viário  
- Pavimentação  
- Construção de Unidades Residenciais  
 

Fauna Associada 

 

IMPACTO: 

Afugentamento e  Perturbação 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias Macro-Regional   

- Adequação do Projeto Urbanístico à Cobertura Vegetal   
- Programa de Recomposição e Enriquecimento Florestal 
- Programa de Orientação Ambiental para o Pessoal de 
Implantação  
- Controle, Monitoramento e Documentação Ambiental  
- Regulamento Interno de Uso do Empreendimento 
- Enriquecimento Da vegetação Remanescentes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.F.2 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Limpeza do Terreno e Supressão de vegetação 
- Pavimentação (ou Calçamento) 
- Implantação de Equipamento Privados de Uso Coletivo  
- Construção de Unidades Residenciais  
 

Fauna Associada 

 

IMPACTO: 

Fragmentação e Redução de Habitats 
Disponíveis 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias Vetor   

- Adequação do Projeto Urbanístico à Cobertura Vegetal 
Existente  
- Programa de Recomposição e Enriquecimento Florestal  
- Projeto Paisagístico e Programa de Arborização Viária 
- Controle, Monitoramento e Documentação Ambiental  
- Regulamento Interno de Uso do Empreendimento 
 

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.F.3 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Implantação de Fechamentos Perimétricos 
- Construção de Unidades Residenciais  
 

Fauna Associada 

 

IMPACTO: 

Restrições ao Deslocamento da Fauna 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias 

- Adequação do Projeto Urbanístico à Cobertura Vegetal 
Existente  
- Adequação do Sistema de Drenagem Superficial no seu 
Percurso Dentro de Áreas de Mata  
- Implantação de Dispositivos de Controle de Cargas Difusas  
- Programa de Orientação Ambiental para o Pessoal de 
Implantação  
- Controle, Monitoramento e Documentação Ambiental Durante 
a Construção da Infra-estrutura  
- Regulamento Interno de Uso do Empreendimento 
- Implantação de Programa de Educação Ambiental Interno 

 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   

   

 



 
 

82/125 
 

MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.F.4 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Implantação de Fechamentos Perimétricos 
Fauna Associada 

 

IMPACTO: 

Diminuição do Risco de Caça e Degradação 
Predatória 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias 

  

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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G – Impactos Resultantes sobre a Economia Local 

 Os impactos sobre a economia local são os seguintes: 

(1) Geração de Empregos Temporários 

(2) Geração de Empregos Permanentes 

(3) Valorização Imobiliária 

(4) Aumento da Arrecadação Fiscal 

 

 Todos esses impactos possuem caráter positivo, sob a óptica sempre benéfica da geração de 

empregos, da massa salarial correspondente, e da receita tributária arrecadada. Nesse sentido, a 

relação é direta quando decorrente dos empregos e arrecadações, e indireta, como efeito da 

valorização imobiliária no entorno induzida pela alteração do uso do solo e do padrão urbanístico 

promovidos pelo Empreendimento. À exceção dos empregos temporários, todos os demais impactos 

sobre este componente são permanentes, reforçando seus vetores positivos. No que se refere a 

abrangência geográfica desse grupo de impactos, deve-se observar que exceto a valorização 

imobiliária, os demais impactos tendem de modo geral a serem difundidos no nível da AID/AII. 

  O impacto 1 será observado com maior intensidade durante a fase de implantação de 

infraestrutura do Empreendimento, devendo também ocorrer ao longo de todo o processo de 

ocupação gradativa dos lotes, quando, a partir da geração de empregos ligados à ocupação 

residencial, ou ainda à implantação de equipamentos de infraestrutura social, deve-se observar a 

ocorrência do impacto 2. 

Embora o impacto 3, considerado na presente avaliação um impacto reconhecidamente de 

vetor positivo, deve-se observar um potencial viés negativo, referente a possibilidade de indução de 

processos de ocupação não planejada em áreas limítrofes ao Empreendimento. O vetor positivo diz 

respeito ao processo de valorização imobiliária das propriedades localizadas no entorno ou mesmo 

fora dos limites da AID. A valorização do solo urbano nesse caso deve ocorrer em função do alto 

padrão urbanístico planejado para o Empreendimento. 
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.G.A 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Estruturação Inicial  
- Limpeza do Terreno e Supressão de vegetação  
- Cortes e Aterros para Implantação do Sistema de Arruamento  
- Implantação de Componentes de Drenagem  
- Pavimentação/Calçamento 
- Implantação de Fechamentos Perimétricos  
- Implantação e Operação de Fossas Sépticas Provisórias nos 
Canteiros de Obras e nas Instalações de Apoio ao 
Empreendimento  
- Execução do Paisagismo 
- Construção de Unidades Residenciais  
 

Economia Local 

 

IMPACTO: 

Geração de Empregos Temporários 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias Reversibilidade   

 

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.G.B 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Ocupação e Utilização das Unidades Residenciais e 
Equipamentos Privados de Uso Coletivo  
 

Economia Local 

 

IMPACTO: 

Geração de Empregos Permanentes 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias 

  

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.G.C 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Pavimentação/Calçamento 
- Implantação de Equipamento Privados de Uso Coletivo 
- Construção de Unidades Residenciais  
 

Economia Local 

 

IMPACTO: 

Valorização Imobiliária 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias 

  

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.G.D 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Construção de Unidades Residenciais  
Economia Local 

 

IMPACTO: 

Impactos Fiscais 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias 

  

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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H - Impactos Resultantes sobre a Infraestrutura Local 

Basicamente, a relação entre o Empreendimento e este componente dar-se-á a partir da 

necessidade de apropriação de serviços e das suas capacidades de atendimento nos contextos local e 

regional, ocasionando os seguintes impactos: 

(1) Geração de tráfego nas vias de acesso; 

(2) Geração e disposição de lixo domiciliar;  

(3) Apropriação parcial da capacidade instalada de concessionárias locais de serviços públicos; 

 

O impacto 1, de vetor negativo, refere-se à redução da capacidade de carregamento das 

principais vias de acesso, em função da contribuição de tráfego cumulativa gerada pela ocupação do 

Empreendimento. Embora o aumento de tráfego seja pequeno, trata-se, porém, de impacto 

permanente, com abrangência geográfica no nível da AID e de baixa intensidade, tanto pelo volume 

do tráfego gerado como pela sua evolução segundo o ritmo do processo de ocupação das 

residências. 

O impacto 2, de vetor negativo, relaciona-se à produção de resíduos sólidos (lixo doméstico), 

cujo volume aumentará na medida em que as residências estiverem sendo ocupados. De acordo com 

as estimativas de geração diária de resíduos, tal impacto é enquadrado como de pequena 

intensidade.  

 Já o impacto 3, também de vetor negativo, está relacionado à apropriação parcial da 

capacidade de atendimento da infraestrutura instalada pelas concessionárias locais, responsáveis 

pelos serviços de saneamento básico, transportes coletivos, distribuição de energia elétrica e 

telefonia. Os dois primeiros tipos de serviços públicos são os mais importantes e críticos, dentro dos 

contextos local e regional, sendo que os restantes apresentam sempre maiores possibilidades de 

ampliação. 

No que se refere às demandas de água e esgotos, os impactos cumulativos previstos nas 

redes públicas de abastecimento e esgotos encontram-se dentro das possibilidades de fornecimento 

pela EMBASA, constituindo-se também em impacto de pequena intensidade. 
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.H.1 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: JJFJ 

- Limpeza do Terreno e Supressão de vegetação  
- Cortes e Aterros para Implantação do Sistema Viário  
- Implantação de Componentes de Drenagem  
- Pavimentação do Sistema Viário  
- Construção de Unidades Residenciais  
 
 
 

Infraestrutura Local 

 

IMPACTO: 

Geração de Tráfego nas Vias de Acesso 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias AID   

 

 
- Adequação do Sistema Viário às Feições Naturais do Terreno 
- Programa de Orientação Ambiental para o Pessoal de 
Implantação  
 

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.H.2 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Construção de Unidades Residenciais  
Infra-Estrutura Local 

 

IMPACTO: 

Geração e Disposição de Resíduos Sólidos 
Domiciliares 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias 

- Plano de Saúde e Segurança do Trabalho  
- Programa de Orientação Ambiental para o Pessoal de 
Implantação 
- Controle, Monitoramento e Documentação Ambiental  
- Regulamento Interno de Uso do Empreendimento 
- Implantação de Programa de Educação Ambiental Interno 
 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.H.3 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

 
Infraestrutura Local 

 

IMPACTO: 

Apropriação Parcial da Capacidade 
Instalada de Concessionárias Locais 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias 

- Regulamento Interno de Uso do Empreendimento 
- Implantação de Programa de Educação Ambiental Interno 

 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.H.4 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

 
 Infra-Estrutura 

 

IMPACTO: 

Disponibilização de Áreas Públicas para 
implantação de Equipamentos urbanos 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias 

  

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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I - Impactos Resultantes sobre a Estrutura Urbana de Camaçari 

  Sobre o componente Estrutura Urbana de Camaçari identificou-se o Impacto correspondente 

a Indução à Ocupação ou ao Parcelamento do Solo nos Vazios Urbanos Existentes na AID. Tal impacto 

apresenta simultaneamente um vetor positivo e um negativo, sendo este último não mitigável pelas 

medidas, ações propostas e ou atribuíveis ao presente Estudo.  

  O vetor negativo está relacionado à necessidade de expansão das redes de infraestrutura e 

serviços públicos em função do surgimento de novos parcelamentos urbanos além do 

Empreendimento em pauta, bem como aos efeitos negativos da valorização imobiliária decorrentes 

da implantação do mesmo, como a possibilidade de surgimento de ocupações não planejadas em 

áreas adjacentes. Soma-se ainda a necessidade de intervenções sobre a vegetação, com impactos 

sobre a fauna associada e sobre os recursos hídricos superficiais, conforme análise já feita, referente 

a avaliação dos impactos cumulativos de empreendimentos co-localizados. 

  Em função destas considerações, atribui-se ao vetor negativo deste impacto média 

intensidade, irreversibilidade, abrangência geográfica no nível da AID e permanência de longo prazo. 

  O vetor positivo, por sua vez, refere-se à alta qualidade urbanística do Empreendimento 

proposto, que, aliada ao padrão de outros empreendimentos em implantação ou projetados, 

implicarão também impactos fiscais e na geração de empregos temporários e permanentes. Nesse 

aspecto, qualifica-se o vetor positivo como de média intensidade, abrangência geográfica no nível da 

AID e permanência de longo prazo.  
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.I.1 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Construção de Unidades Residenciais  
Estrutura Urbana de Camaçari 

 

IMPACTO: 

Indução à Ocupação ou ao Parceçamento 
do Solo nos Vazios Urbanos existentes na 
AID 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias 

  

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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 J - Impactos Resultantes sobre a Qualidade de Vida da População Local 

  Os impactos sobre a qualidade de vida usualmente são compostos por elementos de caráter 

diverso, divididos entre vetores positivos e negativos, e de difícil quantificação, uma vez que 

envolvem receptores de interesse nem sempre plenamente identificados ou caracterizados. 

  Os impactos sobre este componente serão: 

� Aumento da massa salarial para a população; 

� Aumento dos níveis de ruído; 

� Alteração da paisagem; 

� Implantação de equipamentos institucionais pela Prefeitura. 

 

  Para o Empreendimento em questão, a assertiva não é uma exceção, verificando-se, 

inicialmente, impactos positivos relacionados ao aumento da massa salarial para a população do 

entorno, decorrente de uma eventual absorção da mesma pela oferta de emprego gerada pelo 

Empreendimento, seguida pela implantação de equipamentos institucionais pela Prefeitura 

Municipal de Camaçari e suas conseqüências sobre possíveis usuários das mesmas. Nos dois casos, 

embora o caráter positivo dos impactos seja inegável, não se pode caracterizá-los plenamente. 

  Em termos negativos, a qualidade de vida é impactada, em especial, pelo aumento de ruído 

decorrente das atividades de implantação. Também, neste caso, em que pese o número de 

atividades de obras envolvendo veículos e maquinários, só se pode relacionar o impacto ao 

incômodo gerado, a partir do dimensionamento dos receptores de interesse e das condições de 

distribuição espacial dos mesmos. De qualquer maneira, trata-se de um impacto temporário 

mitigável por restrições de horário e manutenção adequada de equipamentos. Além do mais, a 

vizinhança, com exceção ao lado norte da ADA, está muito distante, não sofrendo assim, 

consequências do teórico aumento de ruídos. 

  Finalmente, verificam-se os impactos relacionados à alteração da paisagem, aqui vistos como 

de vetor negativo, embora sua qualificação envolva considerável nível de subjetividade quanto à 

percepção da paisagem pelos grupos sociais residentes no entorno da área. 

  Dentro deste contexto, a inserção de um Empreendimento do porte e tipo aqui considerados 

representa, sempre, uma alteração expressiva da paisagem e, portanto, um impacto sobre a 

paisagem atual. Todavia, deve-se, igualmente, considerar que as diretrizes do projeto contemplam 

uma adequação paisagística do loteamento, como um todo, voltada para uma harmonização do 

mesmo e seu entorno, incluindo um amplo sistema de áreas verdes. 
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.J.1 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Limpeza do Terreno e Supressão de vegetação  
- Cortes e Aterros para Implantação do Sistema Viário  
- Implantação de Componentes de Drenagem  
-  Pavimentação do Sistema Viário  
- Execução de Projetos de Recuperação e ou Enriquecimento da 
Vegetação Nativa  
- Execução do Paisagismo 
- Construção de Unidades Residenciais  
 

 
Qualidade de Vida da População Local 

 

 

IMPACTO: 

Aumento da Massa Salarial 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

 Temporalidade   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.J.2 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Limpeza do Terreno e Supressão de vegetação  
- Cortes e Aterros para Implantação do Sistema Viário  
- Implantação de Componentes de Drenagem  
- Pavimentação do Sistema Viário  
- Construção de Unidades Residenciais  

Qualidade de Vida da População Local 

 

IMPACTO: 

Aumento dos Níveis de Ruído 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias Macro-Regional   

- Adequação do Projeto Urbanístico à Cobertura Vegetal 
Existente  
- Programa de Recomposição e Enriquecimento Florestal  
- Projeto Paisagístico e Programa de Arborização Viária 
- Limitações de Uso e Ocupação nos Lotes localizados 
parcialmente em Áreas de Preservação Compulsória  
- Controle Ambiental no Canteiro de Obras  
- Plano de Saúde e Segurança do Trabalho  
- Programa de Orientação Ambiental para o Pessoal de 
Implantação  
- Controle, Monitoramento e Documentação Ambiental  
- Regulamento Interno de Uso do Empreendimento 
- Implantação de Programa de Educação Ambiental Interno 

 
 
 
 
 
 

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.J.3 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

- Limpeza do Terreno e Supressão de vegetação  
- Cortes e Aterros para Implantação do Sistema Viário  
- Implantação de Componentes de Drenagem  
- Pavimentação do Sistema Viário  
- Execução de Projetos de Recuperação e ou Enriquecimento da 
Vegetação Nativa  
- Execução do Paisagismo 
- Construção de Unidades Residenciais  

 
Qualidade de Vida da População Local 

 

 

IMPACTO: 

Alteração da Paisagem 

 

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias AID   

- Adequação do Projeto Urbanístico à Cobertura Vegetal 
Existente  
- Programa de Recomposição e Enriquecimento Florestal  
- Projeto Paisagístico e Programa de Arborização Viária  
- Adequação do Sistema Viário às Feições Naturais do Terreno 
- Controle, Monitoramento e Documentação Ambiental  
- Monitoramento dos Processos de Revegetação Induzida 
- Regulamento Interno de Uso do Empreendimento 
- Implantação de Programa de Educação Ambiental Interno  
- Medidas de Compensação pela Supressão de Vegetação 

    AII   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.J.3 

 
 

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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MATRIZ DE CONSOLIDAÇÃO N
o
 5.J.4 

  

Ações com Potencial Impactante COMPONENTE: 

 
 

 
Qualidade de Vida da População Local 

 

 

IMPACTO: 

Implantação de Equipamentos 
Institucionais pela Prefeitura Local 

Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias 

  

Atributos dos Impactos Após Mitigação 

   

 + - 

Vetor   

Intensidade   

Baixa   

Média   

Alta   

Abrangência Geográfica   

ADA   

AID   

AII   

Macro-Regional   

Difusa   

Reversibilidade   

Totalmente Reversível   

Parcialmente Reversível   

Irreversível   

   

Temporalidade   

Indução   

Imediato   

Curto Prazo   

Médio Prazo   

Longo Prazo   

Permanência   

Termina ao fim da ação impact.   

Curta   

Longa   

Permanente   
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5.2 - Descrição das Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias 

O Programa de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias proposto para o 

Empreendimento, e de responsabilidade do Empreendedor, é descrito a seguir. 

 

Programa de Recomposição e Enriquecimento Florestal 

O Programa de Recomposição Florestal abrangerá áreas remanescente, após a ocupação, 

alteradas ou não por intervenções pelas obras de construção/ocupação, incluindo as Áreas de 

Preservação.  

Nos locais significativamente alterados, junto às planícies de inundação das lagoas na área do 

Empreendimento, o principal obstáculo à regeneração natural da mata é a infestação por espécies 

ruderais infestantes, em particular por gramíneas que inibem o desenvolvimento de arbustos e 

árvores pioneiras pela intensa competição por nutrientes. 

Nesse sentido, a primeira medida a ser tomada no sentido de promover a recomposição 

florestal destas áreas é o controle das populações das espécies infestantes, o que terá início com a 

execução de roçada seletiva, visando apenas a estas espécies e tendo o cuidado de manter intactos 

os arbustos e eventuais mudas ou jovens de espécies arbóreas ali presentes.  

Nas bordas da vegetação de maior porte, caso exista, as ações de recomposição terão início 

com a roçada seletiva de espécies infestantes, tanto herbáceas quanto trepadeiras. O controle desta 

infestação promoverá condições para que a regeneração natural tenha início, por meio da 

germinação do banco de sementes. Caso a regeneração natural não se mostre satisfatória, deverá 

ser procedido o plantio de mudas espécies arbóreas pioneiras, de forma intercalada com os arbustos, 

árvores e mudas já presentes. 

 

Projeto Paisagístico e Programa de Arborização Viária 

O projeto paisagístico e o programa de arborização viária abrangerão todo o 

Empreendimento e privilegiarão espécies arbóreas nativas, aproveitando-as para formar barreiras 

visuais nos locais necessários e para reconstituir alguns aspectos da paisagem natural local. Espécies 

frutíferas e outras com potencial de atração de aves também deverão ser empregadas. 

 

Adequação do Sistema de Drenagem Superficial  

O impacto das águas pluviais canalizadas sobre os cursos d'água naturais poderá gerar 

problemas localizados de erosão nos casos das drenagens com bacias coletoras maiores.  
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Assim, se necessário, deverão ser implantadas pequenas estruturas de amortecimento 

hidráulico para garantir o escoamento controlado das águas pluviais, desde as áreas 

impermeabilizadas e ou gramadas até às lagoas e o mar. Essas microestruturas serão, 

preferencialmente, construídas de forma a não interferir na paisagem, e o seu traçado será definido 

de maneira a minimizar o impacto nas áreas com vegetação nativa de porte arbóreo. 

 

Adequação do Sistema Viário (Arruamento) às Feições Naturais do Terreno 

A diretriz de ocupação concebeu um projeto compatível com as características físicas do 

terreno, evitando, sempre que possível, cortes ou aterros de grandes dimensões, e ao mesmo tempo 

incorporando, dentro dos limites técnicos viáveis, as premissas de otimização máxima dos 

procedimentos de compensação dos materiais no sistema de arruamento e dos locais de construção 

das residências. Portanto, não haverá cortes e aterros, propriamente ditos, mas apenas 

compensação para se atingir o greide de interesse (8,80m). Assim, essa adequação ou reconfiguração 

topográfica da ADA ajustará com melhor precisão os grades e inclinações laterais (taludes), de forma 

a minimizar os impactos de implantação e garantir ao máximo a compensação local entre as áreas 

mais e menos elevadas do relevo. 

 

Implantação de Dispositivos de Controle de Cargas Difusas 

Com o objetivo de evitar que resíduos sólidos sejam drenados a partir do sistema 

viário/arruamento em direção aos cursos d’água que drenam a área do Empreendimento e suas 

adjacências, se necessário, deverão ser implantadas grelhas metálicas removíveis nas bocas-de-lobo 

para retenção de sólidos, eventualmente, carreados pelo escoamento superficial. 

 

Aproveitamento Seletivo do Horizonte Orgânico do Solo nas Áreas de Corte 

Quando produzido e, se necessário, o horizonte orgânico do solo nas áreas de corte e nos 

locais a serem pavimentados ou edificados (sistema de arruamento e instalações sociais) deverá ser 

separado e disposto, preferencialmente, sobre as áreas verdes do Empreendimento. 

Complementarmente, poderá ser disposto em áreas de estocagem provisória, de forma controlada e 

sem risco de originar problemas de erosão ou assoreamento, para posterior aproveitamento em 

áreas de revegetação/enriquecimento e ou paisagismo. 

 

Implantação de Área para Disposição Controlada do Material Excedente de Corte  

 À primeira vista, não haverá excedente de material durante a fase de terraplanagem; todavia, 
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caso algum seja gerado, quer pela implantação do sistema de arruamento e demais obras de 

infraestrutura, quanto pela construção gradativa das edificações, será disposto em área habilitada 

para tal fim, em área específica, dentro da área edificandi, que não seja APP e não apresente riscos 

de impactos de qualquer natureza, para posterior retirada e deposição definitiva foram do 

Empreendimento. 

 

Controle de Erosão Durante a Construção 

Os processos erosivos podem ser induzidos na área pela utilização de inadequadas técnicas 

de construção, principalmente, pela concentração do fluxo superficial pluvial em terrenos 

desprovidos de um sistema de proteção superficial e ou elementos de desvio e condução da água 

pluvial. Neste sentido, o Empreendedor deverá estabelecer as diretrizes de controle de erosão e 

drenagem provisória, que deverão ser adotadas, tanto para implantação da infraestrutura, como 

para a edificação dos lotes, se necessário. 

Deverão ser identificadas as situações em que será necessária a implantação de dispositivos 

de drenagem provisória, incluindo valetas, amortecedores hidráulicos, caixas de retenção de 

sedimentos e outros equipamentos adequados. Os lotes também deverão conter dispositivos de 

retenção de sedimentos, próximo ao limite de jusante do sistema de drenagem provisória. 

Adicionalmente, se necessário, também deverão ser implantadas pequenas obras de amortecimento 

próximas à confluência de canais de drenagem com cursos d'água existentes (lagoas), objetivando 

minimizar o impacto das águas pluviais, e evitar problemas localizados de erosão em drenagens com 

bacias coletoras maiores. 

Além de métodos preventivos, também mostra-se de fundamental importância o 

permanente monitoramento dos procedimentos construtivos para identificação de indícios de 

erosão que possam ocorrer, uma vez que estes processos são controlados mais facilmente em seu 

início. 

Os eventuais processos de erosão serão monitorados, permanentemente e, oportunamente, 

recuperados, de modo que todo processo erosivo, por menor que seja, será imediatamente sanado 

durante a construção.  

Por fim, não será permitida a exposição de solo por um período prolongado para edificação 

dos lotes. Caso haja necessidade de paralisação de alguma obra, estruturas de proteção deverão ser 

providenciadas, sendo exigida, conforme a necessidade, a forração vegetal do lote (com gramíneas), 

evitando potencial desencadeamento de processos erosivos de dinâmica superficial.  
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Controle do Assoreamento Durante a Implantação 

O assoreamento dos recursos hídricos apresenta, em geral, estreita associação com os 

processos erosivos, uma vez que se tratam dos corpos receptores dos solos e ou sedimentos 

carreados por ação da água pluvial. As medidas preventivas que serão aplicadas para evitar os 

processos de assoreamento são: 

� Procedimentos rotineiros de controle de erosões; 

� Procedimentos de proteção superficial de solos; 

� Procedimentos para desaceleração das águas pluviais; 

� Procedimentos de retenção preventiva de sedimentos próximos à fonte. 

 

Como se observa, a inibição do processo de assoreamento passa necessariamente pela 

eficácia das medidas de controle de erosão. Neste caso, é pertinente estabelecer um cronograma 

executivo, concentrando as obras, preferencialmente, durante os meses mais secos, onde o volume 

de água é significativamente menor, diminuindo o potencial de indução desses processos. 

Uma das principais medidas refere-se à implantação de estruturas de controle da água 

superficial em pontos estratégicos, incluindo a construção de valas provisórias de desvio e caixas de 

retenção de sedimentos, destinadas a evitar o escoamento de lama em direção corpos d’água.  

Da mesma maneira, a implantação da infraestrutura básica também deverá ser dotada 

destes dispositivos, instalados preferencialmente nos locais de convergência de fluxo d’água nos 

pontos mais baixos do terreno. 

As situações de assoreamento que eventualmente venham a ocorrer serão sanadas mediante 

limpeza manual dos trechos afetados, utilizando-se, para isto, bombas portáteis, com posterior 

transporte do material a Área de Disposição Controlada de Material Excedente. 

Por fim, todas as medidas acima mencionadas deverão ser acompanhadas por um 

sistemático monitoramento, que terá como finalidade observar tanto a eficácia dos métodos 

preventivos adotados, como analisar a qualidade dos cursos d’água e indícios de assoreamento dos 

mesmos. 

 

Controle da Ressuspensão de Poeira 

Aparentemente, pelo tipo de solo/sedimento aflorante, não haverá ressuspensão de poeira; 

todavia, caso ocorra, principalmente durante as atividades de terraplenagem, ela deverá ser 

controlada mediante a irrigação das superfícies de trabalho com a necessária periodicidade.  
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Controle Ambiental no Canteiro de Obras 

Mesmo se considerando que, as obras de construção serão de pequeno porte, haverá 

necessidade de implantação de canteiro de obra para dar suporte às obras, o qual deverá seguir 

normas para sua implantação, operação e desativação, objetivando sempre a minimização dos 

impactos relacionados. As medidas cabíveis de controle ambiental citadas abaixo referem-se ao 

canteiro de obra, que deverão respeitar as diretrizes gerais de implantação, operação e desativação: 

 

Diretrizes Gerais 

 

(a) Implantação dos Canteiros: 

� Os canteiros de obra deverão situar-se dentro do limite da Área de Implantação do 

Empreendimento, em local topograficamente adequado e próximo às frentes de trabalho. 

Não será admitida a edificação ou impermeabilização em Áreas de Preservação Permanente, 

devendo respeitar as faixas determinadas por lei; 

� A regularização do terreno a ser ocupado pelo canteiro de obras deve ser restrito apenas à 

sua área de interferência, limitando-se as áreas a serem compactadas e impermeabilizadas; 

� Se necessário, deverá ser implantado sistema de drenagem superficial provisória, com 

dispositivos de contenção e condução de águas pluviais, evitando-se o surgimento de 

processos erosivos nas áreas limítrofes e carreamento do material para curso d’água 

adjacentes; 

� Limpeza e desassoreamento periódico dos componentes do sistema de drenagem superficial, 

inclusive identificação das fontes de carreamento de material para adoção das ações 

corretivas pertinentes; 

� Classificação do lixo em contenedores independentes, garantindo a separação do lixo 

orgânico do entulho, em especial de eventuais resíduos contaminados com óleos, graxas ou 

outras substâncias tóxicas.  

� Serão evitadas acumulações de água (latas, barris, tambores, etc.), que poderão possibilitar a 

formação de ambientes favoráveis à proliferação de vetores transmissores de doenças; 

� Implantação de fossas sépticas projetadas e dimensionadas de acordo com a Norma NBR 

7.229/93, e instaladas integralmente fora de Áreas de Preservação Permanente;  

� Controle e monitoramento de níveis de ruído, incluindo delimitação de áreas nas quais é 

exigível a utilização de equipamentos de proteção individual; 

� Controle dos horários de operação dos canteiros de obra.  
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(b) Procedimentos de Desativação e Recuperação Posterior: 

� Destinação final do entulho e outros resíduos sólidos, conforme discriminado anteriormente; 

� Limpeza geral final de todos os componentes do sistema definitivo de drenagem superficial, 

inclusive remoção dos componentes de drenagem provisória no local; 

� Inspeção final das fossas sépticas eventualmente construídas e vedação das mesmas, caso a 

situação verificada esteja correta; 

� Inspeção das áreas de lavagem de máquinas e equipamentos, e de estocagem ou 

manipulação de combustíveis, óleos e graxas, visando a identificar eventuais problemas de 

contaminação do solo. 

 

Plano de Saúde e Segurança do Trabalho 

A legislação aplicável em termos de segurança e saúde do trabalho deverá ser rigorosamente 

observada durante a implantação do Empreendimento. As normas de saúde ocupacional respeitarão 

todas as exigências constantes na Lei Federal No 6.514/77 regulamentada pela Portaria MTb No 

3214/78 e Portaria MTb/SSST No 24/94 do Ministério do Trabalho, e respectivas Normas 

Regulamentadoras. 

O Plano de Segurança do Trabalho deverá vigorar durante todo o prazo de duração das 

obras, e incluirá pelo menos os seguintes aspectos: 

� Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; 

� Operação de máquinas, equipamentos e veículos; 

� Utilização de ferramentas; 

� Execução de escavações; 

� Trabalhos em concreto armado, incluindo escoramentos, armações de aço, concretagens e 

desformas; 

� Transporte de pessoas; 

� Instalações elétricas; 

� Condições sanitárias e vestiários; 

� Alojamentos e refeitórios; 

� Proteção contra incêndio; 

� Equipamentos de proteção individual; 

� Riscos ambientais, incluindo ruído, vibração, temperaturas anormais, agentes químicos, 

agentes biológicos e agentes mecânicos; 

� Insalubridade e periculosidade; 
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� Monitoramento de saúde; 

� Sinalização de segurança; 

� Ergonomia. 

 

Programa de Orientação Ambiental para o Pessoal de Implantação 

Todo o pessoal envolvido nas diversas atividades das fases de implantação deverá ser 

orientado quanto aos conceitos básicos de preservação ambiental, através de um programa de 

educação e treinamento que priorize e evidencie os elementos ambientais que compõem a realidade 

da área de interesse e seu entorno. Basicamente, o programa deverá conscientizar os operários 

sobre os impactos que as suas ações poderão gerar em termos de degradação dos componentes 

ambientais mais suscetíveis, sobretudo fauna e flora. 

A responsabilidade pela aplicação do treinamento caberá ao Empreendedor por meio de um 

programa especial, que incluirá orientações básicas sobre os seguintes aspectos: 

� Normas de segurança do trabalho e conceitos básicos de saúde; 

� Limites de áreas de preservação permanente e de áreas de vegetação remanescente; 

� Procedimentos de controle de erosão e assoreamento; 

� Normas de operação de canteiros de obra. 

 

Este programa será ministrado por meio de palestras, como forma de treinamento e 

capacitação para desenvolvimento de funções de aplicação imediata a obra. O público alvo será 

composto pela mão de obra direta que trabalhará na implantação do Empreendimento. 

 

Controle, Monitoramento e Documentação Ambiental Durante a Construção  

Todas as atividades relacionadas às obras de implantação do Empreendimento serão 

permanentemente fiscalizadas por especialista, objetivando o gerenciamento, controle de qualidade 

e monitoramento do impacto ambiental dessas operações, através da fiscalização da correta 

execução dos projetos e procedimentos construtivos pré-especificados.  

Os resultados e observações dessa fiscalização ambiental serão documentados por meio de 

relatórios semestrais, que deverão comprovar a correta e total implantação de todas as medidas 

mitigadoras e ou compensatórias preconizadas no presente estudo. Entendem-se como funções do 

monitoramento e documentação ambiental das obras as seguintes atividades principais: 
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� Coordenação do atendimento a todas as medidas e exigências definidas durante o 

processo de licenciamento ambiental, com participação de profissionais especializados 

nas diversas áreas que compõem o estudo ambiental; 

 

� Monitoramento, do ponto de vista ambiental, da correta execução das obras, verificando 

a compatibilidade dos procedimentos construtivos com as medidas mitigadoras e ou 

compensatórias integrantes do presente relatório ambiental; 

 

� Coordenação e monitoramento da execução dos programas de recomposição e 

enriquecimento florestal; 

 

� Documentação de todas as obras e componentes ambientais por elas afetados, de forma 

metódica e abrangente, através da constituição de um Sistema de Registros Ambientais 

que permita a verificação por terceiros, das condições antes, durante e após as obras, em 

todos os pontos críticos em termos de riscos e ou impactos; 

 

� Encaminhamento ao empreendedor, com cópia à SEDUR, de Relatórios Semestrais, 

durante todo o prazo de duração das obras, descrevendo a situação das obras no período 

de documentação, registrando os principais impactos decorrentes e as ações corretivas 

executadas ou por executar.  

 

O monitoramento ambiental das obras deverá ter uma atuação constante de supervisão, 

orientada para garantir que as ações de implantação sejam desenvolvidas dentro de um padrão de 

qualidade voltado a minimização dos impactos ambientais, de acordo com as medidas mitigadoras 

estabelecidas no presente estudo ambiental. 

 

Regulamento Interno de Uso do Empreendimento 

Sem prejuízo da legislação municipal de uso do solo, haverá um Regulamento Interno do 

Condomínio, onde são regulamentadas as normas e restrições internas de uso do Empreendimento. 

Estas normas são complementares aos dispositivos normativos federais, estaduais e municipais e, 

normalmente, têm caráter mais restritivo que a própria legislação municipal, em diversos aspectos. 

Os objetivos principais a serem alcançados são os relacionados abaixo:  

� Garantir o uso da propriedade privada de forma adequada à legislação vigente; 
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� Garantir a valorização do patrimônio condominial, protegendo os proprietários de 

imóveis contra usos prejudiciais; 

 

� Garantir a qualidade ambiental e urbanística do condomínio, por meio da preservação da 

vegetação e dos cursos e corpos d’água, bem como da conservação da infraestrutura e 

das áreas verdes, evitando desmatamentos, erosões e assoreamentos. 
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VI – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 

6.1 – PDDU - Considerações Gerais 

O zoneamento urbanístico ambiental constitui uma forma de planejamento do uso e 

ocupação do espaço urbano, englobando também o espaço rural de um determinado município, que 

também prescinde de planejamento e do estabelecimento de zonas de uso, ocupação e de reservas 

ambientais.  

Assim, diante dessa necessidade, esse zoneamento foi criado através Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e Código Urbanístico e Ambiental do município de Camaçari, conforme Lei 

Municipal 866 de 11 de janeiro de 2008.  

O Art. 1º. Dessa lei estabelece as exigências fundamentais de ordenação deste município, sua 

sede, Zona Rural e Orla Marítima, para o cumprimento da função social da propriedade, devendo ser 

revisto no prazo máximo de dez anos 

Já o Art. 3º. Informa 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. 

  

6.2 - O Futuro Projeto e Zoneamento Existente 

 O futuro empreendimento está inserido dentro da Macrozona Urbana de Monte Gordo, MG-

ZU.2, dentro da Zona Controlada de Expansão, ZEC 2, que corresponde às áreas situadas nas faixas de 

alta, média ou baixa fragilidade ambiental, ainda não ocupadas ou de ocupação rarefeita, mas 

pressionadas pela proximidade de áreas consolidadas e infraestruturadas. Por se tratar áreas 

próximas a ambientes sensíveis, sua ocupação deve se dar de forma controlada e sob determinados 

parâmetros urbanísticos e construtivos. Mapas desse zoneamento fazem parte dos Anexos. 

 A área de interesse está situada dentro de condomínio residencial já consolidado, 

denominado de Loteamento Canto do Sol, localizado à altura do km 36 da BA 099, que, 

semelhantemente ao futuro condomínio, é utilizado como área de veraneio de férias e/ou de finais 

de semana, atendendo a vocação da região. 

O projeto, que ocupará uma área total de 19.300 m2, corresponde ao tipo de Urbanização 

Integrada, exibe as seguintes características urbanistas e ambientais: 

� Quantidade de Unidades: 27 unidades, sendo 13 do Tipo 1 e 14 do Tipo 2; 

� Área Líquida: 17.614,46 m2; 
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� APP: 1.685,68 m2; 

� Área Verde/Lazer (uso comum): 3.594,58 m2 - 20% da Área Líquida; 

� Área Total Ocupada: 3.096,00 m2 – Taxa de Ocupação de 16,04%; 

� Área Total Construída: 4.696,19 m2 – Coeficiente de Aproveitamento de 0,24; 

� Área Total Permeável: 13.465,43 m2 – Taxa de Permeabilidade de 69,77%; 

� Recuo Frontal: 10,04 m; 

� Recuo Lateral Esquerdo: 4,95 m; 

� Recuo Lateral Direito: 4,85 m; 

� Recuo de Fundo: 3,20m; 

� Estacionamento: 27 vagas. 

 

6.3 - Caracterização das Áreas do Entorno 

O futuro empreendimento está situado ao norte por parte do Loteamento Canto do Sol, já 

consolidado, ao sul por área residencial, condominial ou não, ao oeste com o Oceano Atlântico e, a 

leste, com a maior parte do Loteamento Canto do Sol, separado por áreas úmidas (Lagoas de 

Guarajuba). Conforme pode ser observado na Figura 11 abaixo, a área está situada dentro da zona 

turística do Litoral Norte, em franca expansão, marcada por equipamentos hoteleiros de portes 

diversos, assim como condomínios de lazer para turismo de finais de semana. O futuro 

empreendimento não será diferente; ele será implantado e ocupado por moradores que utilizarão as 

residências nos finais de semanas, períodos festivos, férias, etc. 

Tanto as residências existentes, como a planejada para o futuro empreendimento, se faz 

necessário informar que são de médio a alto padrão, quanto ao aspecto socioeconômico; ou seja, é 

possível afirmar que não haverá impacto negativo significativo pela implantação do empreendimento 

do ponto de vista socioeconômico, uma vez que, o empreendimento possui padrão similar a 

característica dos empreendimentos locais, conforme Fotos 13 (A/F) abaixo. 
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Figura 11 – Localização da área de interesse (em vermelho), com o Loteamento Canto do Sol (verde) e do futuro empreendimento Guarajuba Garden 
(amarelo).

LOTEAMENTO CANTO DO SOL 

CONDOMÍNIO GUARAJUBA GARDEN 



 
 

113/125 
 

 

 

 

 
Fotos 13 A/F: Vista geral das residências do entorno do futuro empreendimento, denotando o padrão 
construtivo das mesmas. 
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6.4 - Viabilidades Técnicas 

 Foram efetivados Pedidos de Viabilidades Técnicas para energia (Coelba), abastecimento de 

água (Embasa), trânsito e transporte público (STT) e coleta de lixo (Limpec); todos os órgãos 

consultados foram unânimes no deferimento das viabilidades solicitadas, conforme cópias das 

respostas anexadas ao processo de pedido de licenciamento ambiental, de 24 de Março de 2015, 

protocolizado junto à SEDUR. 

 Informamos ainda que, num futuro breve, o empreendedor estará protocolizando junto ao 

INEMA (Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), o pedido de outorga para implantação de 

Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), após análise do órgão competente (Embasa), cuja cópia do 

processo será encaminhada à SEDUR. 

 

6.5 – Possíveis Impactos Ambientais Urbanos 

 

� Impactos da Geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

A média per capta de geração de resíduos sólidos urbanos em um condomínio residencial é 

de, aproximadamente, 0,73 kg/hab/dia. Levando-se em consideração o adensamento populacional 

do condomínio estima-se que por cada residência sejam alocadas, no mínimo, 5 pessoas, elevando-

se a quantidade para 3,65 kg/residência/dia, num total de 98,55 kg/dia no condomínio como um 

todo, onde cerca de 40% do total, ou seja, aproximadamente, 40 kg, seja de material reciclável. 

 

� Impactos da Geração de Efluente Sanitário 

Aqui, será utilizado a média de consumo de água estimada pela ONU, que é 110 l/hab/dia, o 

produzindo cerca de 82,5 l de esgoto sanitário, com coeficiente de retorno de 75%. Assim, para o 

cálculo do volume de esgoto doméstico gerado per capita, temos: 

Qm = (U x V x R) m3/dia, onde: 
                 1000 
 

Qm: Vazão média do esgoto gerado; 

U: Usuários atendidos; 

V: Volume de água usado; 

R: Coeficiente de retorno. 

 

Temos: Qm = (27 x 5) x 110 x 0,75 /1000 = 11,14 m3/dia.  
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Todavia, esses dados devem ser considerados como preliminares, pois o projeto da ETE ainda 

será elaborado, para posterior análise e aprovação do órgão competente (Embasa). 

 

� Impactos da Carga Poluidora 

Para os cálculos preliminares das cargas orgânicas (DBO), com base em referências 

existentes, está sendo considerada uma taxa per capta de geração de 54 mg DBO/l, característica do 

efluente não tratado. Assim, temos: DBO = 54 mg x 11.140 l = 60,156 mg/l. 

Conforme legislação, estão previstos parâmetros para o lançamento de efluentes líquidos 

sanitários, os quais,  após o tratamento, deverão os valores estipulados na Resolução do CONAMA 

No 430, de 13 de maio 2011, que alterou/complementou a Resolução 357/2005. 

 

� Impactos da Poluição Sonora A Poluição Sonora 

Poluição sonora corresponde a um tipo de poluição representada por um conjunto de todos 

os ruídos, provenientes de uma ou mais fontes sonoras, manifestadas ao mesmo tempo, num 

ambiente qualquer.  

Esse tipo de poluição apresenta reflexos em todo o organismo, e nãoo apenas no aparelho 

auditivo. Os ruídos podem causar vários distúrbios, desde a alteração do humor, insônia e, até 

mesmo, na capacidade de concentração. Provoca, ainda, interferências no metabolismo de todo o 

organismo, com riscos de alterações cardiovasculares e da perda auditiva (LE BRUIT, 1990). Elevados 

níveis de ruídos provocam, alem da perda orgânica da audição, efeitos psicológicos, distúrbios 

neurovegetativos, náuseas e cefaléias, redução da produtividade e o aumento do número de 

acidentes. 

O ruído oriundo do trafego e uma das formas mais difundidas de contaminação sonora. Os 

automóveis, ônibus e caminhões que circulam nos grandes centros urbanos produzem ruídos entre 

85 e 95 dB[A].  

 O aumento desse tipo de impacto será maior durante a fase de implantação do 

empreendimento, a partir do uso de equipamentos tipo betoneiras, equipamentos para 

compactação e movimentação de caminhões, quando da entrega de materiais de construção. 

Todavia, esse impacto pode ser considerado com de baixo grau ou mesmo desprezível, uma vez que, 

seu entorno norte (Rua Recanto da Praia) possui residências espaçadas e distantes do novo 

empreendimento. 

 Quando da operação do condomínio, o ruído gerado se dará fluxo de veículos dos 

proprietários, particularmente durante a manhã e no entardecer, durante a ida e volta ao trabalho. 
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� Impactos nos Equipamentos da AID – Públicos e Privados 

Foram diagnosticados os seguintes equipamentos na área de influência direta do 

empreendimento: instituições educacionais, serviços de saúde, agências bancárias, centros de lazer e 

comércios em geral. Considerando o nível econômico médio a alto dos futuros moradores, assim 

como o fato de que já possuem residência em outro local, e usam planos de saúde privados, escolas 

privadas, etc, serão utilizados aqui, os equipamentos de lazer, comércio e sistema bancário; isto é, 

não haverá aumento de uso de equipamentos públicos como saúde e educação. 

 

� Impactos Resultantes sobre o Subtrato Rochoso, Solo e o Relevo 

 A análise das obras e de suas interferências sobre o substrato rochoso, o solo e o relevo 

permitiram identificar o possível impacto: Redução da Permeabilidade do Solo. 

 Os processos de indução dos processos de erosão poderão ser derivados, principalmente, das 

atividades na fase de implantação do Empreendimento, sobretudo pelas obras de terraplenagem. 

Poderão ocorrer também durante a fase de operação, caso as medidas de estabilização preconizadas 

não tenham a eficácia pretendida.  

Os procedimentos de terraplenagem, além de promoverem alterações do relevo, também 

retiram a camada superficial do terreno, desprovendo o solo de sua proteção superficial. A 

probabilidade de ocorrência de carreamento de solos é maior quando estas atividades forem 

desenvolvidas em declividades mais elevadas. 

Também exerce grande poder de indução potencial deste tipo de impacto a implantação e 

operação da área de disposição controlada de excedentes de cortes, que deverá alterar a geometria 

da vertente e movimentar materiais terrosos, deixando-os temporariamente expostos à ação das 

águas pluviais. 

 Neste sentido, é no conjunto de medidas e programas de monitoramento, controle e 

mitigação constantes neste Estudo, bem como na eficácia e garantia de suas aplicações por meio do 

gerenciamento ambiental proposto, que residem os instrumentos para reduzir estes impactos a 

níveis de intensidade e expressividade pouco relevantes.  

Portanto, a magnitude desses impactos será reflexo da eficácia das medidas mitigadoras 

propostas no presente Estudo. Ainda assim, os mesmos caracterizam-se como parcialmente 

reversíveis, de média intensidade, com abrangência geográfica restrita à ADA, indução imediata e 

permanência de curto prazo. 
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 A impermeabilização do solo, resultante da pavimentação do sistema de arruamento e da 

implantação de edificações, é um fator cujo maior efeito dá-se principalmente sobre a dinâmica de 

escoamento superficial, mas também na percolação de água e na redução dos níveis de absorção 

hídrica do solo. Todavia, considerando a área remanescente do Empreendimento, esse possível 

impacto poderá ser considerado de pouca expressão, para não dizer, insignificante. Entretanto, caso 

ocorra, é de natureza permanente, de ocorrência imediata e abrangência local, porém de 

intensidade muito reduzida, uma vez que o nível de impermeabilização estimado não deverá gerar 

alterações significativas nos níveis de absorção de água pluvial, conforme já informado acima. 

 

� Impactos Resultantes sobre o Microclima e Qualidade do Ar  

Embora apresente potencialidade de ocorrência durante a implantação do Empreendimento, 

o impacto Alterações Microlimáticas deverá manifestar-se com maior intensidade ao término do 

processo de ocupação do Empreendimento. Simultaneamente, às intervenções realizadas nas áreas 

edificáveis, deverão ser observadas alterações na circulação do ar mais próxima ao solo e a elevação 

das amplitudes térmicas diárias, por exemplo. 

Sinteticamente, trata-se impacto negativo, de intensidade baixa a desprezível, com 

abrangência geográfica local, ao nível da ADA, reversível e enquanto durar a implantação da obra. 

  Já poeira em suspensão também pode ser considerado como de intensidade desprezível, 

restrita à ADA e temporária. 

No caso da emissão de poluentes derivados da combustão automotiva, este também 

ocorrerá na fase de operação do Empreendimento; porém, nesta situação, será resultante da 

circulação de veículos de passeio. Devido a este fato, e às boas condições de dispersão de poluentes, 

o comprometimento da qualidade do ar será reduzido. 

  Trata-se, em todo caso, de impactos totalmente reversíveis, cuja mitigação é perfeitamente 

possível a partir da adoção de práticas simples e manutenção adequada de máquinas e veículos. 

  Sempre associado às medidas, o gerenciamento ambiental da obra deve incidir 

positivamente sobre a garantia de aplicação das mesmas, confirmando seus efeitos redutores sobre 

estes dois impactos previstos. 
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� Impactos Resultantes sobre a Cobertura Vegetal 

Os impactos resultantes no componente vegetação referem-se somente à redução da 

cobertura vegetal. A supressão de vegetação na área de implantação do Empreendimento, embora 

de pequena intensidade, resultará na perda imediata, mas reversível, de habitats e de indivíduos 

arbóreos que porventura ocorram na área de interferência direta (ADA). Esses impactos deverão ser 

minimizados através dos processos de recomposição de algumas áreas de preservação permanente 

do empreendimento, bem como da área remanescente. 

 

� Impactos Resultantes sobre a Fauna Associada 

 Os impactos resultantes sobre a fauna das matas são os seguintes: (1) afugentamento e 

perturbação, (2) fragmentação e redução habitats disponíveis e (3) restrições ao deslocamento da 

fauna.  

 O impacto 1 é, reconhecidamente, um impacto ambiental de vetor negativo, relacionado 

diretamente a supressão da vegetação nativa, a movimentação de pessoas e veículos, ao aumento 

dos níveis de ruído, ao aumento da presença de animais sinantrópicos ou oportunistas, à 

perambulação de animais domésticos nas áreas com vegetação, e à intensidade da luz artificial 

próxima aos fragmentos remanescentes (neste caso, um fator de perturbação da fauna silvestre de 

hábitos noturnos). Ocorrerá durante a fase de implantação do Empreendimento e durante todo o 

processo de ocupação. Alguns efeitos negativos, como os níveis de ruído, iluminação e a circulação 

de animais, podem ser especialmente mitigados por medidas de controle inseridas nos 

Regulamentos Internos de Uso e Ocupação e Construções nos Lotes. 

  A fragmentação e redução de habitats (impacto 2), também de vetor negativo, refere-se às 

restrições que serão criadas para o deslocamento da fauna entre os fragmentos de vegetação 

remanescentes existentes dentro da ADA, e nas áreas vizinhas.  Além disso, muitas espécies são 

relutantes em cruzar áreas abertas, o que significa que seus padrões de movimentação e dispersão 

são significativamente alterados por cercas, gradis e pelo sistema viário, muitas vezes implicando em 

barreiras quase intransponíveis (impacto 3). Mesmo no caso das aves, diversas espécies não podem 

se movimentar a longas distâncias, necessitando de um hábitat contínuo.  

 

� Impactos Resultantes sobre a Economia Local 

 Os impactos sobre a economia local são os seguintes: (1) geração de empregos temporários, 

(2) geração de empregos permanentes, (3) valorização imobiliária e (4) aumento da arrecadação 

fiscal. 
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 Todos esses impactos possuem caráter positivo, sob a óptica sempre benéfica da geração de 

empregos, da massa salarial correspondente e da receita tributária arrecadada. Nesse sentido, a 

relação é direta quando decorrente dos empregos e arrecadações, e indireta, como efeito da 

valorização imobiliária no entorno induzida pela alteração do uso do solo e do padrão urbanístico 

promovidos pelo Empreendimento. À exceção dos empregos temporários, todos os demais impactos 

sobre este componente são permanentes, reforçando seus vetores positivos. No que se refere a 

abrangência geográfica desse grupo de impactos, deve-se observar que exceto a valorização 

imobiliária, os demais impactos tendem de modo geral a serem difundidos no nível da AID/AII. 

  O impacto 1 será observado com maior intensidade durante a fase de implantação de 

infraestrutura do Empreendimento, devendo também ocorrer ao longo de todo o processo de 

ocupação gradativa dos lotes, quando, a partir da geração de empregos ligados à ocupação 

residencial, ou ainda à implantação de equipamentos de infraestrutura social, deve-se observar a 

ocorrência do impacto 2. 

Embora o impacto 3, considerado na presente avaliação um impacto reconhecidamente de 

vetor positivo, deve-se observar um potencial viés negativo, referente a possibilidade de indução de 

processos de ocupação não planejada em áreas limítrofes ao Empreendimento. O vetor positivo diz 

respeito ao processo de valorização imobiliária das propriedades localizadas no entorno ou mesmo 

fora dos limites da AID. A valorização do solo urbano nesse caso deve ocorrer em função do alto 

padrão urbanístico planejado para o Empreendimento. 

 

Impactos Resultantes sobre a Infraestrutura Local 

Basicamente, a relação entre o Empreendimento e este componente dar-se-á a partir da 

necessidade de apropriação de serviços e das suas capacidades de atendimento nos contextos local e 

regional, ocasionando os seguintes impactos: (1) geração de tráfego nas vias de acesso, (2) geração e 

disposição de lixo domiciliar e (3) apropriação parcial da capacidade instalada de concessionárias 

locais de serviços públicos; 

O impacto 1, de vetor negativo, refere-se à redução da capacidade de carregamento das 

principais vias de acesso, em função da contribuição de tráfego cumulativa gerada pela ocupação do 

Empreendimento. Embora o aumento de tráfego seja pequeno, pois estamos estimando um 

aumento de circulação de veículos máxima de 50 veículos, trata-se, porém, de impacto permanente, 

com abrangência geográfica no nível da AID e de baixa intensidade, tanto pelo volume do tráfego 

gerado como pela sua evolução segundo o ritmo do processo de ocupação das residências. 
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O impacto 2, de vetor negativo, relaciona-se à produção de resíduos sólidos (lixo doméstico), 

cujo volume aumentará na medida em que as residências estiverem sendo ocupados. De acordo com 

as estimativas de geração diária de resíduos, tal impacto é enquadrado como de pequena 

intensidade.  

 Já o impacto 3, também de vetor negativo, está relacionado à apropriação parcial da 

capacidade de atendimento da infraestrutura instalada pelas concessionárias locais, responsáveis 

pelos serviços de saneamento básico, transportes coletivos, distribuição de energia elétrica e 

telefonia. Os dois primeiros tipos de serviços públicos são os mais importantes e críticos, dentro dos 

contextos local e regional, sendo que os restantes apresentam sempre maiores possibilidades de 

ampliação. Todavia, para todos eles foram solicitadas viabilidades técnicas e, em todas elas as 

concessionárias foram unânimes em afirmar que os pedidos estão dentro da capacidade de cada 

uma delas nos serviços solicitados. 

No que se refere às demandas de água e esgotos, os impactos cumulativos previstos nas 

redes públicas de abastecimento e esgotos encontram-se dentro das possibilidades de fornecimento 

pela Embasa, constituindo-se também em impacto de pequena intensidade. 

 

� Impactos Resultantes sobre a Estrutura Urbana de Camaçari 

  Sobre o componente Estrutura Urbana de Camaçari identificou-se o Impacto  

correspondente a Indução à Ocupação ou ao Parcelamento do Solo nos Vazios Urbanos Existentes na 

AID. Tal impacto apresenta simultaneamente um vetor positivo e um negativo, sendo este último 

não mitigável pelas medidas, ações propostas e ou atribuíveis ao presente estudo.  

  O vetor negativo está relacionado à necessidade de expansão das redes de infraestrutura e 

serviços públicos em função do surgimento de novos parcelamentos urbanos além do 

Empreendimento em pauta, bem como aos efeitos negativos da valorização imobiliária decorrentes 

da implantação do mesmo, como a possibilidade de surgimento de ocupações não planejadas em 

áreas adjacentes. Soma-se ainda a necessidade de intervenções sobre a vegetação, com impactos 

sobre a fauna associada e sobre os recursos hídricos superficiais, conforme análise já feita, referente 

a avaliação dos impactos cumulativos de empreendimentos co-localizados. 

  Em função destas considerações, atribui-se ao vetor negativo deste impacto média 

intensidade, irreversibilidade, abrangência geográfica no nível da AID e permanência de longo prazo. 
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  O vetor positivo, por sua vez, refere-se à alta qualidade urbanística do Empreendimento 

proposto, que, aliada ao padrão de outros empreendimentos em implantação ou projetados, 

implicarão também impactos fiscais e na geração de empregos temporários e permanentes. Nesse 

aspecto, qualifica-se o vetor positivo como de média intensidade, abrangência geográfica no nível da 

AID e permanência de longo prazo.  

 

� Impactos Resultantes sobre a Qualidade de Vida da População Local 

  Os impactos sobre a qualidade de vida usualmente são compostos por elementos de caráter 

diverso, divididos entre vetores positivos e negativos, e de difícil quantificação, uma vez que 

envolvem receptores de interesse nem sempre plenamente identificados ou caracterizados. 

  Os impactos sobre este componente serão: 

� Aumento da massa salarial para a população; 

� Aumento dos níveis de ruído; 

� Alteração da paisagem; 

� Implantação de equipamentos institucionais pela Prefeitura. 

 

  Para o Empreendimento em questão, a assertiva não é uma exceção, verificando-se, 

inicialmente, impactos positivos relacionados ao aumento da massa salarial para a população do 

entorno, decorrente de uma eventual absorção da mesma pela oferta de emprego gerada pelo 

Empreendimento, seguida pela implantação de equipamentos institucionais pela Prefeitura 

Municipal de Camaçari, e suas consequências sobre possíveis usuários das mesmas. Nos dois casos, 

embora o caráter positivo dos impactos seja inegável, não se pode caracterizá-los plenamente. 

  Em termos negativos, a qualidade de vida é impactada, em especial, pelo aumento de ruído 

decorrente das atividades de implantação. Também, neste caso, em que pese o elevado número de 

atividades de obras envolvendo veículos e maquinários de porte, só se pode relacionar o impacto ao 

incômodo gerado, a partir do dimensionamento dos receptores de interesse e das condições de 

distribuição espacial dos mesmos. De qualquer maneira, trata-se de um impacto temporário 

mitigável por restrições de horário e manutenção adequada de equipamentos. 

  Finalmente, verificam-se os impactos relacionados à alteração da paisagem, aqui vistos 

como de vetor negativo, embora sua qualificação envolva considerável nível de subjetividade 

quanto à percepção da paisagem pelos grupos sociais residentes no entorno da área. 
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  Dentro deste contexto, a inserção de um Empreendimento do porte e tipo aqui 

considerados representa, sempre, uma alteração expressiva da paisagem e, portanto, um 

impacto sobre a paisagem atual. Todavia, deve-se, igualmente, considerar que as diretrizes do 

projeto contemplam uma adequação paisagística do loteamento, como um todo, voltada para 

uma harmonização do mesmo e seu entorno, incluindo um amplo sistema de áreas verdes. 
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando se considera apenas os aspectos sócio-econômicos da região, o desenvolvimento é 

percebido pela rápida transformação da economia agrícola de subsistência, sobretudo pecuária de 

baixo aproveitamento econômico, associado ao extrativismo, para uma economia associada à 

atividades turísticas e de outras atividades de suporte (comércio e serviços).  

Dentro desse cenário é que se pretende implantar o Empreendimento Residencial, numa área 

de interesse que não se diferencia da realidade regional. Há mais de 40 anos, os recursos naturais até 

então existentes, passaram a ser sistematicamente explorados sem nenhum controle, resultando 

num ambiente extremamente simplificado, biologicamente, onde predominam pastagens artificiais 

com espécies exóticas, com alguns remanescentes, de pequeno porte, de Mata Atlântica e de 

vegetação de restinga, extremamente alterados pela ação antrópica. 

Desse modo, a implantação do Empreendimento trará grandes benefícios à população local e 

de suas adjacências como um todo. Certamente, durante a fase de implantação do Empreendimento, 

haverá riscos de ocorrência de impactos ambientais, ou mesmo impactos ambientais de pequena 

intensidade. Todavia, esses riscos serão minimizados ou eliminados, assim como os possíveis 

impactos ambientais, caso o Empreendedor implemente as medidas de controle ambiental ou 

mitigadoras e compensatórias preconizadas nos relatórios técnicos que fazem parte do processo de 

licenciamento. 

Faz-se necessário ressaltar ainda que, o projeto executivo do Empreendimento foi idealizado 

considerando todos os aspectos ambientais locais, em particular todos os ecossistemas pertencentes 

à APA Lagoas de Guarajuba, e a área litorânea, protegidas por legislação específica. Assim, todos os 

equipamentos a serem implantados e que compõem o Empreendimento, obedecerão aos 

parâmetros estabelecidos nos respectivos zoneamentos, incorporando todos os aspectos 

paisagísticos dos meios físico e biótico local, de modo a valorizar a paisagem natural e preservar as 

áreas mais frágeis dos ecossistemas locais. 

Por outro lado, haverão ganhos significativos para as populações local e adjacentes. Esses 

ganhos serão em conseqüência do número de empregos gerados durante a construção do 

Empreendimento, gerando uma massa de salário significativa para a região. 

Há de se considerar ainda a valorização imobiliária da região, que permitirá a instalação de 

novos empreendimentos desse porte, implementando e melhorando significativamente as condições 

sócio-econômicas locais e regionais. 

Em resumo, quer o projeto executivo, quer as medidas ambientais descritas nesse relatório, 

que subsidiam todos os aspectos construtivos quanto à preservação ambiental, estão em plena 
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conformidade com a legislação em vigor e com os modernos conceitos de desenvolvimento, que 

consideram o Homem desta e das futuras gerações, os usufrutuários finais e únicos do 

desenvolvimento que esta geração decidir proporcionar. 

Assim, considerando as informações contidas nesse EIV, a legislação ambiental pertinente, o 

estágio ambiental atual das adjacências, o zoneamento estabelecido, e o tipo de ocupação ao qual se 

pretende, pode-se afirmar que, é perfeitamente compatível a implantação do empreendimento na 

referida área, uma vez que a sua ocupação conforme planejada, trará ganhos ambientais ao local, 

contribuindo para preservação das suas características que ainda permanecem. 
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