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1 APRESENTAÇÃO  

O presente Estudo de Pequeno Impacto Ambiental – EPI foi elaborado como peça do 

Licenciamento Ambiental do projeto CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO INTEGRADO – 

BRT, TRECHO PARQUE DA CIDADE-PITUBA, constituído de OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E 

MOBILIDADE URBANA, localizado ao longo da Av. Antônio Carlos Magalhães, no Itaigara, entre 

o Parque da Cidade e o Posto Namorado, na Pituba. As intervenções serão realizadas pela 

Prefeitura Municipal do Salvador, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 

Públicas – SEINFRA/SUCOP. Este EPI visa cumprir as exigências do Licenciamento Ambiental junto 

à Coordenação de Licenciamento Ambiental – CLA, que integra a Diretoria de Licenciamento 

Ambiental da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo – SEDUR. 

O Roteiro de Caracterização do Empreendimento, apresentado em volume separado, traz as 

principais informações relativas ao projeto do corredor de transporte, às obras e instalações 

previstas na implementação intervenções físicas do Corredor Parque da Cidade-Pituba com base 

no Anteprojeto.  

No tópico de Diagnóstico Ambiental é apresenta abordagem de fatores do meio físico, de 

aspectos mais relevantes do meio biótico e socioeconômico para a área a ser diretamente afetada 

(ADA) pela intervenção, de modo a possibilitar o conhecimento do contexto local e assim 

subsidiar a análise e avaliação das alterações passíveis de ocorrer e seus impactos. 

Por fim é efetuada a uma breve avaliação dos impactos ambientais passíveis de ocorrer, pelas 

respectivas fases – preparação, implantação e operação do empreendimento –, e identificação 

das atividades mais prováveis de desencadeá-los. Após verificação dos impactos, foram propostas 

medidas mitigadoras e programas para mitigação ou potencialização dos impactos identificados. 
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Corredor de Transporte Público Integrado trecho Parque da Cidade-Pituba, com base nos seus 

conceitos e premissas, se caracteriza como parte do projeto dos Corredores Progressivos de 

Transporte, integrando à Rede Integrada de Transporte de Salvador – RIT e ao Plano de Mobilidade 

Urbana Sustentável de Salvador – PlanMob, e tem por objetivo executar uma série de intervenções 

de requalificação no sistema viário existente para adequação/implantação da infraestrutura 

necessária para um sistema de transporte coletivo mais eficiente e confortável, melhorar o trânsito 

de automóveis e demais veículos automotores, e, por consequência, melhorar as condições de 

acessibilidade dos pedestres. 

O crescimento acelerado e o adensamento verificados na região resulta no crescente fluxo 

veicular observado a cada ano, exigindo soluções que possam garantir à população envolvida 

(seja o tráfego de passagem, usuários ou moradores desta área), uma boa mobilidade, com 

qualidade e rapidez de deslocamentos (SALVADOR, 2019). 

De acordo com estudos do PlanMob, as regiões da Pituba e Itaigara têm características de 

centralidade municipal. Com forte vocação para o comércio e serviços, com presença de 

shoppings center, centros médicos, conjuntos empresariais e intenso comércio local. Tal vocação 

acaba por atrair viagens por motivos diversos (trabalho, atendimento em saúde, lazer, outros) 

provenientes de diversas regiões da cidade, com predominância de viagens das regiões com 

população de maior renda (Orla Atlântica). A Figura 1 mostras as linhas de desejo de transporte 

pelos usuários de transporte coletivo, considerando a hora de pico da manhã (HPM), revelando a 

importância da conexão desse eixo com outras zonas. 
 

Figura 1:  Linhas de desejo (na HPM): destinos Pituba e Itaigara 

Fonte: Salvador, 2018 
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O Corredor Parque da Cidade-Pituba, conforme concebido pelo PlanMob, traz a proposta de 

estruturação e conexão do transporte público, estabelecendo a ligação da orla com outros vetores 

de tráfego de transporte coletivo.    

 

Figura 2:  Proposta de infraestrutura do transporte coletivo    
Fonte: Salvador, 2018 

Importante ressaltar que o horizonte do PlanMob é 2049, compatível com o Plano Salvador 500 

e embasado no novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU e na Lei de Ordenamento 

do Uso e da Ocupação do Solo – LOUOS, ambos aprovados em 2016. 

Merece destacar que o Corredor Lapa-Iguatemi ora em fase de implantação, é definido no 

PlanMob como um eixo transversal que integra a rede estrutural de transporte coletivo – que 

complementam a rede integrada, na direção transversal (Leste-Oeste) e com conectividade outros 

modais – daí seu caráter prioritário. Sua operação está unicamente condicionada à conclusão do 

Trecho 2, quando então o Corredor Lapa-Iguatemi terá condições de operar plenamente. 

As obras de requalificação e mobilidade urbana contemplam, além do Corredor de Transporte 

Público Integrado (BRT) do trecho Parque da Cidade-Pituba, propriamente dito, a melhoria e 

ordenamento de vias adjacentes existentes com conexões e acessos aos sistemas viários, 

viabilizando a futura conexão em sistema BRT ou BRS com o corredor da orla. O corredor Parque 
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da Cidade-Pituba é um eixo estruturante secundário favorece a conexão da orla com a Av. ACM, 

e promoverá a articulação e a integração com o corredor do BRT Lapa-Iguatemi.  

Assim, foi desenvolvido o anteprojeto de engenharia que apresenta a conceituação do projeto no 

Corredor Parque da Cidade-Pituba, com os elementos necessários para uma licitação na 

modalidade RDC, considerando, entretanto, a conexão futura com o corredor de BRT/BRS previsto 

para a orla e as linhas de ônibus previstas no PlanMob.  

3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO    

3.1 INFORMAÇÕES GERAIS 

3.1.1 Do Empreendedor 

Razão Social: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas / SEINFRA – Prefeitura 

Municipal do Salvador (PMS) 

CNPJ: 13.927. 801/0011-10 

Endereço: Av. Vale dos Barris nº 125, Barris, Salvador, Bahia, CEP: 40.070-055, Salvador, BA 

Responsável legal: Bruno Soares Reis (Secretário Municipal) 

Telefone: (71) 3202-4626 

E-mail:  de.seinfra@gmail.com 

3.1.2 Do Empreendimento 

Razão Social: Obras de requalificação e mobilidade urbana para implantação do Corredor de 

Transporte Público Integrado – BRT, trecho Parque da Cidade-Pituba 

CNPJ: 13.927. 801/0011-10 

Endereço: Av. ACM, Itaigara (Trecho Principal) 

Contato:  Roberto Moussallem 

Telefone: (71) 3202-9221 

E-mail:  roberto.moussallem@salvador.ba.gov.br 

3.1.1 Da elaboração do Anteprojeto 

Razão Social:  Prado Valladares Arquitetos S/c 

CNPJ: 14.526.263/0001-43 

Endereço: Av Juracy Magalhães Júnior, 1691 - Horto Florestal - Salvador, BA - CEP: 40295-140, 

Salvador, BA 

Responsável legal: Lourenço Valladares 

Telefone: (71) 3183-7000 

E-mail: contato-ba@pradovalladares 
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3.1.2 Da elaboração do Estudo de Pequeno Impacto (EPI) 

Razão Social: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - PMS   

CNPJ: 13.927. 801/0011-10 

Endereço: Av. Vale dos Barris, Nº 125, Barris, CEP: 40.070-055, Salvador, BA 

Responsável: Andrea Mota Marchesini 

Telefone: (71) 32024611 

E-mail: ammarchesini@gmail.com 

3.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

3.2.1 Objetivo 

Realização de obras de requalificação e mobilidade urbana, para implantação do corredor de 

transporte Público Integrado (BRT) do trecho Parque da Cidade-Pituba, e ordenamento e melhoria 

nas vias adjacentes à Av. ACM.  

3.2.2 Localização  

A intervenção proposta refere-se de obras de requalificação e mobilidade urbana, para 

implantação do Corredor de Transporte Público Integrado (BRT) do trecho Parque da Cidade-

Pituba. A intervenção está localizada ao longo da Av. Antônio Carlos Magalhães, no Itaigara, entre 

o Parque da Cidade e o Posto Namorado, na Pituba, vizinho ao Clube da Associação dos 

Servidores do Banco Central – ASBAC. 

 

Figura 3: Localização do empreendimento 
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3.2.3 Área do empreendimento  

A intervenção, com extensão aproximada de 1,490 km, está compreendida em poligonal com área 

global de 18,81 ha (188.179,44 m²). 

3.2.4 Mão-de-obra 

Para implementação das intervenções prevê-se a mão de obra de 150 funcionários, considerando 

a mão de obra direta e indireta alocada para suprir distintos os postos de trabalho durante a 

execução das obras.  

3.2.5 Investimento total 

O valor total do investimento é de R$ 45.037.541,43. 

3.2.6 Previsão de início das obras 

O início das obras está previsto para janeiro de 2020. 

3.2.7   Situação do empreendimento 

Foi concluído o anteprojeto de engenharia que apresenta a conceituação do projeto do Corredor 

de Transporte Público Integrado (BRT) do trecho Parque da Cidade-Pituba. Este anteprojeto 

contempla memorial descritivo e desenhos técnicos com elementos do traçado, projeto 

geométrico, projeto das estações, urbanismo e iluminação pública, concepção estrutural, projeto 

de sinalização, topografia e interferências, todos a nível de anteprojeto, mas com os elementos 

necessários para uma licitação na modalidade RDC. 

Uma vez emitida a licença ambiental, esta será encaminhada ao órgão financiador a fim de 

autorizar a licitação na modalidade RDC, por meio da qual serão desenvolvidos os projetos de 

engenharia e executada as obras. Dessa forma, estima-se que o início das obras se dará em janeiro 

de 2020. 

Outras informações sobre o empreendimento estão consubstanciadas no volume do Roteiro de 

Caracterização do Empreendimento (RCE).  

4 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Este capítulo de diagnóstico permite traçar um panorama da situação atual dos aspectos físicos, 

bióticos e antrópicos da área de influência do empreendimento, tendo em vista avaliar aspectos 

passíveis de alteração com as intervenções previstas no Projeto. A partir desse status, é possível 

se ponderar, na etapa subsequente dos estudos, a repercussão dessas intervenções e definir ações 

de controle e monitoramento necessárias para minimizar efeitos negativos ou potencializar 

aqueles favoráveis à transformação local.  

As informações constantes nesse tópico têm como base consulta a estudos, projetos 

desenvolvidos na área, bem como a publicações e artigos acadêmicos que abordam assuntos 

pertinentes à análise, inspeções de campo e avaliação de imagens de satélite. 
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4.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO  

A definição das áreas de influência do empreendimento para avaliação da repercussão ambiental 

em cada subsistema (físico, biótico e socioeconômico), considerou a natureza das intervenções 

previstas, a conformação do espaço territorial onde o mesmo será implantado e as distintas fases 

do projeto (planejamento, instalação e operação). 

O Anexo X do Decreto nº 29.921/2018, que estabelece a Política Municipal de Meio Ambiente, 

traz o Termo de Referência para estudos de pequeno impacto. Em seu escopo básico estipula que 

o diagnóstico ambiental para empreendimentos com potencial de causar impactos dessa 

magnitude deve realizar a análise dos recursos ambientais e suas interações na área diretamente 

afetada (ADA) do empreendimento, a fim de caracterizar a situação ambiental da área.  

Entende-se como Área Diretamente afetada (ADA) a poligonal necessária para a implantação do 

projeto, incluindo suas estruturas de apoio, vias de acesso privativas que precisarão ser 

construídas, reformadas ou requalificadas, bem como todas as demais operações unitárias 

associadas exclusivamente à infraestrutura do projeto, ou seja, de uso privativo do 

empreendimento.  

O Corredor Parque da Cidade-Pituba tem cerca de 1.490 m de extensão, desde o Parque da 

Cidade, no Itaigara, até o Posto Namorados, na Pituba. As intervenções propostas estão 

compreendidas em poligonal com área global de 18,81 ha (188.179,44 m²).  

As coordenadas de eixos de logradouro são apresentadas no quadro a seguir.  

PONTOS 
COORDENADA (UTM) 

NORTE ESTE 

INICIAL (LESTE) 
8.562.550,42 558.674,03 

8.562.575,07 558.800,93 

FINAL (OESTE) 
8.563.244,59 557.301,12 

8.563.301,72 557.305,50 

A Figura 4 mostra a conformação da ADA definida como poligonal de intervenção, pois todas as 

intervenções diretas das obras ou operações unitárias, bem como estruturas ou unidades de apoio 

à sua execução estão inseridas ou terão rebatimento nesses limites. 
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Figura 4:  Conformação da Área Diretamente Afetada (ADA) do Corredor Parque da Cidade-

Pituba 

Fonte: SALVADOR, 2019 

4.2 DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO 

4.2.1 Clima  

A cidade de Salvador apresenta clima tropical, quente e úmido, sem inverno seco. As temperaturas 

são amenas, com amplitude média mensal máxima inferior1 a 3ºC, com temperaturas máximas de 

26,6ºC, em março, e acordo com mínimas de 23,6ºC em agosto, com as normais climatológicas 

publicadas pelo INMET (Normais climatológicas do INMET - 1961-1990), obtidas para a estação 

meteorológica de Salvador (Ondina). 

Apesar da pouca variabilidade entre os valores extremos de temperatura média, o período de 

novembro a abril é o mais quente, atingindo seu ápice em fevereiro e março, quando ocorrem os 

maiores valores de temperatura máxima absoluta. 

Já os meses de menor temperatura média mensal são julho e agosto. Nesse período, observam-

se as temperaturas mínimas absolutas mensal, praticamente constante em torno de 21º C.  

 
1 A amplitude média mensal é a diferença entre o valor da temperatura média do ar do mês mais quente e a temperatura média do 

ar do mês mais frio 
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Figura 5: Gráfico comparativo das temperaturas mínimas e máximas (ºC) - Salvador 

Fonte: INMET  

As maiores precipitações ocorrem durante o outono/inverno, entre os meses de março a agosto, 

sendo junho o mês exibe a maior precipitação, atingindo a média de 350 mm. Durante os meses 

subsequentes a pluviosidade se mantém entre a faixa dos 100 mm a 150 mm, com média de 183 

mm. A temperatura se mantém com certa constância durante todo o ano com média de 25,2o C 

para o período de 1961 a 1990, de acordo com INMET. 

 

Figura 6: Gráfico comparativo de Precipitação mensal acumulada (mm) - Salvador 

Fonte: INMET  

4.2.2  Aspectos geomorfológicos e geotécnicos 

A área do empreendimento e de seu entorno se situa integralmente no domínio geológico do 

Alto de Salvador, constituído principalmente por rochas metamórficas de alto grau, além de 

sedimentos do Grupo Barreiras e depósitos fluviais e eólicos quaternários. Mais especificamente 

na ADA ocorrem os domínios das rochas metamórficas, na sua maior parte, e dos depósitos 

fluviais associado aos cursos d’água. Estes se encontram quase que totalmente recoberto por 

depósitos tecnogênicos, resultado de terraplanagem, cortes e aterros efetuados quando da 

implantação da atual Av. ACM e das vias de acesso lindeiras. 
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As rochas que constituem o substrato rochoso na área do empreendimento são na maioria 

classificada rochas metamórficas granulíticas ortoderivadas (Peccs). Essas, quando pouco 

alteradas, são verde-acinzentadas e de aspecto homogêneo, o que torna pouco visível a sua 

estrutura. Com base em estudos petrográficos foram distinguidos os seguintes litotipos: 

granulitos charnoenderbíticos; granulitos tonalíticos; granulitos quartzo-monzodioríticos. Estas 

rochas apresentam um índice de fraturamento moderado a alto, com predomínio de fraturas com 

mergulhos elevados, em resposta a incidência de cinco sistemas de fraturas, resultado da 

tectônica associada a três fases deformacionais (Barbosa et all, 2005), mostra-se também foliada 

e dobrada, sendo marcada pela presença de zonas de cisalhamento subverticais. 

Os depósitos fluviais são constituídos por sedimentos clásticos incoerentes, predominantemente 

quartzo-arenosos, mas podendo conter proporções variáveis das frações areia-silte-argila nas 

planícies interiores, várzeas e charcos (Qca). Regra geral, apresentam topo plano e base curva com 

espessuras flutuando em torno de um valor central da ordem de 10m e valores extremos de 1 a 

15 metros. Ocupam as baixadas interiores, ladeadas por encostas que constituem a sua fonte de 

assoreamento e o elemento de controle do regime de fluxo da água superficial e subterrânea. Na 

ADA, apesar de não mapeados, entende-se que estes sedimentos que ocorrem mais a oeste, 

devem se estender um pouco mais para montante das drenagens que comandam o escoamento 

superficial, apesar de se encontrarem totalmente recobertos por depósitos tecnogênicos (aterros) 

estabelecidos na construção e futura adequação da Av. ACM. 

Os depósitos tecnogênicos, chamados genericamente de aterros, encontram-se em praticamente 

em toda a área diretamente afetada pelo empreendimento. Eles são o resultado das atividades 

de terraplanagem com cortes e aterros estabelecidos quando do nivelamento dos terrenos e 

definição do nível, para a execução das obras e, via de regra, são complementados com materiais 

de empréstimo ou por expurgo de obras. Apresentam constituição extremamente variada, mas 

localmente, as investigações mostraram composição silte argilosa, com areia, pedregulhos, 

fragmento de rochas e raízes, provenientes dos cortes dos solos laterais das vertentes e de 

materiais de empréstimo. 
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DOMÍNIOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS 

Peccs Associação de rochas cristalinas de metamorfismo de grau alto, genericamente chamadas de "granulitos” 

Qca 
Sedimentos clásticos incoerentes, predominantemente quartzo-arenosos, mas podendo conter 

proporções variáveis das frações areia-silte-argila nas planícies interiores, várzeas e charcos. 

Qe2 

Dunas parcialmente fitoestabilizadas, constituídas de material arenoso, branco, de granulação média, bem 

selecionado, rico em quartzo, coesão natural muito baixa à nula e altos valores de permeabilidade, 

recobrindo as rochas cristalinas alteradas 

UNIDADES DE ESTABILIDADE 

Peccs 
Unidade A - Estabilidade Baixa: Áreas de alta susceptibilidade a deslizamentos de terra em situações de 

chuvas intensas e/ou prolongadas associadas a fatores intervenientes de natureza antrópica. 

Peccs 

Unidade B - Estabilidade Moderada: Áreas de alta à média suscetibilidade à deslizamentos de terra, os 

quais, invariavelmente estão relacionados à associação de fatores antrópicos e eventos climáticos 

desfavoráveis. 

Peccs Unidade C - Estabilidade Alta: Áreas de baixa susceptibilidade a deslizamentos de terra 

Figura 7: Domínios Geológicos – Geotécnicos e Classes de Estabilidade 

Fonte: adaptado PDE, 2004 

Com relação aos aspectos geotécnicos, são efetuadas as seguintes considerações:  

▪ Perfil de alteração das rochas cristalinas 

Sobre estas rochas metamórficas do domínio Peccs, se desenvolve um espesso manto de 

alteração residual com espessuras variáveis, contendo todos os componentes de um manto de 

alteração residual clássico da base para o topo: rocha sã; rocha parcialmente alterada; rocha 

alterada dura; rocha alterada mole ou saprólito; solo jovem (horizonte C); solo maduro, 

apresentando um arranjo tridimensional muito complexo. 

De acordo com o Plano Diretor de Encostas (SALVADOR, 2004), de uma forma geral a espessura 

do perfil varia entre os extremos de 0,4 a 32m, e valores mais frequente em torno de 13m. O 

extrato dos resultados do tratamento estatístico de dados de diferentes parâmetros geotécnicos 

medidos no campo e/ou amostras representativas dos solos residuais desenvolvidos sobre estas 
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rochas metamórficas, segundo o PDE, op. cit. e reportados a seguir, reflete as tendências de 

comportamento geotécnico desses solos. 

a) Classificação SUCS (Sistema Unificado de Classificação de Solos): Siltosos a silte argilosos 

(MH, ML);  

b) Índices físicos:  

− Índice de plasticidade = 19,7%  

− Limite de liquidez = 52,1%;  

− Peso específico natural (kN/m3): mínimo = 5,1; máximo = 19,8; médio = 16,3.  

− Peso específico saturado (kN/m3): mínimo = 23,5; máximo = 35,2; valor médio = 

27,3.  

c) Parâmetros resistentes  

− Coesão (kPa): mínimo = 0,6; máximo = 53,4; valor médio = 15,6.  

− Ângulo de atrito interno (0): mínimo = 8,4; máximo = 43,8; valor médio = 29,4.  

d) Índice N_SPT: 6 na profundidade de 3m;11 na profundidade de 10m; 15 na profundidade 

de 17m; 20 na profundidade de 25m.  

e) Profundidade do impenetrável: mínima = 0,39m; máxima: 31,7; valor médio = 13,2m.  

f) Nível da água (NA): mínimo de 0,2m; máximo de 30,9m; valor médio 10,3m.  

Neste domínio o que se verifica são variações do comportamento da estabilidade decorrentes de 

declividades mais elevadas das vertentes, via de regra antropizadas por taludes de corte. 

Entretanto, na área do empreendimento, estes terrenos são aplanados e apresentam estabilidade 

alta, a exceção de um pequeno trecho no início da via, em frente ao Parque da Cidade e ao fundo 

do Shopping Paseo, para o qual é atribuída uma baixa estabilidade, apesar de se encontrar bem 

protegido por cobertura vegetal em estágio inicial. 

Do ponto de vista geotécnico, os Sedimentos Aluvionares quando fracamente arenosos, 

apresentam coesão natural baixa, alta permeabilidade e, baixos valores do índice de plasticidade. 

Quando areno-argilosos em regiões úmidas apresentam índices de plasticidade elevados. Maior 

frequência de valores do Índice de N-SPT: 6 e 13 para profundidades até 6m e 12m, 

respectivamente, e evidentemente, valores mais elevados para maiores profundidades ou 

intervalos líticos diferenciados ou quando a sondagem atravessa o embasamento alterado. As 

profundidades do impenetrável, abaixo desse terreno, alcançam, com maior frequência valores 

da ordem de 26 m. O freático (N.A) é muito raso à aflorante e muitas vezes os sedimentos ou 

solos hidromórficos estão permanentemente saturados com água doce. Caracteriza-se como um 

ambiente com susceptibilidade para assoreamento progressivo e/ou inundações periódicas em 

regime de chuvas mais intensas. 

▪ Depósitos Fluviais  

Os depósitos fluviais são constituídos de sedimentos clásticos incoerentes, quartzo-arenosos ao 

longo dos canais, mas, podendo conter proporções variáveis das frações areia-silte-argila, nas 

planícies de inundação. Na área do empreendimento ocorrem associados às calhas das drenagens 

dos cursos d’água a sul da ADA alimentados pelos depósitos eólicos mapeados como (Qe2) 

ocorrentes na região do Parque da Cidade e entorno. Esta rede de drenagem encontra-se 
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encapsulada há muitos anos e teve, mais recentemente, reestruturação e dimensionamento para 

minimizar e alagamentos, bem como aterramento do seu leito e áreas alagadas marginais.  

Os terrenos aluviais apresentam o seguinte sumário geotécnico (SALVADOR, 2004):  

− Sedimentos ou solos fracamente arenosos incoerentes, apresentam altas 

permeabilidades, baixos valores do índice de plasticidade. Por outro lado, sedimentos ou 

solos hidromórficos ricos em argila apresentam índices de plasticidade elevados;  

− Maiores frequência de valores do Índice de N-SPT: 6 para profundidades até 6m, e 13 para 

profundidades até 12m e, valores mais elevados para maiores profundidades.  

O freático (NA) é muito raso a aflorante e muitas vezes, os sedimentos ou solos hidromórficos 

estão permanentemente saturados com água doce.  

▪ Depósitos Tecnogênicos 

Em relação aos depósitos tecnogênicos, que praticamente integram a camada superficial na 

região da ADA, estes são de composição muito variáveis, assim como os índices físicos e 

parâmetros de resistência, sendo localmente dominados, por material silte-argiloso, com areia e 

pedregulho, compacto a muito mole de cor variegada, marrom, e com presença de matéria 

orgânica com índice de SPT variável de 2 a 20 golpes e espessura variável. 

A Figura 8 apresenta um perfil de sondagem realizado na Av. ACM em frente ao Parque da Cidade, 

próxima à ADA, onde se verifica uma camada de depósitos tecnogênicos sobreposta a terrenos 

aluvionares essencialmente arenosos. 
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Figura 8:  Perfil de sondagem à Percussão – SPT, representativos dos solos na Av. ACM em frente ao 

Parque da Cidade, próximo à ADA. 
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4.2.3 Solos 

A área em estudo é constituída por Argissolos Vermelho Amarelo, Neossolos Quartzarênicos e 

Gleissolos Háplicos.  

▪ Argissolos Vermelho Amarelo  

Compreendem solos desenvolvidos localmente sobre os terrenos cristalinos, com horizonte B 

textural, não hidromórficos, normalmente com argila de atividade baixa (Tb), e menos 

frequentemente com argila de atividade alta (Ta). Na área estudada possuem perfis bem 

diferenciados, usualmente com transições claras ou abruptas do A para o B, sendo pouco 

frequente a transição gradual. São normalmente profundos, moderado a fortemente ácidos. 

horizonte A fraco e raramente proeminente, com textura arenosa e média. Varia muito em 

espessura, sendo mais frequentes aquelas compreendidas entre 30 a 80. O horizonte B é bastante 

espesso, normalmente com espessuras de 100 a 200 cm, são usualmente vermelho-amarelada. 

▪ Neossolos Quartzarênicos  

Compreendem solos arenosos, essencialmente quartzosos, distróficos, muito profundos, 

excessivamente drenados, ácidos e extremamente pobres em nutrientes associados aos domínios 

geológicos das dunas e depósitos fluviais solidários.  

Possuem sequência de horizontes AC. O horizonte A apresenta espessura e cor que variam 

amplamente, sendo normalmente mais espessos e escuros nos solos de áreas úmidas e cinza-

claro no domínio dos terrenos eólicos, com espessura, de modo geral, variando desde 13 até 50 

cm. O horizonte C apresenta normalmente grande espessura com muitas características similares 

às do horizonte A, sendo frequentemente de coloração mais clara, com classes texturais variando 

de areia, areia franca a franco-arenoso. Praticamente não apresentam estruturas internas, 

possuindo consistência, fofa e solto quando seco ou úmido, não plástico e não pegajoso quando 

molhado. 

▪ Gleissolos Háplicos  

Compreendem solos hidromórficos, sujeitos à constante ou periódico excesso d’água, associados 

aos terrenos fluviais e áreas úmidas solidárias, ou seja, a sedimentos recentes nas proximidades 

dos cursos d’água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condições de hidromorfia, podendo 

formar-se em áreas de relevo plano de terraços fluviais. São constituídos por material de textura 

média-argilosa e apresentam horizonte glei dentro dos primeiros 50 cm da superfície do solo, 

com presença de mosqueados abundantes com cores de redução nos horizontes B e C. Estes 

solos são permanentes ou periodicamente saturados por água, salvo se artificialmente drenados.  

Esta classe de solo, na ADA, se encontra em geral, recoberta por depósitos tecnogênicos de aterro. 

4.2.4 Geomorfologia e dinâmica do relevo 

Na área do empreendimento ocorrem dois domínios geomorfológicos distintos, a saber: Domínio 

do Planalto Dissecado do Embasamento Cristalino e Domínio dos Depósitos Sedimentares (Figura 

9).  

No Domínio do Embasamento ocorrem as unidades geomorfológicas dos morros, colinas e vales. 

Os topos são convexados rampeados e/ou aplainados em altitudes de 20 a 50 m, com declives 

entre 0 e 10 %; as encostas côncavo-convexas, retinilizadas, com solos espessos de textura 
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argilosa, parcialmente preservados, de declives entre 11 e >70%, que se unem aos vales alargados 

de fundo chatos, em resposta aos processos morfodinâmicos de escoamento superficial difuso e 

concentrado, infiltração e erosão, resultando em instabilidade de dinâmica forte nos taludes de 

cortes mais acentuados.  

Na área do empreendimento verifica-se a unidade de vales dominantemente abertos e alargados, 

de fundo chato, posicionados em cotas altimétricas inferiores a 10 metros, resultantes do trabalho 

erosivo e/ou acumulativo, originando planícies e terraços aluviais. São áreas quase sempre sujeitas 

a inundações periódicas em função da dinâmica fluvial, da má drenagem, da impermeabilização 

devido à pavimentação e aos processos de elevação do lençol freático.  

Em toda a área do empreendimento correspondente a este domínio, os terrenos encontram-se 

estáveis e com baixa suscetibilidade a deslizamento de terra, com exceção apenas em uma área 

de corte, na vertente em frente ao Parque da Cidade e ao fundo do Shopping Paseo que apresenta 

uma susceptibilidade média a alta à deslizamentos em decorrência de sua alta declividade, mas, 

minimizada pela presença da cobertura vegetal com remanescentes de floresta em estágio inicial 

de regeneração que protege a encosta, de acordo com o Sistema de Áreas de Relevante Valor 

Ambiental – SAVAM.  

Vale ressaltar, contudo que na área do empreendimento, quando da implantação do sistema 

viário existente na Av. ACM foi construída uma macrodrenagem para permitir, de forma eficiente, 

o escoamento superficial dos cursos d’água existentes nesta área, originalmente integrantes da 

bacia Lucaia, e das águas de chuva. Ou seja, as drenagens foram encapsuladas e direcionadas 

para macrodrenagem natural no braço sul do rio Camarajipe. 

O Domínio dos depósitos sedimentares, na área do empreendimento, apresenta a unidade 

geomorfológica das Acumulações Fluviais (Af) – equivalentes a áreas planas resultante da 

acumulação fluvial sujeitas a inundações periódicas, correspondendo às várzeas atuais – 

ocorrendo localmente sobre os terrenos cristalinos resultando na dinâmica de fortes 

instabilidades devido à elevação do lençol freático e alagamentos. 

Também neste domínio encontram-se as acumulações eólicas formadas por depósitos arenosos 

modelados pelo vento, com fraca ação dos processos morfogenéticos nas áreas edificadas (Aee) 

e/ou recobertas por vegetação (Aev) e nas dunas desnudadas ou parcialmente desmanteladas 

pela intervenção antrópica (Aed), contudo, a ação da deflação e do antropismo gera moderada a 

forte dinâmica, principalmente nas encostas. 
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UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

Depósitos sedimentares 

 Acumulações fluviais 
 Acumulações eólicas 

Planalto Dissecado do Embasamento Cristalino 

 Encosta 4 = vertente de declividade 45 a 70% 

 Encosta 3 = vertente de declividade 25 a 45% 

 Encosta 2 = vertente de declividade 10 a 25% 

 Vales 

Figura 9: Domínios e Unidades Geomorfológicas e tipo de modelado  

Fonte: adaptado PDE, 2004 

4.2.5 Recursos hídricos  

O empreendimento está inserido na bacia hidrográfica do rio Lucaia. Este rio, que deságua no 

Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho, é responsável pela drenagem de extensa área da 

cidade do Salvador – Itaigara, Pituba (parte) Alto da Santa Cruz, Vasco da Gama, Engenho Velho 

de Brotas, Chapada do Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, dentre outros –, algumas sem 

atendimento adequado por serviços de saneamento ou infraestrutura urbana, o que vem 

comprometendo a qualidade das águas do rio Lucaia, ao tempo em que corrobora para seu 

assoreamento, dificultando o fluxo de sua massa hídrica. 

O sistema de drenagem que permite o escoamento superficial da área do empreendimento e 

entorno, sendo seus afluentes, provenientes principalmente da área do Parque da Cidade e 

arredores, perenizados em resposta à presença dos depósitos eólicos ali existentes.  

Na Figura 9, é possível se observar a conformação do sistema de drenagem natural, na cor azul 

clara,  que convergem para a macrodrenagem encapsulada na Av. ACM. 

A área do empreendimento, que será objeto de requalificação com a implantação do Corredor 

de Transporte Público Integrado (BRT) do trecho Parque da Cidade-Pituba, localiza-se em uma 

pequena porção da bacia hidrográfica do rio Lucaia, a qual era originalmente drenada por cursos 

d’água efluentes que convergiam para o talvegue natural existente onde hoje é a Av. ACM. 
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Atualmente, a quase totalidade desses cursos d’água, em função do processo de ocupação 

urbana, encontra-se canalizada por galerias de drenagem que  

convergem para a macrodrenagem existente na 

Av. ACM, cujas contribuições são lançadas no 

braço sul do rio Camarajipe (Figura 10). 

As características físicas do braço sul do rio 

Camarajipe, no local de confluência com a 

macrodrenagem da Av. ACM, apresentam-se 

alteradas por causa do lançamento clandestino 

de esgotos domésticos em seu curso, 

provenientes da Polêmica e do Alto da Santa 

Cruz, principalmente.  

Esses bairros se desenvolveram, em geral, a partir 

de ocupações espontâneas e desordenadas, com 

graves carências de infraestrutura e serviços. A ausência de ordenamento urbanístico nessas áreas, 

inviabilizou/inviabiliza a implantação de infraestrutura de saneamento convencional 

(infraestrutura de drenagem, rede coletora de esgoto e coleta regular de resíduos domésticos 

porta a porta), contribuindo para o lançamento de esgotos in natura diretamente na rede de 

drenagem pluvial e descarte de lixo (doméstico e entulho) em terrenos, favorecendo seu arraste 

por ação das águas de chuva para as estruturas de macrodrenagem, o que comprometem 

substancialmente a sua qualidade das águas. No trecho, imediatamente a montante e a jusante, 

do ponto que recebe as contribuições da macrodrenagem da Av. ACM as águas apresentam-se 

opacas e escuras, com o seu leito assoreado. 

Há alguns anos, ocorriam frequentes alagamentos na região do Itaigara, os quais foram 

solucionados através de obras de macrodrenagem na Avenida ACM. Segundo informações da 

diretoria de Manutenção da Infraestrutura Secretaria de Manutenção da Cidade – SEMAN, 

atualmente ocorrem apenas alagamentos pontuais relacionados à microdrenagem, em local 

próximo ao Posto Namorados, na Pituba. 

  

  

Figura 10:  Final da galeria de drenagem que conduz 

as águas oriundas da Av. ACM - Itaigara 

http://www.salvador.ba.gov.br/index.php/8-cabecalho/49-seman-secretaria-de-manutencao-da-cidade
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4.3 DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO  

4.3.1 Aspectos da vegetação 

Sob domínio do bioma Mata Atlântica, Salvador, assim como outras áreas da região costeira 

esteve sujeita aos impactos decorrentes da ocupação e expansão urbana, comprometendo sua 

densa e exuberante vegetação primária, que declinou até os atuais remanescentes secundários 

fragmentados. Atualmente, os remanescentes variam de frações de um hectare na área 

continental até 900 hectares em área insular, uma vez que a extensão territorial da capital abrange 

tanto continente quanto ilhas. (BAHIA, 2013) 

A partir da década de 1970, a região onde se insere o empreendimento experimentou crescente 

e intenso crescimento populacional, com implantação de empreendimentos imobiliários. A 

ocupação inicialmente por loteamentos residenciais horizontais, teve sua paisagem urbana 

modificada, principalmente com o processo de verticalização e expansão, com a construção da Av. 

ACM Antônio Carlos Magalhães. 

Em decorrência do adensamento dos grandes centros urbanos é comum remanescentes de 

vegetação estarem confinados a pequenas áreas verdes e/ou por paisagismo. E nos bairros do 

Itaigara e Pituba, no entorno do empreendimento, a situação não é muito diferente.  

Dados da SOS Mata Atlântica, relativo ao período 2014-2015, mostram que resta apenas 4,9% da 

vegetação nativa em Salvador, distribuídos em pequenos fragmentos de Mata Atlântica em meio 

a áreas antropizadas. 

As áreas de vegetação nativa de Mata Atlântica se restringem a pequenos Parques Urbanos, como 

exemplo o de Pituaçu, Joventino Silva (Parque da Cidade), Parque São Bartolomeu, o Jardim 

Zoológico, e o 19° Batalhão de Choque do Exército – 19BC, na represa do Rio Ipitanga, todas com 

fitofisionomia predominante de Floresta Ombrófila (SALVADOR, 2014). 

Apesar de descaracterizada, a Área Diretamente Afetada – ADA do empreendimento está situada 

em região de domínio da Mata Atlântica, com fitofisionomia original de Floresta Ombrófila Densa. 

Como testemunho, no entorno direto da ADA, tem-se a vegetação do Parque Joventino Silva e 

alguns poucos fragmentos em estágio inicial de renegação. 

O Parque Joventino Silva, criado por meio do Decreto Municipal nº 4.522, de 30 de 

outubro de 1973, foi doado à Prefeitura pelo então proprietário Joventino Silva, por causa 

da urbanização que acontecia no bairro da Pituba. Com área de aproximadamente 140ha, é uma 

importante área verde nesta porção da cidade, pois abriga 70ha de remanescentes florestais do 

bioma Mata Atlântica, com uma pequena área de restinga com dunas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Im%C3%B3vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Ant%C3%B4nio_Carlos_Magalh%C3%A3es_(Salvador)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Ant%C3%B4nio_Carlos_Magalh%C3%A3es_(Salvador)
https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1973
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbaniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pituba_(Salvador)


 

 
 

 
SEINFRA - Av. Vale dos Barris, 125 – Barris  40080-055   

Salvador – BA Tel.: 71. 3202-4600    

              www.seinfra.salvador.ba.gov.br  28 

  

Figura 11:  Parque Joventino Silva, vegetação de 

Florestal Ombrófila ao fundo 

Figura 12:  Parque Joventino Silva, vegetação 

próxima a espaço de lazer 

No PDDU 2016, o Parque Joventino Silva está definido como Macroárea de Conservação 

Ambiental, destacando-se em meio à Macroárea de Ocupação consolidada urbana na qual se 

insere o empreendimento. 

 

 

Figura 13:  Macroárea de Conservação Ambiental 

- Parque Joventino Silva 

Fonte: SALVADOR, 2016a 

Figura 14:  Limite do Parque Joventino Silva 

Fonte: Google Earth, 2019 

No entorno direto da ADA existem áreas consideradas de valor ambiental, como estabelecidas 

pelo Sistema de Áreas de Relevante Valor Ambiental – SAVAM, como se observa na  

 Parque urbano - Parque Joventino Silva 

 RMA – Áreas de remanescentes do Bioma Mata Atlântica em estágio inicial na área de influência do 

centro da cidade 

Figura 15. Integrante da política municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável e 

sendo um dos elementos estruturadores do território, o SAVAM, previsto no PDDU, compreende 

o conjunto de espaços territoriais especialmente protegidos por desempenharem função 

relevante na salvaguarda do patrimônio ecológico, cultural, paisagístico, histórico, científico ou 

arqueológico, contribuindo de forma significativa para o equilíbrio ecológico e a qualidade do 

ambiente urbano do Município, em benefício das presentes e futuras gerações. 
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 Parque urbano - Parque Joventino Silva 

 RMA – Áreas de remanescentes do Bioma Mata Atlântica em estágio inicial na área de influência do 

centro da cidade 

Figura 15: Sistemas de Áreas de Valor Ambiental e Cultural – SAVAM com ênfase na área de interesse 

No contexto do SAVAM, o Parque Joventino Silva se enquadra como parque urbano e os 

fragmentos de Mata Atlântica em estágio inicial que ocorrem nas encostas enquadrados como 

Áreas de remanescentes do Bioma Mata Atlântica (RMA) na área de influência do centro da 

cidade. Merece registrar que essas áreas de remanescentes em estágio inicial já apareciam 

classificadas no mapeamento do PDDU de 2008 (Mapa 07A – Áreas de Remanescentes do Bioma 

Mata Atlântica) e no Projeto Mata Atlântica Salvador de 2010 do Ministério Público do Estado da 

Bahia.  
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Parque urbano - Parque Joventino Silva  

 

Áreas de remanescentes do Bioma Mata Atlântica em estágio incial  

Figura 16: Projeto Mata Atlântica Salvador do Ministério Público do Estado da Bahia 

Fonte: MPE-BA, 2010 

As Figura 17 e Figura 18 mostram essas RMA nas encostas da Av. ACM, destacando-se que não 

estão inseridas na ADA. 

  

Figura 17:  Área de remanescentes do Bioma 

Mata Atlântica em estágio inicial na Av. ACM, 

próxima aos limites da ADA 

Figura 18:  Áreas de remanescentes do Bioma 

Mata Atlântica em estágio inicial na Av. ACM, 

próxima à ADA 

Estes fragmentos nas encostas ocorrem próximos ao limite final da ADA, no trecho em frente ao 

Parque Joventino Silva. Merece destacar que, apesar de próximo à ADA, não haverá superposição 

ou afetação direta das obras de requalificação com esses remanescentes de vegetação.   
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A área de afetação direta mostra-se bem urbanizada e a cobertura vegetal está condicionada ao 

paisagismo local, restrita a faixas de canteiro central, entre as vias de tráfego da Av. ACM, e taludes 

de encosta, com predomínio de gramíneas e poucos exemplares arbustivos ou arbóreos, 

dispostos de forma rarefeita. Nos corredores e praças há prevalência de exemplares exóticos de 

porte variado, plantados para fins paisagísticos.  

De qualquer sorte, para Gomes e Soares (2003) a arborização nas cidades passou a ser vista como 

importante elemento natural atuando como reestruturador do espaço urbano. 

Levantamentos realizados em 2014 pela SEMUT/PMS, em áreas ao longo do Corredor Lapa-LIP, 

evidenciaram que por se tratar de paisagismo urbano, a flora presente nos canteiros centrais das 

avenidas é formada, predominantemente por plantas exóticas, com poucos indivíduos nativos. 

Não tendo sido foi registrada, nos corredores centrais do traçado do referido empreendimento, 

arborização nativa residual (SEMUT, 2014). 

O estudo Arborização de ruas e praças em Salvador (GÓES e OLIVEIRA, 2011), realizado em 

algumas praças da cidade, evidencia o predomínio de espécies e indivíduos exóticos e baixa 

representatividade de espécies nativas regionais, a baixa frequência de espécies que oferecem 

alimento à fauna e espécies potencialmente invasoras, tóxicas e alergênicas. 

   
 

Figura 19:  Vista de vegetação de canteiro central, 

com vegetação arbustiva exótica  

Figura 20: Talude próximo ao Posto Namorados 

com vegetação predominantemente exótica  

   
 

Figura 21:  Vegetação de porte arbóreo e 

arbustivo 

Figura 22:  Vegetação de porte arbóreo e 

arbustivo predominantemente exótica  
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Na região da Av. ACM, reconhecimento expedito de campo possibilitou a identificação algumas 

das espécies de porte arbóreo e arbustivo ao longo dos canteiros, compreendendo espécies 

exóticas, em sua maioria, e nativas.   

 
 

Figura 23:  Ipê-rosa (Tabebuia impetiginosa.), 

espécie nativa, ao fundo da banca de revista  

 

Figura 24:  indivíduos de Ipê rosa, no canteiro 

central, próxima passarela do Posto Namorados na 

Pituba.  

  

Figura 25: exemplar de Nim (Azadirachta 

indica), exótica 

Figura 26: Sombreiro mexicano (Clitoria 

fairchildiana R.A. Howard), espécie exótica, no 

canteiro central, próximo ao Bradesco 
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Figura 27: Mangueira (Mangifera indica L.)  Figura 28: Casuarina (Casuarina sp)  

  

Figura 29: Leucenas (Leucaena leucocephala), 

no canteiro central 

Figura 30: Ficus- italiano (Ficus elastica) 

 

  

Figura 31: Palmeira Imperial (Roystonea 

oleracea (Jacq.) O.F. Cook), em frente ao 

Shopping Cidade 

Figura 32: Coqueiros (Cocos nucifera L), em frente 

ao Posto Namorados, na Pituba 
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Figura 33: Cajueiro (Anacardium occidentale L.), 

espécie nativa, próximo à passarela do Itaigara 

Figura 34: Sibipiruma (Caesalpinia peltophoroides 

Benth.), conhecida como falso pau-Brasil, em frente 

ao Shopping Cidade 
 

 

 

 

Figura 35: Acácia-amarela (Vachellia farnesiana), 

em frente ao Shopping Cidade 

Figura 36: Pau Brasil (Caesalpinia echinata Lam.), 

em frente ao Shopping Cidade 
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Dentre as espécies de porte arbóreo observadas, as mais frequentes são Amendoeira (Terminalia 

catappa), Ficus (Ficus benjomina) e Palmeira (Arecaceae). Constata-se, como também ocorre em 

outras áreas, o comprometimento de infraestrutura de passeios pelo padrão radicular de espécies 

como o Ficus e a Amendoeria. 

Apesar da maioria dos exemplares plantados serem exóticos ao longo da Av. ACM, pôde-se notar 

que há indivíduos nativos, ainda jovens, plantados pela SECIS em áreas de canteiro das vias 

marginais e passeios próximos ao Shopping Cidade (Figura 36 e Figura 37). 

Com relação a Espécies Endêmicas Raras, Ameaçadas de Extinção e de Interesse Social, no 

reconhecimento expedito na ADA foi possível se verificar a existência de espécie da flora 

ameaçada de extinção2, o pau-brasil (Caesalpinia echinata Lam). Os exemplares identificados são 

indivíduos jovens, ainda de pouca altura, provavelmente plantados quando da última obra de 

requalificação da AV. ACM em 2016.  

4.3.2 Fauna  

No miolo da cidade, os remanescentes de vegetação se encontram cada vez mais fragmentados, 

cedendo espaço para os empreendimentos resultantes da ocupação da cidade. Esse 

fracionamento afeta diretamente a fauna, cuja movimentação é influenciada por fatores como a 

distância entre os fragmentos ou o grau de isolamento; o tamanho e a forma do fragmento; e o 

efeito de borda (VALENTE e VETTORAZZI, 2002) 

Alexandrino (2010) considera que a cobertura arbórea é um fator importante para a ocorrência 

de maior riqueza da fauna em áreas urbanas devido a uma maior variedade de habitats e recursos 

disponíveis para a fauna.  

 
2 Entende-se por espécies ameaçadas de extinção: aquelas com alto risco de desaparecimento na natureza em futuro 

próximo, assim reconhecidas pelo Ministério do Meio Ambiente, com base em documentação científica disponível 

(MMA IN nº 6, de 23/09/2008) 

 

  

Figura 37: Oitis (Licania tomentosa), espécie 

nativa, plantados em passeio em frente ao 

Shopping Cidade 

Figura 38:  Amendoeira (Terminalia catappa)  
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As árvores nas vias e praças garantem abrigo e diversificação de fontes de alimentação para a 

fauna (BRUN; LINK; BRUN, 2007). Daí, pode-se inferir que áreas com cobertura arbórea rarefeita 

e pouco diversificada venham a exibir fauna também pouco abundante e não representativa.  

A modificação da estrutura e composição florística em uma paisagem urbana, como a utilização 

de espécies vegetais ornamentais, disponibiliza condições e recursos distintos a serem explorados 

pela fauna local (MENDONÇA & ANJOS, 2005 apud SALVADOR, 2014). 

Assim, como a cobertura vegetal na área objeto da intervenção encontra-se com elevado grau de 

antropismo, muito rarefeita e descaracterizada, é de se esperar que a fauna na ADA seja pouco 

expressiva em termo de variedade e representatividade, apesar da proximidade do Parque da 

Cidade.  

Nesses casos, as paisagens urbanas parecem ser ocupadas principalmente por espécies com 

menores exigências ecológicas em relação ao alimento e capazes de se adaptarem a ambientes 

abertos (BRUN; LINK; BRUN, 2007).   

Compilação de estudos realizados em diferentes áreas da cidade de Salvador, apresentados em 

documento da SEMUT/SALVADOR (2014) reporta mostra a avifauna é o grupo de macrofauna 

mais abundante. Para Jacobi (2002), em geral, as aves se adaptam aos ambientes urbanos pela 

sua elevada capacidade de deslocamento e plasticidade comportamental, uma vez que podem 

utilizar qualquer fragmento de área com vegetação disponível. Dessa forma, algumas espécies 

adaptam à convivência com o homem de forma estreita, o que pode conferir maior riqueza e altos 

níveis populacionais. 

No reconhecimento expedito de campo foram observadas na ADA evidências mais expressivas 

da presença da avifauna, como avistamento e canto de pássaros de pequeno porte, à medida em 

se aproximava do Parque Joventino Silva, mais especificamente no trecho entre o remanescente 

de Mata Atlântica (RMA) existente ao fundo Pituba Parque Center, frente ao Parque Joventino 

Silva, como mostra a Figura 39. 
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As Figura 40 e Figura 41 traz registro de avistamento de algumas indidíduos nesse trecho da Av. 

ACM em momentos distintos.  

No trecho mais próximo ao Posto Namorados, observa-se não haver maiores concentrações de 

vegetação, apenas RMA nas cercanias do Escola de Formação Complementar do Exército e 

Colégio Militar de Salvador, mais distante da ADA. No momento da visita para reconhecimento 

expedito na ADA não ouve maiores evidências da avifauna nesse ponto. No momento da visita, 

realizada no horário da manhã, era intenso a circulação de veículos na área. 

 

 
Figura 39:  Zona da ADA onde se observou a presença de avifauna 

Fonte: Google Earth, 2019 

 

  

Figura 40:  Foto de ninho de bem-te-vi em 

arbusto do canteiro central, em frente ao Parque 

da Cidade (dez/2018) 

Figura 41:  Pardal (Passer domesticus Linnaeus) em 

poste de semáforo, em frente ao Pituba Parque 

Center (set/2019) 

PITUBA 

ITAIGARA 
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Em virtude da ausência de coleções de água superficial, já que todo o escoamento encontra-se 

confinado em galerias de macrodrenagem, é esperada baixa ocorrência de espécies de anfíbios e 

répteis na ADA.  

Ainda que rarefeita e descaracterizada pela intensa atividade antrópica na região, é esperado que 

a vegetação dos canteiros, existentes na ADA, acomodem sítios de nidificação e sirvam de abrigo 

para pequenos animais próprios da fauna urbana, como saruê (Didelphis aurita), ratazana (Rattus) 

e calunga (Mus musculus), lagartixa (Tropidurus hispidus), além de exemplares da avifauna, como 

bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), Pardal (Passer domesticus Linnaeus), canário (Sicalis flaveola), 

lavadeira (Fluvicola nengeta) e outros (SALVADOR, 2014). 

 

  

 

 
Figura 42:  situação da cobertura vegetal no entorno da ADA próximo ao Posto Namorados. 

Fonte: Google Earth, 2019 
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4.4 DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO  

4.4.1 População, dinâmica populacional e uso e ocupação do solo 

Na segunda metade do século, deflagrou-se o processo de ocupação da planície costeira desde 

a Pituba até Itapuã. A abertura da Avenida Antônio Carlos Magalhães em 1968, juntamente com 

outras avenidas de vale no final da década de 70, a exemplo da Avenida Juracy Magalhães (1971), 

favoreceu a implantação de loteamentos na porção sudeste da cidade, como o Itaigara, e 

expansão da Pituba.  

O bairro Itaigara ("canoa de pedra" em tupi) surgiu como um loteamento de 588 lotes implantado 

pela Empreendimentos Pituba S.A, com área de gleba de 1.184.840 m2, adquirido em 1976. Do 

mesmo modo o Loteamento Vela Branca, foi adquirido pela Pituba Imobiliária. S.A. (PITUBASA), 

situada mais ao sul da av. ACM, com área de gleba de 422.160 65 m2 e 65 lotes, adquirido em 

1976 (OLIVEIRA, 2013). 

A instalação do primeiro shopping em 1980, o Shopping Itaigara, impulsionou o crescimento do 

bairro, atraindo investimentos imobiliários residenciais, comerciais e de serviços. O loteamento 

originalmente residencial e de casa, veio cedendo gradualmente espaço à implantação de 

grandes prédios, que hoje dominam a paisagem da área. 

A Pituba e o Loteamento Itaigara foram concebidos como bairros planejados, tendo sido a Pituba 

registrada como loteamento na Prefeitura em 1919 (aprovada em 1932), e vem se desenvolvendo 

sob legislações de zoneamento mais específicas, de modo a assegurar as condições de 

infraestruturas e preservar o valor do patrimônio imobiliário existente, segundo Oliveira (2013).  

A região da Pituba (RA VIII), mesmo com o intenso processo de ocupação vertical registrado na 

última década não deve alterar substancialmente a densidade de ocupação:  

Principalmente em razão da grande participação de usos não residenciais na 

composição do assentamento, da quota de conforto das unidades imobiliárias 

(bastante superior à média do Município), e do elevado percentual de espaços 

públicos, que se situa entre os maiores das regiões de Salvador (SALVADOR, 

2009) 

As áreas inseridas na Orla Atlântica e na região do “Miolo”, a exemplo do que se observa na região 

da Pituba e Itaigara, vem concentrando, desde o início da década de 1970, o crescimento urbano 

na Cidade do Salvador, devido, não só à densidade da ocupação das outras áreas, o que encarece 

o metro quadrado e dificulta a apropriação por parte da população de baixa renda, como também 

pela disponibilidade de espaços “vazios” de ocupação urbana. (MOTA, 2008 apud SALVADOR, 

2014). 

Em função dos Loteamentos Itaigara, aprovado pelo Decreto nº 5.007/76, e Vela Branca, aprovado 

pelo Decreto nº 5769/79, terem seus  usos e índices urbanísticos aplicáveis aos lotes integrantes 

estabelecidos nos respectivos Termos de Acordo e Compromisso - TACs vigentes em fevereiro de 

1984, e mantidos pelos instrumentos normativos de disciplinamento, conforme art. 62 da Lei 

nº 9.069/2016 (PDDU), o processo de ocupação se manteve ordenado e privilegiado por políticas 

públicas de implantação de infraestrutura e valorização fundiária. Tal contexto favoreceu a 

ocupação dos espaços com empreendimentos voltados à população de classe média alta e alta, 

ao longo de seu processo de consolidação.  

https://leismunicipais.com.br/a1/ba/s/salvador/decreto/1976/500/5007/decreto-n-5007-1976-aprova-o-plano-global-do-loteamento-itaigara
https://leismunicipais.com.br/a1/ba/s/salvador/lei-ordinaria/1979/576/5769/lei-ordinaria-n-5769-1979-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
https://leismunicipais.com.br/a1/ba/s/salvador/lei-ordinaria/2016/906/9069/lei-ordinaria-n-9069-2016-dispoe-sobre-o-plano-diretor-de-desenvolvimento-urbano-do-municipio-de-salvador-pddu-2016-e-da-outras-providencias
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Os bairros do Itaigara e Pituba, com população de 10.874 e 65.160, respectivamente, com base 

no Censo do IBGE 2010, figuram entre os bairros com os maiores IDHM Renda do município 

(IDHM-R = 1,000), com destaque para o Itaigara com um dos maiores gerais de IDHM3, de 0,952.   

 

Figura 43:  Localização dos bairros Itaigara e Pituba no contexto da ADA 

Fonte: Google Earth, 2019 

A população do Itaigara corresponde a 0,50% da população de Salvador, concentra 0,49% dos 

domicílios da cidade, estando 53,36% dos chefes de família situados na faixa de renda mensal de 

mais de 20 salários mínimos. No que se refere à escolaridade, constata-se que 65,53% dos chefes 

de família têm 15 anos ou mais de estudos. Por sua vez, a Pituba corresponde a 2,02% da 

população de Salvador; concentra 2,26% dos domicílios da cidade, estando 32,91% dos seus 

chefes de família situados na faixa de renda mensal de mais de 20 salários mínimos. No que se 

refere à escolaridade, constata-se que 53,34% dos seus chefes de família têm 15 anos ou mais de 

estudo. (SALVADOR, 2014). 

 
3 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) permite a comparação dos níveis de desenvolvimento humano das 

Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) e dos municípios das principais regiões metropolitanas do Brasil. O índice é composto 

pelos subíndices do IDHM-E (Educação), IDHM-L (Longevidade) e IDHM-R (Renda), que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, 

maior o desenvolvimento humano de uma unidade federativa, município, região metropolitana ou UDH.  
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 1º Quinto • 0,000 - 0,646 

 2º Quinto • 0,647 - 0,712 

 3º Quinto • 0,713 - 0,775 

 4º Quinto • 0,776 - 0,854 

 5º Quinto • 0,855 - 1,000 

Figura 44:  IDHM – Mapa de Quintos  

Fonte: adaptado PNUD; IPEA; FJP, 2014 

Para a Macroárea de Urbanização Consolidada, na qual se insere área de estudo e seu entorno 

direto – à exceção do Parque Joventino Silva, definido como Macroárea de Conservação 

Ambiental – o PPDU define, em seu Art. 139, inciso XVIII, como estratégias de ordenamento 

territorial da Pituba e Itaigara: 

XVIII - manutenção da qualidade urbana dos bairros mais novos desta macroárea, 

como Pituba e Itaigara, assegurando densidades compatíveis com a capacidade 

de suporte da infraestrutura instalada, notadamente quanto ao sistema viário de 

acesso local, em face ao crescimento da taxa de motorização e o consequente 

aumento da produção de viagens motorizadas. (SALVADOR, 2016a) 

PITUBA 

ITAIGARA 
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MACROÁREAS 

 Macroárea de Urbanização 

 Macroárea de Conservação Ambiental 

 Macroárea de Integração Urbana 

Figura 45:  Macroáreas no entorno da ADA 

Fonte: adaptado SALVADOR, 2016a 

Estudos populacionais elaborados para o Plano de Abastecimento de Água da Região 

Metropolitana de Salvador, Santo Amaro e Saubara, desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura 

Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia (2014) mostra, para o horizonte do plano de 2040, a 

tendência de queda da população do bairro do Itaigara e um incremento populacional de 

aproximadamente 30% em relação a população de 2010. 

Quadro 1: Projeção da população dos bairros do Itaigara e Pituba – 2040 

BAIRRO 

POPULAÇÃO TAXA 

CRESC. 

A.A. 

2000/2010 

POPULAÇÃO PROJETADA 

CENSO 

2000 

CENSO 

2010 

NOVOS 

EMPREENDI-

MENTOS* 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Itaigara 11.573 10.874 742 -0,62 10.464 10.182 9.988 9.889 9.855 9.848 

Pituba 51.372 65.160 3.964 2,41 72.659 77.616 80.918 82.577 83.147 83.245 

Nota: populações de empreendimentos habitacionais submetidos à análise de viabilidade pela EMBASA 2008-2012 

Fonte: Adaptado BAHIA, 20014 

Merece destacar que na projeção populacional foram acrescidas as populações dos 

empreendimentos habitacionais submetidos à análise da Embasa para viabilidade do 

abastecimento de água no âmbito do município de Salvador, entre agosto de 2008 e março de 

2012 (BAHIA, 2014). Assim, além da tendência de crescimento populacional do bairro da Pituba, 



 

 
 

 
SEINFRA - Av. Vale dos Barris, 125 – Barris  40080-055   

Salvador – BA Tel.: 71. 3202-4600    

              www.seinfra.salvador.ba.gov.br  43 

o número de empreendimentos analisados evidencia o movimento para expansão urbana do 

bairro da Pituba, reforçando a importância de soluções para a mobilidade urbana na região.  

No âmbito da Lei nº 9.148/2016 que dispõe sobre o Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo 

do Município de Salvador – LOUOS, o zoneamento do município define o corredor de tráfego 

objeto da intervenção direta como Zona Centralidade Linear Municipal – ZCLMu, em sua maior 

extensão e Zona Centralidade Municipal – ZCMu; enquanto as áreas do seu entorno direto estão 

enquadradas como Zonas Predominantemente Residenciais dos tipos ZPR 1 e ZPR 3. 

 

ZONAS DE USO 

ADA 

 ZCLMu – Zona Centralidade Linear Municipal 

 ZCMu – Zona Centralidade Municipal 

ENTORNO DIRETO DA ADA 

 ZPR 1 – Zona Predominantemente Residencial 1 

 ZPR 3 – Zona Predominantemente Residencial 3 

Figura 46:  Zonas de uso da ADA e entorno direto 

Fonte: adaptado SALVADOR, 2016b 

Em termos de uso, a LOUOS define em seu art. 25 para as Zonas Centralidade Linear Municipal – 

ZCLMu, na qual se enquadra a Av. ACM:  

São porções do território lindeiras às vias estruturais, que fazem a conexão entre 

bairros, bem como aquelas estruturadas nas imediações dos corredores de 

transporte coletivo de passageiro de média capacidade, propícias às 

atividades comerciais diversificadas, de prestação de serviços diversificados, de 

saúde, de educação, dentre outros, voltados ao atendimento municipal e dos 

bairros por onde a via passa, admitindo inclusive o uso residencial (SALVADOR, 

2016b, grifo nosso) 
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Para uma parcela da ADA, que compreende a região do Posto Namorados, na Pituba, inserida em 

Zonas Centralidade Municipal – ZCMu, o art. 24 da LOUOS define, inclusive para a categoria 

ZCMu-2 na qual se insere o bairro da Pituba: 

São porções do território que concentram atividades administrativas, financeiras, 

de prestação de serviços diversificados, atividades comerciais diversificadas, de 

âmbito municipal e regional, bem como uso residencial, geralmente instaladas 

em áreas com fácil acessibilidade, por vias estruturais e por transporte coletivo 

de passageiro de média e alta capacidade (SALVADOR, 2016b, grifo nosso). 

Portanto, aderente com o que se observa nas marginais da Av. ACM, com concentração de 

shoppings, centros médicos e consultórios, centros empresariais e postos de combustível, e 

compatível com o projeto do Corredor de Transporte Público Integrado (BRT) do trecho Parque 

da Cidade-Pituba.  

4.4.2 Infraestrutura e serviços 

Os bairros do entorno da ADA possuem muito boa infraestrutura urbana e de serviços públicos, 

sendo uma das áreas que mais atraem os investimentos públicos e privados. As condições de 

saneamento ambiental são boas, com serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e manejo das águas pluviais. Alguns dos índices 

de acesso aos serviços disponibilizados pelo Censo do IBGE de 2010, é apresentado no quadro a 

seguir.  

Quadro 2: índices de acesso a serviços -  Itaigara e Pituba- 2010 

BAIRRO 

ÍNDICE DE ACESSO AOS SERVIÇOS 

% ÁGUA  
% ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 
% ENERGIA ELÉTRICA 

% LIXO COLETADO POR 

SERVIÇO DE LIMPEZA  

Itaigara 100,00  100,00  100,00  99,09  

Pituba 99,98  99,96  99,96  94,79  

Fonte: IBGE,2010 

A região do Itaigara, na Av. ACM sofria constantes alagamentos, que causavam retenção à fluidez 

do tráfego, consequentemente, causando transtornos à população. Investimentos realizados com 

recursos do Ministério da Integração Nacional, possibilitaram em 2010 a conclusão das obras de 

reestruturação da macrodrenagem, solucionando de forma a situação. Atualmente, segundo a 

informações da Diretoria de Manutenção da Infraestrutura da Secretaria de Manutenção da 

Cidade – SEMAN atualmente ocorrem apenas alagamentos pontuais relacionados à 

microdrenagem, em ponto próximo ao Posto Namorado, na Pituba. 

Os bairros da ADA contam ainda com boa cobertura de serviços de energia elétrica, telefonia, gás 

canalizado e transporte público.  

Ao longo dos anos, adequações do sistema viário vêm sendo realizadas para acomodação o fluxo 

de veículos que acessam os bairros da Pituba e Itaigara por conta das suas características de 

centralidade municipal, com oferta de serviços e concentração de shoppings center, centros 

médicos e empresariais e intenso comércio local.  

Esta vocação atrai fluxos de viagens oriundos de diversas regiões da cidade, como se verifica na 

Figura 1, apresentada anteriormente, por motivos de trabalho, atendimento em saúde, lazer, 

http://www.salvador.ba.gov.br/index.php/8-cabecalho/49-seman-secretaria-de-manutencao-da-cidade
http://www.salvador.ba.gov.br/index.php/8-cabecalho/49-seman-secretaria-de-manutencao-da-cidade
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dentre outros. Esta concentração de fluxo, agravada em função do compartilhamento das mesmas 

vias centrais de tráfego por veículos de transporte individual e público, ocasiona frequentes 

engarrafamentos.   

A forte concentração de serviços e emprego na região que abrange o Centro Tradicional do 

município e nas proximidades do Iguatemi, locais que configuram um poder de atração de 

viagens em escala metropolitana. Este fenômeno se revela, por exemplo, na elevada concentração 

de viagens de transporte coletivo nessas regiões (DELGADO, 2014). A Figura 47 mostra 

concentração de tráfego de ônibus na Av ACM no horário de pico da manhã no sentido centro. 

 

Figura 47:  Frequência no Sistema de transporte coletivo por ônibus 

Fonte: DELGADO, 2014 

Nessa região da Av. ACM, o fluxo de tráfego enfrenta duas questões apontadas por Delgado 

(2014), que ocorre também em outros pontos da cidade, impactam os padrões de mobilidade: (i) 

forte concentração de atividades urbanas em poucos locais transporte e (ii) queda do 

desempenho do transporte público na cidade, associado fortemente ao crescimento do uso do 

automóvel. 

Nestas regiões se concentram e sobrepõem as viagens do transporte público e privado, sendo 

reflexo do ordenamento territorial desequilibrado. Este desequilíbrio é agravado pela inexistência 

de uma legislação que regule a implantação de Pólos Geradores de Tráfego4 (empreendimentos 

que atraem viagens de carro) (DELGADO, 2014). Informações da SEMOB (2018)5 de cada 10 

 
4  Entende-se por Polos Geradores de Tráfego - PGT os empreendimentos que atraem ou produzem grande número de viagens 

veiculares, causando reflexos negativos na circulação viária em seu entorno e redução dos níveis de serviço da via, agravando as 

condições de segurança dos veículos e dos pedestres e a qualidade do meio ambiente.  

5 //www.bnews.com.br/noticias/principal/salvador/212879,apesar-de-congestionamentos-terem-diminuido-metro-de-salvador-

ainda-peca-na-integracao.html 
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viagens de transporte público em Salvador, 6.6 tem como origem ou destino a área do Itaigara e 

da Pituba. Ou seja, nessas regiões da cidade, como na Av. ACM, a requalificação do sistema viário 

e ordenamento estrutural do sistema de transporte público, ampliando as alternativas de 

mobilidade são fundamentais inclusive para manutenção das atividades comerciais e de serviços 

exercidas no local. 

  

 

 

Figura 48:  Vista geral da Av. ACM Canal  Figura 49:   Uma das três passarelas existentes e ponto 

de ônibus 

Ao se falar de mobilidade urbana, importante ressaltar que o fluxo de pedestres e ciclistas que 

circulam nos bairros periféricos fazendo viagens frequente de ida e volta, em sua maioria diária. 

São funcionários, prestadores de serviços, empregadas domésticas e diaristas que residem em 

bairros de mais baixa renda, localizados nas proximidades da Av. ACM, como o Candeal, Santa 

Cruz e Polêmica, e que acessam seus locais de trabalho pela Av. ACM.  

 
  

Figura 50:  Ciclofaixa existente na Av. ACM. Figura 51:  Trecho inicial da ciclofaixa na rua 

São Paulo, Pituba, com destaque para a faixa 

limitando a circulação apenas domingos e 

feriados das 7h às 16h 

Fonte: Google Earth, 2018 
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Figura 52:   Trecho final da ciclofaixa em frente 

ao Parque da Cidade, com pintura indicando a 

circulação apenas domingos e feriados das 7h às 

16h 

Fonte: Google Earth, 2018 

Figura 53:  Ciclofaixa existente na parte 

interna do  Parque da Cidade. 

A ciclofaixa existente na Av. ACM, definida no corredor central da avenida, próxima à pista de 

maior velocidade, inibe sua utilização pelos ciclistas, pois além de maior exposição a risco de 

acidentes, não possui continuidade. No Parque da Cidade, há ciclovia com circulação apenas 

interna ao parque. 

Como endossa Delgado (2014), a criação de infraestrutura de apoio ao transporte não motorizado 

(ciclovias, ciclofaixas, calçadas, passarelas, etc.), preferencialmente perto das estações de 

integração modal, é fundamental para ampliar as opções de Transporte Público para todos os 

níveis socioeconômicos. Estas medidas visam gerar viagens mais curtas, econômicas e menos 

poluentes, portanto sustentáveis. 

Quando da construção da nova sede da Petrobrás na Av. ACM, o que viria a agravar ainda mais 

as condições de tráfego na região, foi firmado com a Petros (fundo de pensão de funcionários da 

Petrobras), em 2016, Termo de Acordo e Compromisso – TAC para melhor estruturação do 

sistema viário local. Assim, o trecho da AV. ACM compreendido entre a entrada do Parque da 

Cidade e o posto Namorado, passou por obra de requalificação. Estas obras, que incluíram 

mudanças no trânsito, instalação de passarelas e semáforos inteligentes, além da construção de 

uma praça na Rua Silvio Valente, foram propostas contemplado adequações necessárias para 

comportar o futuro corredor de tráfego.  

Apesar da reestruturação ter melhorado as condições locais de circulação, o tráfego ainda é 

denso.  O PlanMob aponta, dentre os principais gargalos que se reflete sobre a região de interesse 

é o Retorno na Av. ACM x Faculdade Universo, cuja retenção atinge as vias da região de interesse. 

O referido retorno era indicado como local ara com adequações viárias e/ou Obras de Artes 

Especiais (OAEs) para equacionamento ou melhoria do tráfego, tal como os viadutos direcionais 

em frente ao Parque da Cidade, ora em fase de implantação. (SALVADOR, 2018). 

Delgado (2014) em seu estudo sobre Mobilidade Urbana afirma que os custos do serviço de 

transporte coletivo vêm crescendo gradativamente, por causa da baixa produtividade gerada 

principalmente pela disputa pelo espaço viário com veículos particulares. Os congestionamentos 

crônicos terminam impondo baixas velocidades e tempos de viagem cada vez maiores ao sistema. 
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4.5 USO DO SOLO NO ENTORNO  

A área do empreendimento e seu entorno exibe densa ocupação, mas diferentemente de outros 

bairros, a Pituba e Itaigara foram concebidas e se desenvolveram de forma planejada, num tecido 

urbano formal dotado de infraestrutura urbana adequada e boa oferta de serviços públicos, em 

especial de saneamento básico.  

Destaque para os Loteamentos Itaigara, no entorno direta da ADA, e o e Vela Branca que dispõem 

de Termos de Acordo e Compromisso – TACs vigentes em fevereiro de 1984 com usos e índices 

urbanísticos aplicáveis aos lotes, o que contribuiu em muito para o crescimento ordenado dessas 

áreas e, por que não dizer, induziram a manutenção de padrões de ocupação satisfatórios no seu 

entorno também. 

No processo de ocupação descrito por Andrade (2005): 

As principais vias de acesso da Pituba são síntese destas transformações, elas que 

eram outrora zonas de ocupação residencial de uma “elite” e classe média, 

passaram a ter, predominantemente, funções comerciais, o que derivou, 

certamente, da intensificação dos fluxos de pessoas e veículos em direção ao 

novo núcleo terciário da cidade de Salvador e a consequente revalorização 

daqueles eixos. (ANDRADE, 2005) 

A Figura 54 mostra a conformação do bairro da Pituba em 1976, com existência de "vazios não 

loteados" representando espaços significativos em termo de área. Outros, loteados para fins 

residenciais loteados, dentre eles o atual Itaigara.  

 

Figura 54:  Uso do solo na Pituba - 1976 

Fonte: ANDRADE, 2005 

Na Figura 55 verifica-se a predominância de ocupações pluriresidenciais e a existência de grandes 

concentrações ao longo da Av. ACM, a alguns corredores de uso misto conectando-se com áreas 

de concentração terciária, inclusive a referida avenida. 
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Figura 55:  Uso do solo na Pituba - 2003 

Fonte: ANDRADE, 2005 

O processo de ocupação se manteve ordenado e privilegiado por políticas públicas de 

implantação de infraestrutura e valorização fundiária. Tal contexto favoreceu a ocupação dos 

espaços com empreendimentos voltados à população de classe média alta e alta, ao longo de seu 

processo de consolidação. 

As Figura 56 e Figura 57 traz imagens comparativas evidenciando o processo de ocupação dos 

bairros no entorno a ADA nos últimos anos. Apesar de relativa manutenção do padrão da 

conformação espacial dos terrenos, nas últimas décadas, acompanhando uma tendência da 

cidade, houve uma verticalização de determinadas áreas, como observa Andrade: 

Na década de 1990, a ocupação e verticalização no início da Av. Magalhães Neto 

e ao longo da Av. ACM, na porção que "corta" o Itaigara, são construídos altos 

edifícios com inovador padrão técnico (segurança, tubulação, acesso etc.), 

confirma-se a centralidade regional que emana da área e, a partir da valorização 

decorrente, há implantação e ocupação definitiva de novos loteamentos (já 

aprovados há três décadas). (Andrade, 2005) 
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Figura 56:  Uso do solo no Itaigara e Pituba - 2005 

Fonte: Google Earth, 2005 

 

Figura 57:  Uso do solo no Itaigara e Pituba - 2019 

Fonte: Google Earth, 2019 
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Os bairros da Pituba e Itaigara, segundo LOUOS, se inserem em Zona Predominantemente 

Residencial do tipo 1 e 3, com ocupação destinadas ao uso predominantemente uni e 

multiresidencial, admitindo-se outros usos desde que compatíveis com o uso residencial, assim 

definida no Art. 165 da Lei nº 9.148/2016: 

I - ZPR-1, de baixa densidade construtiva e demográfica, compreendendo 

edificações com padrão horizontal, situadas em áreas residenciais consolidadas, 

dotadas de infraestrutura, mas também em áreas residenciais periféricas inseridas 

em APA ou em APRN; 

... 

III - ZPR-3, de alta densidade construtiva e demográfica, compreendendo 

edificações com padrão vertical de grande porte, destinados a usos residenciais, 

admitindo também usos não residenciais (SALVADOR, 2016b) 

Ainda segundo o §2º do referido Art 162, admite-se ainda para as ZPR: 

§2º Nas ZPR são admitidas edificações com uso misto, com atividades comerciais 

e de prestação de serviços, desde que com entrada independente do uso 

residencial (SALVADOR, 2016b) 

As disposições constantes na LOUOS são observadas no local, como se demonstra as imagens do 

entorno direto da AV. ACM, caracterizadas por edificações típicas de alto padrão construtivo, que 

se desenvolveu de forma planejada a partir da década de 1970, diferentemente de outros bairros 

da capital se constitui num dos mais procurados para moradia, uma vez que a localização do 

bairro e a facilidade de locomoção em transporte público são umas das vantagens do bairro em 

relação a outras localidades de classe média6. 

Com relação ao uso do solo, na área predomina majoritariamente o uso residencial. Sendo que 

no entorno direto da ADA há forte concentração de comércio e serviços, com presença de 

shoppings center, centros médicos, conjuntos empresariais e intenso comércio local. A Figura 58 

até a Figura 63 mostras algumas das tipologias de edificação/ocupação e padrão construtivo ao 

longo da Av. ACM. 

 

 

Figura 58:  Uso diversificado no entorno direto 

da área de intervenção, com alto padrão 

construtivo  

Figura 59:  Centro de convenções, edifícios 

empresariais e centros médicos ao longo da Av. 

ACM 

 
6 https://atarde.uol.com.br/imoveis/noticias/1949255-inspirado-em-belo-horizonte-pituba-e-o-bairro-mais-

procurado-de-salvador 

https://atarde.uol.com.br/imoveis/noticias/1949255-inspirado-em-belo-horizonte-pituba-e-o-bairro-mais-procurado-de-salvador
https://atarde.uol.com.br/imoveis/noticias/1949255-inspirado-em-belo-horizonte-pituba-e-o-bairro-mais-procurado-de-salvador
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Figura 60:  Concentração de centros comerciais, 

empresariais e clínicas nas marginais da Av. 

ACM 

Figura 61:  Posto de combustível: Posto 

Namorados, na Pituba 

  

Figura 62:  Corredor viário da Av. ACM com 

pistas compartilhadas para veículos individuais e 

coletivos. Aos finais de semana é autorizada o 

uso de ciclofaixa em horários pré-determinados 

Figura 63:  Parque Urbano Joventino Silva, 

importante área de lazer e conservação 

ambiental situado na Av. ACM 

 

4.6 ÁREAS DE RESTRIÇÃO AMBIENTAL E DE OCUPAÇÃO 

A restrição de ocupação das áreas pode ser em função de fatores naturais ou legais, e em geral 

se relacionam a aspectos de risco ou vulnerabilidade à sua ocupação ou ainda se destinam à 

preservação ambiental ou do patrimônio histórico e cultural. 

Em função do contexto ambiental da área diretamente afetada (ADA) pelo empreendimento as 

questões de restrição ambiental e de ocupação analisadas no diagnóstico, mostram que não há 

interferência com áreas de restrição legal. 

Não há interferências com APP de faixas marginais de corpos hídricos afetados, nem no seu 

entorno direto, como definido pela Lei Federal nº 12.651 de 2012. As encostas íngremes, com 

declividade entre 25 a 70%, situadas nas proximidades, em frente ao Parque da Cidade, que 

exibem remanescentes de Mata Atlântica, não estão compreendidas pela poligonal de 

intervenção. Além do que, como as obras de requalificação estão condicionadas ao nível do solo, 

não oferecem qualquer tipo de interferência ou risco à sua integridade. 
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O Parque da Cidade Joventino Silva, criado pelo Decreto Municipal nº 4.522 de 30 de 

outubro de 1973, foi enquadrado pelo Subsistema de Áreas de Valor Urbano-Ambiental (SAVAM) 

como Parque Urbano.  

De acordo com o Anteprojeto, uma pequena faixa da poligonal de intervenção está inserida nos 

limites do parque, e destina-se a ampliação e estruturação de ciclovia ao longo da via marginal, 

sentido Parque da Cidade-Pituba.  

No PPDU, em seu art. 276, parágrafo único, consta: 

“Os parques urbanos poderão incluir na sua concepção trechos urbanizados, 

dimensionados de acordo com a extensão territorial e as características 

ambientais, e funcionais de cada área, e serão dotados de mobiliário e 

equipamentos de apoio aos usuários que favoreçam a visitação o 

desenvolvimento de atividades culturais e uso pleno do espaço público.” 

(SALVADOR, 2016a) 

Dessa forma, a intervenção não vem de encontro aos usos ou vocação do Parque nessa porção 

de sua borda, onde atualmente existe ciclofaixa. 

A carta de uso dos solos que envolvem a ADA, desenvolvida no PDE (2004) e o mapeamento das 

áreas de restrição ambiental e de ocupação são apresentados a seguir. 

 

 

Padrões habitacionais predominantes: horizontal de média/alta renda; vertical de média a alta renda>4 

andares; vertical de alta renda; conjuntos habitacionais horizontais e verticais de baixa, média e alta 

renda; ocupação comercial e mista (comercial/domiciliar) e ocupação com concentrações de galpões 

e/ou de naves industriais. 

Os padrões habitacionais que compõem essa classe assemelham-se com referência aos cuidados e 

procedimentos técnicos construtivos, à baixa vulnerabilidade aos problemas decorrentes da ação 

antrópica e à baixa susceptibilidade ao risco de deslizamento de encostas. 

Figura 64:  Padrões habitacionais e vulnerabilidade 

Fonte: SALVADOR, 2004 
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LEGENDA: 

 

PROJETO CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO INTEGRADO 

TRECHO PARQUE DA CIDADE-PITUBA 
 

ÁREAS DE RESTRIÇÃO AMBIENTAL E DE OCUPAÇÃO 

 

  

PARQUE URBANO JOVENTINO SILVA 
 

  

RMA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO CENTRO DA CIDADE – ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO 
 

  

POLIGONAL DE INTERVENÇÃO 
  

PARQUE URBANO JOVENTINO SILVA 
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5 ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

A Resolução Conama nº 1 de 23 de janeiro de 1986 define impactos ambientais como: 

“quaisquer alterações nas características físicas, químicas ou biológicas do 

ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia derivada das 

atividades humanas, e que possam, direta ou indiretamente, afetar a saúde, 

segurança e o bem-estar da população, as atividades econômicas e sociais; a 

biota; as condições estéticas e sanitárias; e a qualidade dos recursos ambientais”. 

(CONAMA, 1986) 

Para avaliação dos impactos ambientais a sistemática adotada contemplou identificação das 

ações e atividades associadas ao empreendimento, em suas diferentes fases, dos fatores 

ambientais e análise propriamente dita dos impactos. Os fatores ambientais e as atividades 

relacionadas às fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento foram 

cruzadas com o objetivo de identificar os impactos decorrentes de cada atividade, tendo sido 

empregada para esse procedimento a matriz de interações. A análise dos impactos envolveu as 

etapas de identificação, classificação e ponderação dos mesmos. 

A partir análise dos impactos ambientais foram definidas medidas ambientais para prevenção, 

mitigação e/ou compensação de impactos negativos e maximização dos impactos positivos. As 

medidas abrangem a área de influência do empreendimento e se relacionam com o meio sobre 

o qual incidirá o impacto, a fase do empreendimento, as medidas mitigadoras e os planos e/ou 

programas que viabilizarão sua execução. 

Uma vez que os impactos ambientais resultam da interação entre o projeto proposto e ambiente, 

como pontua Sánchez (2013) para identificar os impactos é necessário conhecer bem o 

empreendimento, os componentes que integram, as tecnologias e das atividades previstas para 

sua implementação, bem como para sua operação. E, para avaliar a repercussão dessas atividades, 

fundamental se faz o conhecimento das características básicas do ambiente potencialmente 

afetado, pois quanto mais se conhece sobre um ambiente, maior é a capacidade de prever 

impactos e, portanto, de gerenciar o projeto de modo a reduzir os impactos negativos. (SÁNCHEZ, 

2013) 

5.1 PROCEDIMENTO METODOLOGICO 

A metodologia de avaliação dos impactos ambientais utilizada envolveu basicamente duas 

atividades: (i) identificação das ações e atividades do empreendimento e (ii) a análise dos 

impactos. 

Em seguida, considerando os objetivos propostos pelo empreendimento e do projeto concebido, 

foram previstas ações indispensáveis ao desenvolvimento das etapas de planejamento, 

implantação e de sua operação.  

Por fim, efetuou-se um confronto das atividades do previstas para o empreendimento e a e as 

variáveis ambientais analisadas, com o objetivo de identificar os impactos decorrentes da 

preparação, implantação e operação do empreendimento.  
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A metodologia para a análise de impactos adotada contemplou as seguintes etapas: 

▪ identificação de impactos; 

▪ classificação de impactos, e 

▪ ponderação de impactos. 

Após sua identificação, os impactos foram classificados segundo os seguintes critérios: 

Quadro 3: Critérios de classificação dos impactos ambientais  

CLASSIFICAÇÃO VALOR 

ATRIBUÍDO 

DEFINIÇÃO 

Natureza:  valor qualitativo sobre uma alteração de fatores ambientais 

Positivo + Impacto resulta na melhoria da qualidade de um ou mais fatores ambientais 

para a área de influência do empreendimento 

Negativo - Impacto resulta em um dano para um ou mais fatores ambientais na área de 

influência do empreendimento 

Incidência: Dinâmica de ocorrência dos impactos 

Direta  D Impacto resulta de uma simples relação de causa e efeito 

Indireta I Impacto é uma reação secundária em relação à ação, ou quando é parte de 

uma cadeia de reações. 

Abrangência/Alcance: extensão espacial até onde um determinado impacto se poderá fazer sentir com um 

mesmo grau de importância 

Local 1 Impactos que serão sentidos a nível local, assim considerado como a área 

diretamente afetada (ADA)  

Microrregional 2 Impactos que abrangem a Área de Influência Direta (AID)  

Estratégico ou 

difusos 

3 Impactos cujos efeitos que abrangem a Área de Influência Indireta (AII) ou 

seus efeitos afetam um fator ambiental de importância coletiva ou regional. 

Duração: função do horizonte de sua incidência 

Curto 

Prazo/Imediato  

1 Impactos imediato – quando o efeito surge no instante em que se dá a ação 

ou em um curto prazo 

Médio Prazo  2 Impactos de médio prazo – quando o efeito se manifesta três a dez anos 

após a ação 

Longo Prazo  3 Impactos de longo prazo – quando o efeito se manifesta depois de 

decorrido um certo tempo após a ação (maior do que dez anos). 

Periodicidade/temporalidade:  grau de permanência no tempo de determinado impacto 

Temporário 1 Impactos cujo efeito permanece por um tempo determinado, após a 

execução da ação 

Cíclico 2 Impactos que persistirão ciclicamente no ambiente 

Permanente 3 Impactos permanentes que, uma vez executada a ação, seus efeitos não 

cessam de se manifestar num horizonte temporal conhecido 
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CLASSIFICAÇÃO VALOR 

ATRIBUÍDO 

DEFINIÇÃO 

Reversibilidade: Possibilidade de retorno da qualidade ambiental uma vez cessada a ação causadora da 

interferência 

Naturalmente 

reversível 

1 Impactos cujo o fator ambiental afetado retorna às suas condições originais 

após cessada a ação 

Reversível com 

medida 

2 Impactos reversíveis desde que sejam realizadas medidas mitigadoras 

Irreversível 3 Impactos cujo o fator ambiental afetado não retorna às suas condições 

originais mesma cessada ação ou para os impactos irreversíveis positivos 

Significância: dimensão de relevância do impacto em função do contexto em que se manifesta 

Pouco significante 1 Impacto pouco importante, podendo ser mantidas rotinas operacionais de 

controle 

Significante 2 Impacto importante e pode exigir Controle operacional 

Muito significante 3 Impacto muito importante pode exigir Controle operacional e Plano de Ação 

ou mesmo Plano de emergência 

Na classificação foram atribuídas notas aos impactos, segundo os seguintes critérios: abrangência, 

duração, temporalidade, reversibilidade e significância. Para a soma dos valores atribuídos para 

cada impacto (valores podem variar de 5 a 15 pontos) obtém-se o valor de sua magnitude, que 

corresponde ao seu porte ou grandeza, conforme Quadro 4.        

Quadro 4: Peso atribuído para a magnitude do impacto 

TOTAL DE PONTOS MAGNITUDE PESO ATRIBUÍDO PARA MAGNITUDE 

5 a 8 Baixa Magnitude 1 

9 a 12 Média Magnitude 2 

13 a 15 Alta Magnitude 3 
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5.2 PRINCIPAIS AÇÕES E ATIVIDADES DO EMPREENDIMENTO 

Desde a fase de planejamento até a operação do empreendimento as principais ações previstas 

potencialmente causadoras de impacto são descritas no Quadro 5, nas respectivas fases dos 

trabalhos:  

Quadro 5: Atividades previstas em cada fase do empreendimento  

FASE DO 

EMPREENDIMENTO 
ATIVIDADES 

FASE PREPARATÓRIA 
A0 Elaboração de estudos, projetos técnicos 

A1  Divulgação sobre o projeto  

FASE DE 

IMPLANTAÇÃO 

A2 Desapropriação dos imóveis  

A3 Instalação e operação do canteiro de obras e estruturas de apoio 

A4 Contratação de mão de obra e serviços 

A5 Supressão de vegetação e limpeza dos terrenos 

A6 Desvios de tráfego 

A7 Remoção de pavimentação e relocação de infraestrutura existente 

A8 Movimentação de terra (corte e aterro) e bota-fora 

A9 Transporte de materiais, insumos e equipamentos 

A10 Implantação de via de tráfego e estações no corredor central 

A11 Requalificação de vias de tráfego existentes 

A12 Contenção e proteção de talude 

A13 Desmobilização de mão de obra 

A14 Recuperação de áreas degradadas/paisagismo  

A15 Descomissionamento do canteiro 

FASE DE OPERAÇÃO 

A16 Operação do corredor viário central 

A17 Requalificação das passarelas 

A18 Melhoria circulação sistema viário e de sinalização 

A19 Manutenção da infraestrutura viária e equipamentos implantados 

 

5.3 ANÁLISE DOS IMPACTOS 

Os impactos relevantes avaliados estão relacionados no Quadro 6 revelando o produto da matriz 

apresentada.  
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Quadro 6: Impactos identificados a partir do cruzamento da matriz 

 

5.3.1     Classificação e ponderação dos impactos 

Nesse tópico são apresentados quadros individualizados dos impactos com sua descrição e 

classificação conforme estruturação apresentada, pelas respectivas fases do empreendimento por 

fase, meio afetado e possíveis ações geradoras. 

  

MEIO ASPECTOS 

M
E
IO

 F
ÍS

IC
O

 

Alteração nos níveis de ruído  

Redução da qualidade do Ar  

Geração de resíduos sólidos e da construção civil  

Interferência em corpos hídricos 

Assoreamento do sistema de drenagem 

Alteração no talude em frente ao posto 

M
E
IO

 

B
IÓ

T
IC

O
 

Reduzida necessidade de supressão vegetal 

Interferência em APP 

Reduzido impacto sobre a fauna urbana 

M
E
IO

 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

 

Baixa interferência com a infraestrutura urbana atual 

Desapropriação de imóveis  

Alteração da paisagem urbana 

Interferências nas formas de uso e ocupação 

Interferências de negócios e atividades 

Congestionamentos e alterações de tráfego local 

Melhoria da mobilidade urbana 
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MEIO FÍSICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO 

IMPACTO:  Alteração nos níveis de ruído  

AÇÃO GERADORA: 

Instalação e operação do canteiro de obras e estruturas de apoio 

Supressão de vegetação e limpeza dos terrenos 

Remoção de pavimentação e relocação de infraestrutura existente 

Movimentação de terra (corte e aterro) e bota-fora 

Implantação de via de tráfego e estações no corredor central 

DESCRIÇÃO:  

Durante a fase de obras são esperadas alterações do padrão dos níveis de ruído local, bem como 

vibrações, em função da intensificação do tráfego de equipamentos pesados e procedimentos de obras.  

A circulação de veículos das obras se dará em meio ao sistema viário principal e pelas marginais da Av. 

ACM, a depender dos desvios de tráfego e dos avanços das frentes de obras. 

Apesar de serem vias de intenso tráfego, a concentração de veículos pesados e intensificação da 

movimentação numa mesma área causa alterações nos níveis de ruídos, principalmente durante a fase 

de requalificação das marginais, quando o tráfego dos equipamentos estará mais próximo às edificações.  

Assim, no entorno das marginais, é esperado desconforto proporcionado pela geração de ruído face à 

proximidade com as frentes de obras.  

Para acompanhamento dos padrões de ruído deverão realizadas campanhas periódicas de 

monitoramento. Deverão ser efetuadas campanhas de medição prévia para estabelecimento do padrão 

das áreas objeto de intervenção, em horários de atividade mais reduzida e em horários de maior tráfego 

na região, possibilitando sua comparação ao longo do horizonte de implantação das obras. 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 D
O

 I
M

P
A

C
T

O
: 

CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) - 

Incidência Direto (D) ou indireto (I) D 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 1 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 1 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 1 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
1 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
2 

SUBTOTAL 6 

MAGNITUDE (c/ natureza) -1 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Recomendar horários para realização dos serviços que provocam maior níveis de ruído, evitando-se 

finais de semana e horários de descanso. 

▪ Executar serviços com intensidade de ruídos e vibrações dentro das exigências normativas, 

compatíveis com o uso. 

PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Medições de ruído visando o conforto acústico da comunidade, integrante do Plano de Controle 

Ambiental (PCA) das obras 
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MEIO FÍSICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO 

IMPACTO:  Redução da qualidade do Ar 

AÇÃO GERADORA: 

Instalação e operação do canteiro de obras e estruturas de apoio 

Remoção de pavimentação e relocação de infraestrutura existente 

Movimentação de terra (corte e aterro) e bota-fora 

Implantação de via de tráfego e estações no corredor central 

Contenção e proteção de talude 

DESCRIÇÃO:  

Durante as obras, em função do tráfego de caminhões e maquinário, há intensificação da emissão de 

material particulado e de gases de combustão oriundos dos equipamentos. Mesmo que não esteja 

prevista grande movimentação de solo (corte e aterro), os procedimentos de remoção da pavimentação 

existente, execução das bases do pavimento e pavimentação em concreto nas faixas de tráfego exclusivas 

de transporte coletivo ou asfáltica nas demais vias gera emissão de particulados, afetando principalmente 

usuários e funcionários das edificações mais próximas às vias e frentes de obras.  

Para acompanhamento dos padrões de emissão de particulado deverão realizadas campanhas periódicas 

de monitoramento. Campanhas de medição prévia para estabelecimento do padrão das áreas que serão 

objeto de intervenção, em horários de atividade mais reduzida e em horários de maior tráfego na região, 

possibilitando sua comparação ao longo do horizonte de implantação das obras. 

 

C
L
A

S
S
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) - 

Incidência Direto (D) ou indireto (I) D 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 1 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 1 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 1 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
1 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
2 

SUBTOTAL 6 

MAGNITUDE (c/ natureza) -1 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Controlar os níveis de emissão e manutenção de máquinas, equipamentos e caminhões, seja da 

construtora responsável pelas obras ou prestadores de serviços contratados, tendo em vista atendimento 

dos níveis de emissão atmosférica de acordo com o estabelecido na legislação vigente. 

PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Medições de ruído visando o conforto acústico da comunidade, integrante do Plano de Controle 

Ambiental (PCA) das obras 
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MEIO FÍSICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO 

IMPACTO:  Geração de resíduos sólidos e da construção civil 

AÇÃO GERADORA: Instalação e operação do canteiro de obras e estruturas de apoio 

DESCRIÇÃO:  

A implantação do canteiro de obras e as atividades de construção civil correlatas produzem resíduos que 

devem ser gerenciados de forma a evitar impactos e contaminações do ambiente.   

Nos termos da Resolução CONAMA nº 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil, cabe aos grandes geradores elaborar e implementar os 

Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC. 

Os serviços de demolição de estruturas associados aos imóveis a serem desapropriados é pouco 

expressivo, não geram grandes volumes em relação ao conjunto da obra. A maior parcela de resíduos é 

proveniente da remoção da pavimentação existente; serviços de corte e aterro de talude, execução de 

contenções, obras de microdrenagem, resíduos de forma e armação, bem como demais serviços 

inerentes à construção civil também geram resíduos, mas em menor proporção.    

Os serviços inerentes às rotinas do canteiro e atividades de implementação das obras geram resíduos 

característicos da construção civil, como: sucatas de concreto, sucatas de ferro, sucatas de madeira, papel 

e papelão, resíduos de supressão e poda, resíduos não recicláveis/orgânicos, resíduos perigosos, outros. 

Estes resíduos, uma vez gerados e não reaproveitado na obra, podem produzir impactos se mal 

acondicionados, dispostos em locais inadequados ou sem a destinação final apropriada à sua natureza, 

conforme as normativas técnicas.  

Os resíduos devem ser segregados no próprio canteiro e, a depender da natureza, podem ser 

reutilizados, reciclados, encaminhados para aterros especializados para resíduos perigosos, para aterros 

de inertes ou aterros sanitários.  

A mão-de-obra estimada para as obras, inicialmente, é de 150 funcionários, considerando a mão de 

obra direta e indireta alocada para suprir distintos os postos de trabalho durante a execução das obras, 

o que implicará em um discreto aumento do volume de coleta de resíduos do tipo domiciliar 

(áreas administrativas e refeitórios) a ser coletado pelas empresas terceirizadas pela Limpurb. 
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) -  

Incidência Direto (D) ou indireto (I) D 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 1 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 2 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 1 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
2 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
2 

SUBTOTAL 8 

 MAGNITUDE (c/ natureza) -1 
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PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Priorizar o uso de materiais reciclados de resíduos da construção civil (RCC), quando possível e 

desde que não comprometa a qualidade estrutural da obra e atenda as normas relativas ao assunto. 

▪ Priorizar a doação dos materiais recicláveis a cooperativa de catadores devidamente reconhecida 

pelo Poder Público Municipal. 

PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos e Resíduos da Construção Civil (PGRCC), integrante do Plano 

de Controle Ambiental (PCA) das obras 
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MEIO FÍSICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO 

IMPACTO:  Interferência em corpos hídricos 

AÇÃO GERADORA: 
Instalação e operação do canteiro de obras e estruturas de apoio 

Implantação de via de tráfego e estações no corredor central 

DESCRIÇÃO:  

Pertencente à bacia do rio Lucaia, as vazões da bacia de contribuição dos bairros do Itaigara e Pituba 

que escoavam originalmente pelo talvegue, hoje ocupado pela Av. ACM, foram canalizados há décadas.   

Em virtude alagamentos recorrentes, obras de reestruturação da macrodrenagem da Av. ACM foram 

realizadas no final de 2010. Ao que tudo indica, a galeria de macrodrenagem executada tem se mostrado 

eficiente já que, de acordo com informações da SEMAN, não se tem registos de maiores episódios, 

apenas alagamentos pontuais relacionados à microdrenagem próximo ao Posto Namorado. 

Como as obras de requalificação e mobilidade urbana para implantação do Corredor Parque da Cidade-

Pituba não contemplam intervenções no sistema de macrodrenagem, não há interferência em corpos 

hídricos. 
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) + 

Incidência Direto (D) ou indireto (I) D 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 1 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 3 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 3 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
3 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
1 

SUBTOTAL 11 

MAGNITUDE (c/ natureza) +2 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Quando do detalhamento dos projetos de engenharia deve ser efetuada verificação da capacidade 

de condução das vazões 

PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Plano de Controle Ambiental (PCA) das obras 
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MEIO FÍSICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO 

IMPACTO:  Assoreamento do sistema de drenagem  

AÇÃO GERADORA: 

Instalação e operação do canteiro de obras e estruturas de apoio  

Supressão de vegetação e limpeza dos terrenos  

Movimentação de terra (corte e aterro) e bota-fora 

Contenção e proteção de talude 

DESCRIÇÃO:  

Durante as obras, os serviços relacionados à remoção da pavimentação existente (inclusive escarificação 

do solo), corte e aterro para contenções e implantação da estrutura de microdrenagem, estocagem de 

jazidas de solos e construção de base para a construção/requalificação do sistema viário são as atividades 

com maior propensão ao desencadeamento de processos erosivos, por deixarem os solos soltos e 

expostos à ação das águas de chuva. O arraste de material sólido, ou mesmo resíduos de construção, 

pela ação das águas contribui para assoreamento das estruturas de micro e macrodrenagem. 

Apesar do bom funcionamento das estruturas atuais da macrodrenagem da Av. ACM, é desejável que 

antes do término das obras de requalificação para implantação do Corredor Parque da Cidade-

Pituba, seja efetuada vistoria e limpeza das estruturas de macrodrenagem implantadas em 

2010, a fim de garantir sua adequada operação quando da entrega do novo equipamento de 

mobilidade urbana à cidade, evitando que a estrutura opere com trechos de seção reduzidas 

em função de assoreamentos decorrentes da própria obra.  
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) -  

Incidência Direto (D) ou indireto (I) I 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 1 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 1 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 1 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
2 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
2 

SUBTOTAL 7 

MAGNITUDE (c/ natureza) -1 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Adotar medidas protetivas para disciplinamento do escoamento das águas de chuvas nos 

canteiros e frentes de obras, no sentido de evitar processos erosivos durante as atividades. 

▪ Adequar os processos de construção, caso necessário, e realizar o controle ambiental a 

fim de evitar desencadeamento de processo erosivos durante as obras e na fase de utilização 

do equipamento ao longo de sua vida útil. 

▪ Vistoriar e limpar as estruturas de micro e macrodrenagem antes da entrega do novo 

equipamento de mobilidade urbana à cidade 
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PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Plano de controle de processos erosivos, integrante do Plano de Controle Ambiental (PCA) das 

obras 
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MEIO FISICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO 

IMPACTO:  Alteração no talude em frente ao posto 

AÇÃO GERADORA: Movimentação de terra (corte e aterro) e bota-fora 

DESCRIÇÃO:  

A aderência do empreendimento à atual conformação do arranjo viário exige poucas alterações para 

viabilizar a implantação do Corredor Parque da Cidade-Pituba. A maior adequação proposta é a 

realização de corte em talude existente, em frente ao Posto Namorado, com vistas à implantação da pera 

de retorno dos ônibus na via exclusiva e alargamento da via para acomodação da pista de tráfego de 

forma a não comprometer a fluidez do tráfego. Esta alteração, de acordo com o anteprojeto, manterá a 

passarela atual, exigindo apenas adequação de uma das suas rampas de acesso.  
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) - 

Incidência Direto (D) ou indireto (I) D 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 1 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 1 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 3 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
3 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
1 

SUBTOTAL 9 

MAGNITUDE (c/ natureza) -2 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Executar o corte para taludes estáveis e implantar cobertura de proteção vegetal de forma a evitar 

erosão e carreamento de sedimentos para a rede de drenagem, em harmonia com o projeto paisagístico. 

▪ Remover o solo cortado logo após sua retirada, de forma a evitar o acúmulo de expurgo e o 

consequente carreamento de sólidos para as vias e sistema de drenagem e a geração de poeira. 

▪ Implantar projeto paisagístico em consonância com o Plano Diretor de Arborização Urbana de 

Salvador (PDAU) e Manual Técnico de Arborização Urbana estabelecidos pela SECIS/PMS. Além de buscar 

harmonização da paisagem urbana, o projeto de paisagismo de deverá utilizar espécies de porte variado, 

compatível com a função do espaço, de modo que garantir a visibilidade e segurança dos motoristas e 

usuários dos sistemas. 

▪ Integração do projeto de recuperação de áreas degradas como projeto de paisagismo, promovendo 

inclusive o enriquecimento ornamental as áreas. 

PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Programa de controle de processos erosivos, integrante do Plano de Controle Ambiental (PCA) das 

obras 

▪ Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), integrado ao projeto de paisagismo. 
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MEIO BIÓTICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO 

IMPACTO:  Reduzida necessidade de supressão vegetal 

AÇÃO GERADORA: 
Instalação e operação do canteiro de obras e estruturas de apoio 

Supressão de vegetação e limpeza dos terrenos 

DESCRIÇÃO:  

A aderência do empreendimento à atual conformação do arranjo viário e as poucas alterações 

necessárias para acomodação das seguintes estruturas: via de tráfego oriunda Av. Juracy Magalhães, hoje 

ocupada por canteiro que segrega a marginal em frente ao Parque da Cidade a via principal; Estação 

Itaigara, no canteiro central da Av. ACM e a execução do retorno em frente ao Posto Namorado, de forma 

a não comprometer a fluidez do tráfego, exigirão a remoção/supressão de 31 indivíduos arbóreos e 

arbustivo, todos de espécies exóticas como mostra o quadro a seguir: 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO 

QUANTIDADE 

PARQUE DA 

CIDADE 
ITAIGARA PITUBA TOTAL 

Amendoeira Prunus dulcis 9 - 4 13 

Ficus Ficus benjomina - 1 9 10 

Mangueira Mangifera indica L. 1 - - 1 

Palmeira Arecaceae - - 7 7 

TOTAL 31 

Fonte: SALVADOR, 2019 

Estima-se que este montante representa pouco mais de 10% dos indivíduos arbóreos e arbustivo 

existentes na ADA, excetuando-se os arbustos de pequeno porte existentes no canteiro central da 

avenida, de valor ornamental. 
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) - 

Incidência Direto (D) ou indireto (I) D 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 1 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 1 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 3 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
3 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
1 

SUBTOTAL 9 

MAGNITUDE (c/ natureza) -2 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Executar o programa de proteção e afugentamento da fauna previamente e durante a supressão da 

vegetação, com ênfase para a avifauna. Havendo aves em processo de nidificação, deverá aguardar a 

conclusão do ciclo e a revoada dos filhotes. 

▪ Instalar cercas para delimitar perímetro de segurança de indivíduos arbóreos ou arbustivos situados 

em meio ao canteiro de obras, cuja remoção não se faça necessária, bem como promover sua rega. Tal 
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cercamento visa a preservação destes indivíduos e redução aos danos de exposição ao trânsito de 

equipamentos. 

▪ Proceder o transplantio, no caso de eventuais interferências ou riscos de danos a indivíduos jovens 

ou de pequeno porte, em especial de espécies nativas ou ameaçada de extinção (a ex.: pau-brasil), 

durante a fase de implantação das obras ou operação do empreendimento a critério do órgão 

licenciador.   

▪ Implantar projeto paisagístico em consonância com o Plano Diretor de Arborização Urbana de 

Salvador (PDAU) e Manual Técnico de Arborização Urbana estabelecidos pela SECIS/PMS. Além de buscar 

harmonização da paisagem urbana, o projeto de paisagismo de deverá utilizar espécies de porte variado, 

compatível com a função do espaço, de modo que garantir a visibilidade e segurança dos motoristas e 

usuários dos sistemas.  

▪ Integração do projeto de recuperação de áreas degradas como projeto de paisagismo, promovendo 

inclusive o enriquecimento ornamental as áreas. 

PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Programa de Proteção e Afugentamento da Fauna, em especial da avifauna. 

▪ Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), integrado ao projeto de paisagismo 
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MEIO BIÓTICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO 

IMPACTO:  Interferência em APP 

AÇÃO GERADORA: 

Instalação e operação do canteiro de obras e estruturas de apoio 

Supressão de vegetação e limpeza dos terrenos 

Movimentação de terra (corte e aterro) e bota-fora 

Implantação de via de tráfego e estações no corredor central 

DESCRIÇÃO:  

Não há interferências do empreendimento com APP de faixas marginais de corpos hídricos afetados nem 

na ADA nem no seu entorno direto, como definido pelo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651 de 2012). 

Os  

As encostas íngremes situadas em frente ao Parque da Cidade, por possuírem declividade superior a 45º, 

são definidas pelo referido Código como APP, de acordo com seu Art. 4º inciso V. Estas encostas, 

conforme definição do SAVAM, abrigam remanescentes de Mata Atlântica. 

Deve se ressaltar que estas encostas estão fora os limites da poligonal de intenção das obras, além disso 

as obras de requalificação estão condicionadas ao nível do solo, não oferecem qualquer tipo de 

interferência ou risco à sua integridade desses remanescentes. Os escoamentos naturais encontram-se 

encapsulados e não está prevista intervenção na macrodrenagem. Portanto não haverá qualquer tipo de 

interferência ou impacto sobre APP. 
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) + 

Incidência Direto (D) ou indireto (I) D 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 1 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 3 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 3 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
3 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
1 

SUBTOTAL 11 

MAGNITUDE (c/ natureza) +2 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Proceder o controle ambiental durante a fase de execução, buscando evitar ações ou 

procedimentos indevidos em áreas fora da poligonal de intervenção. 

▪  Evitar a instalação de tapumes próximos à área de cobertura vegetal de modo a evitar afetar a 

vegetação próxima às encostas. 

PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Plano de Controle Ambiental (PCA) das obras 
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MEIO BIÓTICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO 

IMPACTO:  Reduzido impacto sobre a fauna urbana 

AÇÃO GERADORA: Supressão de vegetação e limpeza dos terrenos 

DESCRIÇÃO:  

O elevado grau de antropismo da Av. ACM e dinâmica urbana própria, a cobertura vegetal restrita a 

canteiros centrais de pouca largura, com vegetação rarefeita disposta de forma perfilada por quase toda 

a extensão do empreendimento, predomínio de espécies exóticas e ausência de coleções hídricas, são 

fatores que limitam a representatividade da fauna na ADA.  

Para realização das obras do Corredor Parque da Cidade-Pituba se fará necessária a remoção/supressão 

de 31 indivíduos de espécies exóticas, de porte arbóreos e arbustivo. Entretanto, como este montante 

representa pouco mais de 10% dos indivíduos existentes na ADA (sem contabilizar os arbustos de 

pequeno porte existentes no canteiro central da Av. ACM) e os indivíduos estão dispersos em três 

diferentes pontos ao longo do eixo do empreendimento, admite-se que o impacto sobre a fauna urbana 

adaptada a essa área seja reduzido. 
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) - 

Incidência Direto (D) ou indireto (I) I 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 1 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 1 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 1 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
2 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
1 

SUBTOTAL 6 

MAGNITUDE (c/ natureza) -1 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Executar o programa de proteção e afugentamento da fauna previamente e durante a supressão da 

vegetação, com ênfase para a avifauna. Havendo aves em processo de nidificação, deverá aguardar a 

conclusão do ciclo e a revoada dos filhotes. 

▪ Implantar projeto paisagístico em consonância com o Plano Diretor de Arborização Urbana de 

Salvador (PDAU) e Manual Técnico de Arborização Urbana estabelecidos pela SECIS/PMS. Além de buscar 

harmonização da paisagem urbana, o projeto de paisagismo de deverá utilizar espécies de porte variado, 

compatível com a função do espaço, de modo que garantir a visibilidade e segurança dos motoristas e 

usuários dos sistemas.  

PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Programa de Proteção e Afugentamento da Fauna, em especial da avifauna. 

▪ Plano de Controle Ambiental (PCA) das obras 
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MEIO SOCIOECONÔMICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO 

IMPACTO:  Baixa interferência com a infraestrutura urbana atual 

AÇÃO GERADORA: 
Implantação de via de tráfego e estações no corredor central 

Requalificação de vias de tráfego existentes 

DESCRIÇÃO:  

Pelo conceito do projeto aproveitar boa parte dos espaços já ocupado pelas vias de tráfego e a estrutura 

das estações apoiadas que não exigem fundações mais profundas, muito menos as intervenções de 

requalificação das vias, por se tratarem de intervenções ao nível do solo, poucas serão as interferências 

com a infraestrutura urbana. 

Em 2016, por conta de Termo de Acordo e Compromisso (TAC) firmado com a Petros (fundo de pensão 

de funcionários da Petrobras), por conta da construção da nova sede da Petrobras, a Av. ACM, da entrada 

do Parque da Cidade até o posto Namorado, passou por obra de requalificação.  

A adequação prévia da Av. ACM, realizada à época em consonância com o futuro projeto do corredor de 

tráfego, vem a contribuir para a redução dos transtornos junto à população que reside ou trafega na 

região quando da fase das obras previstas para janeiro de 2020. 

Sobre a infraestrutura atual será necessária a relocação de interferência com rede aérea de energia 

elétrica, em trecho de pequena extensão próximo à passarela de pedestres do posto Namorado, 

passando a infraestrutura a ser subterrânea. Ajustes na microdrenagem também serão realizados para 

melhoria e adequação ao sistema viário a ser requalificado. 
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) + 

Incidência Direto (D) ou indireto (I) D 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 1 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 1 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 3 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
3 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
3 

SUBTOTAL 11 

MAGNITUDE (c/ natureza) +2 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Procurar realizar as interferências de forma a não promover interferências no cotidiano e no 

fornecimento de serviços públicos à população. 

PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Plano de Controle Ambiental (PCA) das obras 
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MEIO SOCIOECONÔMICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO 

IMPACTO:  Desapropriação de imóveis  

AÇÃO GERADORA: 
Implantação de via de tráfego e estações no corredor central 

Requalificação de vias de tráfego existentes 

DESCRIÇÃO:  

Para criação do sistema de retorno dos ônibus e adequação dos retornos viários próximos ao Posto dos 

Namorados será necessária a desapropriação parcial de área de imóvel comercial, pertencente ao 

referido posto (616 m2), e uma pequena parcela do terreno da ASBAC (332,6 m2). As parcelas de área a 

serem desapropriadas não afetam as atividades comercial ou de lazer exercidas, por se tratar de espaços 

subutilizados pelos respectivos proprietários. 

Como as tratativas para o processo de desapropriação vêm ocorrendo em bons termos, não se 

configuram maiores conflitos com os proprietários. Em função da conjuntura e área a ser desapropriada. 

Este impacto foi considerado pouco expressivo.   
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) -  

Incidência Direto (D) ou indireto (I) D 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 1 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 3 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 3 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
3 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
1 

SUBTOTAL 11 

MAGNITUDE (c/ natureza) -2 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Executar a desapropriação da forma mais harmônica possível, inclusive utilizando de passiveis 

compensações e permutas, em comum acordo com os proprietários.   

PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Plano de Controle Ambiental (PCA) das obras 
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MEIO SOCIOECONÔMICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: OPERAÇÃO 

IMPACTO:  Alteração da paisagem urbana 

AÇÃO GERADORA: Operação do corredor viário central 

DESCRIÇÃO:  

O conceito do projeto de implantação do corredor central no trecho Parque da Cidade-Pituba causará 

pouco impacto na paisagem urbana. As estruturas que integram o modal – basicamente faixas exclusivas 

para transporte público, estações apoiadas e passarelas – são todas ao nível do solo ou existentes, como 

no caso das passarelas, e aproveitam boa parte dos espaços já ocupado pelas vias. Assim, observa-se 

que não haverá maiores alterações das funcionalidades existentes.  

As demais intervenções, como adaptação e recuperação de vias para a hierarquização das faixas 

conforme a concepção do projeto, urbanização, sinalização, microdrenagem e iluminação pública, não 

se configuram em alterações significativas, uma vez que será aproveitada a quase totalidade da 

conformação do sistema aviário atual e mantida as passarelas existentes, com pequenas adequações 

para acesso às estações. 

A vegetação arbórea e arbustiva que compõem o paisagismo atual permanecerá praticamente intacta, 

com poucas supressões ou remoções para adequação das feições do sistema viário, como é o caso de 

alguns indivíduos situados no canteiro da marginal em frente ao Parque da Cidade, no canteiro central 

da Av. ACM em local previsto para a Estação Itaigara e outros situados próximo ao Posto Namorado.  

Diante do contexto, entende-se que este impacto na paisagem urbana não altera no padrão atual, além 

de poder configurar num melhor ordenamento da área ao qualificar seus usos.  
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) +  

Incidência Direto (D) ou indireto (I) D 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 1 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 3 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 3 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
3 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
2 

SUBTOTAL 12 

MAGNITUDE (c/ natureza) +2 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Implantar projeto paisagístico em consonância com o Plano Diretor de Arborização Urbana de 

Salvador (PDAU) e Manual Técnico de Arborização Urbana estabelecidos pela SECIS/PMS. Além de buscar 

harmonização da paisagem urbana, o projeto de paisagismo de deverá utilizar espécies de porte variado, 

compatível com a função do espaço, de modo que garantir a visibilidade e segurança dos motoristas e 

usuários dos sistemas.  
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PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), integrado ao projeto de paisagismo  

▪ Plano de Controle Ambiental (PCA) das obras 
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MEIO SOCIOECONÔMICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO 

IMPACTO:  Interferências nas formas de uso e ocupação 

AÇÃO GERADORA: 
Implantação de via de tráfego e estações no corredor central  

Requalificação de vias de tráfego existentes 

DESCRIÇÃO:  

A aderência do empreendimento à atual conformação do arranjo viário e praticamente a mesma 

funcionalidade das vias, implica manutenção das formas de uso e ocupação registradas atualmente na 

ADA e seu entorno direto decorrente das obras de requalificação e mobilidade urbana para implantação 

do Corredor Parque da Cidade-Pituba. 

A adaptação e recuperação de vias para a hierarquização das faixas definidas pela concepção do projeto 

mantém praticamente a mesma vocação das vias, à exceção das vias de tráfego exclusiva para transporte 

público no vão central da avenida, antes ocupada para circulação geral dos veículos. 

Não há necessidade de reloção ou reassentamentos populacionais, apenas desapropriação parcial de 

uma área com extensão total de 948 m2 pertencente a dois imóveis (um posto de combustível e um 

clube esportivo).  Importante ressaltar que estas áreas não afetam as atividades comercial ou de lazer 

exercidas. 

Além disso, ao serem mantidas estruturas como passarelas e opção por locação das novas estações em 

áreas correspondentes a pontos de ônibus existentes, reforça formas de utilização de espaços locais e 

hábitos da população que circula na ADA e seu entorno, permitindo melhor assimilação do novo 

empreendimento. 
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) +  

Incidência Direto (D) ou indireto (I) D 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 3 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 3 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 3 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
3 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
3 

SUBTOTAL 15 

MAGNITUDE (c/ natureza) +3 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Implantar projeto paisagístico em consonância com o Plano Diretor de Arborização Urbana de 

Salvador (PDAU) e Manual Técnico de Arborização Urbana estabelecidos pela SECIS/PMS.  Além de 

buscar harmonização da paisagem urbana, o projeto de paisagismo de deverá utilizar espécies de porte 

variado, compatível com a função do espaço, de modo que garantir a visibilidade e segurança dos 

motoristas e usuários dos sistemas. 

PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), integrado ao projeto de paisagismo  

▪ Plano de Controle Ambiental (PCA) das obras 
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MEIO SOCIOECONÔMICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO 

IMPACTO:  Interferências de negócios e atividades 

AÇÃO GERADORA: 

Instalação e operação do canteiro de obras e estruturas de apoio  

Desvios de tráfego 

Implantação de via de tráfego e estações no corredor central 

Requalificação de vias de tráfego existentes 

DESCRIÇÃO:  

A realização das obras de requalificação e mobilidade urbana para implantação do Corredor Parque da 

Cidade-Pituba, como toda obra que envolve construção em vias públicas causa transtornos à população 

e afetam momentaneamente as atividades exercidas no seu entorno direto.  

Entretanto, ainda que causem transtornos, no caso do presente empreendimento, pelo fato de não exigir 

relocação ou reassentamentos, é possível a manutenção de negócios e atividades desempenhadas na 

região. Como visto, a desapropriação parcial de imóveis, além de pequena, não afeta as atividades dos 

estabelecimentos. 

São esperados transtornos temporários durante a fase de obra em função dos desvios de tráfego 

necessário para a requalificação das vias e implantação do corredor de tráfego local, onde serão 

implantadas as três estações. Porém, não causam maior impacto sobre as atividades comerciais e de 

serviços. 

Como o arranjo conceitual do projeto de requalificação e mobilidade urbana permite a manutenção das 

formas de uso e ocupação registradas na ADA e seu entorno direto, não há risco de perdas de empregos 

relativos a impactos sobre negócios e atividades em decorrência das obras ou operação do sistema. 
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) +  

Incidência Direto (D) ou indireto (I) D 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 2 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 3 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 3 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
3 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
3 

SUBTOTAL 14 

MAGNITUDE (c/ natureza) +3 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Implantar, na fase de obras, sistema de desvio de tráfego que proporcione acesso aos 

estabelecimentos comerciais, residenciais, de ensino ou de serviços situados no entono das marginais e 

nas zonas periféricas do empreendimento, minimizando os transtornos ou impacto sobre suas atividades. 

▪ Proteger os locais das obras e sinalizar de acordo com as normas vigentes do Código de Trânsito 

Brasileiro do CONTRAN. 

▪ Garantir o acesso às vias e edificações existentes no entorno direto da ADA 
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▪ Manter parte da área de passeio para livre circulação dos pedestres, ou oferecer condições 

alternativas para sua circulação, com segurança e devidamente sinalizada em ambas situações. 

▪ Execução de passarelas e corredores para oferecer segurança aos pedestres a acesso às edificações  

▪ Realizar campanhas de esclarecimento na TV, rádio e demais nas mídias de comunicação sobre: os 

desvios de tráfego e alternativas de acesso às áreas do entorno da ADA. 

PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Plano de Comunicação Social para informar periodicamente as alterações de tráfego efetuadas 

durante a fase das obras e as alternativas de circulação para acesso aos estabelecimentos situados no 

entorno do Corredor Parque da Cidade-Pituba. 

▪ Plano de Controle Ambiental (PCA) das obras 
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MEIO SOCIOECONÔMICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: IMPLANTAÇÃO  

IMPACTO:  Congestionamentos e alterações de tráfego local 

AÇÃO GERADORA: 

Instalação e operação do canteiro de obras e estruturas de apoio  

Desvios de tráfego 

Implantação de via de tráfego e estações no corredor central 

Requalificação de vias de tráfego existentes 

ESCRIÇÃO:  

Durante a fase de implantação do empreendimento, por intervir diretamente em vias públicas, será 

necessária a realização de desvios de tráfego a cada trecho de obra. 

Buscando viabilizar as obras e reduzir os transtornos ao público deverão ser efetuadas alterações como: 

remanejamento de pontos de ônibus; alterações localizadas no percurso das linhas de transporte coletivo 

e implantação de desvios de tráfego nas vias de circulação local, com modificações sistemáticas em 

função do estágio e frentes de obras. 

Notadamente, essas alterações causam transtornos temporários à população e usuários dos sistemas de 

transporte coletivo, principalmente em função da redução da velocidade de tráfego imposta pelos 

desvios, que causam retenção do fluxo (congestionamentos).  
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CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) - 

Incidência Direto (D) ou indireto (I) I 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 2 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 1 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 1 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
2 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
2 

SUBTOTAL 8 

MAGNITUDE (c/ natureza) -1 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Implantar sistema de desvio de tráfego que garanta maior fluidez na circulação local, evitando reflexo 

sobre outras vias de convergência ao local de intervenção, a exemplo da Av. Juracy Magalhães e Rua 

Pernambuco (principal ligação orla e Av. ACM). 

▪ Sinalizar de acordo com as normas vigentes do Código de Trânsito Brasileiro do CONTRAN. 

▪ Fazer uso de Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) para melhor orientar os motoristas sobre os 

desvios de obras e recomendações de acessos para evitar as áreas mais congestionadas, em função dos 

horários de pico.  

▪ Disponibilizar o Monitores de Tráfego para prestação de serviços de apoio ao tráfego. 

▪ Realizar campanhas de esclarecimento na TV, rádio e demais nas mídias de comunicação sobre: os 

desvios de tráfego e alternativas de acesso às áreas do entorno da ADA. 
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PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Plano de Comunicação Social para informar periodicamente as alterações de tráfego efetuadas 

durante a fase das obras e as alternativas de circulação para acesso aos estabelecimentos situados no 

entorno do Corredor Parque da Cidade-Pituba. 

▪ Plano de Controle Ambiental (PCA) das obras 
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MEIO SOCIOECONÔMICO 

FASE DO EMPREENDIMENTO: OPERAÇÃO 

IMPACTO:  Melhoria da mobilidade urbana  

AÇÃO GERADORA: 

Operação do corredor viário central 

Requalificação das passarelas 

Melhoria circulação sistema viário e de sinalização 

Manutenção da infraestrutura viária e equipamentos implantados 

DESCRIÇÃO:  

A Av. ACM é uma importante ligação entre a Orla Atlântica e o corredor central da Av. ACM e Juracy 

Magalhães, classificada pela LOUOS em toda sua extensão como via Arterial do tipo I. Por concentrar 

grande parte do fluxo de veículos que acessam os bairros da Pituba e Itaigara, são frequentes os 

engarrafamentos na região, agravados pelo compartilhamento das vias por veículos de transporte 

individual e público. Ainda que a situação tenha sido atenuada com as últimas requalificações realizadas 

em 2016 na região pela PMS, o tráfego ainda é denso e sofre com a retenção resultante principalmente 

do retorno na Av. ACM x Faculdade Universo.  

As propostas de criação de faixas exclusivas para transporte público, com possibilidade de integração a 

outros modais; a destinação de duas faixas no corredor central (para cada sentido do corredor) para uso 

dos veículos de transporte individual e do trânsito convencional; implantação de sinalização com 

prioridade para o transporte coletivo; a implantação de ciclofaixas/ciclovia nas vias marginais, de forma 

a assegurar a continuidade do fluxo no percurso do empreendimento; e recuperação e regularização de 

passeios, melhorando a circulação e a mobilidade dos pedestres, certamente serão intervenções que 

proporcionarão maior mobilidade urbana. Afinal, a oferta de um sistema de transporte eficiente otimiza 

o uso adequado do espaço urbano, contribuindo para uma maior fluidez do trânsito e diminuição dos 

tempos de deslocamentos. 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 D
O

 I
M

P
A

C
T

O
: 

CRITÉRIOS CLASSIFICAÇÃO 
PONDERAÇÃO DO 

IMPACTO 

Natureza Positivo (+) ou negativo (-) +  

Incidência Direto (D) ou indireto (I) D 

Abrangência/Alcance Local (1), microrregional (2) ou estratégico (3) 3 

Duração Imediata/curta (1), média (2) ou longa (3) 3 

Periodicidade/Temporalidade Temporário (1), cíclico (2) ou permanente (3) 3 

Reversibilidade 
Reversível (1), reversível com mitigação (2) ou 

irreversível (3) 
3 

Significância 
Pouco significante (1), significante (2) ou muito 

significante (3) 
3 

SUBTOTAL 15 

MAGNITUDE (c/ natureza) +3 

PRINCIPAIS MEDIDAS MITIGADORAS/COMPENSADORAS OU MAXIMIZADORAS:  

▪ Realizar estudo de microssimulação de tráfego na fase inicial do projeto básico, visando verificação 

e realização de eventuais ajustes, em especial do projeto geométrico, de modo a garantir fluidez e 

segurança ao tráfego  

▪ Elaborar Plano Operacional do sistema de transporte 
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▪ Realizar campanhas de esclarecimento na TV, rádio e demais nas mídias de comunicação sobre: os 

acessos às estações e o funcionamento do corredor exclusivo de transporte público e as linhas 

alimentadoras que permitem integrações entre os intermodais. 

PROGRAMAS AMBIENTAIS:  

▪ Plano de Comunicação Social com conteúdo específico voltado a orientar a população sobre a as 

alterações funcionais e operacionais decorrentes do Corredor Parque da Cidade-Pituba  

▪ Plano de Controle Ambiental (PCA) das obras 
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6 CONCLUSÃO 

Após análise dos impactos constata-se que, como quase em todo os empreendimentos, os 

impactos negativos estão concentrados na fase de implantação, enquanto que os positivos de 

maior relevância estão relacionados à fase de operação. Na fase de operação, as atividades que 

mais produzem impactos positivos estão relacionadas a: (i) implantação de via de tráfego e 

estações no corredor central e (ii) requalificação de vias de tráfego existentes operação dos 

sistemas de saneamento. 

Com relação aos impactos negativos, verifica-se que os de maior relevância serão gerados na fase 

de implantação do empreendimento e estão associados às ações de: (i) instalação e operação do 

canteiro de obras e estruturas de apoio e (ii) movimentação de terra (corte e aterro) e bota-fora. 

Com base na análise, classificação e ponderação dos 15 impactos, tem-se o seguinte panorama: 

Quadro 7: Síntese da distribuição de impactos relacionados às ações do empreendimento 

ETAPAS/ATIVIDADES 

IMPACTOS 

TOTAL 

IMPACTOS 

POSITIVOS NEGATIVOS 

MS S PS 
SUB-

TOTAL 
MS S PS 

SUB-

TOTAL 

MEIO FÍSICO 3 0 0 0 0 0 0 3 3 

Alteração nos níveis de ruído          0     1 1 

Redução da qualidade do Ar          0     1 1 

Geração de resíduos sólidos e da construção civil          0     1 1 

Interferência em corpos hídricos     1   1       0 

Assoreamento do sistema de drenagem               1 1 

Alteração no talude em frente ao posto             1   1 

MEIO BIÓTICO 3 0 1 0 1 0 1 1 2 

Reduzida necessidade de supressão vegetal         0   1   1 

Interferência em APP     1   1       0 

Reduzido impacto sobre a fauna urbana         0     1 1 

MEIO SOCIOECONÔMICO 9 5 2 0 7 0 1 1 2 

Baixa interferência com a infraestrutura urbana atual     1   1       0 

Desapropriação de imóveis          0   1   1 

Alteração da paisagem urbana     1   1       0 

Interferências nas formas de uso e ocupação   1     1       0 

Interferências de negócios e atividades   1     1       0 

Congestionamentos e alterações de tráfego local         0     1 1 

Melhoria da mobilidade urbana   3     3       0 

TOTAL 15 5 3 0 8 0 2 5 7 

TOTAL PONDERADO   15 6 0 21 0 4 5 9 

Legenda: 

MS = Muito significativo    S = Significativo     P.S = Pouco significativo 
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Dos 15 impactos identificados e analisados, 47% são negativos. Destes, a maioria é pouco 

significante (71%) e o restante, significante (29%). Já os impactos positivos (53%), apesar de serem 

menores em termos numéricos, 63% são muito significativos enquanto 38% significativos. 

Registrou-se que como muito significativo, há apenas impactos positivos, quase todos afetos ao 

meio socioeconômico. 

Ao se considerar a ponderação, sobressaem os impactos de natureza positiva, caracterizando 

desta forma um balanço favorável para avaliação de impactos do empreendimento. Também ao 

considerar o somatório dos impactos muito significativos e significativos tem-se respectivamente: 

7 negativos contra 8 positivos, pendendo de modo favorável como se observa no Quadro 8 em 

termos percentuais. 

Quadro 8: Percentagem de ocorrência de impactos negativos e positivos pelo grau de significância  

GRAU DE SIGNIFICÂNCIA % 

Negativos muito significativos e significativos  29% 

Negativos pouco significativos 100% 

Positivos muito significativos e significativos 100% 

Positivos pouco significativos 38% 

A não implementação do Projeto pode ter como reflexo as seguintes questões: 

▪ Vai de encontro às diretrizes e definições do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de 

Salvador – PlanMob e Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador – PDDU, que 

preveem um conjunto de corredores com tratamento preferencial para circulação dos 

ônibus para a Av. ACM; 

▪ Limita a articulação com outros modais do transporte coletivo da cidade, em especial no 

tocante à conexão entre o corredor Orla marítima e o corredor Av. ACM-Juracy Magalhães, 

com previsão de interação com sistema BRT ou BRS; 

▪ Limitações de atendimento a um importante pólo gerador de demanda (Pituba/Itaigara), 

com elevação dos tempos de viagem e percurso; 

▪ Continuidade dos constantes engarrafamentos na Av. ACM em função do crescente fluxo 

veicular observado a cada ano, podendo ser atenuados com a entrada em operação dos 

viadutos direcionais em frente ao Parque da Cidade;  

▪ Não potencializa a utilização do trecho Corredor de tráfego Lapa-LIP, ora em implantação, 

viabilizando melhor as viagens cujos vetores de deslocamento partem da região da Pituba; 

▪ Sobrecarga da circulação de linhas de coletivo Iguatemi-Pituba, uma vez que a Estação de 

Integração com o Metrô na região do Iguatemi recebe um grande número de passageiros 

vindos de áreas do subúrbio, Cajazeiras, Águas Claras e outras, com destino às áreas da 

Pituba, Itaigara e adjacências, contribuindo para engarrafamentos e baixo rendimento das 

viagens. 
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▪ Manutenção de condições desfavoráveis à utilização de ciclovias, em função do conceito 

da ciclofaixa existente, dificultando a realização dos deslocamentos de pessoas de forma 

sustentável. 

Assim, diante do exposto, a avaliação ambiental indica a viabilidade ambiental do Projeto 

Corredor de Transporte Público Integrado – BRT, Trecho Parque da Cidade-Pituba como 

demonstrado na análise dos impactos relativos ao comportamento dos fatores ambientais na área 

de influência do empreendimento frente às atividades previstas de requalificação urbana, o que 

deve refletir na melhoria das condições de mobilidade urbana na região. 
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8 APÊNDICE 
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