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1. APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento apresenta o Produto 03 – Tomo II – Relatório Parcial 01 do Plano 

Diretor do Distrito Aeroportuário, parte integrante do terceiro produto parcial do Contrato 

no 019-35/2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e a Fundação 

Escola Politécnica da Bahia – FEP, tendo como objeto a elaboração do Plano Estratégico 

Vitória da Conquista 2020 – Etapa I, concebido como um elenco orgânico e estruturado 

de projetos e ações a serem implementados no período 2017/2020 pela nova 

Administração Municipal. 

A Etapa I do Plano 2020, objeto do Contrato atual, compreende o desenvolvimento dos 

seguintes produtos: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; Plano Diretor Distrito 

Aeroportuário; Agência Reguladora Municipal e Termos de Referência para os Planos 

Municipais de Saneamento Básico, Meio Ambiente e Mineração. 
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2. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

O novo Aeroporto do Município de Vitória da Conquista foi implantado em uma área de 616 

ha, localizada a 8,5 km do Centro de Vitória da Conquista, às margens da BR-116 – 

Rodovia Rio-Bahia, sentido Sul, com as seguintes coordenadas geográficas: latitude 

14954'21,66" S e longitude 040255'09,01" W.  

O Aeroporto possui uma pista de pouso e decolagem com 3.210 metros de comprimento e 

45 metros de largura que permitirá operar aeronaves de classe D, do porte do boeing 767, 

de Vitória da Conquista até cidades da Europa. Está planejada a implantação de Runway 

End Safety Area - RESA de 240 metros acrescido de 60 metros de faixa de segurança, 

conforme recomendação pela Organização de Aviação Civil Internacional — OACI, nas 

duas cabeceiras da pista, onde também serão implantadas as áreas de segurança, bem 

como as faixas laterais com 300 m de largura e 3.330 m de comprimento. 

O projeto contemplou a construção de um terminal de passageiros, a implantação de 

complexo logístico e desenvolvimento de atividades comerciais, direta ou indiretamente 

vinculadas à aviação, potencializando a capacidade de atuação do aeroporto como 

elemento indutor do desenvolvimento socioeconômico regional.  

O Sistema Terminal de Passageiros - TPS terá 73.500,00 m2 (incluindo a área requerida 

para estacionamento de veículos), com capacidade para processar aproximadamente sete 

milhões de passageiros/ ano. O projeto prevê um Terminal de Carga Aérea - TECA, Parque 

de Abastecimento de Aeronaves - PAA e Serviço de Combate a Incêndio - SCI.  

No entorno do Aeroporto de Vitória da Conquista foi criado o Distrito Aeroportuário, a ser 

objeto de Plano Diretor específico, que deverá atender, dentre outros, às restrições de 

possuir zona livre de obstáculos a segurança dos voos, como: edificações, estruturas e 

arborizações, ser livre de estruturas refletoras e outros fatores de obstrução de ondas 

eletromagnéticas; não estar sujeita à interferência de radares e cabos de energia de alta 

tensão. 
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2.1. DIRETRIZES PARA O PDAP 

O Distrito Aeroportuário, que representa um novo e poderoso vetor de expansão da área 

urbana, foi criado pela Lei Complementar Municipal nº 2.116, de 22 de dezembro de 2016, 

que dispõe sobre o Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo na área de influência do 

Aeroporto Regional de Vitória da Conquista, cria o Distrito Aeroportuário e dispõe sobre o 

controle urbanístico do seu território e dá outras providências. 

De acordo com o Artigo 1o da Lei, o uso e a ocupação do solo na área do entorno do 

Aeroporto Regional de Vitória da Conquista são determinados pela Lei, levando em conta 

o interesse público, a política de desenvolvimento urbano e a legislação federal que 

disciplina a implantação e funcionamento de aeródromos. 

Conforme definido no Artigo 2o, o ordenamento do uso e da ocupação do solo na área do 

entorno do Aeroporto Regional de Vitória da Conquista incide sobre: 

I. a Zona de Proteção de Aeroporto Regional de Vitória da Conquista – ZPA-VDC: 

II. a Zona de Proteção de Ruídos do Aeroporto Regional de Vitória da Conquista – ZPR-

VDC; 

III. a Área de Segurança Aeroportuária do Aeroporto Regional de Vitória da Conquista – 

ASA-VDC; 

IV. as Zonas de Controle Urbanístico do Distrito Aeroportuário. 

As diretrizes e parâmetros para essas zonas serão aplicados de forma superposta, 

prevalecendo os mais restritivos. 

De acordo com o Artigo 3º, zoneamento definido na Lei Complementar visa eliminar ou 

impedir que se instalem na área do entorno do Aeroporto Regional de Vitória da Conquista 

usos do solo configurados por edificações e atividades que constituam perigo para a 

navegação aérea, obedecendo à legislação específica, que passa a compor a presente 

Lei. 

As Figuras a seguir mostram a localização e o zoneamento da ocupação do Distrito 

Aeroportuário. 
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Distrito Aeroportuário 

Figura 1 - Localização do Distrito Aeroportuário 
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Figura 2 - Ocupação atual do Distrito Aeroportuário 
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Figura 3 - Vetores de expansão da área urbana para o Distrito Aeroportuário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Aeroportuário 

Vitória da Conquista 

Vetores de expansão urbana 
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Figura 4 - Diretrizes de zoneamento do Distrito Aeroportuário 
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3. FASE A – ESTUDOS BÁSICOS 

Os Estudos Básicos visam atualização do conhecimento sobre a realidade urbana frente 

ao processo de urbanização em curso e avaliação do planejamento instituído desde PDDU-

I (1976) e no PDDU-II, de 2006/7. Implica levantar o rol de ações públicas e privadas 

decorrentes, ou não, dos Planos Diretores e projetos relevantes na estruturação do espaço.  

Estes estudos têm por objetivo rever e atualizar a legislação urbanística básica frente à 

dinâmica urbana em curso. Cabe estudar, simultaneamente, como a dinâmica urbana se 

articula aos movimentos da economia no campo macroespacial (nacional, estadual e 

regional), observando os elementos estruturantes da lógica na organização do espaço 

intraurbano de Vitória da Conquista. Portanto, identifica as tendências e perspectivas, bem 

como restrições e potencialidades pertinentes à organização territorial. 

Não basta uma descrição dos planos anteriores, mas a reflexão crítica de inserção na 

prática das diretrizes propostas, de modo a apreender como as disposições econômicas 

(estruturais) influenciam a transformação da realidade e quais os cenários possíveis, 

considerando o horizonte (temporal) do Plano. 

Esta etapa consiste no levantamento de dados e informações, que devem ser organizados 

pela equipe técnica responsável pelo Plano Diretor. Num primeiro momento, são 

levantados e sistematizados os dados e informações disponíveis na Prefeitura, como: 

legislação, estudos, dados, mapas, relação de interlocutores potenciais, dentre outros 

aspectos relevantes.  

São considerados Estudos Básicos ou Centrais: 
 
A1.  Características do sítio físico/ambiental; 

A2.  População e evolução/dinâmica urbana; 

A3.  Morfologia Urbana / Uso e ocupação do solo; 

 
No presente relatório serão apresentados os dados coletados em caráter preliminar 

relacionados aos aspectos ambientais da construção do novo Aeroporto de Vitória da 

Conquista, assim como a análise da articulação do acesso ao aeroporto com a BR 116, e 

o Projeto de Lei do Distrito Aeroportuário. 
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4. ASPECTOS AMBIENTAIS DO DISTRITO AEROPORTUÁRIO 

Atividades exercidas por indivíduos de qualquer grupo social resultam em interferências de 

cunho socioambiental que são refletidos no meio habitado pelo grupo.  

As Leis Federais nº 6.938 e 6.902, de 1981 e a 7.347, de 1985, conjuntamente, 

estabelecem a Política Nacional de Meio Ambiente e contêm normas que visam ao 

desenvolvimento social e econômico, segurança nacional e dignidade humana.  São, 

dentre outros instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento 

ambiental e a revisão das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (BRASIL, 1981). 

As normas do licenciamento ambiental federal devem ser observadas pelas legislações 

estaduais. As licenças têm a sua aplicabilidade adequada às etapas de amadurecimento 

dos empreendimentos, sendo assim categorizadas: Licença Prévia, Licença de Instalação 

e Licença de Funcionamento, expedidas pelo órgão ambiental competente. 

De acordo com a Resolução nº 4.327 de outubro de 2013 do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (CEPRAM), alterada pela Resolução nº 4.420 de novembro de 2015 do mesmo 

conselho, a competência administrativa ambiental é responsabilidade compartilhada entre 

órgãos da União, dos Estados e dos Municípios.  

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 23 dispõe sobre a competência comum da 

União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em proteger o meio ambiente e 

combater a poluição, em qualquer de suas formas. 

Em 2011, a Lei Complementar nº 140 passou a regulamentar o art. 23 da Constituição 

Federal, estabelecendo os instrumentos de cooperação entre os entes federativos, de 

forma a estabelecer as atribuições de cada um, evitando conflitos e reforçando a 

administração eficiente dos temas ligados à gestão ambiental. 

De acordo com a Constituição do Estado da Bahia cabe aos municípios garantir a proteção 

do patrimônio ambiental. Além disso, a Lei Estadual nº 10.431 de 20 de dezembro de 2006, 

prevê aos órgãos locais a execução dos procedimentos de licenciamento ambiental e 

fiscalização dos empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente degradadoras 

do meio ambiente, que sejam de sua competência originária, conforme disposições legais 

e constitucionais, bem como das atividades delegadas pelo Estado.  
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Sendo assim, aos municípios competem o licenciamento ambiental das atividades listadas 

no artigo 7º no artigo 8º, de modo que tais atividades causem impactos de caráter local, 

considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza de atividade. 

Adicionalmente aos órgãos ambientais municipais compete o licenciamento de 

empreendimentos e atividades sobre os quais houve delegação pelo estado por 

instrumento legal ou convênio (BRASIL, 1997). 

Para definir quais atividades potencialmente poluidores para as quais o licenciamento seria 

realizado no âmbito municipal foi publicada a Resolução nº 4.327/2013 do Conselho 

Estadual de Meio Ambiente (Cepram). Para todas as atividades não elencadas nessa 

resolução, o licenciamento ambiental é responsabilidade do órgão ambiental estadual, que 

no caso do estado da Bahia é o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, tais 

atividades apresentam categoricamente impacto regional. Nos casos em que o município 

não tem capacidade para proceder o licenciamento ambiental (pela inexistência e/ou 

inaptidão de órgão ambiental capacitado ou de Conselho Municipal de Meio Ambiente) 

caracteriza necessidade de solicitação da competência supletiva do Estado para o 

desempenho das ações administrativas de licenciamento ambiental. 

O novo Aeroporto de Vitória da Conquista, se enquadra como atividade no âmbito estadual 

de licenciamento ambiental. Por esse motivo a Hydros Engenharia e Planejamento Ltda 

elaborou o “Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima) 

para a Implantação do Novo Aeroporto de Vitória da Conquista”.  

Este estudo foi realizado com o objetivo de subsidiar o processo de obtenção da Licença 

de Localização do Aeroporto de Vitória da Conquista junto ao Inema, a partir de Termo de 

Referência aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente – Cepram. 

4.1. DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

O novo aeroporto de Vitória da Conquista está sendo implantado a 8,5 km do centro da 

cidade, às margens da BR 116 e possui 616 há, e irá absorver as atividades aeronáuticas 

do atual aeroporto, pois este se encontra totalmente envolvido pela malha urbana, inibindo 

a sua expansão e colocando em risco as operações aéreas.  

O novo sítio, por não apresentar interferências sobre os núcleos urbanos, deverá se 

desenvolver de forma integrada ao planejamento urbano e regional, garantindo a 

preservação do seu entorno, alocando convenientemente as diversas atividades 
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econômicas compatíveis com as atividades aeroportuárias. Será implantada uma pista de 

pouso e decolagem com 3.210 metros de comprimento e 45 metros de largura que permitirá 

operar aeronaves de classe D, do porte de B767, de Vitória da Conquista até cidades da 

Europa.  

O novo aeroporto apresenta as seguintes coordenadas geográficas aproximadas: latitude 

14º54’21,66’’ S e longitude 040º55’09,01’’ W (Figura 1). Esta área está classificada como 

zona rural de Vitória da Conquista, porém encontra-se a menos de 500 metros do limite da 

área urbana municipal.  

Figura 5 - Localização do Novo aeroporto de Vitória da Conquista 

  

Fonte: Google Earth (2018) 

De acordo com Bahia (2011) no entorno do empreendimento estão localizadas as 

seguintes comunidades: Povoado de São José/ Pé-de-galinha, adjacente à Área 

Patrimonial e às margens da BR-116; Simão, que fica a cerca de 1.500 metros da Área 

Patrimonial; Iguá e Campinhos. Próximo ainda da Área Patrimonial está localizada a 

comunidade quilombola Quatis dos Fernandes. 

Está planejada a implantação de Runway End Safety Area (RESA), ou Pista e Área de 

Segurança de 240 metros acrescido de 60 metros de faixa de segurança, conforme 

recomendação da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) nas duas cabeceiras. 
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O Sistema de Pistas terá capacidade para processar 210.000 movimentos anuais de 

aeronaves e 50 movimentos por hora.  

O Sistema Terminal de Passageiros terá 73.500,00 m2 com capacidade para processar 

aproximadamente sete milhões de passageiros/ ano. O aeroporto será implantado por 

etapas e a 1ª fase de implantação considera o atendimento da demanda estimada para o 

horizonte de 2020. A previsão de finalização de obras e início de operação era meados de 

2012, contudo as obras estão atrasadas e a previsão atual é de que abras finalizem no 

segundo semestre de 2018 (A TARDE, 2018). 

Na 1ª. Fase de Implantação estava prevista a construção de:  

a) Uma Pista de Pouso e Decolagem de 2.100 metros de comprimento e 45 metros de 

largura, uma pista de rolamento ligando a pista de pouso ao pátio de estacionamento 

de aeronaves para estacionamento de três aeronaves Classe “C”;  

b) Terminal de Passageiros com 6.645,00 m2, dimensionado para o processamento de 

300 mil passageiros/ano;  

c) Estacionamento de veículos com 4.320,00 m2; Foram previstas ainda, a construção 

de: Pátio de Estacionamento de Aeronaves para Aviação Regular e Geral, a Seção 

Contra Incêndio - SCI, Acessos, bem como a preparação de lotes para as 

Companhias Aéreas, para o Posto de Abastecimento de Combustível, entre outros. 

A 2ª. Fase de Implantação do aeroporto considera o atendimento da demanda prevista 

para o horizonte de 2025 e será necessária a ampliação dos principais componentes:  

Ampliação do pátio de aeronaves da aviação geral para estadia transitória, atendendo ao 

estacionamento de seis aeronaves de asa fixa e dois helicópteros, através do acréscimo 

de um módulo adicional ao proposto na 1ª Etapa:  

a) Ampliação do pátio de aeronaves da aviação geral, em decorrência da previsão da 

instalação de mais um hangar;  

b) Ampliação do terminal de passageiros, passando para uma área total construída da 

ordem de 5.100,00 m2;  

c) Ampliação da ordem de 300,00 m2 do pátio de equipamento de rampa, passando 

para uma área total construída da ordem de 1.400,00 m2;  

d) Ampliação da capacidade do estacionamento de veículos (usuários e funcionários), 

contemplando 164 vagas para usuários e 38 vagas para funcionários, com área a ser 

construída, com esta ampliação, da ordem de 1.300,00 m2; 
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e) Ampliação em 04 vagas de estacionamento de táxi, com área necessária para a 

ampliação com cerca de 920,00 m2, resultando numa área total de 6.420,00 m2 para 

o estacionamento como um todo;  

f) Ampliação das edificações de apoio das companhias aéreas, disponibilizando uma 

área total construída de 720,00 m2;  

g) Ampliação da capacidade do Parque de Abastecimento de Combustível das 

Aeronaves - PAA, atendendo a um consumo mensal de 89,00 m3 de combustível;  

h) Ampliação da CUT;  

i) Ampliação da edificação de serviços aeroportuários, passando a dispor 670,00 m2;  

j) Ampliação do sistema de reservação de água potável atendendo a capacidade de 

110,00 m3;  

k) Ampliação do sistema de resíduos sólidos atendendo a uma produção diária de 250 

kg;  

l) l) Ampliação do sistema de tratamento de esgoto sanitário atendendo a um volume 

de 23,00 m3; 

m) Ampliação do centro de manutenção do aeroporto, contemplando uma área total 

construída de 480,00 m2.  

Na 3ª. Fase de Implantação deverão ser construídos ou ampliados os componentes para 

o atendimento da demanda de 2030, quais sejam:  

a) Ampliação do pátio de aeronaves da aviação geral para estadia transitória, 

atendendo ao estacionamento de nove aeronaves de asa fixa e três helicópteros, 

através do acréscimo de um módulo adicional ao proposto na 1ª Etapa;  

b) Ampliação do pátio de aeronaves da aviação geral, em decorrência da previsão da 

instalação de mais um hangar;  

c) Ampliação do terminal de passageiros, passando para uma área total construída da 

ordem de 6.600,00 m2;  

d) Ampliação da capacidade do estacionamento de veículos (usuários e funcionários), 

contemplando 225 vagas para usuários e 50 vagas para funcionários, com área a ser 

construída, com esta ampliação, da ordem de 2.000,00 m2;  

e) Ampliação em 68 vagas de estacionamento de táxi, com área necessária para a 

ampliação com cerca de 1.840,00 m2;  

f) Ampliação das edificações de apoio das companhias aéreas, disponibilizando uma 

área total construída de 1.600,00 m2;  
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g) Ampliação da capacidade do PAA, atendendo a um consumo mensal de 92,00 m3 

de combustível;  

h) Ampliação da CUT;  

i) Ampliação da edificação de serviços aeroportuários, passando a dispor 750,00 m2;  

j) Ampliação do sistema de reservação de água potável, atendendo à capacidade de 

150,00 m3; 

k) Ampliação do sistema de resíduos sólidos, atendendo a uma produção diária de 335 

kg;  

l) Ampliação do sistema de tratamento de esgoto sanitário atendendo a um volume de 

31,00 m3;  

m) Ampliação do centro de manutenção do aeroporto, contemplando uma área total 

construída de 625,00 m2;  

n) Implantação da torre de controle e gerenciamento de navegação aérea;  

o) Adequação do sistema viário próximo à área terminal. 

 

4.2.1. Área a Ser Construída a Cada Equipamento do Empreendimento  

O zoneamento funcional (Figura 6) para a implantação final do Aeroporto, de acordo com 

Bahia (2011) está dividido em três grandes áreas definidas como:  

 

• Área de Movimento - sistema de pista e pátio de estacionamento de aeronaves;  

• Área Terminal do Aeroporto - sistema terminal de passageiros, carga aérea, 

parque de abastecimento de aeronaves - PAA, seção de combate a incêndio - SCI, 

sistema das companhias aéreas, comissária e torre de controle; 

• Área Secundária - sistema de aviação geral e arrendamentos comerciais, sistema 

industrial de apoio, sistema de infraestrutura básica, áreas verdes e de 

preservação, Instalações e demais serviços destinados a atividades 

complementares.  
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Figura 6 - Zoneamento Funcional do Aeroporto 

 

 
Fonte: Bahia (2011) 

A seguir são apresentados os desenhos esquemáticos para as três fases de implantação 

(2015, 2020 e 2030) assim como o desenho final de implantação.  

A Figura 7 e Figura 8 se referem ao planejamento da 1º Fase de implantação do novo 

aeroporto. 

Na Figura 9 e Figura 10 são apresentados desenhos esquemáticos para a 2ª Fase de 

Implantação. 

Para a 3ª Fase de Implantação os desenhos são apresentados na Figura 11 e Figura 12.  

As Figura 13 e Figura 14 mostram a implantação final do novo aeroporto, correspondendo 

ao aproveitamento pleno da área patrimonial. Bahia (2011) ressaltou, contudo, que o 

esgotamento do sítio acontecerá muito além de 2030, quando a capacidade de um ou mais 

componentes do aeroporto não puder ser aumentada, seja por falta de área para 

ampliação, por indisponibilidade tecnológica ou por restrições operacionais. 
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Figura 7 - 1ª Fase de Implantação 2015 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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Figura 8 - 1ª Fase de Implantação - Área do Terminal - 2015 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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Figura 9 - 2ª Fase de Implantação - 2020 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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Figura 10 - 2ª Fase de Implantação - Área do Terminal -2020 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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Figura 11 - 3ª Fase de Implantação - 2030 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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Figura 12 - 3ª Fase de Implantação - Área do Terminal- 2030 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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Figura 13 - Implantação Final 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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Figura 14 - Implantação Final - Área do Terminal 

 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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4.2.2. Instalações civis e sistema viário a ser implantado para atender ao 
tráfego de veículos individuais, de transporte e de cargas e das áreas 
destinadas para estacionamentos públicos, pátios de manobra, carga e 
descarga  

À época da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o principal acesso ao novo 

sítio aeroportuário era a BR-116, após um trecho em asfalto de pista simples com duas 

faixas de rolamento em sentidos contrários, e ainda continua sendo. Existem ainda duas 

vias secundárias em terreno natural, passando pelas comunidades de Campinhos e Simão. 

Além do aumento do fluxo de veículos pesados, é previsto o aumento gradativo da 

utilização do transporte coletivo, de veículos particulares, táxis e veículos de carga pesada. 

Foi previsto, que o acesso principal ao novo aeroporto continuará sendo pela BR-116 

duplicada e na altura de São José/ Pé-de-galinha será construído o acesso para o 

aeroporto com duas faixas de tráfego em cada pista com acostamentos, transposição em 

desnível e passeios para permitir o trânsito de pedestres.  

Quanto aos sistemas viários internos, as vias de servidão e segurança para as viaturas de 

serviço devem ser implantadas de acordo com a necessidade do aeroporto. De acordo com 

o Plano Diretor Aeroportuário (PDIR), elaborado pela Concremat em 2010, o sistema viário 

interno e de acesso externo do aeroporto pode ser compreendido da seguinte forma: 

 

• Sistema Viário Interno da Área de Apoio e Hangares  
 

Trata-se de um sistema viário interno, destinado ao trafego de veículos que precisem 

acessar as diferentes instalações das áreas de apoio e de hangares da aviação geral. Esta 

via deverá contemplar duas faixas de trafego com largura de 3,60 metros cada, totalizando 

7,20 metros.   

 

• Sistema Viário de Acesso ao Aeroporto a partir dos Acessos Urbanos 
Existentes 

 

O sítio aeroportuário previsto é cortado por uma estrada vicinal municipal, que se interliga 

com a malha viária urbana da cidade, através da qual se aventou a possibilidade de 

executar o acesso ao aeroporto, preservando assim a sua continuidade.  
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Também se encontra foi estudado o acesso através da BR-116, com duplicação da rodovia 

e transposição em desnível. Como não foi definido o acesso principal ao aeroporto no 

projeto desse empreendimento, não está prevista ligação com a BR- 116 nem tampouco 

com outras vias adjacentes ao sítio aeroportuário nas obras que estão sendo realizada 

para sua implantação.  

Em todos os casos haverá a necessidade de desapropriações de terreno, de modo a 

permitir a implantação segura da ligação no trecho em área externa ao sítio aeroportuário.  

Na parte interna foi proposto o traçado, apresentado no PDIR, no qual o mesmo circunda 

a cabeceira 33, chegando bem próximo ao limite do sítio aeroportuário. Esta proximidade 

aos limites do sítio aeroportuário tem por objetivo evitar que possam ocorrer futuras 

ocupações indevidas do sítio, bem como permitir a futura ligação com a BR-116.  

Quanto à futura Área de Terminais de Carga, Hangares e Área Industrial de Apoio, uma 

das subáreas, de acordo com o PDIR tem acesso direto à via de serviço operacional do 

pátio de aeronaves, enquanto a outra conta somente com o acesso pelo sistema viário do 

lado terrestre. Essas áreas deverão ser subdivididas em lotes pela autoridade 

aeroportuária, à proporção que surgirem interessados em se instalarem no aeroporto com 

atividades compatíveis com a destinação dessas áreas. 

 

4.2.3. Serviços Públicos 

• Abastecimento de água  

De acordo com o PDIR, a captação de água poderá ser realizada em poços artesianos a 

serem perfurados na área de estudo, tendo como base, estudos de identificação dos 

potenciais dos aquíferos da região.  

Caberá, nesse caso, estudo que verifique a viabilidade de abastecimento através do 

sistema público, considerando esta como solução mais adequada, diante da proximidade 

do sítio aeroportuário em relação a áreas já urbanizadas. 

O dimensionamento das necessidades de abastecimento de água no novo aeroporto 

(Quadro 1) foi feito com base na estimativa de consumo de água da população que 

costumeiramente circula pelo aeroporto, diariamente, como passageiros, visitantes, 

acompanhantes e funcionários, acrescidas dos consumos das demais atividades 
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desenvolvidas na área como: SCI, PAA, Hangares, Oficinas de Manutenção, parte do 

Comércio, Jardins, entre outros (CONCREMAT, 2010).  

Quadro 1 - Dimensionamento do Sistema de Abastecimento de Água 

Parâmetros para Dimensionamento 

Consumo diário, em m³, alocado a cada passageiro 0,035 

Consumo diário, em m³, alocado a cada acompanhante ou visitante 0,025 

Consumo diário, em m³, alocado a cada funcionário do aeroporto 0,08 

Tac = relação de acompanhantes e visitantes por pax, fornecida pela demanda 0,6 

Reserva de água para atender 3 dias 3 

Reserva de água para incêndio 30% da reserva 30% 

Área necessária às instalações 0,5m² para cada m³ de reservatório 0,5 

Dimensionamento da reserva e área para as instalações 

Horizontes 

Média Pax 
(bem + 

des) 
Dias 

Visitantes 
População 
Aeroporto 

Consumo 
médio dia 

em m³ 

Reserva 
em m³ 

Reserva p/ 
combate 

incêndio m³ 

Reserva 
total em 

m³ 

Área para 
as 

instalações 
em m³ 

2015 220 132 60 16 48 15 63 32 

2025 438 265 164 28 84 26 110 5 

2030 618 371 189 28 114 35 149 75 

Fonte: CONCREMAT (2010) 

As alternativas de suprimento de água para atendimento à demanda do aeroporto foram 

determinadas de acordo com as características do abastecimento local avaliadas como 

mais adequadas para o sítio escolhido. Previu-se que nos projetos deveriam ser 

consideradas formas de aproveitamento das águas de chuvas, reciclagem e reuso da água 

utilizada (CONCREMAT, 2010).  

 

• Tratamento dos resíduos sólidos e previsão de reuso de efluentes  
 

Segundo os estudos todo o resíduo sólido produzido deverá ser armazenado em local 

adequado, composto de um galpão com setores de armazenamento intermediário e 

temporário de resíduos sólidos.  

No que se refere ao esgotamento sanitário, o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário 

deverá ser feito por etapas, de modo a atender às demandas de tratamento nos horizontes 

de planejamento definidos.  

Embora o PDIR faça previsão de solução através de fossa em um primeiro momento, é 

recomendado que seja feito estudo que avalie a adequação e conveniência de previsão de 
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estação elevatória que venha a ser interligada ao sistema público de esgotamento 

sanitário.  

 

• Esgotamento Sanitário 
 

Segundo o PDIR, a área reservada à implantação do sistema de tratamento de esgoto 

sanitário contempla dois lotes de 25 m de frente por 50 m de profundidade, resultando 

numa área de 2.500,00 m². 

A implantação está prevista para ocorrer em etapas, de modo a atender às demandas de 

tratamento no tempo. Embora no PDIR seja cogitada a possibilidade de captação e 

tratamento de efluentes domésticos por meio de fossa o EIA recomendou a avaliação da 

interligação com o sistema público de esgotamento sanitário. 

 

• Energia Elétrica 
 

O sítio aeroportuário proposto, pela proximidade, pode se beneficiar da prestação dos 

serviços básicos à comunidade de São José/ Pé-de-Galinha. 

 

• • Telemática/Telecomunicações 
 

O dimensionamento do Sistema de Telecomunicações foi feito de forma a identificar o 

número de ramais necessários para atender a todas as atividades do aeroporto, incluindo 

telefone, telex, fax e e-mail. O modelo empregado leva em consideração o número de 

passageiros na hora-pico, os movimentos de aeronaves, além de índices e parâmetros.  

 

4.1. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Dentre as justificativas na implantação de um novo aeroporto destaca-se o bem-estar da 

população do município de Vitória da Conquista, uma vez que o aeroporto existente se 

encontra totalmente envolvido pela malha urbana. Ressalta-se ainda o papel estratégico 

que o município de Vitória da Conquista possui no cenário do transporte aéreo nacional e 

regional, destacadamente no estado da Bahia e pela demanda motivadora para sua 

operação e desenvolvimento, já que o empreendimento visa o transporte de pessoas e 

cargas.  
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Segundo Bahia (2011) a condição de centro indutor de desenvolvimento apresentado por 

Vitória da Conquista para a promissora região Sudoeste da Bahia por si só justificaria a 

estruturação de um sistema de transportes mais robusto para o Município.  

Tal dinâmica destacada por Bahia (2011) se repercute no próprio contexto de Vitória da 

Conquista e nos outros municípios da região e tende no médio prazo a aumentar a sua 

importância na medida em que a infraestrutura de suporte se amplie e que sejam 

sedimentadas ou ativadas atividades integrantes da sua base econômica com o 

indispensável desenvolvimento social.  

Essa afirmação se assenta na leitura de contexto e na leitura prospectiva de cenários para 

Vitória da Conquista que apontam, com segurança para a manutenção das condições 

atuais na pior hipótese, ou para a ampliação da sua base produtiva, sobretudo na 

agricultura - atividade já há tempo consolidada - e no setor de serviços. Especificamente 

sobre a demanda associada ao empreendimento há que se considerar a economia regional 

com seus produtos e a relação com outros mercados.  

O setor mais dinâmico, apontado pelo PDIR, é o de serviços, seguido do setor 

agropecuário, com destaque para a fruticultura e pecuária. Do mesmo modo, a produção 

de insumos agrícolas, a indústria leve de têxteis e alimentos, o setor farmacêutico e de 

componentes agrícolas apresentam importância econômica. Os ramos de atividades de 

maior importância para a economia municipal como ressaltado no PDIR geram em regra 

dois tipos de bens de interesse direto:  

1. os destinados às comercializações no País, incluídos produtos de alto valor 

agregado, como a fruticultura e 

2. os destinados à distribuição fora da região, que incluem os produtos beneficiados 

ou industrializados como carne e seus derivados, laticínios, bebidas e alimentos 

em geral, além de bens de consumo durável. São a estes associados produtos 

importados do Brasil e do exterior, como bens de capital, medicamentos e 

vacinas, ferramentas, bebidas e alimentos, equipamentos de telecomunicações, 

de informática, eletrônicos em geral, vestuário, calçados e autopeças.  

O PDIR indica que a criação de um Centro de Logística e o projeto de expansão comercial 

como sendo capazes de dinamizar o fluxo de cargas a serem transportadas pelo modal 

aéreo. Com isso espera-se uma maior organização na distribuição de mercadorias e a 

expansão comercial. São, pelas características, alavancas para a integração do Município 
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a um contexto mais amplo que envolve a região Sudoeste da Bahia e a microrregião de 

Pedra Azul em Minas Gerais, e mesmo o Nordeste.  

Esses projetos combinados a uma estratégia de desenvolvimento econômico e social e de 

qualificação urbanística poderão de fato ter expressividade em um projeto maior de 

desenvolvimento urbano e regional, como cita Bahia (2011).  

Cabe ainda informar a menção, no PDIR, de uma estação aduaneira interior (EADI) que 

junto ao Centro de Logística impulsionaria o Município a uma perspectiva de afirmação 

enquanto polo de exportação (no ramo da fruticultura especialmente), sendo considerada, 

pelo Plano como uma proposta ainda embrionária. Quanto à demanda de voos para 

transporte de passageiros, é apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2 - Fluxo de Passageiros 

  

Fonte: Estudo de Demanda Detalhada dos Aeroportos Brasileiros 2005; Demanda Observada; Previsão – EIA (2011) 

Quadro 3 - Curva de Tendência de Fluxo de Passageiros Aeroviários 

 

Fonte: Concremat (2010)  

 

Dom Int. Total Dom Int. Total

2005 - - - - - - - 28.847 -

2010 33.182 - 33.182 3.607 - 3.607 36.789 70.91 33.40%

2015 45.362 - 45.362 5.063 - 5.063 50.425 97.193 37.10%

2025 84.579 - 84.579 8.688 - 8.688 93.267 93.267 85%

REGULAR NÃO REGULAR
TOTAL

DEMANDA OBSERVADA 

(Reg+N-Reg)
Var (%)ANO
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A nova estrutura aeroportuária provocará intenso impacto na matriz de transportes, sem, 

entretanto, concorrer com o modal rodoviário, tendo em vista a localização geográfica 

estratégica de Vitória da Conquista O transporte rodoviário e aeroviário funcionarão de 

modo complementar dando maior envergadura à estrutura de transportes regional (BAHIA, 

2011).  

Além da integração e complementaridade com o modal rodoviário, afirma-se que o novo 

aeroporto possibilitará que Vitória da Conquista ocupe uma posição mais promissora na 

polarização regional e, inclusive, com redes de maior abrangência integrada pelo modal 

aeroviário.  

Por fim, cabe destacar que o aeroporto atual de Vitória da Conquista foi incluído no Sistema 

Estadual de Aeroportos, atendendo ao Plano Aeroviário Estadual - PAEBA, devido ao alto 

potencial econômico verificado no Município, que tem apresentado expectativa de 

crescimento contínuo de demanda por transporte aéreo regular nos próximos anos. 

O PDIR demonstrou a necessidade de expansão do atual aeroporto de Vitória da 

Conquista, inviabilizado pela sua localização, devido a demanda crescente de viagens. O 

atual sítio aeroportuário está cercado pela malha urbana, não tendo área disponível para 

expansão, confirmando a necessidade de implantação da nova unidade aeroportuária. 

Inserido nesse contexto urbano adensado e com estrutura urbanística que seguramente 

não comporta o tráfego de cargas que constitui a demanda regional potencial, a estrutura 

aeroportuária existente não atende às necessidades atuais e nem futuras.  

Foi ressaltado no PDIR, a economia do Município vem crescendo desde 1990 pelo avanço 

de alguns setores como de cerâmica, mármore, óleo vegetal, produtos de limpeza e 

estofados, assim como das micro indústrias, instaladas por todo o Município, gerando 

trabalho e renda. Mais recentemente verifica-se o desenvolvimento da agroindústria e 

exploração mineral.  

O Município tem uma população estimada pelo IBGE de 338.885 habitantes, para 2018 

(era de 306. 866 habitantes em 2010) e sendo a terceira maior população do estado da 

Bahia. Sua microrregião, em 2010, concentrava aproximadamente o dobro da população 

do município de 626.807 habitantes. Dentre os fatores propulsores do seu crescimento 

destacam-se a convergência da malha viária com rodovias federais (BR-116, BR-415 e 

BR- 407) e estaduais (BA-263 e BA-265), a infraestrutura de serviços, a oferta de 

estabelecimentos de ensino superior com diversidade de opções de cursos.  
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O novo aeroporto em Vitória da Conquista será, portanto, um reforço adicional importante 

para consolidar um processo de desenvolvimento regional com bases sólidas, apoiado por 

um centro urbano de médio porte, estruturado por uma rede de serviços e infraestrutura de 

alcance regional. Essa dinâmica local trazida com os novos investimentos programados 

para Vitoria da Conquista poderá certamente vir a estabelecer novas relações de 

complementaridade com os centros urbanos vizinhos, com ganhos para toda a região.   

4.2.4. Localidades com ligações com o Aeroporto 

O principal acesso à área do novo aeroporto é a BR-116 e é principalmente através desta 

rodovia que a cidade de Vitória da Conquista estabelece a conexão com a área rural onde 

está sendo implantado o aeroporto.  

Na altura da comunidade de São José/ Pé-de-galinha existem acessos secundários ao sítio 

do empreendimento, localizado a menos de 1 km desta comunidade.  

São também verificados acessos secundários, por vias não asfaltadas, ao sítio do 

empreendimento pelas comunidades de Campinhos e Simão pelo flanco norte. Por Iguá, à 

sudoeste da área do empreendimento, há uma via secundária acessível apenas por 

veículos com tração 4x4 e outra via principal, que liga esta vila à comunidade de São José/ 

Pé-de-galinha, com boas condições de acesso, porém não asfaltada, por onde trafegam 

ônibus públicos.  

 

4.2.5. Áreas Verdes e/ou Áreas de Proteção Ambiental 

O projeto do aeroporto previu áreas verdes circundando os lotes de Parque de 

Abastecimento de Combustível das Aeronaves, de modo a garantir condições de 

segurança, evitando a implantação próxima de outras facilidades.  
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4.3. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO E INFLUÊNCIA DO 
EMPREENDIMENTO 

Segundo a Resolução nº 01/1986 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) a 

delimitação das Áreas de Influência de um determinado projeto é um dos requisitos legais 

e indispensáveis para avaliação de impactos ambientais e é de grande importância para o 

direcionamento da coleta de dados, voltada para o diagnóstico ambiental.  

Tais áreas são aquelas afetadas direta ou indiretamente pelos impactos provocados pelo 

empreendimento. Estas áreas devem ser consideradas durante as suas fases de 

planejamento, construção e operação e assumem tamanhos diferenciados dependendo da 

variável ambiental considerada nos meios físico, biótico e antrópico.  

Como recomendado, de acordo com Bahia (2011) essa definição partiu da caracterização 

do empreendimento, sendo consideradas as áreas abrangidas pelos Planos de 

Zoneamento de Ruído, Zona de Proteção do Aeródromo e a área abrangida pela Área de 

Segurança Aeroportuária, de acordo com o que estabelece a Resolução n° 4, de 09 de 

outubro de 1995 do Conama, além dos componentes físico, biótico e socioeconômico.  

Dessa forma, na definição da Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta 

(AID) e Área de Influência Indireta (AII) foram analisados os dados do meio físico, meio 

biótico e os estudos socioeconômicos, como segue.  

4.3.1. Área Diretamente Afetada - ADA  

A delimitação da ADA, realizada em Bahia (2011), compreendeu a área construída do 

empreendimento e as áreas de entorno que poderão sofrer intervenção direta, delimitadas 

pela projeção das curvas de ruído.  

Segundo Bahia (2011) a ADA é composta pela área patrimonial e as áreas compreendidas 

dentro dos limites das projeções de curva de ruído 1 e 2 para este empreendimento. Tal 

área representa então 10,11 km2, de modo que apenas a área patrimonial apresenta 6,16 

km2 e encontram-se localizada na altura do km 1.074 da BR-116, próximo ao Povoado São 

José, conhecido como Pé-de-galinha no sentido Vitória da Conquista - Rio de Janeiro.  

A Figura 15 apresenta a ADA comum aos três meios (físico, biótico e socioeconômico).  
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Figura 15 - Área Diretamente Afetada (ADA) do Empreendimento 

 

Fonte: Bahia (2011) 

4.3.2. Área de Influência Indireta - AII e Área de Influência Direta - AID - Meio 
Físico e Meio Biótico 

A Figura 16 apresenta a AII e AID para os meios físico e biótico.  
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Figura 16 - Área de Influência Indireta - AII e Área de Influência Direta - AID - Meio Físico e Meio Biótico 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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4.3.3. Área de Influência Indireta - AII e Área de Influência Direta - AID - Meio 
Socioeconômico  

Em relação ao meio socioeconômico, a AII foi definida por Bahia (2011) como todo o 

território do município de Vitoria da Conquista, tendo em vista que o Município como um 

todo receberá os impactos diversos.  

Trata-se de uma área que abrange a AID, sendo aquela que pode ser potencialmente 

atingida pelos impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento.  

O aeroporto hoje existente será substituído pelo novo aeroporto, sendo considerada, 

segundo informação da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, à época da realização 

do EIA, a possibilidade de implantação neste sítio, do Centro Administrativo Municipal.  

A AID do meio socioeconômico é a área composta pelo Distrito Sede de Vitoria da 

Conquista e o Distrito de Iguá e apresenta uma área de 1002,46 km2.  

A área citada é a que deverá sofrer impactos diretos da implantação e operação do 

empreendimento, sejam na infraestrutura de serviços em seu distrito sede, como também 

nas áreas próximas aos canteiros de obra.  

Durante a fase de operação também serão estas áreas que sofrerão impactos diretos pela 

expansão ou diminuição de estruturas de apoio às atividades do novo aeroporto, aos 

viajantes (hotéis, restaurantes, serviços diversos) e empregos diretos e indiretos. 

A Figura 17 apresenta os limites das AII e AID do meio socioeconômico.  
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Figura 17 - Áreas de Influência Direta - AID e Área de Influência Indireta - AII Empreendimento 
- Meio Socioeconômico  

 

Fonte: Bahia (2011) 

4.3.4. Área do Entorno do Empreendimento - AEE  

Bahia (2011) identificou as áreas do entorno do futuro aeroporto que sofrerão impactos 

diretos de forma mais intensa, decorrentes da proximidade das áreas das futuras obras e 

de áreas que deverão ter alteradas e diversificadas as atividades econômicas e o uso do 

solo.  

A área que foi considerada como AEE envolve as localidades de Iguá, São José/ Pé-de-

Galinha, Campinhos, Simão e Quatis dos Fernandes (Figura 18).  
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Figura 18 - Área do Entorno do Empreendimento (AEE) 

 

Fonte: Bahia (2011) 

4.3.4.1. Meio Físico  

• Ocorrência e extensão de processos geomorfológicos ativos tais como 

transporte de materiais, processos erosivos e de assoreamento. 

A composição da paisagem está permanentemente sendo trabalhada por processos 

erosivos ou deposicionais, desencadeados por forças exógenas associadas às condições 

climáticas existentes ao longo de grandes períodos.  

Os fatores controladores dos processos erosivos específicos, na área de estudo, indicam 

a predominância de um fluxo superficial laminar, o qual pode gerar processos erosivos 

discretos, uma vez que o solo local se encontra seco na maior parte do ano e seu balanço 

hídrico anual é negativo.  
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Nas áreas mais deprimidas, próximas ao lençol freático, dificilmente o solo encontra-se 

saturado, atuando, portanto, como uma esponja, dificultando o escoamento superficial, 

com significativo potencial erosivo, podendo resultar em feições erosivas.  

O risco de erosão na área de estudo e na região de Vitória da Conquista como um todo é 

classificado como baixo e muito baixo, respectivamente.  

Esta análise realizada no âmbito do Estudo de Impacto Ambiental baseou-se no Mapa de 

Risco de Erosão do estado da Bahia, apresentado no item referente à geomorfologia das 

áreas de influência do empreendimento, do Diagnóstico Ambiental Consolidado do EIA. Os 

eventos de assoreamento concentram-se no período chuvoso (de novembro a janeiro), 

quando há uma maior probabilidade de desbarrancamento das margens de rios, além do 

agravamento de processos erosivos nas encostas.  

Os eventos de assoreamento concentram-se no período chuvoso (de novembro a janeiro), 

quando há uma maior probabilidade de desbarrancamento das margens de rios, além do 

agravamento de processos erosivos nas encostas. 

• Interferência nos processos hidrológicos e nos recursos hídricos superficiais 

e subterrâneos 

Regionalmente o regime hidrológico das áreas afetadas pelo empreendimento em questão 

compreende as bacias do médio rio Pardo, atingindo uma pequena parcela da bacia do rio 

Contas, uma vez que o município de Vitória da Conquista representa um divisor de águas 

destas duas bacias.  

Ambas AID e ADA, de acordo com o EIA do empreendimento, estão totalmente inseridas 

na bacia do rio Pardo e estudos dos aspectos qualitativos focaram os cursos d’água destas 

áreas. Já a avaliação das potencialidades em água subterrânea foi obtida a partir da 

análise de aspectos geológicos, hidrogeológicos e de poços tabulares existentes na região.  

De modo geral, Bahia (2011) considerou que os terrenos destas áreas se caracterizam por 

permitir escoamento superficial muito baixo, em decorrência do relevo, que varia de plano 

à suavemente ondulado, com composição predominantemente arenosa e elevada permo-

porosidade.  

O escoamento superficial de fluidos se dá geralmente de forma laminar difusa, dominando 

assim os processos de infiltração, exceto em vertentes do recorte das drenagens expostas 

a maiores declividades, onde o escoamento pode se processar de forma laminar ligeiro a 
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concentrado, especialmente sobre os solos desnudos e/ou desprotegidos, favorecendo 

assim processos de lixiviação.  

• Interferência na Qualidade do Ar resultante das emissões atmosféricas e de 

particulados ocorridas durante as atividades 

A direção e intensidade do vento, associada ao balanço hídrico negativo na maior parte do 

ano, podem atuar de modo significativo na dispersão de material particulado na atmosfera.  

Entretanto, apesar do balanço hídrico negativo, os ventos na AID e AII, foram considerados 

em Bahia (2011) como de baixa intensidade, desfavorecendo o transporte de poluentes 

atmosféricos a longas distâncias.  

Como a direção média e de rajadas são predominantes de Sudeste a Norte, estas são as 

áreas que deverão ser monitoradas com maior rigor, principalmente quanto à prática de 

queimadas, atividades industriais e ao tráfego de veículos em estradas não asfaltadas, 

próximas ao empreendimento. 

De acordo com Bahia (2011) as emissões atmosféricas decorrentes das futuras atividades 

do novo aeroporto, na localização proposta, não serão transportadas pelas correntes de 

vento para a cidade de Vitória da Conquista. Contudo, o povoado de Iguá, por conta da 

sua proximidade com esse sítio e sua localização no quadrante W-SW, receberá a maior 

carga atmosférica, principalmente nos meses de verão, sendo somada a esta carga as 

emissões oriundas da cidade de Vitória da Conquista. Processo semelhante ocorrerá no 

distrito de Pradoso e nos povoados de Serrinha e Baixão, situados a NW, os quais 

receberão maior carga atmosférica durante o inverno.  

A afetação relacionada à qualidade do ar e a localização proposta para o novo aeroporto 

de Vitória da Conquista incidem sobre um número reduzido de povoados, todos 

apresentando um pequeno contingente populacional, quando comparado aos outros sítios 

locacionais propostos. 

• Identificação qualiquantitativa dos ruídos decorrentes da implantação e 

operação do empreendimento, estimando a área de influência da curva de 

ruído, considerando as comunidades de entorno. 

Através da Análise de Ruído na AID realizada por Bahia (2011), foi definida a necessidade 

de monitoramento da poluição sonora em etapas futuras, as quais correspondem às fases 

de implantação e operação. No entanto, com base nos dados coletados em campo, obteve-

se um registro histórico para possíveis comparações futuras. A avaliação dos ruídos 
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decorrentes das atividades operacionais do aeroporto foi fundamentada nas curvas 

isofônicas do Plano de Zoneamento de Ruído - PZR do Aeroporto de Vitória da Conquista. 

Através de medições realizadas no âmbito da elaboração do EIA, medições essas 

realizadas em áreas próximas às cabeceiras da pista do atual aeroporto, foram observadas 

níveis de pressão sonora média na ordem de 80 dB(A), durante os pousos e decolagens 

de aeronaves.  

Tais medições foram feitas em frente a residências localizadas em ambos os lados desta 

pista, as quais excederam em 5 e 15 dB(A), os valores das curvas de ruído 1 e 2, 

apresentados no PZR do novo sítio aeroportuário.  

Destaca-se, que esta avaliação sonora considerou parte do povoado de São José/ Pé de 

Galinha e residências localizadas na Fazenda Gávea (cabeceira oposta da pista de pouso 

e decolagem), como áreas inadequadas à ocupação residencial, seguindo as deliberações 

estabelecidas pela legislação que rege o sistema aeroviário (Norma NBR 10151- 2000 da 

Resolução nº 001/90 do Conama; e a Portaria N° 1141/GM5, de 8 de dezembro de 1987, 

do Ministério da Aeronáutica). A Figura 19 registra a abrangência das curvas de ruído 1 e 

2 em relação às comunidades do entorno do empreendimento  

Figura 19 - Curvas de ruído 1 e 2 em relação às comunidades 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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4.3.4.2. Meio Biótico  

• Extensão da vegetação nativa a ser afetada  

De acordo com Bahia (2011) a vegetação nativa a ser afetada está inserida na área 

patrimonial do empreendimento.  

Entretanto, está prevista no PDIR, a manutenção de áreas de mata, as quais deverão sofrer 

pouca influência do empreendimento. As áreas de vegetação nativa, existentes na ADA 

correspondem a pequenos fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual (mata de cipó). 

 

• Afetação de áreas de reprodução, deslocamento, refúgio e dessedentação da 

fauna  

Segundo Bahia (2011), em empreendimentos do porto do novo aeroporto de Vitória da 

Conquista, a biota local pode ser afetada em diferentes níveis de intensidade. No entanto, 

alguns grupos animais como Aves e Mamíferos são mais intensamente afetados.  

Para ambos os grupos mencionados, as AID e ADA consistem de uma matriz campestre, 

resultado de atividades agropecuárias extensivas. Nestas áreas também se encontram 

pequenos fragmentos de mata de cipó e, em alguns pontos, áreas brejosas.  

No ambiente campestre, espécies dos diversos grupos tróficos, exploram os poucos 

estratos vegetacionais disponíveis. Junto ao solo, os tinamídeos (Crypturellus tataupa, C. 

parvirostris e Nothura maculosa), forrageiam sementes e frutos. São espécies de interesse 

cinegético, sendo alvo de caça.  

Bahia (2011) identificou ainda na AID, espécies que se agrupam em grandes bandos e 

realizam pequenos movimentos em ambientes campestres, são elas: o tico-tico 

(Zonotrichia capensis), o chupim (Molothrus bonariensis) e os columbídeos - a picuí 

(Columbina picui), a asa-branca (Patagioenas picazuro), a pomba-galega (Patagioenas 

cayenensis), a rolinha-caldo-de-feijão (Columbina talpacoti) e a avoante (Zenaida 

auriculata).  

Aves de maior porte e de interesse em empreendimentos aeroviários também foram 

registradas na AID, tais como urubus e gaviões que forrageiam em vôos altos, buscando 

seu alimento. Carcaças de gado morto atraem urubus-de-cabeça-preta (Coragyps atratus), 

urubusde-cabeça-vermelha e caracarás (Caracara plancus) (BAHIA, 2011).  
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Urubus-de-cabeça-preta, como a maioria das espécies de aves, têm o olfato pouco 

desenvolvido, ao contrário do urubu-de-cabeça-vermelha (Cathartes aura); desta forma, 

C.atratus localiza carcaças de animais mortos visualmente, por detecção direta ou por 

observar a movimentação de vários indivíduos de C. aura que, por serem olfativos, muitas 

vezes localizam este tipo de recurso antes.  

Pequenos bandos do periquito-da-caatinga (Aratinga cactorum) são vistos freqüentemente 

voando sobre as áreas campestres que predominam na AID e AII, onde utilizam áreas com 

a presença de árvores e arbustos altos para se alimentar de frutos e sementes.  

Embora, de acordo com Bahia (2011), os fragmentos de mata de cipó da AID apresentem-

se bastante alterados, sendo tal constatação mais evidente quando se observa o estrato 

sub-bosque, agora pouco desenvolvido, muitas espécies de aves, características deste 

estrato foram registradas, como, por exemplo, o canário-do-mato (Basileuterus flaveolus), 

a choca-do-norte (Sakesphorus cristatus), o chorozinho-de-asa-vermelha (Herpsilochmus 

sellowi), o choro-boi (Taraba major), a chocabarrada-do-nordeste (Thamnophilus 

capistratus) e a choca-do-planalto (T. pelzelni).  

Estratos intermediários entre o solo e o dossel são utilizados por outra gama de aves, os 

dendrocolaptídeos como o arapaçu-do-cerrado (Lepidocolaptes angustirostris), o 

picapauzinho-anão (Veniliornis passerinus), o pica-pau-anão-pintado (Picumnus 

pygmaeus) e o pica-pau-de-topete-vermelho (Campephilus melanoleucos), os quais se 

alimentam de insetos que habitam a casca de troncos e galhos e escondidos em epífitas.  

Na AID não foram encontradas áreas paludosas (alagadas) próximas aos pontos de 

amostragem. No entanto, algumas espécies como a polícia-inglesa-do-sul (Sturnella 

superciliaris) e o garibaldi (Chrysomus ruficapillus), foram registradas, embora estas não 

sejam essencialmente paludícolas, as mesmas costumam ocorrer em áreas mais úmidas 

(BAHIA, 2011). 

Bahia (2011) não identificou sítios específicos de nidificação da avifauna local, uma vez 

que esta nidifica em toda a região; não houve também a identificação de nidificações em 

colônia. Do mesmo modo, não há áreas especiais que sejam refúgios ou pontos de pouso 

e dessedentação de espécies migratórias. A avifauna registrada nas AII e AID oferecem, 

no geral, pouco risco à aeronavegação, uma vez que as espécies de aves migratórias que 

podem ocorrer na região, a juruviara (Vireo olivaceus) e a andorinha-serradora 

(Stelgidopteryx ruficollis), não são categorizadas como de alto risco, pois seus vôos são 

curtos e de baixa altura.  
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Para a definição das áreas de influência da mastofauna, foram consideradas as afetações 

em áreas de reprodução, deslocamento, refúgio e dessedentação. Essas afetações são 

decorrentes das alterações permanentes no ambiente que modificam a paisagem natural 

restringindo a conexão (corredores ecológicos) de áreas vegetadas, além da poluição 

sonora devido às operações de pouso e decolagem e do aumento do tráfego de veículos 

particulares e transporte público para acesso ao aeroporto. Podem também resultar de 

interferências no hábito dos animais por conta dos sistemas de iluminação (BAHIA, 2011).  

O EIA registrou a presença da onça-parda (Puma concolor) com implicações na defifição 

nas áreas de influência. 

Das oito espécies de mamíferos registrada, no âmbito do EIA, através de dados primários 

na AID do empreendimento, destaca-se o gato-do-mato-grande (Leopardus pardalis) 

quanto à dependência em relação à floresta. As demais espécies registradas possuem 

maior plasticidade ambiental. Foi identificado também o tatu-galinha (Dasypus 

novemcinctus).  

O registro de duas espécies com dieta essencialmente carnívora, caracterizando 

predadores de topo de cadeia, demonstra certa integridade nas relações ecológicas 

propiciando a manutenção dos fragmentos da AID do empreendimento (SCHNEIDER, 

2000).  

Segundo Schneider (2.000) apud Bahia (2011) dentre os herbívoros registrados, o veado-

catingueiro (Mazama gouazoubira) apresenta hábito pastador enquanto que o tapiti 

(Sylvilagus brasiliensis) apresenta hábito podador. Ambas as espécies têm gramíneas em 

sua dieta (REIS et al., 2010).  

Das oito espécies registradas através de dados primários na primeira campanha realizada, 

no âmbito do EIA, na estação chuvosa na AID do empreendimento, pelo menos sete delas 

apresentaram hábito solitário sendo que sobre o rato do gênero Akodon não há informação 

disponível em literatura quanto a este hábito.  

Quanto ao período de atividade, pelo Estudo de Impacto Ambiental apenas o veado-

catingueiro (M.gouazoubira) apresentou atividade diurna, enquanto que seis outras 

espécies (D.novemcinctus, Cerdocyon thous, Leopardus cf. pardalis, Puma concolor e 

S.brasiliensis) apresentaram período de atividade noturno, sendo que o tatu-galinha 

(D.novemcinctus) e a raposa (C.thous) apresentam também período de atividade 

crepuscular e o rato do gênero Akodon possui padrão de atividade em ambos os turnos.  
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Segundo Bahia (2011) não foram identificados, aparentemente, sítios de reprodução, ou 

áreas específicas de deslocamento e de refúgio de mamíferos, apenas algumas áreas 

alagadiças que possam ser utilizadas como áreas de dessedentação (Figura 20).  

Figura 20 - Brejo Registrado na AID, Exemplo de Área Utilizada para Dessedentação por 
Mamíferos 

 

Fonte: Bahia (2011) 

• Fragmentação/conexão de áreas de vegetação e de corredores ecológicos  

Os fragmentos florestais identificado por Bahia (2011) nas AID e AII correspondem e 

elementos importantes para a sobrevivência da fauna local, contudo os mesmos 

apresentam pequenas áreas e encontram-se desconexos, o que pode inviabilizar alguns 

remanescentes populacionais, ou restringir a ocorrência de espécies sensíveis a esta 

fragmentação.  

Por outro lado, a ausência de conectividade entre as manchas de vegetação nativa é um 

aspecto preocupante para manutenção do fluxo gênico populacional destes grupos 

animais.  

Tendo como base a composição da avifauna, percebe-se que algumas espécies são 

fortemente associadas a ambientes florestais, como os grupos de beija-flores da subfamília 
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Phaethorninae (Phaethornis spp. e Anopetia gounellei), os quais não foram registrados nas 

matas amostradas da AID (BAHIA, 2011).  

Dessa forma, a distância existente entre os fragmentos da AID se mostrou determinante 

para a ausência de registros de algumas destas espécies de beija-flores, pois embora este 

grupo de aves apresente boa capacidade de voo, sua capacidade de trafegar entre áreas 

abertas é baixa.  

Analisando a fauna de mamíferos, percebeu-se que a maioria das espécies registradas na 

AID apresenta hábitos terrícolas, fato este que pode estar diretamente relacionado à 

ausência de fragmentos florestais de tamanho significativo e à falta de conectividade entre 

os fragmentos mais conservados.  

A região do novo aeroporto consiste em uma área altamente antropizada, com a presença 

de fragmentos florestais isolados e áreas de brejo ou áreas alagadas. Não existem 

elementos paisagísticos significativos a serem comprometidos, com exceção dos 

fragmentos florestais passíveis de supressão. No entanto, estes são relativamente 

pequenos e desconexos, não suportando comunidades faunísticas sensíveis a alterações 

ambientais.  

De forma geral, as áreas de influência do empreendimento, em especial a AID e a ADA, 

apresentaram no EIA uma dinâmica ecológica composta basicamente por espécies 

generalistas de elevada plasticidade ambiental.  

Contudo, algumas espécies raras ou ameaçadas de extinção, foram registradas nestas 

áreas, indicando que, ao menos nos fragmentos florestais, esta complexidade pode ser 

mais elevada.  

Tal característica pode ser justificada pelos aspectos explicitados no item anterior, os quais 

remetem à estrutura da paisagem natural e ao seu arranjo altamente simplificado, aspectos 

que não favorecem a ocorrência de uma estrutura ecológica complexa, exceto nos 

fragmentos florestais de vegetação nativa. Portanto, apresentam sua complexidade 

comprometida, uma vez que a maioria dos grupos faunísticos registrados não apresentam 

exigências ambientais peculiares, como os mamíferos predadores de topo de cadeia, bem 

como aves e insetos com alimentação especializada.  

Por estar localizada em área plana e no divisor das sub-bacias hidrográficas do Riacho 

Santa Rita e do Riacho do Quati, a área patrimonial do empreendimento não afeta área de 

APP. Entretanto, destaca-se a presença de brejos em áreas adjacentes que merecem 
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especial atenção pela significativa importância ecológica local. O Sítio São José/ Pé-de-

galinha não está inserido em Unidade de Conservação, embora se encontre próximo ao 

limite da zona de amortecimento do Parque Municipal da Serra do Peri-Peri.  

4.3.4.3. • Meio Socioeconômico  

• Interferência nos principais usos e ocupação do solo  

Cerca de 90% da área patrimonial do aeroporto contém pastagem e usos ocasionais de 

culturas temporárias para subsistência (BAHIA, 2011). À época da realização do EIA esta 

área pertencia a 17 proprietários que teriam suas propriedades desapropriadas e 

receberiam a indenização devida.  

O estudo socioeconômico considerou que na fase de implantação do empreendimento a 

população local não será significativamente afetada pela circulação de veículos envolvidos 

na obra. Durante a fase de operação considera que o fluxo poderá ser normalizado, pois é 

prevista a construção de um acesso específico.  

• Áreas susceptíveis de serem submetidas à forte pressão migratória, 

demográfica ou ocupacional  

A alteração na dinâmica de ocupação e uso do solo com a implantação do novo aeroporto 

certamente se dará em todos os bairros, vilas e povoados existentes na AEE.  

Bahia (2011) considerou que em uma abordagem mais estrutural é possível inferir 

mudanças que poderão advir de decisões projetuais capazes de induzir alterações na 

estrutura fundiária, valorização/ desvalorização imobiliária, modificações na configuração 

do uso e ocupação do solo. Como exemplos têm-se a definição do principal acesso ao 

aeroporto e possíveis alterações na legislação urbanística.  

São José/ Pé-de-galinha tem sua dinâmica de crescimento associada ao fluxo de 

passagem que poderá se intensificar com a implantação do novo aeroporto. Contudo, essa 

comunidade tende a ser adensada no médio prazo.  

A disponibilidade de áreas para ocupação e o razoável atendimento de serviços e 

infraestrutura básica e a possibilidade de criação de postos de trabalho com atividades que 

venham a se desenvolver ao longo da BR-116 e proximidades podem favorecer a atração 

de população.  
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Campinhos teve seu processo de crescimento e desenvolvimento ligados diretamente à 

condição de entroncamento do anel rodoviário com a BR-116 e ao funcionamento do 

aeroporto existente. É notável a aderência de Campinhos ao tecido urbano mais 

consolidado da cidade, sendo considerado um bairro de Vitória da Conquista. O bairro é 

provido de uma estrutura de comércio e serviços, abrigando inclusive equipamentos de 

atendimento em uma escala para além do próprio bairro. Associada a esta característica, 

tem-se que o bairro se expande a mercê de um grande parcelamento implantado, embora 

sem infraestrutura, com inúmeros vazios ainda disponíveis para ocupação. Mesmo a 

comunidade sendo atendida por estabelecimentos de saúde e educação, por sistemas de 

transporte público e energia elétrica, por exemplo, os sistemas de coleta de lixo e sistemas 

de coleta e tratamento de esgoto são deficientes ou inexistentes, podendo contribuir de 

modo efetivo para a degradação ambiental local.  

Simão é, sem dúvida, a comunidade com maior probabilidade de modificação na sua 

estrutura urbanística. A ocupação, como em regra na AEE, é horizontal e não apresenta 

sinais de expansão e muito menos de verticalização. Desenvolve-se organicamente ao 

longo das vias existentes, sem parcelamento do tipo loteamento em um processo 

caracterizado como de distensão. Nas áreas mais periféricas as casas são um pouco mais 

precárias, mas não se diferenciam muito no padrão, evidenciando mais um estágio de 

consolidação do que propriamente uma condição de precariedade tipológica frente ao que 

é edificado nas áreas com melhor infraestrutura. No entorno do povoado encontram-se 

áreas de pastagem. 

• Interferência em vias de acesso 

Para uma avaliação mais precisa e completa da interferência do aeroporto na estrutura 

viária existente Bahia (2011) precisou considerar as alternativas de aceso possíveis para 

o novo aeroporto. É certo que o aumento do fluxo de veículos ocorrerá em razão da 

natureza e porte do empreendimento, mas poderá ser maior ou menor a depender da 

decisão quanto ao melhor acesso e a suas características físicas e funcionais.  

O EIA previu, por exemplo, o acesso através de via segregada paralela à BR-116, sendo 

considerada a melhor alternativa do ponto de vista da operacionalidade, conforto e 

segurança, seja pelo estudo de impacto de vizinhança ou pela análise de risco; ou mesmo 

pelo povoado de Simão no caminhamento de uma via não pavimentada existente, sendo 

uma alternativa de alto risco de acidentes e indutora de processos de ocupação no entorno 

do empreendimento, o que não seria conveniente; e uma terceira, pelo próprio leito da BR-
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116, sendo considerada também de grande risco pelo estudo específico, caso não sejam 

tomadas medidas de segurança recomendadas. 

• Interferências nas estruturas produtivas ou alterações significativas no 

entorno e nos recursos naturais essenciais à manutenção e reprodução das 

economias locais 

O Estudo de Impacto Ambiental, elaborado por Bahia (2011) não previu impactos 

socioeconômicos negativos, bem como nos recursos naturais locais, significativos. Na área 

de influência direta do empreendimento foi prevista uma dinamização da economia local e 

melhorias nos setores de infraestrutura e serviços.  Não são esperadas alterações 

significativas na estrutura dos remanescentes florestais de vegetação nativa (mata de 

cipó), uma vez que a área de vegetação a ser suprimida na ADA é mínima, cerca de 7.380 

m3.   

Como especificado no parágrafo anterior, a pouca área de vegetação nativa a ser 

suprimida resultará em uma minimização de impacto sobre a fauna que se relaciona com 

este ambiente. No entanto, foram previstos impactos decorrentes da operação do 

empreendimento, que serão apresentados adiante.  

• Ocorrência de sítios de natureza ou valor cultural e previsão de alterações ou 

efeitos negativos pela proximidade do empreendimento 

O limite da curva de ruído 2 para a terceira fase de implantação do empreendimento estará 

próxima à comunidade quilombola Quatis dos Fernandes. Trata-se de comunidade rural 

caracterizada como um aglomerado disperso.  

4.4. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO/APPS 

Conforme estabelecido na Lei Federal nº 9985 de 2000 (BRASIL, 2000), Unidade de  

Conservação pode ser entendida como o espaço territorial e seus recursos ambientais,  

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituída  pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de  administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.  

O Art. 7º desta Lei estabelece que as unidades de conservação, integrantes do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, dividem-se em dois grupos, com características 

específicas:   
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I - Unidades de Proteção Integral;  

II - Unidades de Uso Sustentável.  

As Unidades de Proteção Integral visam à manutenção dos ecossistemas livres de 

alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus 

atributos naturais.   

Enquanto as Unidades de Uso Sustentável visam à exploração do ambiente de maneira a 

garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, 

mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 

economicamente viável.  As Unidades de Conservação podem ser de esfera Federal, 

estadual ou Municipal.  

Na Área de Influência Indireta (do meio físico e biótico) do empreendimento existem as 

Unidades de Conservação representadas pelo Parque Municipal da Serra do Peri-Peri - 

PMSP e o Parque Municipal da Lagoa das Bateias, ambas de esfera Municipal. Destaca-

se também a Reserva Florestal do Poço Escuro, localizada dentro da PMSP. Como áreas 

destinadas à conservação, o uso destas unidades é restrito e pode ser integrada ao espaço 

urbano somente para atividades de lazer. Segue uma descrição das referidas áreas: 

Parque Municipal da Serra do Peri-Peri  

O Parque Municipal da Serra do Peri-Peri localiza-se na área urbana de Vitória da 

Conquista (Figura 21).  

Em 1996, o Decreto Municipal nº 8695/96 declarou preservada uma área de 500 hectares 

(VITÓRIA DA CONQUISTA, 1996). Em 1998, o Decreto Municipal nº 9328/98, ampliou a 

área para 1.000 hectares, desta vez proibindo as atividades de mineração e retirada de 

vegetação (VITÓRIA DA CONQUISTA, 1998).  

Contudo, foi através do Decreto Municipal nº 9480/99, que foi instituído o PMSP. Com a 

criação do Parque em 1999, e a definição dos seus limites, procurou-se deter o processo 

de ocupação (desordenada) das encostas da Serra, resultando, em muitos casos, na 

inexistência de uma área de transição ou amortecimento, o que pode trazer uma série de 

problemas para a área. 



 
 
 
 

 

50 

Figura 21 - Mapa de Localização do Parque Municipal da Serra do Peri-Peri 

 

Fonte: Laboratório de Cartografia - Uesb (Em Benedictis, 2007) 

O principal objetivo alcançado com a implantação do Parque Municipal da Serra do Peri-

Peri foi a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica, uma vez 

que possui em sua extensão uma ampla variação de ambientes. Outros objetivos também 

merecem destaque como a minimização do carreamento de sedimentos para a parte mais 

baixa da cidade com ação das chuvas, causando grandes problemas na zona urbana, com 

bueiros entupidos e estragos no perímetro urbano. A preservação da vegetação favorece, 

ainda, uma diminuição do escoamento superficial das águas das chuvas que vem 

acarretando em incidentes de inundações em plena área urbana.  Entretanto, a construção 

do Anel Rodoviário abriu novas áreas de exploração mineral para empréstimo, sem que 

fossem adotadas, até o momento, as medidas mitigadoras da degradação resultante, além 

de ter seccionado a área do Parque nos trechos Leste e Oeste (Figura 22).  
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Figura 22 - Principais Acessos que Cortam o Território do Parque Municipal da Serra do 
Peri-Peri e sua zona de Amortecimento 

 

Fonte: Bahia (2011) 

Atualmente o Parque Municipal da Serra do Peri-Peri dispõe ainda de uma sede 

administrativa, dotada de módulos de Educação Ambiental e de Apoio à Pesquisa, 

construídas com recursos do convênio com o MMA.  

Desenvolve-se também na área do Parque um programa de atividades ligadas à Educação 

Ambiental, seja com estudantes que visitam a unidade, sejam com as escolas da rede de 

ensino fundamental do Município, distribuídas ao longo do perímetro do Parque. Estes 

alunos são oriundos das comunidades que convivem mais diretamente com esta área de 

preservação.  

Há ainda, um importante núcleo de acolhimento e reabilitação de animais silvestres, o 

Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS, único da Bahia, criado a partir de mais 

uma parceria da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista com o MMA/IBAMA. O 

CETAS foi, recentemente, agraciado pelo Governo do Estado da Bahia com o primeiro 

lugar no Prêmio Bahia Ambiental, na categoria município sustentável.   
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Nota-se na Figura 22 que toda a área urbana de Vitória da Conquista faz parte da zona de 

amortecimento desta Unidade de Conservação.  

Segundo a Lei Federal nº 9985 de 2000, deve constar no Plano de Manejo das Unidades 

de Conservação a delimitação de 10 km a partir dos limites territoriais, referentes à zona 

de amortecimento, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade.  

Como a área patrimonial do empreendimento é cortada parcialmente pelo limite da zona 

de amortecimento do PMSP, há necessidade de enquadramento às normas do Parque 

para o funcionamento legal da atividade aeroportuária.   

Reserva Florestal do Poço Escuro  

A Reserva Florestal do Poço Escuro (Figura 23) foi criada pelo Decreto Municipal nº 

9480/99, constituindo-se em uma área de 17 ha de mata de cipó remanescente, existente 

no grotão que abriga as principais nascentes do Rio Verruga, na vertente sul da Serra do 

Peri-Peri, com grande diversidade de espécies, da Caatinga Savânica e da Mata Atlântica 

(SOARES FILHO, 2000).  

O Poço Escuro está relacionado com a fundação do Arraial da Conquista, uma vez que os 

moradores daquela região lhe deram esse nome, e a mata já demonstrava a sua 

exuberância e importância ecológica: “[...] os índios atraídos pela perenidade da fonte, 

estabeleceram-se em aldeias nas suas imediações.” (TANAJURA, 1992, p. 25).  
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Figura 23 - Localização da Reserva do Poço Escuro dentro do PMSP 

 

 

Fonte: PRODUR – CAR/CONDER (1998) 

Figura 24 - Vista do Rio Verruga no Parque da Serra do Peri-Peri 

 

Fonte: Bahia (2011) 
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Abrigando o único testemunho florestal na zona urbana, o Poço Escuro tem sido 

preservado desde a origem da cidade, provavelmente por conter o que foi, até pouco 

tempo, a principal fonte de abastecimento de água da população.  

A Reserva do Poço Escuro é o exemplo mais crítico da situação de degradação do PMSP, 

pois é a única mancha florestal remanescente em todo o Parque que ainda abriga fauna 

nativa, além da nascente do Rio Verruga, principal curso d’água da cidade.   

A Reserva do Poço Escuro é utilizada como opção de lazer, na forma de parque urbano e 

se encontra sob forte pressão da ocupação urbana no seu entorno (Bairros Guarani e 

Petrópolis). O melhor aproveitamento desta área está associado a uma estratégia de 

integração entre o Parque Municipal da Serra do Peri-Peri e a cidade, através do fomento 

e implantação de equipamentos de apoio à visitação pública, programas de educação 

ambiental e valorização da cultura local, ligada à história do surgimento e desenvolvimento 

da cidade. Os programas que já foram implementados são:   

• Reserva do Poço Escuro: vigilância e manutenção da área do Poço; limpezas e  

reparos; acolhimento de visitantes, reposição florestal com plantio de espécies 

nativas nas clareiras abertas por queda/morte de árvores, recomposição de 

trechos de cerca  danificada, desobstrução do leito do Rio Verruga na área da 

mata, limpeza das caixas  de passagem do canal de drenagem da Rua Henriqueta 

Prates e da nascente do Guarani, poda e limpeza de aceiros e áreas contíguas.   

• Centro de Triagem de Animais Silvestres: acolhimento e reabilitação de animais 

recolhidos em todo o estado Bahia; reintrodução, no habitat natural ou, destinação 

a zoológicos e criadores habilitados pelo Ibama; levantamento de áreas propícias 

para soltura.  

• Módulo de Educação Ambiental: acompanhamento de visitantes pelo Parque da 

Serra e Poço Escuro; palestras e reuniões em escolas; palestras na sede da 

Secretaria.  

• Herbário Sertão da Ressaca: coleção do material botânico herborizado, produzida 

pelo Levantamento Florístico do Parque da Serra do Peri-Peri, o Herbário abriga 

o Viveiro Experimental, onde são realizados os testes de germinação e a produção 

de mudas de essências nativas para uso no reflorestamento de áreas degradadas.  

• Horto Florestal: concentra a produção e distribuição de mudas arbóreas e os 

serviços de arborização, poda de manutenção e erradicação de árvores com 

problemas fitossanitários e/ou de segurança.  
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• Fiscalização: além dos trabalhos de rotina desenvolvidos no Parque Municipal da 

Serra, referentes à conservação. (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2004).   

Parque Municipal da Lagoa das Bateias   

O Parque Municipal Urbano da Lagoa das Bateias foi criado pelo poder público municipal 

em  05 de junho de 2007 através do Código Municipal do Meio Ambiente - Lei nº 1.410/2007  

através do Art. 23º e inclui a Lagoa das Bateias e entorno compreendidos pela pista  

perimetral, que representa uma área de aproximadamente 53 ha, e conta com três tipos de  

ambientes: o espelho d’água; o litoral e o ninhal.   

Este parque (Figura 25) está localizado no bairro Bateias, considerado um bairro com 

padrão de ocupação Baixo/Precário. A Lagoa recebe efluentes domésticos e sofre 

influência do crescimento da ocupação urbana em seu entorno e da falta de planejamento 

e acompanhamento adequado por parte do poder público (VITÓRIA DA CONQUISTA, 

2004)  

Figura 25 - Imagem de Satélite da Lagoa das Bateias 

 

Fonte: Google Earth (2018) 

Para evitar que a deterioração da Lagoa das Bateias aumentasse em 2008 foi inaugurado 

o Parque Municipal da Lagoa das Bateias, mais uma vez com envolvimento do MMA.  
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Seu entorno foi transformado em área pública de lazer com quadras, campo de areia, 

parque infantil, pistas para caminhada e bicicletas, biblioteca e museu de história natural 

(VITÓRIA DA CONQUISTA, 2010).  

Como primeiro parque ambiental da cidade, o Parque Municipal da Lagoa das Bateias pode 

servir de exemplo de tentativa de conservação de recursos hídricos em perímetro urbano 

ameaçados pela expansão da ocupação em seu entorno.  

Mesmo todos os esforços para a preservação da unidade de conservação, a Lagoa tem 

sofrido com os impactos causados pelo lançamento de esgotos domésticos sem tratamento 

e com o assoreamento provocado pelo carreamento de sedimentos para o leito do corpo 

hídrico em períodos de chuva. A diminuição do espelho da d’água e a proliferação de 

macrófitas na parcela ainda existente pode ser observada na Figura 25.  

Espacialização das unidades de conservação  

Na Figura 26 são indicadas as unidades de conservação próximas à área do novo 

aeroporto de Vitória da Conquista.  
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Figura 26 - Unidades de Conservação próximas à área do novo aeroporto 
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Áreas de Preservação Permanente - APP  

De acordo com o novo Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12.651 de 2012, as APPs são 

áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação natural com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a  paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger  o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas (BRASIL).  

A criação de APPs visa a assegurar a conservação de áreas que sofrem interferências por 

meio do ser humano e que podem comprometer o equilíbrio natural do sistema.  

A supressão de vegetação em áreas de preservação permanente deve ser previamente 

autorizada por órgão ambiental competente, caso essa alteração seja de utilidade pública 

ou de interesse social.  

Neste sentido, constitui Área de Preservação Permanente na área de influência do novo 

aeroporto a ser construído em Vitória da conquista, áreas situadas:  

I. em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com 

largura mínima, de: a) trinta metros, para o curso d’água com menos de dez metros 

de largura;   

II. ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente com raio mínimo de 

cinquenta metros, de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica 

contribuinte;   

III. ao redor de lagos e lagoas naturais e reservatórios artificiais, em faixa com 

metragem mínima de:  

a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas;  

b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d’água 

com até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será de cinquenta 

metros;   

IV. em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura de cinquenta  

metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado;   

V. em topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível  

correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação à base;   

VI. em linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível 

correspondente a  dois terços da altura, em relação à base, do pico mais baixo da 

cumeada, fixando-se a curva de  nível para cada segmento da linha de cumeada 

equivalente a mil metros;  
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VII.  em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou quarenta 

e cinco  graus na linha de maior declive; e  

VIII.  no entorno de reservatórios artificiais, com largura mínima de: a) trinta metros no  

máximo para os  reservatórios artificiais situados em áreas urbanas e b) trinta 

metros, no mínimo, para  reservatórios artificiais não utilizados em abastecimento 

público ou geração de energia  elétrica, com até vinte hectares de superfície e 

localizados em área rural.  

APPs na Área de Influência Indireta - AII  

Na Área de Influência Indireta são verificadas APPs relacionadas a lagos e lagoas naturais, 

áreas alagáveis, reservatórios artificiais, nascentes, ao longo de cursos d’água, em áreas 

de declividade acima de 45º e em topos de morro e montanha.  

A APP de maior representatividade é referente ao curso d'água, com uma extensão de 21 

km² (Quadro 4), distribuída ao longo da AII (meio físico e biótico), sendo bem distribuída 

ao longo da AII.   

Em seguida têm-se as APPs no entorno de áreas alagáveis, com 15,4 km² de área, 

distribuídas ao longo da AII, mas apresentando certa concentração ao longo do Riacho 

Santa Rita e do Córrego Lagoa de Baixo.  

Ocupando o 3º lugar, com uma área de 14,81 km², estão as APPs de topo de morro e 

montanha, localizando-se ao Norte/ Nordeste da Área de Influência Indireta, na qual se  

encontra a Serra do Peri-Peri.  

Em seguida, com menor representatividade em se tratando da área, existem as APPs ao 

redor de reservatórios artificiais, nascentes e existem APPs de áreas com declividade 

acima de 45º, apresentando 2,03 km², 1,79 km² e 0,58 km², respectivamente. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

60 

Quadro 4 - APPs na AII do Empreendimento - Meio Físico e Biótico 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE 

ÁREA (KM²) 
ÁREA 
(ha) 

(%) 

Cursos D'água 21.00 2100.85 36.35 

Área Alagável 15.4 1540.02 26.64 

Topo de Morro e Montanha 14.81 1481.25 25.63 

Lago e Lagoa 2.17 216.91 3.75 

Reservatório Artificial 2.03 203.49 3.52 

Nascente 1.79 179.46 3.1 

Declividade Acima de 45º 0.58 58.24 1.01 

Fonte: Bahia (2011) 

 

APPs na Área de Influência Direta - AID   

As APPs encontradas na AID (meio físico e biótico) estão relacionadas a áreas alagáveis, 

cursos d’água, lagos e lagoas naturais, reservatórios artificiais e nascentes.   

No Quadro 5, são apresentadas as áreas das APPs representadas da AID e suas 

porcentagens. Predominam as áreas alagáveis, com 9,72 km², tendo esta a maior  

representatividade (64,06 %), seguida pelos cursos d’água, sejam rios ou riachos, com 

3,58  km2, e, em menor expressão, as APPs no entorno de nascentes (0,72 km²), lagos e 

lagoas  naturais (0.63 km²) e reservatórios artificiais (0,53 km²).  

Quadro 5 - Área das APPs na AII do Empreendimento - Meio Físico e Biótico 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE 

ÁREA (KM²) ÁREA(ha) (%) 

Área Alagável 9.72 971.76 64.06 

Cursos D'água 3.58 357.62 23.57 

Nascente 0.72 71.86 4.73 

Lago e Lagoa 0.63 63.01 4.15 

Reservatório Artificial 0.53 52.59 3.46 

Fonte: Bahia (2011) 
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4.5. DEFINIÇÃO DAS UNIDADES AMBIENTAIS HOMOGÊNEAS  

As unidades ambientais homogêneas foram categorizadas de acordo com os principais 

usos da terra, identificados na AID e AII do empreendimento, os quais foram identificados 

através da análise de imagens de satélite e estudos em campo. Estas unidades ambientais 

correspondem a padrões simplificados da paisagem, que são agrupados de acordo com a 

similaridade entre os elementos que compõem cada unidade (BAHIA, 2011) 

A Figura 27 apresenta a distribuição das unidades ambientais adotadas nas áreas de 

influência (AII e AID) do empreendimento em questão.  

As definições específicas de cada unidade ambiental homogênea utilizada nesta análise 

integrada seguem apresentadas no Quadro 6. Ressalta-se nesta abordagem a elevada 

representatividade de áreas antropizadas, as quais correspondem a cerca de 75% da AII 

do empreendimento.  
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Figura 27 - Definição das Unidades Ambientais Homogêneas Identificadas nas Áreas de 
Influência do 

  

Fonte: Bahia (2011) 
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Quadro 6 - Definição das Unidades Ambientais Homogêneas Identificadas nas Áreas de 
Influência do Empreendimento 

 

Fonte: Bahia (2011) 

4.5.1. Definição das pressões sobre as unidades ambientais 

Com base no mapa de Vegetação e Uso da Terra da AII, na interpretação de imagens de 

satélite, o EIA do novo aeroporto de Vitória da Conquista definiu as principais pressões e 

vetores de incidência, bem como o sentido destas pressões.  

Tais vetores e pressões decorrem principalmente de ações antrópicas que comprometem 

a dinâmica ecológica local, as quais são impulsionadas pelo crescente processo de 

urbanização evidenciado no distrito sede do município de Vitória da Conquista, além do 

uso muitas vezes inadequado dos recursos naturais na zona rural deste Município. 

 Neste contexto, o distrito sede é considerado como a fonte geradora de vetores de 

pressão, os quais irradiam em direção aos ambientes de vegetação nativa (Caatinga, 

Ecótono e Floresta Estacional Semidecidual), cada vez mais escassos. 

Estes efeitos são facilmente observados na AID e ADA do empreendimento, uma vez que 

estas áreas estão relativamente próximas aos limites da zona urbana. No Quadro 7 é 

apresentado de maneira sintética as principais pressões e possíveis efeitos destas sobre 

as unidades ambientais. 

Undade Ambiental Área (km²) (%) Definição da Unidade Ambiental 

Caatinga 7580.32 8

Ambiente característico da região semi-árida do Nordeste Brasileiro, 

caracterizada por vegetação xerófita de baixo a médio porte. São observados 

os estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo. A maioria das plantas é 

caducifólia e com adaptações ao clima semi-árido, tais como suculência, 

acúleos e espinhos. É observado o predomínio de leguminosas

Écotono 9906.06 10.4

Zonas de contato ou transição entre duas formações vegetais, no caso da 

presente análise, Mata Atlântica (fitofisionomia de Floresta Estacional 

Semidecidual - Mata de Cipó) e Caatinga.

Floresta Estacional

Semidecidual
6521.62 6.9

Trata-se de uma floresta alta, com estratificação complexa e média

diversidade florística, com predomínio de cipós e lianas, que ocorre

em climas com estacionalidade bem definada. Esta formação

também apresenta significativo componente de serrapilheira, bem

como pteridófitas e bromélias

Aglomeração

Urbana
9388.13 9.9

Corresponde às aglomerações residenciais nas zonas urbanas e rural

do município de Vitória da Conquista

Área Antropizada 61421.17 64.7

Corresponde às áreas afetadas por pastagem e solo exposto), situadas 

predominantemente na zona rural atividades humanas (agricultura,

do município de Vitória da Conquista

Área de Proteção

Permanente (APP)
72.96 0.1

As áreas definidas como APPs correspondem aos cursos d’água,

áreas alagáveis, topos de morros e montanhas, lagos e lagoas,

reservatórios artificiais de água, nascentes e áreas com declividades

superiores a 45°
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Quadro 7 - Unidades Ambientais, Pressões Incidentes e Efeitos destas Pressões 

 

Fonte: Bahia (2011) 

 

 

Undade Ambiental Principais Presões Verificadas Possíveis Efeitos sobre a Unidade Ambienta

Caatinga

Retirada ilegal de madeira

Prática indevida de queimadas

Substituição da Caatinga por

pasto ou monoculturas

Uso de agroquímicos

Caça

Ocupação urbana

 Fragmentação de ambientes

 Alteração da dinâmica ecológica local

 Redução da Biodiversidade

 Redução do valor ecológico do ambiente

 Exposição do solo e erosão

 Contaminação química de corpos d’água, solo e

água subterrânea

Écotono

 Retirada ilegal de madeira

 Prática indevida de queimadas

 Substituição das áreas de

ecótono por pasto ou

monoculturas

 Uso de agroquímicos

 Caça

 Ocupação urbana

 Fragmentação de ambientes

 Alteração da dinâmica ecológica local

 Redução da Biodiversidade

 Redução do valor ecológico do ambiente

 Exposição do solo e erosão

 Contaminação química de corpos d’água, solo e

água subterrânea

Floresta Estacional

Semidecidual

 Retirada ilegal de madeira

 Prática indevida de queimadas

 Substituição das áreas de

Floresta Estacional

Semidecidual por pasto ou

monoculturas

 Uso de agroquímicos

 Caça

 Ocupação urbana

 Fragmentação de ambientes

 Alteração da dinâmica ecológica local

 Redução da Biodiversidade

 Redução do valor ecológico do ambiente

 Exposição do solo e erosão

 Contaminação química de corpos d’água, solo e

água subterrânea

Aglomeração

Urbana

 Expansão urbana

 Ocupação de APPs

 Ocupação de áreas verdes

 Lançamento de esgoto em rios e

córregos

 Depósitos indevidos de resíduos

sólidos nos rios e em suas áreas

de drenagem

 Aumento nos índices de pobreza da população

 Redução da qualidade ambiental urbana

 Contaminação do solo

 Contaminação dos rios

 Aumento no número de inundações

 Aumento na incidência de doenças de veiculação

hídrica

Área Antropizada

 Uso de agroquímicos

 Compactação do solo

 Prática indevida de queimadas

 Contaminação do solo, corpos d’água e águas

subterrâneas

 Exposição do solo e erosão

 Alteração na permeabilidade do solo

 Redução na fertilidade do solo

Área de Proteção

Permanente (APP)

 Retirada ilegal de madeira

 Prática indevida de queimadas

 Substituição das áreas de APPs

por pasto ou monoculturas

 Compactação do solo

 Uso de agroquímicos

 Lançamento de esgoto em rios e

córregos

 Depósitos indevidos de resíduos

sólidos nos rios e em suas áreas

de drenagem

 Ocupação urbana

 Fragmentação de ambientes

 Alteração da dinâmica ecológica local

 Redução da Biodiversidade

 Redução do valor ecológico do ambiente

 Exposição do solo e erosão

 Redução na fertilidade do solo

 Assoreamento de nascentes e corpos d’água

 Contaminação química de corpos d’água, solo e

água subterrânea

 Contaminação do solo, corpos d’ água e águas

subterrâneas

 Alteração na permeabilidade do solo

 Aumento das inundações
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4.5.2. Qualidade Ecológica das Unidades Ambientais 

Posterior à definição das unidades ambientais e pressões que incidem sobre estas, Bahia 

(2011) analisou os parâmetros de qualidade ambiental em cada Unidade Ambiental. Tal 

procedimento foi realizado a partir da adoção de um critério valorativo da qualidade 

ambiental nas áreas de influência do empreendimento em análise, utilizando indicadores 

que possibilitem traçar comparativos entre os componentes de homogeneidade.  

Os indicadores utilizados para avaliar a qualidade ecológica das Unidades Ambientais 

foram (PDDU, 2006):  

• Naturalidade ou Status de Conservação Ambiental - corresponde ao grau de 

conservação da unidade ambiental, tomando como base a ocorrência de estados 

de sucessionais da vegetação próximos ao estado de clímax.  

• Biodiversidade - compreende a diversidade de espécies nativas existentes nas 

áreas estudadas.  

• Importância sobre funções particulares do sistema ecológico – está relacionada à 

presença de elementos-chave para manutenção da dinâmica ecológica local, 

favorecendo a manutenção da homeostase e valor paisagístico do ambiente. Em 

relação ao critério valorativo da qualidade ambiental, foram atribuídas notas de 0 a 

3 para os três indicadores adotados.  

A categorização da pontuação obtida por cada indicador utilizado neste critério valorativo 

segue descrita no Quadro 8.  

Quadro 8 - Categorização da Qualidade Ecológica das Unidades Ambientais 

Intervalo de 
Pontuação  

Qualidade 
Ecológica 

7 a 10  Alta 

4 a 6  Intermediária 

0 a 3  Baixa 

Fonte: Bahia (2011) 

A classificação da qualidade ambiental das unidades ambientais adotadas segue descrita 

no Quadro 9. 
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Quadro 9 - A classificação da qualidade ambiental das unidades ambientais adotadas 

 

Fonte: Bahia (2011) 

A partir da classificação informada no Quadro 9, pode-se perceber o predomínio de 

unidades ambientais com baixa qualidade ambiental (Figura 28). Estas correspondem a 

74,6% da área de influência do empreendimento e são representadas, principalmente, por 

ambientes antropizados localizados na zona rural do Município.  

Figura 28 - Unidades ambientais e sua qualidade ambiental 

 

Fonte: Bahia (2011) 

Naturalidade Biodiversidade

Importância

sobre Funções

Particulares

Pontuação

Caatinga 2 2 3 7 Alta

Ecótono 2 2 3 7 Alta

Floresta Estacional

Semidecidual
2 2 3 7 Alta

Aglomeração

Urbana
1 1 1 3 Baixa

Área Antropizada 0 1 1 2 Baixa

Área de Proteção

Permanente (APP)
1 2 2 5 Intermediária

Unidade

Ambiental

Indicadores de Qualidade Ecológica

Classificação
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Embora exista uma maior área de ocorrência dos ambientes antropizados rurais, as 

aglomerações urbanas são as unidades ambientais geradoras das principais fontes de 

pressão sobre as outras unidades adotadas nesta análise integrada. As pressões 

decorrentes da urbanização podem ser positivas ou negativas. Quando positivas podem 

refletir em aspectos, como, por exemplo, conhecimento tradicional, iniciativas 

conservacionistas relacionadas à fauna, flora e uso sustentável dos recursos naturais. 

Quando negativas tais pressões atuam de maneira determinante sobre as pressões 

geradas em áreas antropizadas rurais.  

Ressalta-se que, em ambos os casos, ocorre o comprometimento da funcionalidade 

ecossistêmica, sobretudo em função da retirada de cobertura vegetal nativa sem manejo 

adequado, da caça e pesca predatórias, da ocupação de APPs e da poluição ambiental 

(seja pelo uso descontrolado de agroquímicos e lançamento de esgoto e outros efluentes 

nos mananciais hídricos, seja pela deposição inadequada de resíduos sólidos e outros 

contaminantes).  

4.5.3. Representação do valor ecológico na ADA  

Como visto a ADA apresenta duas unidades ambientais homogêneas: Área Antropizada e 

Floresta Estacional Semidecidual.  

A unidade Área Antropizada é composta predominantemente por pastagens e ambientes 

com solo exposto (vias de acesso a povoados da zona rural).  

A unidade Floresta Estacional Semidecidual apresenta qualidade ambiental alta; no 

entanto, esta qualidade encontra-se comprometida pela ausência de conectividade entre 

estas unidades.  

O grau de conectividade entre fragmentos florestais é um parâmetro fundamental para que 

se possa inferir sobre a qualidade de um ambiente ou unidade ambiental (Laurence, 1991; 

Primack & Rodrigues, 2001).  

Através deste aspecto, pode-se avaliar o fluxo gênico entre populações ecologicamente 

viáveis (Young et al., 1996), fator este que implica diretamente na diversidade biológica 

local e na adaptabilidade das espécies a alterações no seu ambiente natural (definido nesta 

análise integrada como eficiência na execução de diferentes papéis no sistema ecológico). 

Assim, a qualidade ambiental das unidades ambientais de Floresta Estacional 

Semidecidual é classificada como intermediária na. Tal indicação implica que a supressão 
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de vegetação que ocorrerá em parte dos remanescentes florestais desta área, não afetará 

de maneira significativa este ambiente, pois o mesmo já se apresenta parcialmente 

comprometido pelo isolamento geográfico de suas populações em função do modelo 

biogeográfico existente.  

4.6. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS RECOMENDADAS 

A avaliação dos impactos ambientais associados às fases do empreendimento deve ser 

entendida como uma ferramenta de avaliação das implicações ambientais do projeto, 

desenvolvida para nortear as ações de planejamento nas suas diversas etapas e com o 

objetivo de contribuir para minimizar os impactos negativos e maximizar seus reflexos 

positivos.   

A avaliação de impactos teve como premissa as seguintes informações:   

a) Dados de caracterização do empreendimento.   

b) Dados do diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico.   

Os impactos ambientais decorrentes das atividades associadas à implantação e operação 

do novo aeroporto de Vitória da Conquista foram identificados, classificados e ponderados 

no Estudo de Impacto Ambiental, elabora em 2011.  

Para a identificação dos impactos foi utilizada no EIA uma avaliação do tipo “ad hoc” (por 

especialistas), resultando na obtenção de quadro preliminar amplo, considerando-se as 

principais ações impactantes do empreendimento, em suas etapas de implantação e 

operação e os aspectos ambientais que sofrerão os efeitos das ações.  

Esta análise foi realizada por uma equipe multidisciplinar, de forma a garantir a 

identificação das possíveis interrelações entre os impactos.  Esta primeira aproximação 

permite identificar os principais impactos do empreendimento.  

Para tanto foi elaborada uma Matriz de Interação das ações previstas para a implantação 

do aeroporto de Vitoria da Conquista e os principais componentes ambientais e 

posteriormente um quadro com a identificação dos possíveis impactos associados a cada 

ação.  

Os impactos foram classificados de acordo com sua natureza (benéfica/adversa); sua 

duração (temporária/permanente/cíclica); reversibilidade (reversível/irreversível); 

abrangência (local/regional ou estratégico); magnitude (baixa/media/alta); importância 
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(baixa/média/alta/extrema); cumulatividade ou sinergia(não cumulativo/cumulativo); 

significância( baixa/média/alta).  

Para a definição da magnitude dos impactos serão considerados os seguintes critérios do 

Quadro 10. 

Quadro 10 – Critérios de magnitude 

Aspectos  Impactos  Valoração 

Natureza  
Benéfico  + 

Adverso  - 

Duração  

Temporário  1 

Permanente ou 
Cíclico  

2 

Reversibilidade  
Reversível  1 

Irreversível  2 

Abrangência  

Local  1 

Regional ou 
Estratégico  

2 

Fonte: Bahia (2011) 

O valor da magnitude de cada impacto é determinado pela soma dos pontos individuais de 

cada aspecto e se atribui o sinal (+) para impactos benéficos e (-) para impactos adversos. 

Deste modo, para certo impacto, a magnitude poderá oscilar entre 3 e 6 para impactos 

positivos (+) ou negativos (-). As faixas de magnitude, portanto, foram então classificadas 

em:  

• Baixa Magnitude: 3 

• Média Magnitude: 4 a 5 

• Alta Magnitude: 6 

A faixa de classificação da importância vai de 1 a 4, sendo 4 a extrema e 1 a baixa. O 

impacto cumulativo recebe classificação 2 e o não cumulativo recebe 1. 

O grau de significância de cada impacto avaliado é dado pela integração das avaliações 

de magnitude, importância e cumulatividade ou sinergia, expresso pela seguinte fórmula.  

Grau de Significância = Valor de magnitude x Valor de Importância x Valor de 

Cumulatividade 

Desta forma, o Grau de Significância alternará entre 3 a 48, como no Quadro 11. 
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Quadro 11 - Grau de significância do impacto 

Classificação  
Grau de 

Significância  
Definição 

Baixa 
Significância  

De 3 a 11 

Pequena ou nenhuma perturbação nos meios físico, biológico e 
socioeconômico. Passível de causar mudanças pontuais, com 
efeitos de poucos dias até meses, ou sendo menos significante 

do que distúrbios naturais. Sua recuperação é completa. 

Média 
Significância  

De 12 a 17 

Mudanças locais significativas sobre os meios físico, biológico e 
socioeconômico. Os efeitos poderão ser sentidos num período 
de alguns meses até dois anos; entretanto, sua recuperação é 

completa. 

Alta Significância  18 a 48 

Mudança nas condições originais, de grande impacto sobre os 
meios físico, biológico e socioeconômico. Os efeitos poderão ser 

sentidos em um período superior a dois anos. Sua extensão é 
ampla e possivelmente sofre consequência de efeitos de outros 

impactos. 

Fonte: Bahia (2011) 
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Ações de Gestão 

As ações voltadas à gestão ambiental do empreendimento elencadas por Bahia (2011) 

podem ser de diversas naturezas, conforme apresentado a seguir:  

• Prevenção - São as ações que visam a evitar a ocorrência dos impactos, aplicadas 

sobre os aspectos ambientais e incorporadas ao projeto; 

• Controle - São ações empregadas para controlar os aspectos ambientais; 

• Mitigação - São as medidas que visam a eliminar ou minimizar os impactos 

negativos; 

• Potencialização - São as ações que visam a incrementar os benefícios do 

• empreendimento, geralmente associadas aos impactos positivos sobre o meio 

• socioeconômico; 

• Monitoramento - São ações empregadas para:  

a) avaliar a ocorrência ou intensidade dos impactos  

b) avaliar os resultados das medidas de mitigação e/ou potencialização;  

• Compensação - São ações empregadas quando um impacto negativo de alta 

relevância não pode ser evitado ou minimizado (irreversível) 

A avaliação dos impactos decorrentes da implantação do novo aeroporto de Vitória da 

Conquista será analisada de acordo com as fases para o estabelecimento do 

empreendimento, conforme segue. 

Diante dos aspectos abordados na avaliação de impactos ambientais são apresentadas 

ainda nos itens subsequentes as medidas de controle e programas ambientais que possam 

reduzir ou minimizar os impactos ambientais em decorrência da implantação do 

empreendimento, bem como medidas que possam atuar positivamente na dinâmica 

ecológica e socioeconômica local.  

4.6.1. FASE DE PROJETO 

A concepção e elaboração do projeto de implantação do novo aeroporto de Vitória da 

Conquista levaram em conta diversas variáveis ambientais, apresentadas de forma sucinta 

no Quadro 12, e tiveram como objetivo a otimização da ocupação, haja vista a menor 

intervenção e impactos possíveis no ambiente local. 
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Quadro 12 - Variáveis Ambientais e Características da Alternativa Escolhida 

Variáveis Ambientais 
Características da Alternativa Escolhida 

Distrito de São José 

Zonas de instabilidade a fatores abióticos Correntes atmosféricas favoráveis à aviação; 
Relevo predominantemente plano 

Zonas de importância biológica, considerando-se os seus 
atributos ecológicos e fragilidades ambientais 

Região situada no limite sudoeste da zona de amortecimento 
do 
Parque Municipal da Serra do Periperi; 
Pouca quantidade de remanescentes florestais de mata de 
cipó; 
Potencial de supressão mínimo da vegetação nativa; 
Biodiversidade elevada, porém predominantemente 
composta por espécies generalistas. 

Zonas de pressão antrópica e presença de comunidades 
tradicionais 

Região pouco urbanizada; 
Presença de uma comunidade tradicional quilombola, na AID; 

Afetação de áreas de vegetação nativa, avaliando em 
cada alternativa o percentual a ser desmatado, o estágio 
sucessional, a diversidade florística, a fragmentação de 
áreas florestais. 

Baixa concentração de remanescentes florestais; 
Baixo potencial de supressão vegetal. 

Afetação de processos geomorfológicogeológicos ativos 
tais como ransporte eólico, deflação, deposição, 
infiltração de águas pluviais. 

Potencial baixo a muito baixo de infiltração de águas pluviais; 
Incidência baixa de poluentes na zona urbana e rural 
associada 
ao tráfego em estradas vicinais não pavimentadas. 

Avaliação de áreas críticas para a reprodução, 
deslocamento, refúgio, nidificação e dessedentação da 
fauna nativa, incluindo espécies migratórias. 

Reduzida quantidade de refúgios para fauna; 
Matriz da vegetação nativa altamente fragmentada 

Afetação de áreas úmidas e recursos hídricos 
superficiais, envolvendo aspectos de assoreamento, 
alteração de qualidade de água, alteração no fluxo e 
morfologia dos rios e lagoas, dentre outros. 

Relevo plano com baixo ou muito baixo potencial 
hidrogeológico. 
Região limite de zona de amortecimento. 

Avaliação de áreas críticas para a reprodução, 
deslocamento, refúgio, nidificação e dessedentação da 
fauna nativa, incluindo espécies migratórias. 

Baixa especulação imobiliária; 
Possibilidade de alteração de usos do entorno com a 
implantação de equipamento estruturante como o aeroporto; 
Baixo grau de urbanização 

Alterações de ordem urbanística, incluindo afetação do 
tráfego local 

Alterações em vias de transporte rural; 
Definição de vias de acesso. 

Potencial para o turismo e capacidade de absorção de 
equipamentos de lazer baseada em parâmetros de uso 
na região de interesse. 

Não há potencial turístico, mas é possível incrementar 
atividades de lazer na área do Parque Lagoa das Batéias na 
AID. Também é possível prever estruturas para o turismo de 
negócios 

Alterações na estrutura social e econômica local em 
função da população flutuante a ser empregada como 
mão de obra na construção do empreendimento 

Tende a não ser significativa 

Afetação de bens e equipamentos de valor histórico, 
cultural, arqueológico e 
espeleológico 

Sem interferência 

Áreas de servidão ou faixa de domínio Em área próxima é prevista faixa de domínio da BR-116 de 
40 metros a partir do eixo da via no trecho do anel rodoviário. 

Interferência na infraestrutura existente, como: estradas, 
gasodutos, linha de 
transmissão, equipamentos sociais etc. 

As alterações se darão, sobretudo, no sistema viário com a 
implantação do acesso principal ao aeroporto e vias 
complementares. Caberá avaliação da melhor solução para 
garantir segurança e evitar interferências nas comunidades 
que impliquem em adensamento e mesmo risco de acidentes 

Modificação na estrutura fundiária Possibilidade de alteração em médio prazo 

Fonte: Bahia (2011) 
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Na fase de projeto são realizadas atividades associadas à concepção, desenho e 

planejamento do empreendimento (Fase de Projeto). A partir da análise da Matriz de 

Interação (Quadro 12) entre as ações geradoras de impactos e os componentes ambientas, 

foi possível verificar no EIA as interferências esperadas para esta fase. 

Quadro 13 - Matriz de Interação - Fase de Projeto 

FASE AÇÃO ATIVIDADE 
ASPECTOS E FATORES 

AFETADOS 

Projeto 
Planejamento 

do Projeto 

Estudos Ambientais 
Geração de expectativas na 
população; mobilização das 

organizações políticas e sociais 

Levantamento do terreno 

Geração de expectativas na 
população; mobilização das 

organizações políticas e sociais e 
especulação imobiliária 

Preparação e adequação de 
anteprojeto 

- 

Planejamento das obras - 

Fonte: Bahia (2011) 

Com base na análise das interferências esperadas, apresentadas no Quadro 12, Bahia 

(2011) identificado que os principais impactos na fase de projeto, são a geração de 

expectativa na população, mobilização das organizações políticas e sociais e a 

especulação imobiliária. 

4.6.1.1. Geração de Expectativa na População  

O aumento na circulação de pessoas e veículos para a execução dos levantamentos de 

campo, assim como a divulgação da possível instalação de um empreendimento, gera um 

nível de expectativa nos moradores das comunidades situadas nas proximidades do local 

escolhido, principalmente frente à possibilidade de geração de empregos. 

Este impacto é causado, principalmente, pela falta de informações e desconhecimento 

inicial da população quanto ao empreendimento e sobre os possíveis processos de 

desapropriação das moradias, bem como das áreas que por ventura serão desapropriadas 

e das respectivas formas de negociação. 

Detectou-se no EIA que esse é um impacto que já vem ocorrendo no local pretendido para 

a implantação do novo aeroporto de Vitória da Conquista e a população encontra-se pouco 

informada sobre o empreendimento. Há expectativa positiva com relação à geração de 
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empregos e melhorias de infraestrutura e preocupação com ruídos e danos estruturais, 

aspectos que precisam ser adequadamente esclarecidos. 

Este impacto foi avaliado como adverso, temporário, reversível e de abrangência 

regional, portanto, de média magnitude. A importância foi avaliada como média. O 

impacto não é cumulativo e, portanto, classificado como de baixa significância. 

➢ Medidas recomendada: 
 

o Esclarecer a população da AII do futuro aeroporto sobre todas as etapas de 

implantação do empreendimento; a quantidade e o perfil da mão de obra 

necessária; as questões de segurança; as vias utilizadas; o fluxo de 

veículos; o pessoal envolvido.  

o Instalar um Serviço de Atendimento à Comunidade, para o esclarecimento 

de dúvidas, preocupações, sugestões e solicitações.  

o Identificar problemas sociais e ambientais existentes nas áreas de influência 

do empreendimento. − Identificar projetos em andamento ou propostos, para 

avaliar um possível apoio do empreendedor, condizente com a sua política 

institucional.  

 
➢ Programas Ambiental Associado:  

 

o Programa de Comunicação Social − Programa de Educação Ambiental  

 

4.6.1.2. Mobilização das Organizações Políticas e Sociais 

Segundo Bahia (2011) a mobilização das organizações políticas e sociais é um impacto 

que já ocorre nas áreas de influência do empreendimento.  

O histórico da formação das organizações e lideranças locais indica que as mesmas 

surgiram através de processos reivindicatórios por melhorias das condições de vida 

(saneamento básico, escolas, hospitais, pavimentação), como nos casos dos Povoados 

São José/ Pé-de-galinha e Simão. 

Com a divulgação da possível implantação do empreendimento, haverá a incorporação de 

uma nova variável de debate, gerando expectativas e cobranças das comunidades.  
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Trata-se de um impacto que vem ocorrendo durante a fase de planejamento e que pode 

ser intensificado durante a fase de implantação, quando efetivamente começarem as 

obras.  

As populações da AEE e AID são organizadas e contam com número significativo de 

associações de bairro, as quais têm atuado no orçamento participativo e nos processos de 

planejamento municipal.  

O impacto foi avaliado como benéfico, temporário, reversível e de abrangência regional, 

portanto, de média magnitude.  

O impacto não é cumulativo e de média importância, portanto classificado como de baixa 

significância.  

➢ Medidas: 
o Implantação do Programa de Comunicação Social, contendo entre outras 

ações, a abertura de canal de comunicação entre o empreendedor e as 

lideranças;  

 
➢ Programas: 

o  Programa de Comunicação Social 

 

4.6.1.3. Especulação Imobiliária  

Na fase de projeto já se iniciaram rumores quanto à implantação do empreendimento na 

área, embora as informações fiquem ainda no campo da informalidade. 

Com a realização das oficinas as comunidades tiveram acesso à informações básicas 

sobre os empreendimento e vislumbram eventualmente a possibilidade de valorização ou 

desvalorização das suas propriedades, havendo em um primeiro momento o adiamento de 

possíveis vendas planejadas.  

As pressões em geral ocorrem em um movimento de fora para dentro, ou seja, daqueles 

que tem acesso privilegiado a informações e passam a abordar os pequenos e médios 

proprietários para a venda de áreas com potencial de valorização no tempo.  

Trata-se de um impacto adverso, permanente, irreversível, local, portanto de baixa 

magnitude. Não é um impacto cumulativo e possui média importância, portanto, o impacto 

é classificado como de baixa significância.  
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4.6.2. FASE DE IMPLANTAÇÃO 

A fase de implantação do empreendimento corresponde ao período em que ocorrerá a 

execução das obras de construção civil. O Quadro XXII.3 apresenta a Matriz de Interação 

elaborada para esta fase do projeto. A partir da análise dessa matriz tem-se o 

conhecimento das interferências previstas nesta fase. 

Quadro 14 - Matriz de Interação - Fase de Implantação 

FASE  AÇÃO  ATIVIDADE  FATORES E ASPECTOS AFETADOS 

Im
p

la
n
ta

ç
ã
o
 

Planejamento 
da Execução 

das Obras 

Recrutamento e contratação de mão 
de obra 

População (emprego e renda); infraestrutura; 
fluxos migratórios. 

Treinamento e capacitação dos 
recursos humanos  

População (qualificação profissional). 

Instalação e operação do canteiro 
de obras 

Fauna; flora; qualidade da água, dos sedimentos 
e do ar; população (vizinhança); infraestrutura. 

Execução das 
Obras 

Supressão da vegetação  
Fauna; flora; erosão e assoreamento; 
infraestrutura. 

Terraplanagem e pavimentação 
Escoamento superficial; qualidade do ar; 
arqueologia; população (vizinhança); 
infraestrutura. 

Construção do sistema de drenagem  
Qualidade da água; qualidade do ar; 
arqueologia; população (vizinhança); 
infraestrutura. 

Instalação das fundações  
Qualidade do ar; arqueologia; população 
(vizinhança). 

Construção de acessos  Qualidade do ar; população (vizinhança). 

Instalação da rede de energia  
Fauna; flora; qualidade do ar; população 
(vizinhança); infraestrutura. 

Instalação da rede de água  
Fauna; flora; qualidade do ar; população 
(vizinhança); infraestrutura. 

Instalação das edificações  Qualidade do ar; população (vizinhança). 

Finalização 
das Obras 

Desativação do canteiro de obras  
Qualidade da água; qualidade do solo; qualidade 
do ar; população (vizinhança); infraestrutura. 

Demissão de pessoal  População (emprego e renda); infraestrutura. 

Fonte: Bahia (2011) 

A partir da análise da Matriz de Interação foi possível avaliar os potenciais impactos 

previstos para a fase de implantação, conforme descrito a seguir.  
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4.6.2.1. Alteração da Qualidade dos Solos e Recursos Hídricos - Meio Físico 

A contaminação dos solos e recursos hídricos é possível ocorrer em praticamente todas as 

ações associadas à construção do empreendimento. Contudo, o maior comprometimento 

da qualidade do solo e água está relacionado à produção de materiais no canteiro de obras.  

Isso que dizer que uso e a manipulação inadequada de óleos, graxas e combustíveis nas 

oficinas de manutenção, bem como a geração de efluentes sanitários e resíduos sólidos, 

podem comprometer a qualidade da água e dos solos.  

Além disso, a movimentação de terra necessária durante a fase de implantação do 

empreendimento expõe o solo processos erosivos e carreamento de sedimentos para a 

rede e sistema drenagem, elevando a turbidez e os sólidos em suspensão, o que contribui 

também para a alteração da qualidade da água.  

Este impacto foi avaliado como adverso, temporário, reversível e local, portanto, de baixa 

magnitude. Sua importância é média e, o impacto não é cumulativo, neste caso, possui 

baixa significância.  

➢ Medidas:  

o Implantar Estação de Tratamento de Esgotos e Efluentes no canteiro de 

obras.  

o Gerar Manual de Controle da Poluição por Combustíveis, visando a 

padronizar os procedimentos e cuidados em relação a estes contaminantes.  

o Gerar Plano de Emergência Individual (PEI), caso ocorram eventos 

acidentais que resultem em vazamentos de combustíveis.  

➢ Programas:  

o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)  

o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas  

o Programa de Educação Ambiental  

o Programa de Comunicação Social  

o Programa de Estímulo a Tecnologias Limpas  
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4.6.2.2. Alteração da Qualidade do Ar - Meio Físico 

A alteração da qualidade do ar durante o processo de implantação do novo aeroporto de 

Vitoria da Conquista associa-se à suspensão de material particulado na atmosfera, através 

da poeira gerada por atividades como a terraplanagem e a abertura de acessos, entre 

outras. O aumento da circulação de veículos, sobretudo os pesados, movidos a diesel, 

deve ser considerado como potencial para a alteração da qualidade do ar, tendo em vista 

que existem diversos acessos sem pavimentação, pelos quais os veículos poderão circular 

durante as obras. 

O acúmulo a céu aberto de lixo doméstico e dejetos humanos poderá contribuir para a 

alteração da qualidade do ar através da emissão de mau cheiro.  

O impacto é adverso, temporário, reversível e local, por conseguinte, possui magnitude 

baixa. Sua importância é média. Não é cumulativo. Classificado então, de baixa 

significância.  

➢ Medidas:  

o Implementar um Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar.  

o Adotar sistemas de controle para conter e tratar as possíveis emissões 

geradas pelo empreendimento, principalmente em áreas com potencial de 

geração de emissões de materiais particulados.  

➢ Programas: 

o Programa de Educação Ambiental 

o Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho (PCMAT) 

o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

o Programa da Qualidade do Ar e Ruídos  

o Programa de Estímulo à Tecnologias Limpas  

4.6.2.3. Alterações no Padrão de Escoamento Superficial (Indução ao 
Desenvolvimento de Processos Erosivos e de Assoreamento) -Meio Físico 

A fase de implantação do empreendimento provoca a supressão de vegetação e 

movimentos de terra, que expõem o solo, induzindo a processos erosivos e carreamento 

de sedimentos para a rede e sistema drenagem.  
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São realizadas ainda instalações das vias de acesso provisórias e definitivas; 

terraplanagem; montagem do canteiro de obras; e, execuções das obras civis do 

empreendimento também são responsáveis por potencializar alterações no padrão de 

escoamento superficial, contribuindo para concentração do fluxo de escoamento 

superficial.  

Tais favorecerão, com a exposição dos solos, o aumento do escoamento superficial das 

águas pluviais e movimentação de terras, gerando cortes e deposição de materiais 

inconsolidados de maior susceptibilidade a erosão e assoreamentos nas drenagens e 

regiões deprimidas, além de poder provocar danos no sistema de drenagem, entupimentos 

de canais e alagamentos, entre outros.  

As alterações nos padrões de escoamento das águas superficiais frente à 

impermeabilização de áreas significativas para a implantação das instalações do aeroporto, 

tais como pátio de aeronaves e sistema de pistas, também contribuem para possíveis 

interferências na dinâmica de circulação das águas superficiais e, inclusive, subterrâneas. 

Este impacto é considerado adverso, permanente, irreversível e local, portanto, de média 

magnitude. A importância do impacto foi considerada média, e o mesmo não é cumulativo. 

Neste caso, a significância do impacto é classificada como baixa.  

➢ Medidas:  

o Definir obras adequadas nas áreas de maior fragilidade, no que se refere à 

suscetibilidade à erosão.  

o Executar revestimento vegetal adequado nas rampas sujeitas à erosão, 

com o plantio consorciado de gramíneas e de leguminosas herbáceas 

nativas ou adaptadas à região.  

o Evitar, sempre que possível, obras no período de chuvas.  

o Utilizar sempre equipamentos leves ou mesmo de operação manual nas 

áreas menos instáveis.  

➢ Programas:  

o Programa de Controle de Processos Erosivos  

o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas  
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4.6.2.4. Interferências na Disponibilidade Hídrica Superficial e Subterrânea -Meio 
Físico 

Os lençóis freáticos submetidos somente aos processos naturais do ciclo hidrológico 

oscilam sazonalmente, ascendendo em períodos de chuva, ou imediatamente após, e 

rebaixando em seguida, nos períodos de estiagem para a sua posição original. Numa área 

com baixa densidade ocupacional, com é o caso da área do novo aeroporto, como 

identificou Bahia (2011), o lençol freático oscila normalmente em decorrência da 

sazonalidade climática.  

A implantação do empreendimento proposto deverá potencializar a diminuição da oferta 

frente à impermeabilização do solo e possíveis contaminações causadas por efluentes 

domésticos e industriais, estes, oriundos da operação das máquinas e equipamentos no 

canteiro de obras. Adicionalmente, com a implantação do aeroporto e, a consequente 

impermeabilização do solo, pode ocorrer rebaixamento do lençol freático.  

A diminuição da oferta de água, frente às intervenções que o solo sofrer com a construção 

do aeroporto, está sendo considerado como de baixa significância tendo em vista que a 

água na região é pouco utilizada pela população, sendo esta em sua maioria abastecida 

pela Embasa. O uso para consumo humano é localizado e apenas temporário e o 

manancial apresenta, de forma geral, qualidade limitada em decorrência do elevado teor 

de cloreto.  

Assim, o impacto foi classificado como adverso, local, permanente, irreversível, portanto, 

de magnitude média. Este impacto é de média importância e não cumulativo, sendo 

considerado, então, de baixa significância.  

➢ Medidas:  

o Conduzir o escoamento superficial da pista de pouso e pátios de manobra 

para caixas de infiltração lateral e/ou para um sistema de drenagem 

eficiente.  

o Implementar no Programa de Controle de Processos Erosivos ações de 

inspeção periódica do sistema de drenagem e canaletas.  

o Elaborar e executar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. 

➢ Programas:  

o Programa de Controle de Processos Erosivos  
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o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas  

 

4.6.2.5. Alteração e Descaracterização da Paisagem - Meio Físico 

Durante a implantação do empreendimento, de acordo com Bahia (2011), intervenções na 

paisagem são efetuadas através de algumas ações, tais como: supressão da vegetação e 

movimentação de terra associada à atividade de terraplenagem e construção de vias de 

acesso.  

Estas atividades modificam as formas naturais locais do relevo, introduzem equipamentos 

civis no terreno natural causando mudanças na paisagem.  

Devido às características da área escolhida para a implantação do novo aeroporto de 

Vitória da Conquista, este impacto foi avaliado como adverso, permanente, irreversível e 

local, desta forma, classifica-se como de média magnitude. Sua importância foi 

considerada alta e, o impacto não é cumulativo, portanto, o impacto foi classificado como 

de média significância.  

➢ Medidas: 

o Submeter a área degradada a ações corretivas, englobadas no contexto de 

restauração, recuperação, reabilitação e/ou requalificação do espaço, 

através da adoção de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.  

➢ Programas: 

o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas  

o Plano de Apoio de Criação de Unidade de Conservação  

 

4.6.2.6. Degradação de Área de Preservação Permanente - APP - Meio Físico 

As obras de implantação do aeroporto demandarão a ampliação e melhoria de acessos 

que poderão impactar APPs existentes nas adjacências do empreendimento.  

Nestas, destacam-se as formações de brejo, localizadas à margem do Riacho Santa Rita, 

além daquelas próximas ao Riacho do Quati, ao sul do empreendimento, que são utilizadas 

principalmente para dessedentação de animais.  
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Este impacto foi classificado por Bahia (2011) como adverso, temporário, reversível e local, 

portanto, de baixa magnitude. Foi considerado como de média importância e não 

cumulativo, neste caso, sua significância é baixa.  

➢ Medidas:  

o Controlar a ocupação em áreas de APPs.  

o Controlar a poluição de áreas do entorno das APPs.  

o Construir galerias ou pontes que não obstruam o fluxo de água e 

organismos em ecossistemas aquáticos. 

o Implementar um Programa de Educação Ambiental voltado para 

comunidades da AID, destacando a importância da preservação dos corpos 

d’água, suas nascentes e matas ciliares.  

o Revitalizar as matas ciliares e matas de cipó, principalmente nas áreas 

próximas às nascentes.  

o Implementar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas em APPs na 

AID.  

➢ Programas: 

o Programa de Educação Ambiental  

o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas  

4.6.2.7. Perda de Cobertura Vegetal – Meio Biótico 

Durante a fase de implantação deverá ocorrer o impacto de perda de parte da cobertura 

vegetal composta por Floresta Estacional Decidual (mata de cipó), considerada formação 

florestal integrante do Bioma Mata Atlântica, existente dentro dos limites da área 

patrimonial (BAHIA, 2011).  

As tipologias nativas que estão na área de intervenção para implantação do aeroporto 

estão distribuídas da seguinte forma, 20% de floresta estacional semidecidual (mata de 

cipó) em estágio médio de regeneração e 80% de floresta estacional semidecidual (mata 

de cipó) em estágio inicial de regeneração. Parte dessa vegetação nativa deverá ser 

suprimida.  

A análise estrutural realizada por Bahia (2011) permite afirmar que as espécies a serem 

suprimidas são aquelas destinadas à forragem e utilização da madeira para fabricação de 

mourões. Existe a possibilidade da supressão de espécies ameaçadas, a exemplo do cipó 

escada-de-macaco (Bauhinia smilacina). 
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Trata-se de um impacto adverso, permanente, irreversível e local, classificando assim sua 

magnitude como média. O impacto é de alta importância e não é cumulativo, portanto, sua 

significância é classificada como média.  

➢ Medidas: 

o Realizar Programa de Resgate de Flora, visando ao replantio de espécies 

pioneiras e de interesse extrativista da Floresta Estacional Semidecidual, 

em áreas da AII que necessitam ser revegetadas e/ou recuperadas.  

o Implantar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, com a utilização 

preferencial de espécies nativas.  

o Coordenar Programas de Reposição Vegetal nas Áreas de Proteção 

Permanente das nascentes e cursos d’água existentes na bacia hidrográfica 

onde se encontra a área a ser suprimida.  

o Limitar a supressão apenas ao necessário para garantir a instalação e 

operação seguras do empreendimento. 

o Manter os indivíduos arbóreos localizados fora da ADA para evitar a perda 

de nutrientes e a exposição do solo.  

o Atentar para a presença de espécies vegetais ameaçadas de extinção, na 

área passível de supressão, devendo para estas ser providenciando o 

resgate. − Criar Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) no 

restante das áreas de vegetação nativa inseridas na ADA.  

➢ Programas: 

o Plano de Supressão da Vegetação  

o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas  

o Programa de Resgate e Monitoramento de Flora  

o Agenda de Sustentabilidade Ambiental  

4.6.2.8. Fragmentação e Efeito de Borda – Meio Biótico 

A fragmentação dos remanescentes florestais existentes na área de intervenção do 

empreendimento poderá provocar alterações locais na estrutura, na dinâmica e no fluxo de 

energia do ambiente afetado, tendo como consequência uma nova organização dos 

elementos florísticos (surgimento de indivíduos de algumas espécies novas e o 

desaparecimento de outros), em função de sua adaptabilidade ou não ao meio criado.  
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O impacto em questão foi classificado como adverso, local, permanente e irreversível, 

portanto, de média importância. Considerando o elevado grau de fragmentação da 

vegetação já existente, o impacto é considerado não cumulativo. Neste caso a magnitude 

é considerada média e o impacto classificado como de baixa significância.  

➢ Medidas:  

o Criar Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) no restante das 

áreas de vegetação nativa inseridas na ADA.  

o Compensar a supressão da vegetação de acordo com o previsto na Lei 

9.985/00 e no Decreto no 6.848/09, que tratam sobre a compensação 

ambiental.  

➢ Programas: 

o Plano de Supressão da Vegetação  

o Programa de Monitoramento de Flora  

o Plano de Apoio de Criação de Unidade de Conservação  

4.6.2.9. Caça e Captura da Fauna Terrestre Local – Meio Biótico 

Há animais que são mais susceptíveis a atividades predatórias, pois são apreciados como 

caça, a exemplo do tatu, cutia, paca, preá e algumas aves. Além da pressão de caça, 

muitos animais estão sujeitos ao comércio ilegal de animais silvestres e muitos são 

apreciados como animais de estimação, como os primatas e as serpentes.  

As serpentes, em especial, estão sujeitas a predação devido ao mito de serem 

consideradas nocivas, e como mecanismo de preservar a própria integridade física 

(“defesa”), o encontro entre pessoas e esses animais resulta, quase sempre, na morte da 

serpente.  

Este impacto foi classificado como adverso, temporário, reversível e regional, portanto, de 

média magnitude. Foi considerado não cumulativo, neste caso, possui média importância 

e baixa significância. 

➢ Medidas:  

o Realizar acompanhamento constante de equipes de contenção e 

salvamento da fauna terrestre afetada durante o processo de implantação 

do Novo Aeroporto;  
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o Manusear, acondicionar e transportar (de posse da devida Autorização do 

IBAMA), de forma adequada os espécimes capturados.  

o Implantar Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social junto à 

comunidade local e trabalhadores do empreendimento, a fim de evitar 

atividades predatórias sob a fauna silvestre.  

o Favorecer o uso de acessos já existentes para reduzir o volume de 

vegetação a ser suprimida e os impactos decorrentes desta, inibindo 

atividades predatórias em virtude da implantação de novos acessos.  

o Evitar atividades de supressão em períodos reprodutivos da fauna 

(principalmente de setembro a novembro).  

o Fornecer treinamento aos trabalhadores envolvidos na implantação do 

empreendimento sobre os limites de velocidade do tráfego nas vias de 

acesso e a sinalização viária, a fim de evitar perdas à fauna em função de 

atropelamentos.  

o Conscientizar os trabalhadores envolvidos na implantação sobre o risco de 

acidentes com animais peçonhentos, orientando-os no sentido de evitar 

mortes desnecessárias de animais deste tipo.  

➢ Programas: 

o Plano de Supressão de Vegetação 

o Programa de Resgate de Flora  

o Programa de Monitoramento da Fauna  

o Programa de Comunicação Social  

o Programa de Educação Ambiental 

4.6.2.10. Afugentamento da Fauna Terrestre Local – Meio Biótico 

A supressão da vegetação, o aumento na circulação de veículos e pessoas, bem como, a 

geração de ruídos durante as atividades de implantação do empreendimento são ações 

que afetarão a fauna terrestre local existente, ocasionando, principalmente, seu 

afugentamento. Animais de maior porte e com melhor capacidade de locomoção e fuga 

segundo Bahia (2011) devem abandonar as áreas quando começarem as movimentações 

de máquinas e de pessoas.  

Entretanto, outras espécies com menor capacidade motora; os anfíbios e répteis (que 

podem se abrigar sob o folhiço, ocos de árvores, troncos em decomposição, tocas ou se 
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enterrarem); e, aqueles que possuem como comportamento de defesa principal o hábito 

de se esconder, e não o de fugir estarão em risco durante as atividades do processo 

construtivo.  

As alterações associadas ao aumento do tráfego de veículos poderão ocasionar 

atropelamentos de uma fauna que, pelos motivos citados acima, está se locomovendo mais 

que o natural. Igualmente, o maior número de pessoas (trabalhadores da obra) circulando 

nas áreas de influência do empreendimento, associado ao aumento da dispersão dos 

indivíduos da fauna terrestre, poderá aumentar a frequência de encontro dos trabalhadores 

com os animais.  

Este impacto foi avaliado como adverso, temporário, reversível, regional, portanto, de 

média magnitude. Sua importância foi classificada como média. O impacto não é 

cumulativo. Com essas características a significância do impacto é classificada como 

baixa.  

➢ Medidas:  

o Implantação de programas de resgate e monitoramento da Fauna.  

o Translocação de espécimes dependentes de recursos florestais para áreas 

mais adequadas.  

➢ Programas:  

o Programa de Resgate de Fauna  

o Programa de Monitoramento da Fauna  

o Programa de Comunicação Social  

o Programa de Educação Ambiental  

 

4.6.2.11. Perda de Biodiversidade – Meio Biótico 

Os impactos humanos diretos sobre os ecossistemas são numerosos e dispersos ao longo 

de todos os hábitats. A perda de hábitat é considerada a principal ameaça, estando 

concentrada nas regiões tropicais, onde a biodiversidade é máxima.  

Os fragmentos florestais existentes na área de intervenção possuem reduzida diversidade 

biológica, portanto, apesar da ocorrência de espécies ameaçadas nas áreas de influência 

do projeto, não se espera uma redução na variação genética das espécies ocorrentes na 

área de intervenção.  
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O impacto foi avaliado como adverso, permanente, irreversível, local, portanto de média 

magnitude. Não possui características de cumulatividade ou sinergia e sua importância foi 

classificada como média. Deste modo o impacto possui baixa significância. 

➢ Medidas: 

o Evitar a realização de atividades de supressão vegetal, principalmente no 

período de setembro a janeiro, que corresponde ao período reprodutivo da 

maioria dos animais. 

o Implantar Programa de Monitoramento da Fauna durante e após as 

atividades de supressão vegetal.  

o Criar condições de acesso para a fauna arborícola entre os fragmentos 

situados dentro e fora da área do empreendimento.  

o Criar Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) no restante das 

áreas de vegetação nativa inseridas na ADA, adotando medidas 

compensatórias em função das atividades de supressão vegetal.  

o Realizar Programa de Resgate de Fauna antes e durante as ações de 

supressão vegetal, visando ao salvamento e relocação de fauna terrestre 

para áreas compatíveis. Este programa deverá ser analisado e aprovado 

pelo IBAMA.  

➢ Programas: 

o Plano de Supressão da Vegetação  

o Programa de Resgate de Fauna 

o Programa de Monitoramento da Fauna  

o Programa de Resgate de Flora  

o Programa de Monitoramento de Flora  

4.6.2.12. Especulação Fundiária – Meio Socioeconômico 

No caso da implantação do novo aeroporto de Vitória da Conquista, deve ocorrer a 

oscilação do preço da terra na AID, sobretudo na AEE, nas áreas próximas ao novo 

aeroporto e nas principais vias de circulação de acesso ao sítio do aeroporto.  

O uso atual das terras no entorno da área pretendida para a implantação do 

empreendimento é predominantemente agropecuário.  

Espera-se ocorrer uma valorização destas terras para o uso comercial e/ou industrial 

complementar ao aeroporto especialmente nas margens da BR-116.  
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Esse é um impacto que deve ocorrer principalmente na fase de implantação do 

empreendimento, mas, se estenderá na fase de operação quando as demandas de uso 

complementar serão configuradas.  

Ao mesmo tempo, estima-se uma desvalorização para o uso residencial das imediações 

do novo aeroporto.  

No caso do povoado de São José/ Pé-de-galinha, devido à proximidade com a área do 

novo aeroporto, espera-se alguma desvalorização para uso residencial.  

Contudo, na fase de implantação, essas residências podem servir como base de moradia 

disponível para trabalhadores e técnicos, neste caso, nesta fase, pode ser que ocorra uma 

valorização no uso destes imóveis.  

Trata-se de um impacto adverso, permanente, irreversível, local, portanto de baixa 

magnitude. Não é um impacto cumulativo e possui média importância, portanto, o impacto 

é classificado como de baixa significância.  

➢ Medidas:  

o Elaborar plano urbanístico na área de expansão sul, com previsão de 

instrumentos de política urbana adequados para conter processos 

especulativos, inclusive de regulação de preço da terra.  

➢ Programas:  

➢ Plano Urbanístico de Expansão Sul 

4.6.2.13. Remanejamento e Indenização de Famílias - Meio Socioeconômico 

A implantação do novo aeroporto de Vitória da Conquista requererá a desapropriação e 

consequente alteração do uso do solo local das áreas localizadas na Área Patrimonial. O 

Decreto Estadual nº 12.246 de 08 de Julho de 2010 declara o polígono (área patrimonial) 

do novo aeroporto como de utilidade pública para fins de desapropriação.  

O predomínio do uso na área inserida no Decreto de utilidade pública para fins de 

desapropriação é rural.  

Os proprietários de imóveis existentes nesta poligonal deverão ser indenizados. Contudo, 

além desses imóveis, deverão ser realocadas também, nas etapas de implantação do 

empreendimento, usos eventualmente localizados nas faixas de comprometimento por 

ruídos das operações do novo aeroporto, considerados os parâmetros da legislação 

vigente.  
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Este impacto foi considerado como adverso, permanente, reversível e local, o que lhe 

classifica como de média magnitude. Não é cumulativo e sua importância é média. Dessa 

forma o impacto possui baixa significância.  

➢ Medidas:  

o Implementação do Plano de Desapropriação e do Programa de 

Comunicação Social, contendo entre outros, avaliação financeira e 

negociação direta com a população atingida e divulgação dos critérios de 

negociação.  

➢ Programas: 

o Plano de Desapropriação  

o Programa de Comunicação Social  

4.6.2.14. Perda de Produção Agropecuária - Meio Socioeconômico 

A área desapropriada (Decreto Estadual nº 12.246 de 08 de Julho de 2010) para 

implantação do novo aeroporto possui como uso predominante atividades pecuárias e 

cultivo agrícola de culturas temporárias. Durante a fase de implantação, definiu-se que 

ocorreriam perda da produção agropecuária, como consequência da desapropriação 

destas áreas rurais.  

Em função da extensão de área a ser desapropriada e do tipo de uso nela exercido, a perda 

de produção agropecuária certamente não comprometerá a dinâmica de abastecimento 

dos recursos agrícolas para o município de Vitória da Conquista.  

Neste caso, o impacto é avaliado como adverso, permanente, irreversível e local, ou seja, 

de média importância. Não possui caráter cumulativo e sua importância é baixa. Portanto, 

o impacto é classificado como de baixa significância.  

➢ Medidas:  

o Plano de Desapropriação com indenização justa; fomento a atividades 

produtivas em outro local, se for o caso, e implementação do Programa de 

Comunicação Social.  

➢ Programas:  

o Plano de Desapropriação  

o Programa de Comunicação Social  
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4.6.2.15. Aumento do Tráfego Viário - Meio Socioeconômico 

A implantação do novo aeroporto de Vitória da Conquista acarretará no aumento do 

número de tráfego de veículos na região, propiciando uma sensível piora da trafegabilidade 

nas vias existentes, principalmente no trecho da BR-116 localizado nas proximidades da 

área de intervenção, podendo expor os usuários a um maior risco de acidentes.  

A maior vulnerabilidade da BR-116 neste trecho apresentar-se-á na comunidade de São 

José/Pé- de-galinha, situada às margens da mesma.  

Este impacto foi considerado adverso, temporário, reversível e regional, de média 

magnitude. Sua importância foi considerada alta e o impacto é cumulativo. Sua 

significância foi classificada como alta.  

➢ Medidas:  

o Atuação junto aos órgãos públicos para garantir sinalização adequada nos 

trechos das rotas de acesso ao sítio do novo aeroporto.  

o Campanhas de esclarecimento junto à população local.  

o Treinamento de direção preventiva para os motoristas que trabalham na 

obra.  

➢ Programas:  

o  Programa de Comunicação Social  

o Plano de Sinalização e Controle de Tráfego  

4.6.2.16. Aumento na Demanda de Bens e Serviços - Meio Socioeconômico 

Obras como as de implantação de um empreendimento do porte de um aeroporto, fazem-

se acompanhar do aumento da demanda por bens e serviços urbanos básicos, sobretudo 

os equipamentos coletivos. Dentre os serviços geralmente mais pressionados, destacam-

se os de saúde e habitacional.  

Ressalta-se, porém, que os serviços de saúde disponíveis ao povoado de São José/Pé-

degalinha, apresentam funcionamento precário e Iguá, por ser relativamente próximo, 

recebe os casos daquele Povoado e outros; portanto, são fatores limitantes quando se 

espera a expansão de atendimento a mais pessoas.  
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Diante de uma pressão sobre esses serviços, a população deverá recorrer a unidades 

localizadas em outras áreas, o que poderá modificar a rotina local e impactar os 

equipamentos da área urbana de Vitória da Conquista que hoje, apesar de ser referência 

regional, atende sem folga de capacidade.  

Quanto à pressão na habitação, espera-se que a mesma seja minimizada, uma vez que se 

estima que parte significativa da mão de obra seja contratada na região. Entretanto, deve-

se levar em conta que os trabalhadores atraídos para a região que não foram absorvidos 

pelo empreendimento, podem vir a se estabelecer nas ocupações precárias já existentes, 

ou mesmo criar novas nas proximidades do empreendimento.  

Este impacto foi avaliado como adverso, temporário, reversível e local, ou seja, de baixa 

magnitude. A importância foi avaliada como média e o impacto é cumulativo, portanto, 

trata-se de um impacto classificado como de baixa significância.  

➢ Medidas:  

o Planejar a implantação de vilas de residências para técnicos e trabalhadores 

de forma distribuída entre as sedes e distritos municipais da área de 

influência do empreendimento. 

o Proporcionar melhorias na infraestrutura das localidades para absorver a 

nova demanda por bens e serviços.  

➢ Programas: 

o Programa de Comunicação Social  

4.6.2.17. Aumento do Risco de Acidentes Viários- Meio Socioeconômico 

Com o aumento da circulação de veículos tais como caminhões, tratores, carretas e 

utilitários, necessários às atividades de implantação do novo aeroporto, prevê-se a 

possibilidade do aumento de riscos de acidentes associados ao tráfego destes e os 

moradores do entorno da área de intervenção.  

O aumento da movimentação de veículos fora da área do canteiro de obras pode também 

significar risco de acidentes. Deve-se levar em consideração que a área pretendida para a 

implantação do novo aeroporto tem como acessos a BR-116 e a estrada de terra que leva 

à Iguá, hoje precariamente sinalizadas. Trata-se de um impacto adverso, temporário, local 

e reversível, portanto a magnitude é baixa. O impacto não é cumulativo e foi classificado 
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como de alta importância. Desta forma, a significância do impacto é classificada como 

média.  

➢ Medidas:  

o Estruturar adequadamente as vias de acesso com pavimentação asfáltica, 

adotando especificações de pista compatíveis com o tráfego de veículos 

pesados (caminhões de 25t ou superior). 

o Implementar sinalização de trânsito adequada durante as obras a serem 

executadas visando a permitir o livre acesso à comunidade durante o 

período das obras.  

o Desenvolver o Programa de Comunicação Social para informar a 

comunidade sobre o andamento das obras.  

o Implantar ações de mitigação de impactos das obras viárias.  

➢ Programas:  

o Plano de Sinalização e Controle de Tráfego  

o Programa de Comunicação Social  

4.6.2.18. Aumento da Oferta de Postos de Trabalho  

Durante a fase de implantação do empreendimento, novos postos de trabalho serão 

criados.  

Essa oferta de postos de trabalho é um impacto relevante, ainda que seja modesta em 

comparação com a demanda de emprego local.  

Este impacto foi avaliado como benéfico, temporário, reversível e regional, classificando 

sua magnitude como média. Não foi considerado um impacto cumulativo e sua importância 

é média. O impacto é classificado então como de baixa significância.  

➢ Medidas:  

o Capacitação da mão de obra local que poderá viabilizar localmente vagas 

especializadas. − Definição de critérios para priorização da contratação da 

mão de obra residente nas comunidades imediatamente próximas ao 

empreendimento e depois AID e AII. Esse procedimento poderá reduzir o 

afluxo de trabalhadores de outras regiões do Município, Estado e outros 

estados, dispostos a instalarem-se nas proximidades da obra e por outro 
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lado beneficiar a dinamização local pelo aumento de renda pessoal dos 

trabalhadores.  

o Treinamento de trabalhadores em empresariado e administração de 

pequenos negócios, voltados para setores de comércio e serviços;  

o Aproveitamento de pessoal das obras (quando tecnicamente possível) na 

operação do empreendimento.  

 

➢ Programas: 

o Programa de Capacitação da Mão de Obra Local  

o Plano de Contratação e Desmobilização de Mão de Obra  

 

4.6.2.19. Aumento da Violência, Criminalidade e Prostituição - Meio 
Socioeconômico 

Durante e após a construção de empreendimentos do porte do novo aeroporto de Vitoria 

da Conquista, estimou-se ocorrer um aumento do consumo e tráfico de drogas, da violência 

e da criminalidade, e da prostituição, uma vez que as populações, tanto as atraídas pela 

possibilidade de emprego quanto as que efetivamente venham a ser trabalhadores das 

obras, passam a residir nas localidades próximas ao empreendimento, muitas vezes 

ocupando o solo do entorno de forma desordenada e informal.  

Outro aspecto a se considerar é o aumento dos casos de violência, uma vez que as 

pessoas que não são absorvidas no mercado de trabalho podem acabar, por vezes, se 

voltando para a criminalidade.  

O impacto foi considerado adverso, temporário, regional, e reversível, classificando-o como 

de média importância. Com estas características o impacto foi classificado cumulativo, 

portanto de média magnitude, o que torna sua significância alta.  

➢ Medidas:  

o Adequação e ampliação dos serviços e equipamentos sociais através de 

convênios ou acordos a serem firmados com os respectivos órgãos, de 

modo a buscar alternativas que minimizem a pressão que a chegada de 

população trabalhadora à região. 

o Realização de trabalho social específico de segurança e convivência 

comunitária.  
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➢ Programas:  

o Programa de Comunicação Social  

o Programa de Educação Ambiental  

o Programas de Compensação Sócio Ambiental/ Agenda de Sustentabilidade 

Ambiental I 

4.6.2.20. Aumento da Arrecadação de Impostos e da Dinâmica Econômica - Meio 
Socioeconômico 

Durante a fase de implantação do empreendimento foram previstos investimentos da 

ordem de R$ 80 milhões, sobre os quais incidem o pagamento de impostos de forma direta 

ou indiretamente. São eles: o Imposto de Renda, a Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - CSLL, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, a 

Contribuição para Financiamento de Seguridade Social - COFINS, o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS e contribuições sindicais. A construção do empreendimento também 

deverá gerar um acréscimo de ISS.  

A oferta e a geração de empregos diretos, durante a fase de construção do 

empreendimento, provocaram o aumento impactos positivos ao Município, uma vez que 

parte significativa da mão de obra provavelmente foi contratada localmente.  

De maneira geral, as demandas provenientes da implantação do novo aeroporto de Vitória 

da Conquista, com consequente incremento na arrecadação de impostos, tiveram início na 

etapa que antecede a implantação e perdurarão até a conclusão das obras.  

Trata-se de um impacto benéfico, temporário, reversível e regional, portanto, de média 

importância. Foi considerado um impacto cumulativo, porém, de baixa importância. Neste 

caso, o impacto pode ser classificado como de baixa significância.  

➢ Medidas:  

o Parceria com Prefeitura do Município e Instituições de incentivo a 

capacitação de gestores de empresas e empresários para realização de 

ações de incentivo ao empreendedorismo, abertura de empresas, 

capacitação de gestores de negócios, obtenção de linhas de financiamento 

para desenvolvimento de negócios.  

o Priorização da contratação de mão de obra local, bem como ter preferência 

pelo uso dos serviços, comércio e insumos locais. 
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➢ Programas: 

o Programa de Capacitação da Mão de Obra Local  

 

4.6.2.21. Aumento do Risco de Acidentes com Animais Peçonhentos - Meio 
Socioeconômico 

Com as obras para a implantação do novo aeroporto de Vitória da Conquista ocorreram 

modificações nos espaços naturais, causando o afugentamento da fauna terrestre local. A 

vegetação a ser suprimida pode acarretar na destruição ou abandono de ninhos de vespas 

e abelhas. 

Nesses casos, o enxameamento desses animais para as localidades próximas pode ter 

oferecido risco aos trabalhadores e à população local. O mesmo deve ter ocorrido com as 

serpentes.  

O impacto foi considerado adverso, temporário, reversível e local, portanto de baixa 

magnitude. Considerou-se um impacto considerado cumulativo e de média importância. 

Este impacto foi classificado como de média significância. 

➢ Medidas:  

o Implantação do Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna e 

Programa de Educação Ambiental para os funcionários envolvidos na 

construção do aeroporto.  

➢ Programas:  

o Programa de Resgate da Fauna  

o Programa de Monitoramento da Fauna  

o Programa de Educação Ambiental  

4.6.2.22. Aumento da Ocupação Desordenada - Meio Socioeconômico 

Inferiu-se no EIA que Operários recrutados para a execução das obras de implantação do 

novo aeroporto de Vitória da Conquista possivelmente se mudariam com suas famílias para 

a região do seu novo local de trabalho, passando a morar nas localidades mais próximas 

e a ocupar irregularmente essas áreas.  
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Este impacto foi considerado adverso, temporário, reversível, regional, portanto, de média 

magnitude. Considerou-se um impacto cumulativo, de média importância, classificado 

então como de média significância.  

 

➢ Medidas: 

➢ Aplicação da legislação urbanística e, se for o caso, revisão que confira ao 

zoneamento urbano um ordenamento de acordo com as restrições 

impostas pela legislação aeroportuária vigente. 

➢ Programas: 

o Plano Urbanístico de Expansão Sul  

4.6.2.23. Interferências em Sítios Arqueológicos - Meio Socioeconômico 

Na implantação de empreendimentos, a ocorrência de eventuais interferências com bens 

arqueológicos foi prevista com a execução de ações que alterem o uso do solo atual, uma 

vez que o solo é a matriz de sustentação de sítios arqueológicos terrestres. Previu-se 

também efeitos em bens arqueológicos eventualmente preservados no subsolo da área de 

implantação do empreendimento.  

Em princípio, não se considerou que este impacto tivesse interferências com o patrimônio 

edificado histórico e cultural, restringindo-se ao arqueológico. Este impacto foi considerado 

adverso, permanente, irreversível e local, portanto, sua magnitude foi classificada como 

média. Não foi considerado um impacto cumulativo e sua importância foi avaliada como 

média. A significância deste impacto foi considerada baixa.  

➢ Medidas:  

o Implantar Programa de Salvamento e Resgate do Patrimônio Arqueológico 

antes da supressão vegetal, conforme metodologia indicada pelo IPHAN.  

o Implantar Programa de Educação Patrimonial para conscientizar a 

comunidade sobre a importância da preservação do patrimônio histórico 

arqueológico.  

o Executar um levantamento de sítios arqueológicos em potencial.  

➢ Programas:  

o Programa de Prospecção e Resgate Arqueológico  
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4.6.2.24. Desestruturação das Relações Comunitárias - Meio Socioeconômico 

Apesar da realocação das famílias residentes na comunidade São José/Pé-de-galinha se 

constituir como uma medida mitigadora necessária à preservação da saúde e qualidade de 

vida dessas famílias, isso não excluí o impacto de desestruturação dos laços comunitários. 

Muitas vezes o empreendimento retira os moradores do convívio da comunidade e os 

coloca em um novo espaço, que por mais que tenha características físicas similares ao 

local de origem, é muito diferente sob a perspectiva do convívio e das trocas com os demais 

moradores, em especial da comunidade receptora, especialmente em situações, as quais 

os afetados são apenas indenizados, sem acompanhamento ou orientação . 

Este impacto foi considerado como adverso, temporário, reversível e regional, sua 

magnitude foi considerada média. Considerou-se ainda um impacto cumulativo e sua 

importância média. O impacto foi classificado com média significância. 

➢ Medidas:  

o Realização de um cadastramento socioeconômico das famílias que sofrerão 

impactos diretos, buscando conhecer o perfil social e orientar ações 

específicas.  

o Promover reuniões de caráter participativo com os moradores em conjunto, 

incluindo aqueles que não serão atingidos diretamente, para se viabilizar 

alternativas que possam compatibilizar o empreendimento e a comunidade. 

Também é de vital importância a participação nestas alternativas das 

organizações e instituições interessadas nos destinos das comunidades, 

dadas às experiências que possuem.  

o Adotar medidas para manter os laços comunitários e garantir a subsistência 

das famílias que eventualmente precisem ser relocadas. 

o Acompanhamento de profissionais como assistentes sociais e psicólogos 

para os moradores realocados ou indenizados, como forma de mitigar os 

possíveis impactos no cotidiano das famílias afetadas.  

o Implementação de um Programa de Desapropriação com critérios claros e 

que sejam apresentados ao conjunto dos moradores.  

o Implementar ações que visem a oferecer condições adequadas de 

subsistência para as comunidades que não tiverem interesse e/ou 

oportunidade em participar do empreendimento.  
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➢ Programas:  

o Programa de Desapropriação  

o Programas de Compensação Sócio Ambiental/ Agenda de Sustentabilidade 

Ambiental  

4.6.2.25. Perda da Qualidade de Vida - Meio Socioeconômico 

Este impacto está relacionado principalmente com o aumento da pressão sobre a 

infraestrutura e os serviços públicos da região, pois a partir da implantação do canteiro de 

obra o Município provavelmente recebeu trabalhadores de outras regiões, o que pode ter 

gerado aumento em diversas demandas como: saúde, educação, segurança e habitação. 

Esse cenário com migrantes chegando quase ao mesmo tempo pode ter provocado 

dificuldades do Município em atender a população local nos serviços básicos (saúde, 

educação e segurança) o que pode incidir diretamente na perda de qualidade de vida dos 

moradores locais.  

Este foi um impacto considerado adverso, temporário, reversível e regional, com magnitude 

média. Sua importância foi avaliada como média e possui características cumulativas, 

portanto, o impacto se classifica como de média significância.  

➢ Medidas: 

o Definição de rotas alternativas para os veículos pesados e definição de 

horários de tráfego e ainda medidas para diminuir a poeira, como, por 

exemplo, molhar as estradas e vias de acesso.  

o Constituir parcerias com ONGs, poder público local e associações buscando 

alternativas que amenizem esses problemas gerados por causa da obra.  

o Priorizar a contratação de mão de obra local, sobretudo no que diz respeitos 

àquelas vagas que exigem pouca qualificação (ajudantes gerais, pedreiros, 

borracheiros, serventes entre outros), evitando assim, conflitos e tensões 

entre comunidade local e migrantes.  

o Criação de cursos de capacitação profissional para os moradores próximos 

aos canteiros de obras, bem como para os filhos dos trabalhadores direta 

ou indiretamente ligados ao empreendimento, através do Plano de 

Contratação e Desmobilização de Mão de Obra. 
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o Garantia de recursos (técnicos e financeiros), até a efetiva recomposição de 

condições originais de produção e consumo das famílias que sejam 

relocadas.  

➢ Programas:  

o Plano de Contratação e Desmobilização de Mão de Obra  

o Plano de Sinalização e Controle de Tráfego  

o Programa de Comunicação Social 

o Programas de Compensação Sócio Ambiental/ Agenda de Sustentabilidade 

Ambiental  

4.6.2.26. Aumento da Disseminação de DST/AIDS - Meio Socioeconômico 

Inferiu-se em Bahia (2011) que ocorreria alteração no quadro de saúde da população 

associada ao risco de contágio e disseminação de doenças sexualmente transmissíveis 

(DST), inclusive o HIV/AIDS, e as hepatites pelos vírus B e D, decorrente do fluxo de 

trabalhadores que pode seguir para a área em função das obras para a implantação do 

novo aeroporto.  

Por se tratar de um fator de extrema relevância para a qualidade de vida da população, as 

alterações no quadro de saúde apresentam uma grande importância, e devemser 

rigorosamente monitoradas, a fim de se evitar que a magnitude destas interferências não 

extrapole o nível local.  

Este impacto foi avaliado como adverso, temporário, reversível e regional, portanto de 

média magnitude. Sua importância foi avaliada como média e o impacto possui 

características cumulativas. Neste caso o impacto foi classificado como de alta 

significância.  

➢ Medidas:  

o Realização de campanhas temáticas educativas tendo em vista a 

conscientização da população sobre as DSTs e os cuidados a serem 

tomados como prevenção.  

o Articulação com a Secretaria de Saúde do Município para estabelecimento 

de outras ações julgadas pertinentes no sentido da prevenção.  

o Realização de exames admissionais dos trabalhadores na obra, de modo a 

controlar o padrão de saúde dessa população.  
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o Implantar Programas de Comunicação Social de maneira a evitar a 

exploração sexual de menores e a prostituição, com a inclusão de atividades 

e informações preventivas junto aos grupos vulneráveis. 

 

➢ Programas:  

o Programa de Comunicação Social  

o Programa de Educação Ambiental  

4.6.2.27. Riscos para a Saúde do Trabalhador e Acidentes de Trabalho - Meio 
Socioeconômico 

As atividades associadas a uma obra deste porte possivelmente provocaram um aumento 

do número de acidentes de trabalho no canteiro de obras, principalmente no que diz 

respeito ao uso dos equipamentos de segurança (EPIs), bem como às doenças provocadas 

por fatores associados ao ambiente de trabalho (doenças ocupacionais).  

Este impacto foi considerado adverso, temporário, reversível e local, portanto de média 

magnitude. Sua importância foi avaliada como média e não existem características 

cumulativas deste impacto, portanto, possui média significância.  

➢ Medidas:  

o Realizar contratações diretas e indiretas atendendo as leis trabalhistas do 

Ministério do Trabalho.  

o Implantar Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na 

Indústria da Construção, objetivando a prevenção de acidentes no ambiente 

de trabalho;  

o Implantar Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, visando à 

conscientização em relação aos procedimentos de prevenção de prevenção 

de acidentes e saúde ocupacional.  

o Implantar Programa de Monitoramento e Controle de Ruído e Emissão de 

Material Particulado, evitando risco a saúde de trabalhadores e população 

do entorno.  

o Divulgação de Planos de Emergência/ Contingência em caso de eventos 

que coloque em risco a saúde dos trabalhadores.  

 

➢ Programas:  
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o Planos de Emergência/ Contingência  

o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO)  

o Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho (PCMAT)  

o Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e Ruídos  

4.6.2.28. Sobrecarga da Capacidade Local de Disposição de Resíduos Sólidos - 
Meio Socioeconômico 

O incremento populacional, associado ao volume de resíduos gerados pelas próprias 

atividades do canteiro de obras, pode ter pressionado os serviços locais de disposição de 

resíduos.  

O impacto foi avaliado como adverso, temporário, reversível, regional, de baixa magnitude. 

A importância do impacto foi considerada baixa e não possui características cumulativas, 

portanto, sua significância é baixa.  

➢ Medidas:  

o Adequação e ampliação dos serviços públicos através de convênios ou 

acordos a serem firmados com os respectivos órgãos, de modo a buscar 

alternativas que minimizem a pressão que a chegada de população 

trabalhadora à região poderá provocar sobre os serviços essenciais.  

➢ Programas: 

o Programa de Comunicação Social  

o Programa de Educação Ambiental  

o Programa de Estímulo à Tecnologias Limpas  

4.6.2.29. Aumento dos Níveis de Desemprego na Conclusão da Obra - Meio 
Socioeconômico 

Ao final da fase de implantação, a ocupação gerada em caráter de temporalidade será 

desmobilizada. A demissão dos operários poderá proporcionar uma queda no nível de 

ocupação local, tendendo a retornar aos níveis anteriores. Este impacto foi avaliado como 

adverso, temporário, reversível e regional, portanto de média magnitude. Sua importância 

foi considerada alta, porém, não cumulativo. A significância deste impacto média. 

➢ Medidas:  

o Implantar Programas de Integração e Capacitação da Mão de obra local;  
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o Implantar Programa de Compensação Sócio-ambiental com o 

aproveitamento prioritário da mão de obra na fase de operação do 

empreendimento.  

o Utilização do contingente de mão de obra em outros empreendimentos a 

serem executados no Município.  

➢ Programas:  

o Programa de Integração e Capacitação da Mão de Obra  

o Plano de Contratação e Desmobilização de Mão de Obra. 

 

4.6.3. FASE DE OPERAÇÃO 

A fase de operação do empreendimento é o período transcorrido a partir da entrada em 

operação do novo aeroporto. No Quadro 15 é apresentada a Matriz de Interação elaborada 

para a fase de operação do projeto. A partir da análise dessa matriz tem-se o conhecimento 

das interferências previstas nesta fase. 
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Quadro 15 - Matriz de Interação - Fase de Operação 

FASE  AÇÃO  ATIVIDADE  FATORES E ASPECTOS AFETADOS 

O
p
e
ra

ç
ã
o

 

Mobilização 

Recrutamento e contratação 
de mão de obra 

População (emprego e renda); 
infraestrutura; fluxos migratórios; 

educação; comunicação. 

Qualificação de Pessoal  Emprego e renda; indicadores sociais. 

Aterrissagens 
e decolagens  

Abastecimento de Aeronaves 

Qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas; qualidade dos 

sedimentos; 
ruídos. 

Acidentes 

Acidentes com Pessoal  Emprego e renda. 

Vazamentos e Emergências  

População; comunicação; 
infraestrutura; 

qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas; qualidade dos 

sedimentos; 
fauna e flora. 

Geração de 
Resíduos 

Tratamento e liberação de 
efluentes 
líquidos  

Qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas, qualidade dos 

sedimentos; 
qualidade do ar. Geração de resíduos sólidos  

Econômico/ 
Financeiro 

Geração de Renda e Divisas 

Emprego e renda; indicadores sociais; 
população: e expectativa e 

demografia; 
infraestrutura. 

Geração de Impostos  Gestão municipal. 

Expansão 
Urbana 

Implementação de 
empreendimentos 

residenciais e comerciais 

Alteração do modo de vida das 
comunidades; pressão sobre o 

entorno do 
aeroporto; aumento do fluxo de 

veículos 

Fonte: Bahia (2011) 

A avaliação dos potenciais impactos previstos para a fase de operação foi realizada através 

da análise da matriz de interação (Quadro 15).  

4.6.3.1. Alteração da Qualidade do Ar – Meio Físico 

As emissões de HPAs do novo aeroporto serão significativas, provenientes não apenas 

das aeronaves (movidas a querosene), mas também dos caminhões, caminhonetes e 

ônibus que serão responsáveis pelo transporte terrestre. A carga de HPAs das atividades 

urbanas, rodoviária e aeroportuária deverá ser somada e representará a exposição da 

população a este poluente.  
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Dos poluentes emitidos, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) estão entre os 

mais tóxicos em longo prazo ao homem. Muitos dos HPAs são carcinogênicos, sendo 

essencialmente emitidos por veículos pesados movidos a diesel (ônibus e caminhões).  

Este impacto foi classificado como adverso, permanente (enquanto durar as operações do 

novo aeroporto), regional e irreversível (até quando durarem as operações), de alta 

magnitude. Sua importância é baixa e possui características sinergéticas, porém, não é 

cumulativo. A significância deste impacto é média.  

➢ Medidas:  

o Implantação de um Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar, que 

consiste no controle da densidade de material em suspensão na atmosfera 

por meio de Hi Vols situados em pontos estratégicos, contemplando as 

diretrizes da Organização Mundial da Saúde, e dos padrões de Qualidade 

do Ar estabelecidos pela USEPA e pela EU. Através deste programa, 

medidas como aspersão de água por carros pipa e outras medidas serão 

adequadas ao empreendimento.  

o Realização de um levantamento das atividades produtivas com aplicação 

de fatores de emissão utilizados por instituições internacionais, como o 

USEPA e EU, visando ao cálculo das concentrações dos poluentes no ar na 

AID e AII.  

o Fazer previsões das emissões e concentração de poluentes prioritários (CO, 

HC, NOx, SO2 e MP) e de HPAs e de sua dispersão na AII, assim como de 

avaliação do risco a saúde humana por medições para calibração dos 

modelos, que poderão indicar necessidade de instalação de sistema de 

monitoramento temporário ou permanente.  

o A implantação de uma ou mais barreiras florestais a jusante na direção dos 

ventos reduzirá parcialmente as emissões de material particulado e, em 

menor extensão, as emissões de gases.  

➢ Programas: 

o Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar  

o Programa de Estímulo à Tecnologias Limpas  
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4.6.3.2. Contaminação do Solo e Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos – 
Meio Físico 

As diversas atividades associadas à operação do novo aeroporto de Vitoria da Conquista 

gerarão diversos tipos de resíduos sólidos, tais como, resíduos de escritório, resíduos 

ambulatoriais, lâmpadas fluorescentes, baterias, resíduos domésticos (restos de 

alimentação, por exemplo), entre outros. As áreas de influência do empreendimento não 

contam com coleta regular.  

De acordo com Bahia (2011) Caso um programa adequado de gerenciamento de resíduos 

não seja adotado, poderá haver acúmulo de resíduos na área do empreendimento e o seu 

entorno, gerando contaminação de solos, recursos hídricos superficiais e subterrâneos. O 

aterro existente é bem operado e fica a uma distância relativamente pequena do novo 

aeroporto. 

Durante a operação do aeroporto, o abastecimento das aeronaves será um dos principais 

fatores de risco de vazamentos de combustíveis, que poderão alterar a qualidade dos 

recursos hídricos. Além disso, haverá geração de efluentes líquidos que terão como 

principal característica a de efluentes orgânicos, sendo geradas pelo pessoal do 

empreendimento.  

A perspectiva do aumento da população da área de entorno, também deve gerar um aporte 

na geração de efluentes domésticos. Caso esses efluentes alcancem os recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos sem o devido tratamento, poderá haver alteração da qualidade 

das águas superficiais e subterrâneas com óleos e graxas, nutrientes (notadamente 

nitrogênio e fósforo), bactérias (coliformes, enterococos, e bactérias patogênicas), metais 

e hidrocarbonetos complexos, dentre outros elementos.  

O impacto é adverso, temporário, reversível, local, sendo sua magnitude classificada como 

baixa. Sua importância é baixa e o impacto foi considerado cumulativo, dado à existência 

de outras atividades no entorno do empreendimento, com potencial de contaminar a 

qualidade das águas com óleo. Neste caso, o impacto é classificado como de baixa 

significância.  

➢ Medidas: 

o Implantação de Programa Gerenciamento dos Resíduos Sólidos que 

envolva as comunidades do entorno do aeroporto.  
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o Promover a coleta e disposição final adequada dos efluentes domésticos do 

aeroporto para sistema de esgotamento sanitário.  

o Proteger e recompor as superfícies de terrenos expostos pelas operações 

de terraplanagem utilizando técnicas vegetativas apropriadas.  

➢ Programas:  

o Programa Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS)  

o Programa de Controle de Processos Erosivos e Assoreamentos  

o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)  

o Programa de Estímulo à Tecnologias Limpas 

4.6.3.3. Alteração do Regime de Escoamento Superficial – Meio Físico 

Durante a operação do aeroporto a área impermeabilizada poderá promover alteração no 

escoamento superficial das águas pluviais provocando o empoçamento de água nas áreas 

lindeira à pista de pouso (Bahia, 2011).  

Além disso, uma possível concentração do fluxo de escoamento superficial deve contribuir 

para a exposição dos solos gerando cortes e deposição de materiais inconsolidados de 

maior susceptibilidade a erosão e assoreamentos nas drenagens e regiões deprimidas, 

podendo provocar danos no sistema de drenagem, entupimentos de canais e alagamentos.  

Essas alterações nos padrões de escoamento das águas superficiais são consideradas 

significativas, por promover o aumento e a concentração do escoamento, ainda que sejam 

localizadas, bem como, possíveis interferências na dinâmica de circulação das águas 

subterrâneas.  

Este impacto é considerado de natureza adversa, temporário, reversível e local, 

classificando então sua magnitude como média. Sua importância é considerada média, 

não é cumulativo. É um impacto considerado de baixa significância.  

➢ Medidas:  

o Implementação do Programa de Controle a Processos Erosivos e 

Assoreamentos contemplando ações de inspeção periódica do sistema de 

drenagem e canaletas.  

o Conduzir o escoamento superficial da pista de pouso e pátios de manobra 

para caixas de infiltração lateral e/ou para um sistema de drenagem 

eficiente. 
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o Elaborar e executar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.  

 

➢ Programas:  

o Programa de Controle a Processos Erosivos e Assoreamentos  

o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)  

4.6.3.4. Aumento de Ruído – Meio Físico 

Toda a população compreendida na curva de ruído 1, identificada na fase de planejamento 

deverá ser remanejada antes do início da implantação e obviamente da operação do novo 

aeroporto. Portanto, durante a fase de operação não haverá população residente que 

venha a sofrer impactos em desacordo com o previsto nas normas que regulamentam a 

questão. No restante da área deverá haver um aumento de ruído proveniente da 

aterrissagem e decolagem dos aviões para os quais deverão ser adotadas medidas de 

mitigação. Na curva de ruído 2 e entorno imediato deverá ser avaliado caso a caso. 

Trata-se de um impacto adverso, regional, permanente e irreversível (enquanto durarem 

as operações do novo aeroporto), portanto de alta magnitude. Sua importância é 

considerada alta e o impacto possui características cumulativas, portanto de alta 

significância.  

➢ Medidas:  

o Aprovação de um Plano Específico de Zoneamento de Ruído para o 

aeroporto após o início da operação.  

o Medição dos níveis de ruído dentro das edificações localizadas dentro AEE 

durante a fase de operação do Aeroporto e, em caso do nível ultrapassar o 

máximo permitido, dar tratamento acústico nas respectivas edificações. 

➢ Programas: 

o Programa de Estímulo à Tecnologias Limpas  

4.6.3.5. Risco de Acidentes com Animais – Meio Biótico 

Na fase de operação do empreendimento há risco de colisão de aeronaves com aves, 

especialmente urubus, que podem causar acidentes. Foram registradas grandes 

concentrações de urubus em carcaças de animais domésticos (gado) mortos por 

desnutrição/desidratação na ASA. Igualmente, a existência de animais como, por exemplo, 
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a Cerdocyon thous (raposa), e a Procyon cancrivorus (mão-pelada) podem também 

acarretar problemas, pois, devido à redução das suas áreas de habitação e criação de 

focos de atração, estes animais podem atravessar as pistas de pouso e decolagem 

podendo gerar risco de acidentes com as aeronaves. Este impacto foi considerado de 

natureza adversa, permanente e irreversível (enquanto durarem as atividades de operação 

do novo aeroporto), local, portanto, classificado como de média magnitude.  

O impacto foi considerado de média importância, não cumulativo. Sua significância é baixa.  

➢ Medidas:  

o Implantação do Plano de Monitoramento da Fauna e Programa de 

Educação Ambiental para o trato com animais, junto aos funcionários do 

aeroporto.  

➢ Programas:  

o Plano de Monitoramento da Fauna  

o Programa de Educação Ambiental  

4.6.3.6. Alteração das Comunidades Aquáticas - Meio Biótico 

O lançamento acidental e/ou indevido de efluentes, bem como o estabelecimento de 

processos erosivos ou de assoreamentos, pode contribuir para uma alteração das 

comunidades da biota aquática existentes nos corpos de água inseridos na área do novo 

aeroporto de Vitória da Conquista.  

O impacto é considerado adverso, temporário, reversível, local, de baixa magnitude. A 

importância foi avaliada como baixa. O impacto não é cumulativo. Sua significância é 

classificada como baixa.  

➢ Medidas:  

o O programa de Monitoramento da Qualidade de Água deverá prever o 

acompanhamento das modificações à biota associada, resultantes da 

instalação e operação do empreendimento. Esse monitoramento deve 

envolver as comunidades do entorno do empreendimento.  

➢ Programas:  

o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água  

o  
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4.6.3.7. Geração de Postos de Serviços - Meio Socioeconômico 

Durante o período de operação do aeroporto serão gerados até cerca de 80 empregos 

diretos, com um horizonte de longo prazo de permanência. Os novos empregos 

aumentarão a massa salarial da região e implicarão também no aumento do consumo de 

bens duráveis e não duráveis. 

É habitual a estimativa de que para cada emprego direto gerado, de dois a três empregos 

indiretos sejam criados. Avalia-se, portanto, que o empreendimento deverá movimentar 

indiretamente cerca de 240 postos de trabalho durante o período de sua operação.  

Bahia (2011) constatou que nas comunidades da AEE, a atividade de empregado 

doméstico é uma das ocupações mais presentes nas comunidades, assim sendo, a oferta 

de empregos permanentes como, por exemplo, de limpeza, pode significar uma melhoria 

para esses trabalhadores e também atenuar temporariamente a demanda por postos de 

trabalho, especialmente para a mão de obra não qualificada, contingente populacional 

bastante significativo na AEE. Deverá haver um aumento da massa salarial.  

Trata-se de um impacto benéfico, permanente e irreversível (enquanto durarem as 

operações do novo aeroporto) e regional, neste caso, sua magnitude é classificada como 

alta. Sua importância é media, não é cumulativo, portanto, é um impacto de baixa 

significância.  

➢ Medidas:  

o Definição de critérios para contratação da mão de obra local. 

o Capacitação da mão de obra local.  

o Priorização da contratação de mão de obra local, bem como ter preferência 

pelo uso dos serviços, comércio e insumos locais.  

➢ Programas: 

o Plano de Contratação e Desmobilização de Mão de Obra  

o Programa de Capacitação da Mão de Obra Local  
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4.6.3.8. Risco de Acidentes Durante as Atividades Aeroportuárias - Meio 
Socioeconômico 

Como o aeroporto é um indutor de ocupação urbana, é necessário impor restrições à 

ocupação (afastamentos, tipologia e gabarito) do solo através de medidas que preservem 

as áreas próximas ao aeroporto de ocupações que possam limitar ou impedir as operações, 

de maneira a garantir e preservar a segurança da movimentação das aeronaves e da 

população.  

Os principais instrumentos são: Plano de Zona de Proteção - PZP e Área de Segurança 

Aeroportuária - ASA instituídos pela Portaria Nº 1.141/GM5, de 8 de dezembro de 1987 

que dispõe sobre as Zonas de Proteção e Aprova o Plano Básico de Zona de Proteção de 

Aeródromos, Plano Básico de Zoneamento de Ruído, o Plano Básico de Zona de Proteção 

de Helipontos e o Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea e dá outras 

providências. A ASA é regulamentada pela Resolução Nº 004/95 do Conama.  

Em Vitória da Conquista a cobertura da coleta de lixo é alta e as instalações do aterro 

sanitário são modernas e eficazes, não atraindo aves, mas encontra-se dentro da área de 

exclusão prevista na ASA.  

As áreas próximas ao empreendimento têm como uso predominante a agropecuária. Assim 

sendo há, segundo os moradores da área, incidência de animais mortos. Em visita de 

reconhecimento nas imediações do novo sítio do aeroporto foram identificadas carcaças 

de animais mortos que servem como atrativos de urubus. Também existem no entorno 

usos como a Fábrica de Ração de Ossos, clandestina e do matadouro, com operação 

inadequada, além de pocilgas que atraem urubus.  

O impacto é considerado adverso, temporário, reversível e local. Sua magnitude e 

importância são baixas. O impacto não é cumulativo. Sua significância é baixa.  

➢ Medidas:  

o Aplicação de uma legislação municipal específica que confira ao 

zoneamento urbano um ordenamento de acordo com as restrições impostas 

pela legislação aeroportuária vigente para ocupação e edificações.  

o Palestras de informação com os proprietários de fazendas próximas para 

esclarecimento dos riscos potenciais das carcaças de animais mortos.  
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o Relocação de usos incompatíveis, a exemplo da fábrica de ração de ossos 

e monitoramento de atividades que, embora dispersas, atraem aves, como 

as pocilgas. 

➢ Programas:  

o Programa de Educação Ambiental  

4.6.3.9. Dinamização da Economia - Meio Socioeconômico 

A implantação do aeroporto de Vitória da Conquista deve promover mudanças na estrutura 

urbana e rural, dinamizando a economia municipal e mesmo regional.  

Durante a fase de operação ocorrerá intensificação no fluxo de passageiros e usuários do 

aeroporto, adicionado por um movimento de trabalhadores envolvidos com as atividades 

de operação, que demandam mercadorias e serviços e, como consequência, a economia 

local atrai empresas e prestadores de serviços dinamizando a economia. A cadeia de 

serviços da operação aeroviária pode significar impactos além das áreas mais próximas, 

como por exemplo, fornecedores de peças de aviões de outras regiões. O setor de 

comercio (varejista e atacadista) e de serviços são os que apresentam um maior potencial 

de crescimento (Bahia , 2011).  

É um impacto considerado de natureza benéfica, permanente e irreversível (enquanto 

durem as operações do novo aeroporto), regional e, portanto, de alta magnitude. Sua 

importância é considerada média e ele é considerado um impacto cumulativo. Sua 

significância é alta.  

➢ Medidas:  

o Sugere-se a Parceria com Prefeitura do Município e outras instituições 

visando ao incentivo e capacitação de gestores de empresas e empresários 

para realização de ações voltadas ao empreendedorismo, abertura de 

empresas, capacitação de gestores de negócios, obtenção de linhas de 

financiamento para desenvolvimento de negócios.  

➢ Programas: 

o Programa de Capacitação da Mão de Obra Local 
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4.6.3.10. Aumento de Arrecadação de Impostos - Meio Socioeconômico 

A operação do empreendimento poderá ampliar a arrecadação tributária em todos os 

níveis, especialmente o quadro das finanças públicas municipais, a partir de um aumento 

da arrecadação do ISS, recolhida dos prestadores de serviço da cadeia das atividades 

correlacionadas com o aeroporto e infraestrutura de suporte, tais como alimentação, 

hospedagem, combustível, consumo de água, reparação de maquinas, energia elétrica, 

lazer, venda de mercadorias e serviços diversos, provocando também um aumento da 

arrecadação de outros impostos e taxas (Bahia, 2011).  

Trata-se de um impacto de natureza benéfica, permanente e irreversível (enquanto 

durarem as operações do novo aeroporto), regional, classificando-o como de alta 

magnitude. Sua importância é considerada média. Possui caráter cumulativo. O impacto é 

classificado como de alta significância.  

➢ Medidas:  

o Atração de empresas de comércio e serviços e estímulo ao uso dos 

serviços, comércio e insumos locais e fomento a usos complementares ao 

aeroporto.  

➢ Programas: 

o Plano de Contratação e Desmobilização de Mão de Obra  

4.6.3.11. Aumento na Oferta de Bens e Serviços - Meio Socioeconômico 

Com a implantação do empreendimento, de acordo com Bahia (2011) serão criadas 

demandas no setor terciário (comércio e serviços), fortalecendo assim o setor. Estas 

demandas serão reproduzidas com o estabelecimento de empreendimentos voltados para 

o atendimento de diversos tipos de necessidades do contingente de pessoas mobilizado 

pelo empreendimento (comercialização de alimentos, vestuário, serviços de cuidado e 

higiene pessoal, serviços médicos, material de construção, lazer e muitas outras 

modalidades). Tal efeito deverá se dar nas áreas mais próximas ao empreendimento, e 

poderá trazer sustentabilidade econômica para a área. 

Este impacto é considerado de natureza benéfica, permanente e irreversível (enquanto 

durarem as operações do novo aeroporto) e de abrangência regional. Sua magnitude é 

classificada como alta. Sua importância foi avaliada como média e o impacto foi 

considerado cumulativo, portanto, a significância é classificada como alta.  
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4.6.3.12. Aumento na Demanda de Bens e Serviços - Meio Socioeconômico 

A mão de obra necessária às atividades operacionais do novo aeroporto, bem como o fluxo 

de pessoas que utilizarão este equipamento incrementarão o consumo, bem como, 

poderão provocar um aumento na demanda por transporte, habitação, alimentação, entre 

outros. 

Atualmente a área apresenta uma baixa capacidade de atendimento de demandas como 

serviços, comércio e infraestrutura de lazer. Desta forma, estima-se que essas demandas 

não serão, inicialmente, atendidas, podendo gerar uma situação temporária de 

desabastecimento e aumento no custo de vida, além de especulação. Entretanto, a 

operação do empreendimento se iniciará dois anos após o início da implantação, neste 

caso, muitas demandas terão sido melhoradas ou solucionadas.  

Este impacto é considerado adverso, temporário, reversível e regional, portanto sua 

magnitude é média. A importância foi avaliada como média e o impacto foi considerado 

cumulativo. Sua significância é classificada média.  

➢ Medidas: 

o Provocar junto ao poder público competente a elaboração e execução do 

planejamento do incremento necessário à infraestrutura de saneamento 

básico, saúde, educação, sistema viário e áreas comerciais e de serviços, 

associados às necessidades da operação do novo aeroporto, durante a 

etapa de implantação. 

➢ Programas:  

o Programa de Compensação Sócio Ambiental  

4.6.3.13. Proliferação de Vetores - Meio Socioeconômico 

O encurtamento do tempo para deslocamento e o intenso movimento de pessoas e 

produtos entre os países proporcionados por meios de transporte mais eficientes e 

modernos, associado ao incremento do comércio, podem favorecer a disseminação de 

doenças, fazendo do controle sanitário dos meios de transporte, fator estratégico para a 

promoção e proteção da saúde (ANVISA, 2011).  
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As aeronaves em trânsito no território brasileiro devem apresentar condições higiênico-

sanitárias aceitáveis, assim como disponibilizar a documentação determinada, conforme 

estabelecido nas Resoluções RDC nº 02 de 08 de janeiro de 2003 e RDC nº 21 de 28 de 

março de 2008.   

As aeronaves internacionais devem apresentar a cada entrada no país a Declaração Geral 

de Aeronave - parte sanitária, documento emitido pelo comandante da aeronave. Os 

eventos de saúde a bordo devem ser imediatamente comunicados a autoridade sanitária 

do ponto de entrada mais próximo, de forma a garantir a avaliação do risco á saúde pública 

e aplicação de medidas sanitárias pertinentes (ANVISA, 2011). 

Este impacto é considerado adverso, temporário, reversível e regional, portanto, de média 

magnitude. Sua importância é considerada média e, o impacto possui características 

cumulativas, portanto, sua significância é classificada como média.  

➢ Medidas: 

o Estabelecer parceria junto a Prefeitura Municipal, através do Centro de 

Controle de Endemias da Secretária de Saúde; 

o Palestras informativas nos povoados próximos para esclarecimento da 

comunidade sobre os riscos potenciais dos focos de proliferação de vetores 

de doenças.  

➢ Programas:  

o Programa de Controle de Disseminação de Vetores  

4.6.3.14. Aumento do Custo de Vida - Meio Socioeconômico 

Deverá ocorrer um aumento da especulação imobiliária e aumento dos preços de 

alimentos, aluguéis e serviços, provocando um aumento do custo de vida das comunidades 

locais, afetando negativamente os residentes dos núcleos urbanos existentes.  

O impacto é de natureza adversa, permanente e irreversível (enquanto durarem as 

operações do novo aeroporto), regional, neste caso, de alta magnitude. Sua importância é 

considerada média e, o impacto não possui características cumulativas. A significância 

deste impacto é média.  

➢ Medidas:  

o A implantação de ações de valorização da produção local pode se reverter 

em benefícios para as comunidades residentes na área de influência do 
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empreendimento e que não são diretamente envolvidas com o 

empreendimento, proporcionando retornos melhores sobre o produto local.  

➢ Programas: 

o Programa de Capacitação da Mão de Obra Local  

o Plano de Contratação e Desmobilização de Mão de Obra − Programa de 

Compensação Sócio Ambiental  

4.6.3.15. Aumento da Criminalidade - Meio Socioeconômico 

A concentração de pessoas no entorno da área do empreendimento poderá gerar aumento 

nas taxas de criminalidade, principalmente nas nucleações urbanas situadas nas 

proximidades do empreendimento. Atualmente, já se experimenta uma sensação de 

insegurança na área, associada com a ação frequente de marginais. O desenvolvimento 

de áreas de ocupação informal pode fornecer as condições ideais para o abrigo de 

criminosos, devido ao difícil acesso e condições de anonimato. Os locais que poderão ser 

afetados são as nucleações urbanas situadas no entorno do empreendimento.  

É um impacto adverso, temporário, reversível e de abrangência regional, portanto, sua 

magnitude média. Sua importância é considerada alta. Este impacto não foi considerado 

cumulativo. A significância deste impacto é considerada média.  

➢ Medidas:  

o Deverá ser feito o reforço na estrutura de policiamento nas comunidades do 

entorno, com foco principal nas localidades de Campinhos e Simão.  

➢ Programas:  

o Programa de Comunicação Social  

o Programas de Compensação Sócio Ambiental  

4.6.3.16. Aumento do Fluxo de Veículos - Meio Socioeconômico 

Na fase de operação haverá um fluxo regular de caminhões, veículos utilitários e leves e 

ônibus na malha viária que servirá o empreendimento. A malha viária local existente será 

requalificada com a vinda do empreendimento, visando à passagem do tráfego pretendido. 

Haverá provavelmente maior disciplinamento do trânsito.  

Este impacto é adverso, permanente e irreversível (enquanto durarem as operações do 

novo aeroporto), local. Sua magnitude então é classificada como média. A importância do 
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impacto é considerada baixa e foi considerado cumulativo. Sua significância, portanto, é 

baixa. 

➢ Medidas:  

o O Programa de Comunicação Social deverá informar os membros das 

comunidades do entorno sobre os horários de tráfego de ônibus e 

caminhões, visando evitar conflitos entre este tráfego e a comunidade.  

➢ Programas:  

o Programa de Comunicação Social 

4.7. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

A partir do Estudo de Impacto Ambiental observou-se que com implantação do novo 

aeroporto são esperadas algumas alterações ambientais futuras.  

Dentre as de potencial ocorrência destacaram-se: o aumento de ruídos e emissões de 

poeiras, a possibilidade de alterações da qualidade da água e do solo; e, supressão de 

parte da vegetação existente na área e afugentamento da fauna associada.  

Contudo, medidas de prevenção, controle e mitigação estão previstas, tais como o controle 

da qualidade do ar e dos ruídos; programas de monitoramento da qualidade da água e do 

solo; plano de desmatamento, resgate e monitoramento de flora e fauna.  

Sendo assim, as medidas e programas sugeridos pelo EIA em Bahia (2011) objetivava a 

redução ou minimização das principais alterações ambientais previstas.  

Do ponto de vista Socioeconômico é esperado que ocorra um maior desenvolvimento no 

Município de Vitória da Conquista, em virtude de uma maior dinamização da economia 

local, a qual é referência para toda uma região. 

Alguns destes aspectos são apresentados a seguir: 

• Consolidação do município como pólo educacional da região Sudoeste; 

• Melhorias no Sistema de Saúde do Município;  

• Ampliação da área de influência econômica do Município;  

• Melhorias na qualidade de vida da população em função do maior investimento 

em infraestrutura e serviços básicos (saneamento, saúde, educação, lazer etc.), 

principalmente nas comunidades próximas.   
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5. ARTICULAÇÃO AEROPORTO BR 116 

De acordo com o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do novo aeroporto de Vitória da 

Conquista, elaborado pela Hydros em 2011, é fundamental que sejam consideradas as 

características e peculiaridades da estrutura viária de Vitória da Conquista e os 

rebatimentos no reordenamento do sistema com a implantação do aeroporto para o 

planejamento das ações de das intervenções relacionadas a ele.  

Os impactos, elencados no EIV, se darão em duas dimensões, uma de caráter mais 

estrutural, que envolve a decisão quanto ao acesso ao aeroporto; e outra de caráter mais 

local.  

O sítio aeroportuário previsto é cortado por uma estrada vicinal municipal, que se interliga 

com a malha viária urbana da cidade, através da qual se aventou a possibilidade de 

executar o acesso ao aeroporto, preservando assim a sua continuidade. Também se 

encontra em estudo o acesso através da BR-116, com duplicação da rodovia e 

transposição em desnível. Como não foi definido o acesso principal ao aeroporto, não foi 

prevista ligação com a BR- 116 nem tampouco com outras vias adjacentes ao sítio 

aeroportuário.  

O principal acesso à área do novo aeroporto é a BR-116 e é principalmente através desta 

rodovia que a cidade de Vitória da Conquista estabelece a conexão com a área rural onde 

está prevista a implantação do aeroporto. Na altura da comunidade de São José/ Pé-de-

galinha existem acessos secundários ao sítio do empreendimento, localizado a menos de 

1 km desta comunidade. São também verificados acessos secundários, por vias não 

asfaltadas, ao sítio do empreendimento pelas comunidades de Campinhos e Simão pelo 

flanco norte. Por Iguá, à sudoeste da área do empreendimento, há uma via secundária 

acessível apenas por veículos com tração 4x4 e outra via principal, que liga esta vila à 

comunidade de São José/ Pé-de-galinha, com boas condições de acesso, porém não 

asfaltada, por onde trafegam ônibus públicos.   

Caso o acesso seja através da BR-116, a intensificação do fluxo pela BR-116 demandará 

medidas de melhoramentos físicos e funcionais na rodovia para eliminar maiores riscos de 

acidentes em um trecho já considerado crítico, além do disciplinamento da ocupação e 

usos nas suas margens.  
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Se o acesso for por Simão há forte tendência de rapidamente haver o espraiamento da 

malha urbana em direção ao aeroporto, o que não é recomendável. No âmbito local, dentre 

todas as aglomerações, a situação mais delicada é a de São José/ Pé- de-galinha no que 

tange à estrutura viária.  

A sua localização, às margens da BR-116, caracterizada por intenso fluxo, poderá com a 

implantação do aeroporto vir a representar um importante ponto de conflito, tornando 

necessário o desenvolvimento de ações de controle e ordenamento do uso do solo.  

No âmbito do EIV foi recomendada, pelas razões citadas, que o acesso seja implantado 

por meio de uma via segregada, próxima à BR-116 e a adutora da Embasa, marginal à 

referida via. Considerando a intensidade do fluxo existente é importante não haver 

cruzamentos em nível, de forma a permitir a fluidez e minimizar os riscos de colisões entre 

veículos. Se em um primeiro momento for inviabilizado, por razões de custo ou outro motivo 

impeditivo, o acesso segregado e paralelo à BR-116 como seria mais adequado, cabe 

estabelecer pistas de desaceleração e alça em desnível, além de intervenções viárias que 

preservem e protejam o fluxo local em São José/ Pé-de-galinha, sobretudo de bicicletas e 

pedestres.  

Como já foi recomendado à época de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental do novo 

aeroporto de Vitória da Conquista, a melhor opção para a construção do acesso é que ela 

não seja realizada em nível, mas através de rótulos. Essa recomendação se deu devido à 

preocupação com o aumento da circulação de veículos na área, sobretudo veículos de 

grande porte, uma vez que o Aeroporto se destina ao transporte doméstico e de cargas.  

Sendo assim, elenca-se no âmbito desse relatório 3 opções para custeio da construção do 

acesso do aeroporto via BR 116, que poderão ser avaliadas e negociadas com as partes 

envolvidas, as quais são: 

➢ Inserir os custos da construção do acesso integrando rótulas no Cronograma de 

investimentos da Via Bahia; 

➢ Incluir como investimento previsto no Contrato de Concessão de operação do 

Aeroporto através de Parceria Público Privada. 

➢ Elaboração de projeto pelo Município de Vitória da Conquista para buscar recursos 

objetivando o custeio das obras.  

A última opção elencada deverá ainda passar por análise mais aprofundada, uma vez que 

a situação jurídica da captação de recursos via Prefeitura deve ser ainda detalhada, uma 
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vez que tanto o domínio sobre a área do acesso ao aeroporto, quanto a administração do 

aeroporto não estão sob a jurisdição do Governo Municipal.  

As obras do acesso ao novo aeroporto não estavam incluídas no projeto do Aeroporto, de 

modo o estado da Bahia realizou uma tomada de preço específica para a construção do 

referido acesso.  

A tomada de preço foi realizada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia 

(Seinfra) e Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT, identificada 

como Concorrência nº 040/2017 e ocorreu a abertura dos envelopes ocorreu em novembro 

de 2017. O orçamento estimado para a concorrência com data base de 03/2017 foi de R$ 

2.392.827,67.  

A empresa vencedora da concorrência foi TRE Terraplanagem Ltda, com valor total de R$ 

1.961.320,42. O resultado da licitação foi homologado em 29 de dezembro de 2017 pela 

Secretaria de Infraestrutura do Estado.  

5.1. PROJETO BÁSICO 

O empreendimento tem por premissa a interligação entre o Aeroporto de Vitória da 

Conquista, em final de implantação, a localidade de Iguá (adjacente ao aeroporto) e a BR-

116 (sob concessão da Via Bahia).  

Para tanto, prevê-se a execução de plataforma, cortes e a materialização de aterros 

escalonados, pavimentação em (CBUQ), bem como obras complementares e proteção 

ambiental, desde a entrada do aeroporto até a rotatória do viaduto a ser implantado sobre 

a BR-116.  

A disposição do acesso ao aeroporto e a geometria do mesmo estão caracterizadas nos 

desenhos de projeto (convenções, modelo reduzido, plantas e perfis, seções transversais) 

apresentados adiante. 
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Figura 29 - Modelo Reduzido 
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6. PROJETO DE LEI DO DISTRITO AEROPORTUÁRIO 

Quando foi previsto um novo aeroporto para vitória da Conquista no Plano Diretor (Lei 

n.1.385/2006), esse projeto já foi escolhido pela sociedade conquistense como estratégico 

e prioritário. Dentre outra razoes, estão as inadequações existentes no aeroporto atual, 

como os riscos aos voos devido à incorporação à malha urbana sem a devida observância 

das normas aeronáuticas e ao pequeno porte, que permite, apenas, a operação de 

pequenas aeronaves, não atendendo às demandas presentes e potenciais do município e 

da região. Um novo aeroporto é importante para o fortalecimento do papel de polo regional 

de Vitória da Conquista por ser um instrumento de agregação de novos valores à vida 

social e econômica local e regional. 

A proximidade da sede municipal e a facilidade de acesso, bem como as condições para 

implantação de equipamento aeroportuário capaz de atender a um maior fluxo de voos em 

aeronaves de maior porte, são exemplos de critérios utilizados para a escolha da 

localização do futuro aeroporto. O Município por sua vez,  tem responsabilidade de gerir a 

área do entorno resguardando suas funções e condições de segurança operacional, 

atuando de forma coordenada com os outros entes federativos, mediante ações 

cooperadas de planejamento, regulação e gestão; impondo restrições e controlando o uso 

e ocupação do solo para evitar que a área seja ocupada por empreendimentos e atividades 

que limitem ou impeçam as operações aéreas; definindo área de restrições com normas 

específicas apoiadas no ordenamento urbanístico municipal e nas normas federais 

atinentes à segurança dos aeródromos; e enquadrando o seu território e área de influência 

na categoria de zona urbana especial, de forma a permitir a convivência de usos rurais com 

usos urbanos (compatíveis com o aeroporto) que a dinâmica de crescimento da cidade 

possa carrear. 

Dentre as motivações para criação do distrito aeroportuário, estão a ineficácia de 

experiências que diluem a especificidade das áreas com restrições aeronáuticas no 

zoneamento ordinário municipal, o destaque do equipamento no zoneamento municipal e 

a proposição de regulação urbanística e gestão diferenciada com estrutura própria. 

A Lei Complementar 2.116, que cria e regulamenta o distrito aeroportuário de Vitória da 

Conquista, diz: 
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Art. 32. Fica criado o Distrito Aeroportuário destinado à instalação do Aeroporto 
Regional de Vitória da Conquista, com as restrições e permissões quanto ao 
ordenamento do uso e da ocupação do solo do seu território, conforme o 
estabelecido nesta Lei e na legislação específica aplicada à espécie. 
Art. 34.Os dispositivos desta Lei poderão ser ajustados ou modificados a partir 
da elaboração, pelo Município, do Plano Urbanístico do Distrito Aeroportuário, 
do qual deverão emanar diretrizes, critérios e parâmetros urbanísticos lastreados 
nas especificidades sociais, ambientais e físicas da área, compatibilizados com 
as especificidades normativas aeroportuárias. 
Parágrafo Único. O Plano Urbanístico do Distrito Aeroportuário constitui 
condicionante ambiental do novo aeroporto, devendo ser elaborado no prazo de 
02 (dois) anos, a contar da data de aprovação desta Lei. 
 

A Lei que dispõe sobre o Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo na área de influência 

do Aeroporto Regional de Vitória da Conquista, cria o Distrito Aeroportuário e dispõe sobre 

o controle urbanístico do seu território. 

Art. 2o. Para efeito desta Lei, o ordenamento do uso e da ocupação do solo na 
área do entorno do Aeroporto Regional de Vitória da Conquista incide sobre: 

− a Zona de Proteção de Aeroporto Regional de Vitória da Conquista – ZPA-

VDC: 

− a Zona de Proteção de Ruídos do Aeroporto Regional de Vitória da 

Conquista – ZPR-VDC; 

− a Área de Segurança Aeroportuária do Aeroporto Regional de Vitória da 

Conquista– ASA-vdc; 

− as Zonas de Controle Urbanístico do Distrito Aeroportuário. 

Quanto ao Zoneamento, o artigo 35 desta lei diz que o Distrito Aeroportuário compreende 

as seguintes zonas de controle urbanístico, que estão delimitadas na Planta 2.5, do 

ANEXO II: 

• Zona de Expansão Urbana Controlada – ZEUC, correspondente aos trechos 

urbanos com ocupação mais consolidada e seu entorno imediato; 

• Zona de Transição Urbano-Rural – ZTUR, correspondente às áreas com 

predominância de atividades rurais, onde se recomenda a convivência controlada 

destas com usos tipicamente urbanos e a garantia do exercício das atividades 

agrárias pré-existentes; 

• Zona de Usos Complementares ao Aeroporto – ZUCA, correspondente a áreas que, 

pela localização estratégica, acesso fácil e outras características favoráveis, se 

destinam a usos de atendimento à cidade e ao aeroporto; 

• Zona Logística Aeroportuária – ZLA, correspondente a áreas que, pela localização 

estratégica, acesso fácil e outras características favoráveis, se destinam 
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prioritariamente a usos de apoio logístico associados ao aeroporto, atendidos os 

requerimentos do desenvolvimento urbano e regional; 

As diretrizes para a Zona de Expansão Urbana Controlada – ZEUC, visam a conciliação 

do uso e ocupação do solo com os requerimentos do crescimento da cidade e as exigências 

de segurança aeroportuária, o incentivo a usos complementares ao aeroporto e existe a 

previsão da Outorga Onerosa do Direito de Construir ou Outorga Onerosa de Alteração de 

Uso. As diretrizes para Zona de Transição Urbano-Rural – ZTUR, também incluem o 

incentivo a usos complementares ao aeroporto e inclui a garantia de continuidade dos usos 

agrários pré-existentes compatíveis com o uso aeroportuário e a previsão do Direito de 

Preempção nas Áreas de Ruído 1 e 2, delimitadas, respectivamente, pelas curvas de ruído 

75 e 65. Para a Zona de Usos Complementares ao Aeroporto – ZUCA e para a Zona 

Logística Aeroportuária- ZLA foram estabelecidas diretrizes para o iIncentivo a usos 

comerciais, de serviços e outras conveniências para o empreendimento aeroportuário, 

respeitadas as especificidades de cada zona, elaboração de Estudo de Impacto de 

Vizinhança - EIV como condição de aprovação dos empreendimentos que se configurem 

como Polos Geradores de Tráfego, conforme estabelece o Código de Ordenamento do 

Uso e da Ocupação do Solo, de Obras e Edificações do Município, Lei n° 1.481/2007, e 

suas alterações: 

 Art. 42.Até que seja elaborado e entre em vigor o Plano Urbanístico do Distrito 
Aeroportuário, somente serão permitidos no seu território empreendimentos e 
atividades que configuram os usos do solo integrantes do QUADRO 3.4, do 
ANEXO III, desta Lei, selecionados entre os constantes do Quadro 2.1, do Anexo 
II, do Código de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo e de Obras e 
Edificações do Município de Vitória da Conquista, Lei n° 1.481/2007 e suas 
alterações, e agrupadas por área de influência no QUADRO 3.5, do ANEXO III 
desta Lei, que teve como base o Quadro 2.2, do Anexo II da citada Lei 
n°1.481/2007e suas alterações. 
 Parágrafo único. Para a seleção dos usos do solo relacionados no QUADRO 
3.6, do ANEXO III desta Lei, foram considerados os níveis de poluição e 
segurança ambiental das atividades e empreendimentos aferidos no QUADRO 
3.4 da Lei Municipal n° 1.481/2007e suas alterações, que passam a compor o 

QUADRO 3.6, do ANEXO III, desta Lei. 
 

Das Restrições de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Aeroportuário, a lei diz: 
 

Art. 43. Visando ao ordenamento dos usos do solo do Distrito Aeroportuário, de 
acordo com a zona em que se situem, ficam estabelecidos os critérios e 
restrições urbanísticos constantes do QUADRO 3.7, do ANEXO III, desta Lei. 
  
Art. 44.São considerados não conformes os usos pré-existentes configurados 
por empreendimentos e atividades cujas características não se conciliam com as 
previstas nesta Lei. 
 Parágrafo único. Os usos de que trata o caput poderão: 
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− ter, caso possível, suas instalações adaptadas para se enquadrarem na 

condição de conformes; 

− ser removidos diante da impossibilidade de adequação, em razão dos 

requerimentos dos órgãos aeronáuticos. 

Art. 45.Nos acessos ao aeroporto deverão ser garantidas a qualidade 
paisagística e as condições de segurança e fluidez do tráfego, mediante: 

− sinalização adequada; 

− implantação de ciclovias, com no mínimo 2,50m (dois metros e cinqüenta 

centímetros) e calçadas com largura mínima de 4,00m (quatro metros), 

nas vias marginais às vias estruturais (rodovias e vias urbanas de 

trânsito rápido e arteriais); 

− exigência de faixa nonaedificandi em qualquer parcelamento que venha 

a ser implantado em glebas laterais às vias de acesso ao aeroporto, ao 

longo de toda a face que faz limite com as ditas vias,com largura de: 

− 50,00m (cinquenta metros) na BR-116, contados a partir do limite da 

faixa de domínio desta rodovia; e 

− 30,00m (trinta metros)nas vias urbanas de trânsito rápido e arteriais. 

 Parágrafo único. As faixas das quais tratam as alíneas a e b, do inciso III, deste 
artigo, serão destinadas exclusivamente a tratamento paisagístico e serão 
transferidas para o patrimônio municipal por ocasião do registro do parcelamento 
no Cartório de Registro de Imóveise Hipotecas, mediante escritura pública, sem 
qualquer ônus para o Município, podendo ser considerada no cômputo de área 

verde. 

O artigo 46 estabelece que o parcelamento do solo do Distrito Aeroportuário poderá ser 

feito por meio de loteamento, desmembramento, condomínio horizontal e conjuntos 

habitacionais, remembramento, reloteamento e desdobro, na forma do art. 8o da Lei 

Municipal numero 1.481/2007e suas alterações, naquilo que não colidir com as normas e 

restrições previstas. O dimensionamento mínimo dos lotes e o comprimento máximo das 

quadras resultantes de parcelamento do solo, devem atender às dimensões fixadas no 

QUADRO 3.7, do Anexo III, desta Lei, segundo artigo 47. Também são estabelecidos no 

artigo 48 os parâmetros mínimos para o dimensionamento das áreas destinadas aos usos 

complementares, os quais são os constantes no anexo III, desta Lei. 

O Plano Urbanístico do Distrito Aeroportuário é o instrumento que deverá orientar o 

processo de urbanização do seu território, tendo como finalidades: 

• estabelecer as diretrizes e parâmetros de uso e ocupação do solo a partir de 

zoneamento e parcelamento adequados; 
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• definir e hierarquizar o sistema viário estrutural, integrado à BR-116 pelas duas 

margens e demais acessos ao aeroporto, a partir de eixos viários de médio e grande 

fluxo; 

• indicar e localizar equipamentos estruturantes de interesse da cidade e compatíveis 

com a segurança aeroportuária; 

• definir os instrumentos urbanísticos incidentes nas suas diversas zonas; 

• estabelecer um modelo de gestão compatível com a singularidade e especificidades 

da área. 

E deve contar no mínimo, com os componentes descritos no artigo 50: 

• zoneamento: macrozoneamento e zoneamento de uso e ocupação solo, que 

estabeleça diretrizes específicas e parâmetros urbanísticos adequados, com 

indicação, inclusive, de Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS; 

• diretrizes para a gestão urbanística: 

• estratégia de implementação e plano de monitoramento com indicadores de 

qualidade urbanística; 

• peças técnicas e jurídicas para institucionalização do Plano; 

• proposições para mobilidade e acessibilidade urbana: 

o diretrizes e parâmetros de mobilidade e acessibilidade com previsão de 

rotas acessíveis; 

o desenho do sistema viário estrutural, integrado com as rodovias e vias 

existentes; 

o indicações quanto ao transporte de passageiros e cargas; 

o indicação de ciclovias e ciclofaixas; 

o recomendações quanto ao mobiliário urbano de apoio ao transporte de 

passageiros e outras utilidades que favoreçam a qualidade da mobilidade 

local e sua articulação com o restante da cidade e do Município; 

• incentivo à implantação no seu território dos seguintes equipamentos, definidos 

pelo Plano Diretor Urbano como Projetos Estratégicos: 

o Centro de Convenções e Feiras; 

o Centro de Logística; 

• diretrizes e indicação de projetos de qualificação paisagística; 

• diretrizes para regularização fundiária; 

• diretrizes e parâmetros para planos específicos de:  
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o Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS; 

o Zona Logística Aeroportuária - ZLA; 

• previsão da infraestrutura (energia elétrica, redes de esgoto, abastecimento de 

água e drenagem pluvial, telefonia, correios, acesso rodoviário e transporte urbano 

etc.); 

• áreas destinadas a Operações Urbanas Consorciadas - OUC, caso previstas. 

A base legal da criação do distrito está nas Leis Municipais nº 1.385/2006, nº 1.481/2007, 

que instituíram o PDUM e Código de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo e de 

Obras do Município, na Lei Federal n° 10.257/2001 - Estatuto da Cidade - que regulamenta 

os artigos 182 e 183 da CF/88; na Portaria do Comando da Aeronáutica nº 256/GC5, de 

13 de maio de 2011, que dispõe sobre restrições relativas a implantações que possam 

afetar adversamente a segurança e a regularidade das operações áreas modificada pela 

Portaria n° 271/GC5, de 06 de junho de 2012 e pela Portaria n° 1.256/GC5, de 10 de junho 

de 2013; na Resolução ANAC nº. 281, de 10 de setembro de 2013, que regulamenta a 

elaboração dos Planos de Zoneamento de Ruído de Aeródromos – PZR; na Resolução 

CONAMA nº. 04, de 9 de outubro de 1.995, que trata da Área de Segurança Aeroportuária 

- ASA; na Portaria do Comando da Aeronáutica n° 906/GC5, de 22 de dezembro de 2010, 

que trata do Plano Básico de Gerenciamento do Risco Aviário – PBGRA nos aeródromos 

brasileiros; e na Portaria do Comando da Aeronáutica n° 249/GC5, de 06 de maio de 2011, 

que aprova a edição PCA 3-2, que dispõe sobre o Plano Básico de Gerenciamento do 

Risco Aviário - PBGRA nos aeródromos brasileiros; 

Além dos supracitados, pode-se ainda considerar como base legal o Regulamento 

Brasileiro de Homologação Aeronáutica nº. 139 de 27 de novembro de 2.003, que trata da 

Certificação Operacional de Aeroportos; o Aviário - PBGRA nos aeródromos brasileiros; a 

Portaria nº. 398/GM5, de 04 de junho de 1.999, que dispõe sobre a aplicação do Anexo 14 

à Convenção de Aviação Civil Internacional do Território Nacional; a Portaria Normativa no 

1.887, de 22 de dezembro de 2010, do Ministério da Defesa; Demais legislações e normas 

específicas no âmbito da União, do Estado e do Município; Resolução ANAC nº. 281, de 

10 de setembro de 2013, que regulamenta a elaboração dos Planos de Zoneamento de 

Ruído de Aeródromos – PZR; a Resolução CONAMA nº. 04, de 9 de outubro de 1.995, que 

trata da Área de Segurança Aeroportuária - ASA; a Portaria do Comando da Aeronáutica 

n° 906/GC5, de 22 de dezembro de 2010, que trata do Plano Básico de Gerenciamento do 

Risco Aviário – PBGRA nos aeródromos brasileiros; e a Portaria do Comando da 
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Aeronáutica n° 249/GC5, de 06 de maio de 2011, que aprova a edição PCA 3-2, que dispõe 

sobre o Plano Básico de Gerenciamento do Risco  

Os novos empreendimentos e atividades, bem como os já instalados na Zona de Proteção 

de Aeroporto Regional de Vitória da Conquista –ZPA VDC, na Zona de Proteção de Ruído 

do Aeroporto Regional de Vitória da Conquista – ZPR-VDC e na Área de Segurança 

Aeroportuária do Aeroporto Regional de Vitória da Conquista –ASA-VDC, estarão sujeitos 

às restrições estabelecidas pelos: Plano Básico de Zona de Proteção de Aeroporto - 

PBZPA; Plano Básico de Zoneamento de Ruído - PBZR; e Plano de Gerenciamento do 

Risco da Fauna – PGRF.(Artigo 51) 

Os artigos subsequentes, quem também compõem as disposições finais, estão transcritos 

abaixo: 

 Art. 52. Aplicam-se ao território do Distrito Aeroportuário os dispositivos da Lei 
Municipal n° 1.481/2007 e suas alterações, que não colidam com os dispositivos 
desta Lei. 
 Art. 53. A inobservância aos preceitos desta Lei constitui infração, ficando o 
infrator sujeito às penalidades, medidas administrativas e multas previstas, 
conforme o caso, na Lei Municipal n° 1.481/2007 e suas alterações, na legislação 
federal que disciplina a implantação e funcionamento de aeródromos e na 
legislação ambiental. 
 Art. 54. O Poder Executivo Municipal poderá estabelecer, por Decreto, 
procedimentos complementares necessários ao cumprimento desta Lei. 

Art. 55. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação  
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