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1. APRESENTAÇÃO 

 

Praia de Itapuã, Farol da Barra, Jardim de Alah, Mercado Público e Elevador 

Lacerca são alguns dos lugares reconhecidos por qualquer turista no Brasil e no 

mundo como lugares encantadores e símbolo de Salvador. Pois, todos estes cartões 

postais fazem parte da orla de Salvador, e precisamente do Projeto Orla de 

Salvador nesta sua primeira fase.  

Nesta primeira fase de mobilização social e dinâmica realizada entre os 

atores que fizeram parte das Oficinas do Projeto Orla de Salvador, foi possível 

entender que este é um instrumento fundamental para entender a realidade, bem 

como proporcionar ações proativas no âmbito da orla. Tendo como referência o 

atual momento de mudanças climáticas, urbanização e mudanças necessárias faz-

se mister que o município de Salvador possa entender seus desafios em prol da 

sustentabilidade compatibilizando assim conservação ambiental e 

desenvolvimento econômico.   

O Projeto Orla pode ser considerado na atualidade como a grande 

expressão no âmbito da gestão e governança costeira no Brasil, isto porque trata-

se de um processo contínuo e dinâmico capaz de buscar a resolução de problemas 

e conflitos baseado no processo de planejamento participativo. Sendo um 

instrumento do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC (Decreto 

5.300/04) este tem como objetivo planejar e implementar ações nas áreas que 

apresentem maior demanda por intervenções na zona costeira, a fim de disciplinar 

o uso e ocupação do território. 

A Orla marítima é a faixa contida na zona costeira, de largura variável, 

compreendendo uma porção marítima e outra terrestre, caracterizada pela 

interface entre a terra e o mar. Esta pequena faixa do território dos municípios 

costeiros brasileiros pode ser considerada como a área de maior atrativo turístico 

no âmbito da zona costeira. São milhares de praias naturais e urbanas as quais têm 

sido objeto de uso sistemático de milhões de usuários todos os anos.  

O presente relatório busca apresentar o resultado da Oficina I a qual já traz o 

diagnóstico participativo da orla de Salvador nas três diferentes Unidades de 

Paisagem que compõe esta fase do Plano de Gestão Integrada da Orla de Salvador 
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– BA. Tem ainda como objetivo apresentar a visão dos atores convidados para 

participar do Projeto Orla, a delimitação dos trechos nas Unidades de Paisagem, os 

aspectos da saída de campo onde foi possível avaliar a situação dos trechos 

representativos tanto nas unidades de planejamento direta (mar, praia e calçadão) 

e indireta (área urbana adjacente à orla).  

Deve ser destacado o uso da técnica de cenários, onde também foi possível 

avaliar com os diferentes grupos, o cenário esperado e desejado para a orla de 

Salvador. Neste sentido, a cenarização fortaleceu o entendimento da 

caracterização atual dos diferentes trechos da orla, dos problemas existentes, bem 

como das potencialidades avaliadas pelos diferentes grupos de participantes do 

Projeto Orla.   

Fica assim evidente, que os diferentes trechos e Unidades de Paisagem 

possuem inúmeras singularidades para o seu planejamento no âmbito das 

dimensões social, ambiental e econômica, bem como de governança. O presente 

produto além de ser uma referência para estabelecer diretrizes para a intervenção 

da orla de Salvador irá oferecer bases seguras para o desenvolvimento da segunda 

Oficina a qual busca estabelecer os planos que mais se ajustam ao ordenamento 

futuro da orla.  

Este poderá subsidiar as próximas fases do Projeto Orla por meio da 

definição de um conjunto de ações articuladas, elaboradas de forma participativa, 

a partir da construção de cenários prospectivos de uso e ocupação. Um importante 

caminho para a sustentabilidade de uma das áreas mais emblemáticas da costa 

brasileira.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Subsidiar a gestão da orla marítima da orla de Salvador por meio da Oficina 

de Planejamento I nas Unidades de Paisagem 1, 2 e 3, bem como oferecer as bases 

de reflexão acerca da elaboração dos planos de gestão da orla  
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Caracterizar as Unidades de Paisagem, bem como os diferentes trechos da 

orla de Salvador por meio dos problemas e potencialidades; 

✓ Entender o cenário atual, desejado e futuro para a orla do município de 

Salvador nas Unidades de Paisagem 1, 2, e 3; 

✓ Subsidiar a gestão e governança da orla por meio da análise da área marinha 

adjacente a orla; 

✓ Avaliar com os diferentes atores sociais que participaram das oficinas a 

percepção da orla de Salvador por meio de saídas de campo orientadas pelos 

Facilitadores; 

✓ Oferecer bases seguras de diagnóstico territorial por meio do 

conhecimento dos diferentes trechos da orla por meio de uma ampla 

reflexão entre os atores locais.  

 

3. O PROJETO ORLA 

 

O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla, surgiu na 

década de 2000 como uma ação inovadora no âmbito do Governo Federal, 

conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente e Secretaria do Patrimônio da União 

- SPU, sendo na época o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Este 

pode ser considerado como um instrumento do Decreto 5.300/04 que 

regulamentou a Lei 7.661/88 (Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro) (MMA, 

2006).  

O objetivo primeiro do projeto é compatibilizar as políticas ambiental e 

patrimonial do governo federal no trato dos espaços litorâneos sob propriedade ou 

guarda da União, buscando, inicialmente, dar uma nova abordagem ao uso e gestão 

dos terrenos e acrescidos de marinha, como forma de consolidar uma orientação 

cooperativa e harmônica entre as ações e políticas praticadas na orla marítima. 

Este objetiva ainda contribuir, em escala nacional, para a aplicação de diretrizes 

gerais de disciplinamento de uso e ocupação de um espaço que constitui a 

sustentação natural e econômica da zona costeira, a Orla Marítima. 
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Na escala local, ou seja do município, o Projeto Orla busca assim valorizar a 

paisagem, os atrativos turísticos e a proteção física, como elementos fundamentais 

para o convívio social da orla, propiciando a geração de pequenos negócios 

compatíveis com a conservação e utilização sustentável da biodiversidade local. 

Permite ainda que os usos neste espaço costeiro sejam potencializados como ativo 

natural, tais como o desenvolvimento do turismo, bem como a manutenção de 

recursos estratégicos para a implantação de infraestrutura de interesse para o 

desenvolvimento econômico sustentável. 

Destaca-se que tais objetivos estão baseados em diretrizes fundamentadas, 

tais como o fortalecimento da capacidade de atuação e articulação de diferentes 

atores do setor público e privado na gestão integrada da orla, aperfeiçoando o 

arcabouço normativo para o ordenamento de uso e ocupação desse espaço; o 

desenvolvimento de mecanismos de participação e controle social para sua gestão 

integrada; e a valorização de ações inovadoras de gestão voltadas ao uso 

sustentável dos recursos naturais e da ocupação dos espaços litorâneos. 

Assim, o Projeto busca responder a uma série de desafios como reflexo da 

fragilidade dos ecossistemas da orla, do crescimento do uso e ocupação de forma 

desordenada e irregular, do aumento dos processos erosivos e de fontes 

contaminantes. Busca também potencializar o ordenamento do uso e ocupação do 

solo e do mar integrado às políticas públicas ambientais (recursos hídricos, 

mudanças climáticas, unidades de conservação), setoriais (turismo, pesca, 

maricultura, lazer e recreação, entre outras) e urbanas (Plano Diretor). 

 

4. BRASIL: ESSA É A NOSSA PRAIA 
 

A realização do Projeto Orla de Salvador nasce de uma ação do Projeto 

“Brasil, essa é nossa praia!”, iniciativa do Governo Federal por meio do Ministério 

do Turismo (MTur) que objetiva orientar destinos turísticos quanto à 

implementação de ações de gestão responsável, incentivando a adoção de boas 

práticas em sustentabilidade por gestores públicos, comunidade local e turistas. 

Além do município de Salvador outras nove municipalidades foram 

selecionadas para participar do programa, são elas: Angra dos Reis (RJ), São 
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Sebastião (SP), Barreirinhas (MA), Natal (RN), Cruz (CE), Cabo Frio (RJ), Vila Velha 

(ES), Paraty (RJ) e Imbé (RS). A iniciativa possui ações específicas para esses 

municípios, auxiliando na assessoria técnica na revisão e/ou elaboração de Planos 

de Gestão Integrada da Orla (PGI), bem como criando condições para que mais 

destinos turísticos de praia façam a adesão à política nacional do Projeto Orla.  

O Projeto prevê, ainda, atividades referentes à temática do Turismo 

Responsável, com destaque para o desenvolvimento de estudos e proposição de 

estratégias e mecanismos de fomento ao turismo responsável, com foco em 

sustentabilidade, segurança turística e turismo de base comunitária; 

desenvolvimento do Mapa Brasileiro do Turismo Responsável; elaboração de e-

book, manuais, guias ilustrados e vídeos explicativos; disponibilização de Curso de 

Extensão EAD sobre Turismo Responsável para gestores públicos e privados. 

O “Brasil, essa é a nossa praia” foi operacionalizado através do Termo de 

Execução Descentralizada (TED) nº 02/2019, entre o MTur e o Departamento de 

Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DETUR/UFRN). (Brasil, 

Essa É Nossa Praia, 2022). 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTOR 

 

Executor: ✓ Prefeitura Municipal de Salvador 

Coexecutores: ✓ Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador 

 

6. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

6.1. LOCALIZAÇÃO 

 

O município de Salvador, capital do estado da Bahia, está localizado nas 

coordenadas geográficas 12º58’16” na latitude sul e 38º30’39’’ na longitude oeste 

(Figura 1). É o núcleo central da Região Metropolitana de Salvador (RMS)6, que 

compreende mais 12 municípios: Camaçari, Candeias, Dias d’Ávila, Itaparica, Lauro 
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de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São 

Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz (De Souza, 2017). Salvador possui 

uma área territorial de 692,819km², e apresenta como limites geográficos os 

municípios Lauro de Freitas e Simões Filho, na parte continental, sendo suas 

demais fronteiras limitadas pelo Oceano Atlântico (IBGE, 2022). 

 

Figura 1 - Localização geográfica do Município de Salvador 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

6.2. POPULAÇÃO 

 

A população estimada segundo IBGE (2021) é de 2.900.319 habitantes com 

uma densidade demográfica de 4.182,43 hab/km². Sendo o município mais 

populoso do estado da Bahia e o terceiro do Brasil, possui ainda uma taxa anual de 

crescimento percentual da população de 0,76% considerando os últimos 11 anos. 

Caracteriza-se por ter um crescimento de 0,31% menor em relação à média 

nacional neste mesmo período, onde a população brasileira cresceu cerca de 1,07% 

ao ano (IBGE, 2022).  

Em relação a situação domiciliar, de acordo com último censo de 2010, a 

população urbana de Salvador era de 2.674.923 habitantes ou 99,97% da 
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população vivendo na área urbana e apenas 733 pessoas ou 0,027% da população 

residindo na área rural do município. A população concentra-se em sua maioria na 

faixa etária de 25 a 39 anos, representando 28,7% da população de Salvador, sendo 

que a pirâmide etária é representativa pelo tipo de pirâmide de população de 

transição ou adulta, que possui uma base larga, mas existe um aumento da classe 

dos adultos e dos idosos (IBGE, 2022). 

 

6.3. USO DO SOLO E ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 

Os fatores que influenciaram a escolha da fundação de Salvador e utilização 

para ser um núcleo urbano no contexto do comercio mundial dos séculos XVII e 

XVIII, Segundo Andrade (2009) foram eles:  

‘’Ser produzida na muralha da falha tectônica, em local de ampla 

observação e com uma barreira natural para a defesa de quem vinha 

pelo mar; 

Ser uma península encaixada entre o oceano Atlântico, espaço do 

comércio mundial de então, e da baía de Todos os Santos, com águas 

calmas para aportar qualquer grande fragata, além de possuir no seu 

interior outras pequenas reentrâncias como a baía de Aratu e a enseada 

dos Taineiros formada pela península Itapagipana. 

Ter água doce abundante nas fontes e pequenos rios que nascem na 

escarpa e deságuam, via regra, na margem atlântica; estar a meio curso 

da Colônia portuguesa na América. Como capital colonial, com função 

administrativa, havia uma necessidade premente de acesso às terras 

exploradas. 

Ocupar uma posição estratégica para a navegação no oceano Atlântico, 

haja vista o "caminho natural" pelas correntes marítimas das Canárias, 

Equatorial e Brasileira, possibilitando o rápido deslocamento a vela 

entre Lisboa/Portugal e Salvador. Ressalva-se que o périplo africano 

encontrava a "barreira" da corrente de Benguela que se desloca do sul 

para o norte da costa ocidental da África.’’ 

Ao longo de sua história Salvador teve diferentes funções: cidade fortaleza, 

cidade administrativa, e a de cidade portuária. Mas foi a partir da década de 1970 

que Salvador se expandiu de forma rápida para outras direções de seu território 

com o conceito de avenidas de vale, inspiradas nas ideias contidas no Plano Mário 

Leal Ferreira década de 1940 (Gordilho-Souza, 2000; Santos, 2008). 

A partir do século XX, Salvador com essa rápida expansão urbana Salvador 

apresenta um território com grande ocupação urbana quase que em sua totalidade 
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(Figura 2). E como consequência desse rápido e desordenado crescimento, 

Salvador é marcado por segregação socioespacial, fruto do seu rápido e 

desordenado crescimento urbano.  

 
Figura 2 - Uso do solo do Município de Salvador.  

 
Fonte: Elaboração própria, com dados do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). 

 

6.4. ECONOMIA 

 

Salvador, em conjunto com a sua região metropolitana, constitui o principal 

polo econômico do Norte e Nordeste brasileiro. Isso é devido à diversidade de seu 

setor produtivo, principalmente do setor terciário, bem como a presença de 

indústrias de transformação, sendo essas a sétima do país em termos populacionais 

(IBGE,2019). 

Quanto aos indicadores de desigualdade social de Salvador, quando aferida 

pelo índice Gini, nota-se que houve uma diminuição da desigualdade social nos 

anos de 2013 a 2016, uma alta em 2017 com uma tendencia de elevação da 

desigualdade em 2019 e 2020 (DATASUS, 2022). Com relação ao Índice 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) Salvador tem um IDHM de 0,759, 
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sendo classificado como alto e ocupando em relação aos municípios brasileiros a 

383 º de 5570º municípios (IBGE, 2002). 

Em 2019, o salário médio mensal do soteropolitano era de 3.4 salários-

mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

28.7%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 

4° de 417 e 5° de 417, respectivamente. Já na comparação com cidades do país 

todo, ficava na posição 59° de 5570 e 581° de 5570, respectivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário-mínimo 

por pessoa, tinha 36.8% da população nessas condições, o que o colocava na 

posição 414° de 417° dentre as cidades do estado e na posição 3211° de 5570° 

dentre as cidades do Brasil (IBGE, 2022). 

 

6.5. SANEAMENTO BÁSICO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 
 

O serviço de abastecimento de água de Salvador que contempla os serviços 

de: reservação, captação e adução da água bruta, tratamento da água, adução da 

água tratada e reservação da água tratada. Esse serviço é realizado pela Empresa 

Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA). Sendo que, 98,8% da população 

total de Salvador tem acesso aos serviços em contraponto 1,2% da população 

(34.531habitantes) não tem acesso a água tratada (SINIS, 2020). 

O esgotamento sanitário que é constituído pelas atividades de: 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final adequados dos esgotos sanitários. Também é realizado pela 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA). Em que, 88% da 

população total de Salvador tem acesso aos serviços de esgotamento sanitário, 

sendo que 12% da população (345.079 habitantes) não tem acesso ao esgotamento 

sanitário adequado (Datasus, 2020). 

Com relação a doenças de veiculação hídrica em 2020 foram relatadas 497 

internações totais por doenças de veiculação hídrica e 25 óbitos por doenças de 

veiculação hídrica (Datasus, 2020). 
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Segundo dados do último Censo do IBGE (2010), Salvador apresenta 35% 

de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de 

bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

 

6.6. QUALIFICACAO E QUANTIFICACAO DE RESÍDUOS NA PRAIA 

 

A associação Rede Viva Mar Vivo, patrocinada pela Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente da Bahia conduziu, dentro do contexto do projeto “O mar não está 

para plástico”, um diagnóstico ambiental e socioeconômico em 03 praias urbanas 

localizadas no município de Salvador, sendo elas Cantagalo, Amaralina e Jaguaribe 

(REBIMAR Brasil, 2022). Esta última está localizada dentro da Unidade de 

Paisagem 1 Projeto Orla de Salvador, entre os bairros de Itapuã e Patamares, 

possui uma longa faixa de areia contínua com aproximadamente 1.7 km de 

extensão e é uma das praias que mais recebem turistas durante a alta estação. A 

praia possui ainda um rio que deságua na região, atualmente poluído devido à ação 

antrópica, o rio que tem uma grande biodiversidade corta grande parte da cidade e 

tem nascentes nas regiões do centro como Castelo Branco e Águas Claras. 

Na praia de Jaguaribe, numa área de 23.815m², foi coletada a maior 

quantidade de itens (n=3162) e também maior número de categorias de resíduos 

(n=26). O Figura 3 ilustra as 10 categorias mais representativas de resíduos 

retirados da Praia de Jaguaribe.  

 

Figura 3 - Quantidade de itens encontradas na praia de Jaguaribe. 

 
Fonte: REDEMAR Brasil, 2022. 
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Além da coleta de resíduos, um questionário também foi aplicado aos 

usuários das praias. Dentre as perguntas realizadas uma trata da(s) medida(s) que 

melhor se encaixaria(m) para diminuir a quantidade de lixo na praia. As respostas 

dos entrevistados apontaram 4 medidas, sendo elas a aumento do número de 

lixeiras (60%); conscientização de banhistas e comerciantes (20%); operações de 

limpeza na praia (10%); e a vigilância da praia (10%). No entanto, os autores afirmar 

que, assim como nas demais praias, nesta foi detectada uma discrepância entre a 

percepção dos frequentadores quanto aos problemas dos resíduos e quantidade 

de material coletado, indicando que existe ainda uma diferença considerável entre 

o discurso e a prática dos frequentadores. 

O estudo indica que uma característica bem marcante da Praia de Jaguaribe 

é a diminuição gradativa da faixa de areia desta praia, o que pode ocasionar 

esvaziamento dos usuários em médio e longo prazos. Outro ponto identificado no 

diagnóstico foi a necessidade de maior atenção para o cinturão verde da restinga, 

que precisa ser mais bem preservada. Notou-se também, a exemplo das demais 

praias, a ausência de lixeiras na faixa de areia. 

Por fim, recomendações são feitas para a Praia de Jaguaribe: Sinalização por 

totens e instalação de lixeiras; Realização de um estudo mais detalhado para 

determinar a capacidade de carga real em termos de número de visitantes; Eco 

barreira na desembocadura do rio para evitar a entrada de materiais indesejáveis 

na praia; e limitar uso de tratores na faixa de areia, pois estes compactam a areia e 

podem afetar negativamente a meiofauna presente no sedimento. 

O relatório ainda traz dados sobre a visão geral acerca da economia do mar 

da costa de salvador (Figura 4). Dos tipos de atividades comerciais gerados nas 

praias foram levantadas 16 categorias, como vendedores de picolé, protetor solar, 

empreendedores de bebidas, cadeiras e mesas, até locação de equipamentos 

esportivos. A avaliação apontou que um adulta gasta em um dia de praia uma média 

de 55 reais, sendo que a movimentação financeira diária estimada para 6 praias 

mais utilizadas de Salvador pode chegar a R$ 768.000,00. 
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Figura 4 - Economia do Mar, uma visão geral da costa de Salvador. 

 
Fonte: REDEMAR Brasil, 2022. 

 

6.7. BALNEABILIDADE 

 

Balneabilidade é entendida como qualidade das águas destinadas à 

recreação de contato primário, sendo este contato direto e prolongado onde há 

possibilidade de ingerir quantidade significativa de água. 
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O monitoramento da balneabilidade no Estado da Bahia é realizado pelo 

Inema, através da Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais da 

Diretoria de Recursos Hídricos e Monitoramento Ambiental, atendendo as 

especificações da Resolução N.º274/2000 do CONAMA que define critérios para 

classificação das águas destinadas a recreação de contato primário. 

A Rede Amostral de Monitoramento da balneabilidade no estado 

atualmente é composta por 134 pontos, distribuídos em toda a costa baiana. As 

amostras de água para análises da balneabilidade são coletadas sistematicamente 

semanalmente, no período da manhã em locais com maior concentração de 

banhista. 

Para o monitoramento da balneabilidade utiliza-se como microrganismo 

indicador de contaminação a Escherichia coli que embora não seja, de modo geral, 

patogênica, sua presença na água evidencia poluição recente de origem 

exclusivamente fecal humana e/ou de animal. A metodologia de análise das 

amostras segue as recomendações do Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater 21th ed. 

A condição da balneabilidade nos pontos monitorados é avaliada 

continuamente durante todo o ano, analisando a densidades de bactérias em um 

conjunto de amostras obtidas em cinco semanas consecutivas o que possibilita 

classificá-la em quatro categorias: Excelente, Muito Boa, Satisfatória e Imprópria, 

podendo agrupar-se as três primeiras na categoria Própria. Para simplificar a 

divulgação dos resultados passou-se a usar a classificação como Própria ou 

Imprópria. 

Os resultados e os históricos sobre as condições de balneabilidade das 

praias são atualizados e disponibilizadas semanalmente através do Boletim de 

Balneabilidade, disponível em site específico1 do INEMA. 

Os interessados também podem baixar o aplicativo “Vai Dar Praia”, 

disponível para dispositivos móveis com sistema operacional Android e iOS, e 

conferir a qualquer momento as informações sobre a qualidade das praias. 

 
1 balneabilidade.inema.ba.gov.br 
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Para as Unidades de Paisagem do Projeto Orla de Salvador foram 

constatados 18 pontos de coleta de água, sendo 14 pontos na UP1, 3 pontos na UP2 

e 1 ponto para UP3 (Quadro 1). No último boletim n° 30/2022 emitido em 

29/07/2022 pelo INEMA, 7 dos 18 pontos apresentavam a categoria imprópria 

para banho, sendo todos estes pontos localizados dentro da unidade de paisagem 

1. 

Quadro 1 - Balneabilidade das praias nas Unidades de Paisagem do Projeto Orla de Salvador. 

UP Ponto - Código Local de Coleta 

UP1 

Armação - SSA AR 200 
Em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João 

Mendes da Costa 

Boca do Rio - SSA BR 100 Em frente ao posto Salva Vidas 

Corsário - SSA CO 100 Em frente ao posto Salva Vidas 

Patamares - SSA CO 200 

Em frente ao posto Salva Vidas Patamares, 

próximo ao Coliseu do Forró e Caranguejo de 

Sergipe 

Lagoa de Pituaçu - SSA LP 

100 

Em frente à entrada do estacionamento do 

parque 

Piatã - SSA PA 100 
Em frente ao posto Salva Vidas, próximo ao Clube 

Costa Verde 

Placafor - SSA PF 100 Em frente ao posto Salva Vidas 

Itapuã - SSA IT 100 
Próximo à escada de acesso à praia, em frente à 

Rua Sargento Waldir Xavier 

Itapuã - SSA IT 200  Em frente à Sereia de Itapuã 

Lagoa de Abaete - SSA LA 

100 
Em frente à placa de fundação do parque 

Farol de Itapuã - SSA FI 

100 
Em frente à Rua da Música (Rua K) 

Stella Mares - SSA ST 100 Em frente ao Hotel Grande Stella Maris 

Flamengo - SSA FL 100 Em frente à barraca Doce Vida 

Flamengo - SSA FL 200 
Em frente à barraca da Pipa próximo ao Módulo 

Policial 

UP2 

Marina Contorno - SSA 

MC 100 

Na Av. Contorno, entre a Marina e o Restaurante 

do Amado 

Porto da Barra - SSA PB 

100 

Av. Sete de Setembro, em frente à Rua César 

Zama, junto à escada de acesso à praia 

Santa Maria - SSA SM 100 
Em frente ao Mar Azul hotel, limítrofe ao Hospital 

Espanhol, em frente à escada de acesso à Praia 

UP3 
Nossa Senhora - BTS NS 

100 
Entre as escadarias, em frente ao convento 

Fonte: Boletim COCEP/DIRAM N°: 30/2022 / Emitido em: 29/07/2022. 
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6.8. SAÚDE 

 

O município de Salvador, segundo dados da Secretaria de Municipal de 

Saúde (2022), possui 13 tipos de serviços de saúde, que juntos somam 165 

estabelecimentos SUS, sendo eles: 

1. Unidade de Saúde da Família (USF), com 71 estabelecimentos.  

2. Unidade Básica de Saúde (UBS), com 42 estabelecimentos. 

3. Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com cinco 

estabelecimentos. 

4. Multicentro, com quatro estabelecimentos. 

5. Pronto Atendimento Psiquiátrico (PAP), com um estabelecimento. 

6. Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), com 17 estabelecimentos. 

7. Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), com seis 

estabelecimentos. 

8. Unidade de Atendimento Odontológico (UAO), com dois 

estabelecimentos. 

9. Pronto Atendimento (PA), com cinco estabelecimentos. 

10. Serviço de Assistência Especializada (SAE), com dois 

estabelecimentos. 

11. Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), com um 

estabelecimento. 

12. Centro de Saúde Mental (CSM), com três estabelecimentos. 

13. Serviço de Residência Terapêutica (SRT), com seis estabelecimentos. 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 14.76 para 1.000 

nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 0.2 para cada 1.000 

habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica na 188° posição de 

417 municípios baianos e 353° de 417, respectivamente. Quando comparado a 

cidades do Brasil todo, essas posições são de 1721° de 5570 e 4284° de 5570, 

respectivamente. (IBGE, 2022). A expectativa de vida segundo dados do IBGE 

(2019) 74,2 anos, sendo que registrou a maior diferença de esperança de vida entre 

homens e mulheres no país homens com média de 70 anos (69,7 anos), mulheres 

têm uma esperança de 80 anos (78 anos e 10 meses) de vida. 
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6.9. ATRIBUTOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS 

 

O município de Salvador, tem como principal característica ser um núcleo 

urbano de topografia acidentada formado por sucessões de colinas e vales. Sendo 

essa, construída em duas partes: parte superior em uma escarpa de falha - horts e 

a parte inferior em uma depressão do falhamento – Gráben. Ainda compõe em suas 

características físicas as planícies litorâneas, com praias de areias finas, restingas, 

dunas e lagoas (Andrade, 2009). A seguir serão apresentadas as características 

naturais e paisagísticas de Salvador. 

 

6.9.1. CLIMA 

 

O município de Salvador segundo a classificação climática de Koppën, é 

pertencente a tipologia climática: Clima tropical chuvoso de floresta (af), sem 

estação seca, sendo a temperatura média do mês mais frio superior a 18ºC, verões 

longos e quentes com temperatura média dos meses mais quentes superior a 22 ºC. 

O total das chuvas do mês mais seco é superior a 60 mm, com precipitações maiores 

de março a agosto, ultrapassando o total de 1.500 mm anuais. 

 

6.9.2. GEOMORFOLOGIA E RELEVO 

 

O município de Salvador tem como uma das principais características ser um 

núcleo urbano de topografia acidentada (Figura 5) composto por: colinas, morretes 

e morros baixos. Também é formado por planícies litorâneas, com relevo planos e 

suavemente ondulados, retrabalhados pelos intemperismos dos rios, das chuvas e 

dos ventos. Há em conjunto a ocorrência de restingas, campos de dunas e lagoas. 
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Figura 5 - Geomorfologia do Município de Salvador. 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). 

 

Os campos de dunas e a lagoa do Abaeté (Figura 6) são formações geológicas 

que tiveram sua formação há 1,8 milhões de anos, decorrentes das oscilações do 

nível do mar e processos erosivos dos rios que erodiram a planície e depositaram 

sedimentos. Há 120 mil anos atrás, as dunas ficaram mais resistentes a erosão, e 

com um clima mais úmido o lençol freático se incorporou possibilitando o 

surgimento de lagoas (Avanzo, 1998). 

 

Figura 6 - Lagoas e Dunas do Abaeté. 

 
Fonte: CPRM. 
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Na orla atlântica destaca-se a formação de falésias, decorrentes da abrasão 

das rochas escarpadas da costa submetidas ao processo erosivo das ondas (Figura 

7). 

 

Figura 7 - Falésias do Rio Vermelho Salvador. 

 
Fonte: Praias 360. 

 

A grande referência geomorfológica desse território é a Falha Geológica de 

Salvador (Figura 8). Essa é responsável pelo desnível entre a Cidade Baixa (rochas 

sedimentares da Bacia Sedimentar do Recôncavo) e a Cidade Alta (rochas 

metamórficas, de médio a alto grau, do Alto de Salvador). 

 

Figura 8 -  A cidade alta e a cidade baixa marcam a característica do Graben de Salvador. 

 
Fonte: Facilitadores, 2022. 
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De acordo com Magnavita et al. (2005) sua origem está relacionada à 

separação continental entre a América do Sul e África e abertura do oceano 

Atlântico, durante o Eocretáceo. Essa falha faz parte de um sistema de falhas 

sintéticas, com cerca de 150 km de extensão. A parte emersa da falha inicia-se no 

Porto da Barra, estendendo-se por 20 km até Simões Filho (Petrobras, 2004). 

Com relação a altitude do relevo de Salvador, o município apresenta 

altitudes variando de 0 a 120 metros (Figura 9), sendo que as maiores altitudes 

estão alocadas na porção noroeste do território. 

 

Figura 9 - Hipsometria do Município de Salvador. 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados da CPRM. 

 

6.9.3. HIDROGRAFIA 

 

Originalmente o território de Salvador, era provido de grande riqueza de 

fontes naturais de água potável permeando todo seu território (Mello e Almeida, 

2019). O município de Salvador possui 12 (doze) bacias hidrográficas Seixos-

Barra/Centenário, Camaragibe, Cobre, Ipitanga, Jaguaribe, Lucaia, Ondina, 
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Paraguari, Passa Vaca, Pedras/Pituaçu, Ilha de Maré e Ilha dos Frades (Santos et al., 

2010). 

Os principais corpos d´ água de Salvador estão comprometidos 

ambientalmente, refletindo a degradação proveniente da urbanização sobretudo 

ao despejo de efluentes (Santos Junior et al., 2013). Os principais rios de Salvador 

estão encapsulados com transferência de seu ponto de captação, encontrando- se 

canalizados e em estado de deterioração da qualidade das águas (Melo e Almeida, 

2019). 

 

6.9.4. VEGETAÇÃO 

 

A vegetação primária do município de Salvador é a Floresta Ombrófila 

Densa, pertencente ao bioma Mata Atlântica, essa vegetação é caracterizada por 

fisionomia compacta, com arvores de grande porte e com altos valores de 

diversidade e endemismo. Sendo considerada um dos 25 hotspots de 

biodiversidade do mundo. Porém a intensa ocupação de área construída em 

Salvador, acarretou praticamente no esgotamento dessa vegetação primária, 

como resultado apenas algumas manchas de vegetação permanecem no território 

(Figura 2). Além da vegetação do tipo Floresta Ombrófila Densa, possui também 

vegetações do tipo: vegetação de manguezal, localizada na desembocadura dos 

rios, e de restinga, revestindo os cordões costeiro (Myers et al., 2000; Fonseca et 

al., 2003; Ferraz et al., 2004; Oliveira Filho, 2005). 

Os manguezais e as restingas são tipologias de vegetação do domínio da 

Mata Atlântica, e legalmente fazem parte desse ecossistema. Em Salvador a 

restinga e os manguezais foram as fitofisionomias mais afetadas no processo de 

expansão urbana do município, sendo que as dunas, bem como sua vegetação 

associada foram quase que em sua totalidade suprimidas, com exceção das 

localidades de: Abaeté e Parque das Dunas em Stella Mares e Flamengo. Em 

relação aos estuários e manguezais, esses em foram quase que em sua totalidade 

desviados e soterrados, transformando-se em canais de esgoto (Prefeitura de 

Salvador, 2017). 
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6.10. TURISMO 

 

O município de Salvador é polinucleado, conurbado com outras 

concentrações do entorno, e tem sua economia principalmente associada ao 

turismo. Principalmente as atividades turísticas, relacionadas ao turismo cultural. 

Esse tipo de turismo é baseado em diversas atividades, tais como: o turismo 

ecológico, esportivo, gastronômico, religioso e étnico. Em Salvador as atividades de 

turismo cultural ligadas ao carnaval, tem sido ao longo das décadas um dos 

principais atrativos turísticos, sendo fonte de renda para diversas pessoas, bem 

como fator de inclusão social para moradores de localidades periféricas, 

construindo novas espacialidades, em acordo com aspectos da cultural global 

(Andrade, 2009; Guerreiro, 2005). 

Essa inserção social e aporte econômico decorrentes do carnaval, nos 

últimos anos encontra-se em uma situação de conflitos, principalmente após os 

anos de 1990, que marca a profissionalização do carnaval soteropolitano, houve 

nesse período a transformação do carnaval em uma atividade econômica com fonte 

de lucros para o segmento de artistas e produtores culturais, integrado à cultura de 

massas. A partir desse período houve uma hegemonização pelo segmento do bloco 

de trio comandado por estrelas musicais, esse modelo causou conflitos, 

principalmente no choque da cultura de massas com a cultura popular, 

ocasionando uma crise devido a exclusões e desigualdades presentes nesse cenário 

(Dias, 2018). 

Na orla oceânica de Salvador o turismo historicamente sempre esteve 

associado ao turismo de sol e praia, na construção de segundas residências 

geralmente utilizadas em períodos de férias e feriados prolongados. Esse turismo e 

veraneio foi responsável pela expansão urbana para essa região, fato que também 

ocorreu na Ilha de Itaparica, principalmente após a implantação do ferry boat, em 

1970.  Essas áreas de residências secundárias encontram-se também a 

participação de turistas brasileiros de outros estados e de estrangeiros, em hotéis 

resorts com condomínios residências (Santana et al., 2020).  
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7. LEGISLAÇÃO  

 

7.1. ESFERA FEDERAL 

 

A Política Nacional de Meio Ambiente, instituída em 1981, trouxe para o 

contexto normativo brasileiro o objetivo da preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, em todo o território 

nacional, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.  

Em 1988 foi estabelecido o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que 

constituiu uma série de instrumentos de planejamento e gestão, além de 

determinar que as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo 

assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e 

sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional 

ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica.  

No mesmo ano de 1988 seria promulgada a Constituição Federal (CF/88) 

que traz competências comuns para a União, Estados, e Municípios, sobretudo a de 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. A 

Constituição também assegura que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, além de definir 

como Patrimônio Nacional a Mata Atlântica e a Zona Costeira. Quanto a gestão 

patrimonial, a CF/88 define o patrimônio imobiliário da União, dentre eles as praias 

marítimas e os terrenos de marinha e seus acrescidos. 

A Lei 9.636/1998 e o Decreto 3.725/2001 são instituídos e tratam 

regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio 

da União, definindo a possibilidade de cessão de uso e permissão de uso. 

Em 2000 o artigo 225 da Constituição Federal é regulamentado e o surge o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, com objetivos como a 

contribuição para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 
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naturais e a promoção do desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 

naturais (Lei 9.985/2000). 

Dezesseis anos depois, em 2004, o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro é finalmente regulamentado (Decreto 5.300/2004), e dispõe de regras de 

uso e ocupação da zona costeira e estabelecendo critérios de gestão da orla 

marítima. Neste dispositivo constam os limites da zona costeira brasileira 

correspondendo ao espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, 

incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e uma 

faixa terrestre. Além disso, neste decreto também é determinada a condicionante 

da destinação de áreas da União em conformidade com o Plano de Gestão 

Integrada da Orla Marítima (PGI). 

Em 2008 a Política Nacional de Turismo entra em cena, definindo as 

atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao 

setor turístico (Lei 11.771/2008).  

No ano seguinte outra política nacional é instituída, a de Mudança do Clima 

(Lei 12.187/2009), criada visando, dentre outros aspectos, à implementação de 

medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas 3 esferas da 

Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais 

interessados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis 

aos seus efeitos adversos. 

Em 2015 foi instituída a Lei 13.240 que dispõe sobre a administração, a 

alienação, a transferência de gestão de imóveis da União e seu uso para a 

constituição de fundos, além de tratar da autorização da transferência de gestão 

das praias a Municípios. Dois anos mais tarde, a Secretaria do Patrimônio da União 

estabelece o modelo do Termo de Adesão à Gestão de Praias marítimas (TAGP) 

(Portaria 113/2017), que em 2019 recebe ampliação de aplicabilidade para as 

praias marítimas urbanas e não urbanas (Portaria SPU 44/2019). 

O Plano Nacional de Adaptação (PNA) é lançado em 2016 com o objetivo 

geral promover a gestão e a redução do risco climático no país frente aos efeitos 

adversos da mudança do clima, de forma a aproveitar as oportunidades 

emergentes, evitar perdas e danos e construir instrumentos que permitam a 

adaptação dos sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura. No 
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documento foram estabelecidos 11 setores e temas, sendo um específico para zona 

costeira. Dentre os principais impactos indicados se destacam a erosão costeira e 

inundação, intrusão salina e comprometimento dos recursos naturais e 

biodiversidade (Quadro 2). 

 
Quadro 2 - Arcabouço Legal Federal. 

ARCABOUÇO LEGAL FEDERAL 

Decreto-Lei 9.760/1946 

Dispõe sobre os bens imóveis da União. Trata, entre outros, 

da entrega para órgãos da Administração Pública Federal (art. 

79) 

Decreto-Lei 271/1967  
Dispõe sobre loteamento urbano, responsabilidade do 

Ioteador, concessão de uso e espaço aéreo 

Decreto-Lei 2.398/1987  

Dispõe sobre foros, laudêmios e taxas de ocupação relativas a 

imóveis de propriedade da União. Trata de infrações contra o 

patrimônio da União (art. 6) e autorização de obras 

Lei 6.938/1981 Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente 

Lei 7.542/1986 

Dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição de 

coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos 

em águas sob jurisdição nacional, em terreno de marinha e 

seus acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de 

sinistro, alijamento ou fortuna do mar 

Lei 7.661/1988 Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

Constituição Federal 

1988  

Define o patrimônio imobiliário da União, estabelece a 

proteção do meio ambiente como uma atribuição de toda a 

Sociedade 

Resolução CONAMA 

237/1997 

Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos 

e critérios utilizados para o Licenciamento Ambiental 

Lei 9.636/1998  Define cessão de uso (art. 18) e permissão de uso (art. 22) 

Lei 9.985/2000 
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza 

Decreto 3.725/2001 Trata de permissão de uso (art. 14) 

Medida Provisória 

2.220/2001  
Dispõe sobre Concessão de Uso Especial para fins de Moradia 

Decreto 5.300/2004 

Regulamenta o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.  

Condiciona a destinação de áreas da União em conformidade 

com o PGI (art. 29) 

Edição 2008 Plano Nacional sobre Mudança do Clima 

Lei 11.771/2008 Lei Geral do Turismo 

Lei nº 12.187/2009 Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima 
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Decreto 7.381/2010 
Regulamenta a Lei no 11.771/2008, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Turismo 

Lei Complementar 

140/2011 

Trata das ações administrativas decorrentes do exercício da 

competência comum relativas à proteção das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate 

à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das 

florestas, da fauna e da flora 

Lei 12.651/2012 
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa (Código 

Florestal Brasileiro) 

Lei 13.240/ 2015 

Dispõe sobre a administração, a alienação, a transferência de 

gestão de imóveis da União e seu uso para a constituição de 

fundos. Autoriza a transferência de gestão das praias a 

Municípios (art. 14) e delimita a faixa de segurança, que 

caracteriza a inalienabilidade dos imóveis da União (art.1.º, § 

3º) 

Edição 2016 - 2020 

Plano Nacional de Adaptação e Relatório Final de 

Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Adaptação 

à Mudança do Clima (Ciclo 2016-2020) 

Portaria SPU 113/2017 
Estabelece o modelo do Termo de Adesão à Gestão de Praias 

marítimas (TAGP) 

Decreto 9.578/2018 

Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo 

federal que dispõem sobre o Fundo Nacional sobre Mudança 

do Clima e a Política Nacional sobre Mudança do Clima 

Portaria SPU 44/2019 
Amplia a aplicabilidade da Portaria 113/2017 para as praias 

marítimas urbanas e não urbanas 

Portaria MMA 

209/2019 
Aprova o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar 

Decreto 10.531/2020 
Institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil 

no período de 2020 a 2031 

Decreto 10.544/2020 Aprova o X Plano Setorial para os Recursos do Mar 

Lei 14.026/2020  Novo Marco Legal nacional do Saneamento Básico 

Lei 14.119/2021 
Institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços 

Ambientais 

Decreto 11.043/2022 Aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

 

7.2. ESFERA ESTADUAL 

 

A Constituição da Bahia determina que o Estado e Municípios obrigam-se a 

garantir livre acesso às praias, proibindo-se qualquer construção particular, 
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inclusive muros (Quadro 3). Ainda estabelece que são áreas de preservação 

permanente, como definidas em lei, dentre outras, os manguezais; as áreas 

estuarinas; os recifes de corais; as dunas e restingas; as áreas de proteção das 

nascentes e margens dos rios, compreendendo o espaço necessário à sua 

preservação; as matas ciliares; as áreas de valor paisagístico; e as encostas sujeitas 

a erosão e deslizamento. A constituição baiana ainda determina como patrimônio 

estadual, dentre outros, o Centro Histórico de Salvador; a Mata Atlântica; a Zona 

Costeira, em especial a orla marítima das áreas urbanas, incluindo a faixa Jardim de 

Alá/Mangue Seco. Para proteção do patrimônio histórico e do meio ambiente, é 

indicado que qualquer projeto de investimento nestas áreas será precedido de 

parecer técnico emitido por organismo competente e da homologação pelas 

Câmaras Municipais. 

A Lei n° 10.431/2006, que institui a Política de Meio Ambiente e de 

Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia, reforça a determinação do 

patrimônio baiano da constituição estadual, indicando a Mata Atlântica, a Baía de 

Todos os Santos e a Zona Costeira, em especial a orla marítima das áreas urbanas, 

incluindo a faixa Jardim de Alá ao Mangue Seco. Nesta lei também é consta que as 

praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre 

acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido. Ainda, o Decreto nº 

14.024/2012, que regulamenta esta legislação, estabelece que a Zona Costeira do 

Estado da Bahia é composta por 53 municípios subdivididos em três setores, sendo 

o Município de Salvador integrante do Setor II, denominado Salvador/Baía de 

todos os Santos.  

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do estado, elaborado em 2013 

(Quadro 3), indica que o município de Salvador integra a Zona 34: Urbana Industrial 

da Grande Salvador, cuja área total é de 614,72 km². Esta zona é composta por dois 

territórios de identidade, o Recôncavo e a Metropolitana de Salvador, esta última 

correspondendo a 94,53% da Zona, a qual o Município de Salvador faz parte. O ZEE 

aponta que a Zona 34 vem passando por um processo de expansão das atividades 

de serviços e industriais, e tem como potencialidades o turismo de lazer, esporte, 

cultural e de negócio na Zona Turística da Baía de Todos-os-Santos e da Costa dos 

Coqueiros. As principais atividades apontadas pelo ZEE para a zona são as 
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Industriais (Metalúrgica; Química; Têxtil e Alimentos e Bebidas) e Agrícolas e 

Silvicultura (Banana e Mandioca). O ZEE indica, ainda, limitações para a zona no 

que tange à biodiversidade (5,9% da zona possui elevada vulnerabilidade), à 

vulnerabilidade hídrica (100% zona com vulnerabilidade baixa) e à erosão (38% da 

zona com alta vulnerabilidade do solo - 30,1% ou muito alta - 7,8%), no entanto esta 

última não especifica se foi considerado neste contexto a erosão costeira. 

Quanto à existência de Unidades de Conservação, se destaca a Área de 

Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos (APA BTS), criada no ano de 1999 

(Quadro 3), que tem o objetivo de promover o ordenamento do uso e ocupação das 

ilhas da maior baía do Brasil - a Baía de Todos os Santos, visando o desenvolvimento 

de atividades econômicas adequadas à conservação dos recursos naturais. A 

Unidade de Conservação (UC) possui uma área estimada de 800 km² envolvendo 

54 ilhas pertencentes aos municípios de Salvador, Madre de Deus, Candeias, 

Simões Filho, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Cachoeira, Saubara, Itaparica, 

Vera Cruz, Jaguaripe, Maragogipe e Salinas da Margarida. A região se destaca pela 

grande beleza cênica e pelos ecossistemas ricos em biodiversidade, apresentando 

extensas áreas de manguezais ainda bem conservados, principalmente na região da 

contra costa da Ilha de Itaparica, na Baía de Iguape, em Salinas da Margarida e 

Jaguaripe; remanescentes de Florestas Ombrófila (Mata Atlântica) em ilhas como 

Itaparica, Frades, Matarandiba, Fontes, Bimbarras e Monte Cristo; e recifes de 

corais na costa das ilhas de Itaparica, dos Frades, Maré e na Laje da Ipeba. Os 

principais conflitos ambientais existentes na BTS são a pesca com explosivos, a 

caça predatória, o extrativismo descontrolado de crustáceos e moluscos, o 

lançamento de efluentes domésticos e industriais, a disposição inadequada de 

resíduos sólidos, o desmatamento, a ocupação desordenada do solo e de áreas de 

preservação permanente. A unidade ainda não apresenta Plano de Manejo. 

Outra Área de Proteção Ambiental, a APA da Plataforma Continental do 

Litoral Norte, criada em 2003 (Quadro 3), estende-se desde o Farol de Itapuã até a 

divisa com o Estado de Sergipe, às margens do Rio Real, totalizando uma área de 

aproximadamente 362.266 ha. A região tem grande importância ecológica por 

utilizada como sítio de desova e criação de larvas de peixes em todas as épocas do 

ano, ser frequentada pelas Baleias Jubarte, nos meses de inverno e primavera, para 
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fins de reprodução e criação de filhotes, e também por se configurar como local de 

desova de quatro espécies de tartaruga marinha. Os principais conflitos ambientais 

são a pesca predatória, a disposição inadequada de resíduos sólidos, a exploração 

inadequada dos recifes de corais e a colisão das baleias Jubarte com embarcações. 

A unidade ainda não possui Plano de Manejo. 

Dentre as diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos, estabelecida 

em 2009 (Quadro 3), se destaca a inter-relação da gestão das bacias hidrográficas 

com a gestão dos domínios aquíferos, os sistemas deltaicos, estuarinos e a Zona 

Costeira. No Estado da Bahia existem 14 Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) 

em funcionamento, sendo que Salvador integra o Recôncavo Norte e Inhambupe. 

O Programa de Educação Ambiental da Bahia (PEA-BA), desenvolvido em 

2013, levantou temas chave nos Territórios de Identidade do Estado a partir da 

Percepção dos Conflitos Ambientais Locais. Dentre estes temas se destacam o uso 

e ocupação desordenada do solo com a ocupação inadequada de áreas de praias, 

margens de rios, encostas, beiras de estradas e áreas de mangue; a falta de 

saneamento ambiental; a pesca predatória; o desmatamento em áreas primárias e 

remanescentes da Mata Atlântica; a escassez e má qualidade dos mananciais; e a 

maior qualidade e eficácia das condicionantes de EA no licenciamento. 

Em 2014 é instituída a Política Estadual de Turismo (Quadro 3) com 

objetivos como a redução das disparidades sociais e econômicas, promover a 

inclusão social pelo crescimento da oferta e oportunidades de trabalho, bem como 

a distribuição de renda às populações dos destinos turísticos do Estado da Bahia; e 

propiciar a prática de turismo sustentável, promovendo e incentivando a adoção 

de modelos de menor impacto ambiental. 

Outros Planos, Programas e Projetos identificados e relacionados à cada 

uma das Unidades de Paisagem podem ser checados no ANEXO 1. 

 
Quadro 3 - Arcabouço Legal Estadual. 

ARCABOUÇO LEGAL ESTADUAL 

Edição 1989 Constituição do Estado da Bahia  

Decreto 7.595/1999 Cria a Área de Proteção Ambiental - APA da Baía de Todos 

Decreto 8.553/2003 
Cria a Área de Proteção Ambiental - APA da Plataforma 

Continental do Litoral Norte 
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Edição 2003 
Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

– PDITS Salvador e Entorno (PRODETUR/NE-II) 

Lei 10.431/2006 

Dispõe sobre a Política de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade do Estado da Bahia. Capítulo IV, Seção Única 

trata de  

Gerenciamento Costeiro 

Lei 11.612/2009 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, o 

Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

Lei 12.050/2011 Institui a Política sobre Mudança do Clima do Estado da Bahia 

Lei 12.056/2011 Institui a Política de Educação Ambiental do Estado da Bahia 

Decreto 14.024/2012 

Aprova o Regulamento da Lei nº 10.431/2006, que instituiu a 

Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do 

Estado da Bahia 

Edição 2012 
Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

– PDITS Baía de Todos os Santos 

Decreto 14.530/2013 
Regulamenta a implementação do Zoneamento Ecológico-

Econômico do Estado da Bahia - ZEE/BA 

Edição 2013 
Programa de Educação Ambiental do Estado da Bahia (PEA-

BA) 

Lei 12.932/2014 Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

Lei 12.933/2014 
Institui a Política Estadual de Turismo e o Sistema Estadual de 

Turismo 

Edição 2015 
Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - 

Salvador e Entorno (PRODETUR NE-II) 

 

 

7.3. ESFERA MUNICIPAL 

 

A Lei Orgânica de Salvador (Quadro 4) destaca que não será admitida 

urbanização que impeça o acesso público às praias e ao mar (art. 90). A lei também 

estabelece que o Município, na forma da lei, criará mecanismos que assegurem às 

pessoas com deficiência física acesso adequado aos logradouros públicos, edifícios 

e praias, bem como aos particulares abertos à população, em geral, com 

mecanismos especializados (art. 101). Traz, ainda, a menção das áreas de 

preservação permanente, sendo protegidos os manguezais, as áreas estuarinas, os 
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recifes de corais, as dunas e restingas, e as áreas de proteção das nascentes e 

margens dos rios (art. 223). 

A lei também constitui como patrimônio municipal as praias, o Centro 

Histórico de Salvador e os Parques de Pituaçu, Pirajá e São Bartolomeu, Abaeté, 

Dunas, o Dique do Tororó, o Parque da Cidade. 

 

7.3.1. PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO (PDDU) 

 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) institui Áreas de 

Valor Urbano-Ambiental, que podem ser divididas em Áreas de Proteção de 

Recursos Naturais (APRN), destinadas à conservação de elementos naturais 

significativos para o equilíbrio e o conforto ambiental urbano; Áreas de Proteção 

Cultural e Paisagística (APCP), especialmente protegidas que se associam ao meio 

ambiente cultural, seja por vincularem-se à imagem da cidade e caracterizar 

monumentos históricos significativos da vida e construção urbanas, seja por se 

constituírem em meios de expressão simbólica de lugares importantes no sistema 

espacial urbano, seja por se associarem ao direito à manutenção de uma cultura 

própria de certas comunidades; Área de Borda Marítima (ABM), faixa de terra de 

contato com o mar, compreendida entre as águas e os limites por trás da primeira 

linha de colinas ou maciços topográficos que se postam no continente, em que é 

definida a silhueta da Cidade (Quadro 4). Diretrizes são estabelecidas para cada 

área específica.  

No caso da APRN do Parque Marinho da Barra, por exemplo, as diretrizes 

determinadas são realização de estudos ambientais para implantação do Parque 

Marinho, estabelecendo a sua abrangência territorial, os atributos existentes e as 

formas de manejo sustentável; e a elaboração de estudos específicos para 

enquadramento do Parque Marinho como UCM. Já para a ABM da Baía de Todos 

os Santos as diretrizes estão relacionadas a valorização e aproveitamento do 

potencial turístico e de lazer da Baía de Todos os Santos, com estímulo ao 

desenvolvimento de atividades náuticas e aquelas de apoio, bem como à 

implantação de complexos ou empreendimentos de entretenimento e lazer, e 

atividades voltadas para a cultura, o esporte e o turismo, como hotéis, marinas, 
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restaurantes, museus e teatros, resguardando as características da paisagem e as 

funções urbanas predominantes em cada trecho; valorização e requalificação dos 

espaços e equipamentos de uso público e tratamento específico para o uso e a 

ocupação nas áreas de entorno dos monumentos arquitetônicos e históricos 

contidos em cada trecho da Orla da Baía; e regularização fundiária - urbanística e 

jurídico-legal - dos assentamentos precários urbanizáveis e reassentamento das 

áreas não urbanizáveis, especialmente nos casos de encostas íngremes e instáveis, 

nas áreas de influência das marés, em áreas inundáveis e de preservação 

permanente.  

Para o caso da ABM Atlântica as diretrizes se concentram em elaboração de 

projeto urbanístico integrado, contemplando, dentre outras, a requalificação dos 

espaços públicos, dotando-os de equipamentos e mobiliário urbano adequados, 

tratamento paisagístico e controle da poluição visual, notadamente aquela 

provocada pela fiação elétrica aérea; proteção do patrimônio ambiental, 

notadamente o saneamento dos cursos d´água e o controle das demais fontes de 

contaminação das praias;  valorização do patrimônio cultural e paisagístico; 

ampliação da rede de ciclovias e ciclofaixas, bem como a recuperação de passeios e 

calçadões; controle da altura das edificações ao longo da ABM, visando ao controle 

do sombreamento da praia no período das 9 (nove) horas até as 15 (quinze) horas 

e resguardando o conforto ambiental urbano. 

 

7.3.2. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL (PDITS) 

 

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) foi 

elaborado em 2015 (Quadro 4), a área da Orla da Baía de Todos os Santos 

apresenta uma concentração da produção da arquitetura religiosa, civil e militar do 

período colonial (fortes e igrejas) e da arquitetura do período Imperial, além de 

obras de engenharia remanescentes do período áureo do transporte ferroviário. 

Entretanto o planjo ressalta a existência de resíduos sólidos não degradáveis, 

depositados nas ruas e nas praias que prejudicam a apreciação do local, além de 

causar entupimentos na rede de esgotamento sanitário e na drenagem das águas 

pluviais.   
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O PDTIS indica que está área demanda estudos urbanísticos que possam 

avaliar a possibilidade de abrir espaços, hoje ocupados na orla, permitindo acessos 

a paisagem marítima; investimentos/parcerias em segurança; e assistência aos 

moradores de rua. O Plano aponta que durante algumas décadas, Salvador foi 

vendida como destino turístico de ‘Sol e Praia’. Hoje, com as novas exigências do 

mercado turístico e a necessidade de segmentação, a cidade necessita de 

estratégias institucionais que sejam capazes de vender Salvador considerando os 

seus aspectos culturais como elemento diferencial do produto, sem, contudo, 

desclassificar a beleza e exuberância de suas praias. Para a área da Orla Oceânica 

as possibilidades de revitalização estão condicionadas, principalmente, à melhor 

distribuição dos turistas e moradores pela diversidade de praias e ao 

reposicionamento da região, não apenas para o segmento sol e praia, mas também 

o cultural.   

Vale destacar o potencial turístico representado pelo bairro de Itapuã que, 

contando com sua singularidade, não oferece uma infraestrutura que permita ao 

turista usufruir deste espaço turístico cantado por Caymmi e Vinicius de Morais, 

apesar desta área contar com um número razoável de bares, restaurantes, botecos 

e barracas com culinária típica. Situa-se, nesse bairro, o grupo Malê de Balê, que 

representa os escravos que, em 1835, organizaram a Revolta dos Malês em 

Salvador, propondo a abolição dos negros muçulmanos, com propostas radicais de 

libertação.  A capacidade e o potencial pesqueiro da faixa marítima representam 

importante fonte de renda e subsistência para uma camada da população local. As 

praias de Itapuã, Armação, Rio Vermelho e Amaralina contam com colônias de 

pescadores estruturadas. 

 

7.3.3. PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO 

 

 O Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro foi - PMGC é uma ferramenta 

de planejamento orientada pela Política Nacional de Gerenciamento Costeiro (Lei 

nº 7.661/88) para garantir o livre acesso às praias e o controle dos usos na faixa de 

preamar, de maneira que assegure a conservação e preservação dos ecossistemas 

costeiros. 
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 O PMGC de Salvador foi concebido no ano de 2015 (Quadro 4), no mesmo 

contexto da discussão da Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável e do Zoneamento Ecológico Econômico municipal. O objetivo geral da 

proposta é implementar, disciplinar e orientar a política para a utilização dos 

recursos naturais da Zona Costeira do Município de Salvador, incluindo a Costa 

Atlântica e Baia de Todos os Santos, através de instrumentos que visam a melhoria 

da qualidade de vida das populações locais, a proteção dos ecossistemas, da beleza 

cênica e do patrimônio natural, histórico e cultural. 

 A iniciativa gerou uma proposta de Projeto de Lei que até o presente 

momento ainda não instituída legalmente, estando disponível para consulta em site 

oficial2 da Prefeitura. Para fins de planejamento e gerenciamento costeiro, o PL 

define faixas que compõem a Zona Costeira no Município de Salvador, sendo elas 

as Faixas de Orla Terrestre, de Orla Marítima, Continental Urbana, da Baía de 

Todos os Santos e Marítima Atlântica.  

 A norma ainda propõe como instrumentos de planejamento: Lei de 

Gerenciamento Costeiro (PMGC); Plano Diretor Desenvolvimento Urbano 

(PDDU); Lei de Ordenamento de Uso e Ocupação do Solo (LOUOS); Política 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Leis das Áreas de 

Proteção Cultural e Paisagística; Lei do Código de Obras; Zoneamento Ecológico 

Econômico; e Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira Municipal. 

 

7.3.4. PLANO DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS DO CLIMA (PMAMC) 

 

 Em relação as mudanças do clima, Salvador apresenta um histórico sólido, 

tendo desenvolvido em 2019 a sua Estratégia de Resiliência (Quadro 4) com um 

planejamento de longo prazo e uma determinação de iniciativas e políticas públicas 

divididas em 5 pilares, sendo um deles o de Transformação Urbana Sustentável. 

Dentre os objetivos deste pilar, se destaca o de preparar a cidade para as mudanças 

climáticas, dotando-a de mecanismos de adaptação e mitigação dos riscos 

ambientais em prol do bem-estar da população.  

 
2 http://www.gerenciamentocosteiro.salvador.ba.gov.br/ 
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 Em 2020 também desenvolveu o Plano de Mitigação e Adaptação às 

Mudanças do Clima de Salvador (PMAMC), dividido em quatro eixos estratégicos: 

Salvador Inclusiva; Verde-azul; Resiliente; e Baixo Carbono. Para o eixo Verde-

Azul foram definidas 4 diretrizes, sendo uma delas Zona Costeira e Baía de Todos 

os Santos. Para esta diretriz foram concebidas 4 ações: Ampliar a Certificação 

Bandeira Azul para mais praias de Salvador; Criar um sistema de gerenciamento 

costeiro; Ampliar as unidades de conservação marinhas; e Desenvolver medidas 

efetivas para reduzir os impactos climáticos na região costeira e nas ilhas. Outro 

eixo definido, o Resiliente, estabeleceu 6 diretrizes, dentre elas a de Turismo 

Sustentável, que prevê 2 ações: Criar protocolos de mitigação de Gases de Efeito 

Estufa para a realização de grandes eventos, e Incorporar medidas de adaptação 

no setor de turismo. O plano definiu, ainda, metas gerais de mitigação e adaptação, 

e uma delas faz referência a publicação até o ano de 2023 de uma estratégia 

consistente para lidar com o aumento do nível do mar até 2049.  

 

7.3.5. PLANO PLURIANUAL DE SALVADOR  

 

No que diz respeito ao orçamento público de Salvador é importante 

compreender os instrumentos de planejamento orçamentários existentes, sendo 

eles o Plano Plurianual3, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) (Figura 10).  

Para o Plano Plurianual de Salvador para o quadriênio 2022 a 2025 (Quadro 

4), foram constituídos 8 Eixos Estratégicos norteadores da Administração Pública 

Municipal (Figura 11), além de serem definidos 13 programas como instrumento 

de ações de governo no âmbito do Poder Executivo (Figura 12 

 

 
3 O PPA tem vigência de quatro anos e tem como função estabelecer as diretrizes, objetivos e 
metas de médio prazo da administração pública. Cabe à LDO, anualmente, enunciar as políticas 
públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte. Já a LOA tem como principais 
objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro. 
Assim, a LDO ao identificar no PPA as ações que receberão prioridade no exercício seguinte 
torna-se o elo entre o PPA, que funciona como um plano de médio-prazo do governo, e a LOA, 
que é o instrumento que viabiliza a execução do plano de trabalho do exercício a que se refere. 
(Fonte: Câmara dos Deputados, 2022). 
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Figura 10 - Instrumentos de Planejamento Orçamentário para Salvador e suas relações no 
quadriênio 2022 - 2025. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 11 - Eixos Estratégicos do PPA de Salvador para o quadriênio 2022 - 2025. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 12 - Programas estabelecidos no PPA de Salvador para o quadriênio 2022 - 2025. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LAO) para o exercício de 2022 foi 

instituída em julho de 2021 pela Lei n° 9.590/2021 e compreende as metas fiscais 

e as prioridades da administração pública municipal; a estrutura e a organização 

dos orçamentos; as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do 

Município e suas alterações; as disposições relativas à política e às despesas do 

Município com pessoal e encargos sociais; as disposições sobre alterações na 

legislação tributária do Município e medidas para incremento da receita; e as 

disposições gerais.  

Já a Lei Orçamentária Anual (LOA) foi promulgada em dezembro de 2021 

(Lei n° 9.616/2021) estimando a Receita e fixando a Despesa do Município de 

Salvador, para o exercício financeiro de 2022. A receita total foi estimada em R$ 

8.703.094.000, sendo R$ 5.726.092.000,00 relativo ao Orçamento Fiscal e R$ 

2.977.002.000,00 referente ao Orçamento da Seguridade Social. Para a Secretaria 

de Cultura e Turismo o orçamento fiscal estipulado foi de R$ 363.029.000, já para 

a Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência o valor fixado foi de R$ 55.736.000, 

enquanto para a Secretaria de Ordem Pública foi direcionado R$ 847.817.000, e 

para a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas R$ 494.580.000 (Quadro 4). 

Outros Planos, Programas e Projetos identificados e relacionados à cada 

uma das Unidades de Paisagem podem ser checados no ANEXO 1. 
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Quadro 4 - Arcabouço Legal Municipal. 

ARCABOUÇO LEGAL MUNICIPAL 

Lei 3.207/1982 Considera toda a Ilha dos Frades e a Ilha de Maré Reservas Ecológicas 

Lei 3.289/1983 Altera e dá nova redação a dispositivos da Lei nº 2.403/1972 

Decreto 

21.676/2011 

Estabelece nova regulamentação para a Zona de Proteção Ambiental 

– ZPAM da Ilha dos Frades 

Decreto 

23.509/2012 

Altera, na forma que indica, a planta do Plano de Manejo da Ilha dos 

Frades constante do Decreto nº 20.179/2009, que regulamenta a 

Zona de Proteção Ambiental – ZPAM da Ilha dos Frades 

Decreto 

23.719/2012 
Altera os Decretos 21.676/2011 e 23.509/2012 

Lei 8.165/2012 

Regulamenta as Áreas de Proteção Cultural e Paisagística, 

integrantes do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural – 

SAVAM da lei 7.400/2008 

Lei 8.915/2015 
Dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 

Proposta do 

Executivo em 2015 
Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro 

Proposta do 

Executivo em 2015 
Zoneamento Ecológico Econômico Municipal 

Lei 9.069/2016 
Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do 

Município de Salvador – PDDU 2016 

Lei 9.148/2016  

Dispõe sobre o Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do 

Município de Salvador. Define a poligonal de Borda Marítima para 

todo o Município. 

Edição 2016 Estratégia de Resiliência de Salvador 

Lei 9.281/2017 
Institui normas relativas à execução de obras e serviços do Município 

do Salvador 

Decreto 

29.921/2018 

Regulamenta os dispositivos da Lei Municipal nº 8.915, de 26 de 

setembro de 2015, que dispõe sobre a Política Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e institui o Cadastro 

Municipal de Atividades Potencialmente Degradadoras e Utilizadoras 

de Recursos Naturais – CMAPD, no Município de Salvador 

Lei 9.374/2018  
Institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável de 

Salvador 

Decreto 

30.953/2019  
Cria e delimita o Parque Natural Municipal Marinho da Barra 

Edição 2020 Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima (PMAMC) 



 

  

46 

Proposta do 

Executivo em 2020 
Política Municipal de Mudanças do Clima (PMCS) de Salvador 

Decreto 

33.421/2020 

Dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana no âmbito do 

Município de Salvador 

Edição consolidada 

até a Emenda nº 36 

Salvador – 2020 

Lei Orgânica do Município 

Lei 9.509/2020 

Institui o Condomínio de Lotes, altera e acrescenta artigos e quadros 

à Lei nº 9.148/2016 – LOUOS; à Lei nº 8.165/2012; à Lei nº 

3.289/1983, à Lei nº 9.069/2016 

Lei 9.562/2021 

Altera dispositivos da Lei nº 7.719, de 14 de setembro de 2009, que 

autoriza o Poder Executivo a adotar medidas visando à participação 

do Município de Salvador no PROGRAMA MINHA CASA MINHA 

VIDA – PMCMV, instituído pela Lei Federal nº 11.977/2009; altera 

dispositivos da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006; das Leis nº 

9.174, de 18 de outubro de 2016; nº 9.491, de 18 de outubro de 2019; 

nº 9.553, de 9 de outubro de 2020; bem como das Leis nº 8.165, de 16 

de janeiro de 2012; nº 9.509, de 4 de março de 2020; nº 9.510, de 4 de 

março de 2020; nº 9.548, de 2 de outubro de 2020 e Lei 

Complementar nº 074/2020 

Lei 9.590/2021 
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro 

de 2022 

Lei 9.603/2021 Retifica as poligonais das áreas que indica 

Lei 9.604/2021  
Estabelece o Plano Integrado de Concessões e Parcerias de Salvador 

– PICS 

Lei 9.614/2021 Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 a 2025 

Lei 9.616/2021 
Estima a Receita e fixa Despesa do Município de Salvador para o 

exercício financeiro de 2022 

Lei 9.619/2022 Institui o Plano Municipal de Cultura de Salvador 

 

 

8. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

O Projeto Orla de Salvador está divido em três Unidades de Planejamento – 

UP (Figura 13), sendo elas:  
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• Unidade de Planejamento 1 (UP 1): com 20 km de extensão, é banhada 

pelo Oceano Atlântico e está delimitada entre a ndivisa com o município 

de Lauro de Freitas e o Jardim de Alah; 

• Unidade de Planejamento 2 (UP 2): com 5,24 km de extensão, está 

inserida na Baía de Todos os Santos, tem seus limites entre o Farol da 

Barra e o Terminal Náutico Turístico;  

• Unidade de Planejamento 3 (UP 3): com 0,5 km de extensão, contempla 

a praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, situada na Ilha dos 

Frades. 

 

Figura 13 - Localização das Unidades de Planejamento do Projeto Orla do Município de Salvador. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

8.1. ASPECTOS PATRIMONIAIS 

 

Conforme a Constituição Federal, todas as praias marítimas são de domínio 

federal e o órgão responsável por sua gestão é a Secretaria de Coordenação e 

Governança do Patrimônio da União – SPU, vinculada ao Ministério da Economia. 
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Na verdade, a SPU é competente para administrar o patrimônio imobiliário da 

União como um todo. Além das praias marítimas, são de propriedade da União, por 

força constitucional, inúmeros outros imóveis: o mar territorial, as ilhas oceânicas, 

o interior das ilhas costeiras que não constituam sede de Municípios (Emenda 

Constitucional nº 46 de 2005), os Terrenos de Marinha e Terrenos Acrescidos de 

Marinha (inclusive nas ilhas costeiras sede de Municípios), os lagos e os rios 

federais, as ilhas e praias fluviais, os terrenos marginais dos rios e lagos federais, as 

terras indígenas e outros vários bens (ME/SPU, 2022). 

No contexto do Projeto Orla, destacam-se os Terrenos de Marinha (LLTM) 

e seus acrescidos, assim como a Linha Preamar Média (LPM) de 1831 (Figura 14). 

Para as Unidades de Paisagem 1 e 2, a SPU já tem definida as linhas LPM e LLTM 

(ANEXO 2), enquanto para a UP 3 não há definição por conta do território da ilha 

ser de inteiro domínio da União. 

 

Figura 14 - Exemplo dos limites do patrimônio da União. 

 
Fonte: ME/SPU, 2022. 

 

Em relação ao uso do patrimônio imobiliário da União na orla soteropolitana 

foram levantados 1750 Registros Imobiliários Patrimoniais (RIP) para as três 

unidades (UP1 – 219; UP2 – 1510; UP3 – 21). Em termos de situação de 
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adimplência do impostos devidos, a UP1 apresenta um total de 163 registros 

inadimplentes, enquanto a UP 2 possui 666 inadimplentes e a UP3 18 registros 

negativados. De todos os RIPs, 40 apresentam demanda judicial envolvida, sendo 

7 na UP1, 21 na UP2 e 12 na UP3 (Quadro 5). 

 

  

Quadro 5 - Levantamento dos imóveis pertencentes à União em uso por terceiros, discriminados 
por unidades de paisagem, indicando a situação de adimplência/inadimplência e demandas 
judiciais envolvidas. 

Unidade de 

Paisagem 
Bairro RIP Adimplente Inadimplente 

Demanda 

Judicial 

UP1 

Boca Do Rio 45 3 42 5 

Brotas 1 - 1 - 

Itapuã 154 46 108 1 

Patamares 1 - 1 1 

Praia Do 

Flamengo 
1 - 1 - 

Stella Maris 17 7 10 - 

Total 219 56 163 7 

UP2 

Comércio 287 205 82 - 

Centro 239 134 105 - 

Vitória 834 437 397 21 

Barra 150 68 82 - 

Total 1510 844 666 21 

UP3 Ilha dos Frades 21 3 18 12 

Total Global 1750 903 847 40 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SPU/BA. 

 

Em termos jurídicos, importante destacar a AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ACP) nº 

2006.33.00.016425-0 movida no ano de 2006 pelo Ministério Público Federal 

junto à 13ª Vara Civil da Justiça Federal em Salvador. Esta ACP, que ainda tramita 

até o presente momento, foi o fato gerador de um embargo judicial de toda a orla 

marítima continental e insular do município de Salvador, em função da construção 

e reforma de barracas em área pública dominical por parte do Poder Executivo 

local.  
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8.2. UNIDADE DE PLANEJAMENTO 1 

 

A Unidade de Planejamento 1 (UP1) é delimitada pela divisa com o 

município Lauro de Freitas até o Jardim de Alah (Figura 15) (ANEXO 3). Essa 

unidade apresenta uma diversidade de paisagens ao longo de sua extensão 

(ANEXO 4), com praias arenosas de morfologia dissipativa, intermediária e 

reflexiva, campos de dunas, lagoas e afloramentos rochosos. Sendo essa em sua 

totalidade banhada pelo oceano atlântico e apresenta uma orla do tipo exposta. 

Apresenta solos do tipo: Neossolo – Quartzarênico e Latossolo Vermelho- 

Amarelo. Sua Geomorfologia é composta por Colinas, Planícies Fluviomarinhas 

(brejos), Planícies e terraços fluviais, Planícies e terraços marinhos (cordões 

litorâneos), e Campos de Dunas. A UP 1 compreende os bairros de Stella Maris, 

Itapuã, Piatã, Patamares, Pituaçu, Boca do Rio, Jardim Armação e Costa Azul. 

 

Figura 15 - Localização da Unidade de Planejamento 1 Orla do Município de Salvador. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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CARACTERÍSTICAS LOCAIS FÍSICO 

NATURAIS 

 

• Praias com pouca 

extensão, e faixa de areia 

curta; e praias com 

extensão de faixa de areia 

média e alta declividade. 

 

• Trechos de praia com 

processo erosivo. 

 

• Campo de Dunas no pós-

praia e locais com 

vegetação de restinga, e 

vegetação exótica 

(coqueiros) e vegetação de 

restinga antropizada. 

 

• Presença de formações 

rochosas (Embasamento 

Cristalino). 

 

• Orla do tipo exposta. 

 

ÁREA MARINHA 

  

• Área localizada para o 

Oceano Atlântico. 

 

• Fundo variando de areia, 

lama e cascalho. 

 

• Presença de lajes e cabos 

submarinos. 

 

• Praias de mar aberto 

 

CARACTERÍSTICAS  

SOCIOECONÔMICAS 

 

• Cobertura do uso do solo 

predominantemente de 

 

 

 

Massoterapeutas na orla do Jardim de Alah. 

 
 
 

 

Dunas e vegetação de restinga no Parque dos Ventos. 

 

 
 

 

 

 

Estruturas da orla da praia da Boca do Rio. 
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matriz urbana, e tipo 

convencional e hoteleira. 

 

• Urbanização vertical baixa 

e horizontal. 

 

• Atividades praticadas no 

espaço da orla: recreação, 

manifestação cultural, 

natação, pesca, mergulho, 

remo e surf. 

 

• Presença de quiosques e 

ambulantes. 

 

• Presença de Cooperativa 

de catadores de resíduos. 

 

• Presença de 

estacionamento e ciclovia, 

ciclofaixa e faixa para 

caminhada. 

 

• Praia com ocupação de 

empresa privada na faixa 

de areia. 

 

• Presença de colônia de 

pescadores. 

 

POTENCIALIDADES 

 

• Turismo histórico acerca 

da Revolta dos Males e da 

presença de mulçumanos 

no Jardim de Alah. 

 

• Turismo gastronômico. 

 

Turismo de Sol e Praia. 

 

• Local para práticas 

esportivas: ciclismo, 

caminhada, vôlei, e 

atividades náuticas. 

 

 
Obra privada presente na orla de Patamares. 

 
 

 

 

 
Faixa de areia na praia de Piatã. 

 

 

 

 

 
Colônia de Pesca Z06 na praia de Itapuã. 
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• Recuperação e 

preservação das dunas e 

vegetação e restinga. 

 

• Local para construção de 

um museu de história 

natural e educação 

ambiental. 

 

• Aspecto de comunidades 

tradicionais. 

 

PROBLEMAS 

 

• Não possui placas de 

balneabilidade da praia e 

condições de risco para 

natação. 

 

• Presença de lixo e falta de 

local adequado para 

deposição e recolhimento. 

 

• Falta de estrutura 

adequada mais próxima a 

orla para acomodar a 

venda de alimentos. 

 

• Falta de regularização dos 

vendedores e ambulantes. 

 

• Estruturas fixas na praia. 

 

• Uso da faixa de areia por 

empresa privada. 

 

• Problemas de zoonoses em 

embarcações 

abandonadas. 

Barcos na faixa de areia de Itapuã. 

 
 

 
 

Requalificação da orla da praia do Flamengo. 

 
 

 

 

Calçadão à beira mar na praia de Ipitanga. 

 

 

Com relação ao uso e ocupação do solo a mancha urbana de área construída 

é a que mais ocupa esse território (Figura 16), destaca-se também a presença do 
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campo de dunas e lagoa do Abaeté e presença de resquícios de vegetação do tipo 

Floresta Ombrófila Densa em meio a mancha urbana (ANEXO 4) . 

 

Figura 16 - Mapa do Uso do Solo da UP1. 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados da CPRM. 

 

Com relação a área urbana, pode-se destacar os tipos de ocupação em 

alguns setores dessa unidade, exemplificado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Tipos de ocupação urbana da UP1. 

Local Tipo de Ocupação  

Jardim de Alah 
Multifamiliar, 

vertical baixa 
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Praia Boca do Rio 

Multifamiliar, 

vertical baixa e 

horizontal com 

ocupação em áreas 

de morretes. 

 

Praia do 

Flamengo 

Residencial 

horizontal, com 

presença de 

condomínios. 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Em relação a suscetibilidade de inundação a UP1 apresenta setores com 

risco alto a médio para eventos de inundação (Figura 17) (ANEXO 4). 

A Unidade de Planejamento 1 próximo ao limite terrestre apresenta 

diversos tipos de serviços presentes nessa unidade, destacando-se a presença de 

hotéis, escolas, clubes, delegacia de polícia, corpo de bombeiros, colônia de 

pescadores e comércios (Figura 18). 
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Figura 17 -  Risco de inundação da Unidade de Planejamento 1 do Projeto Orla do Município de 
Salvador. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da CPRM. 

 

Figura 18 - Localidades da Unidade de Planejamento 1 do Projeto Orla do Município de Salvador. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da CPRM. 
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PLANO DIRETOR DE SALVADOR E SUA RELAÇÃO COM A UP1 

 

De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) a UP1 

compreende os Trechos 10, 11 e 12.  

São diretrizes específicas para o Trecho 10 - Jardim de Alah até Jaguaribe: 

I. revisão dos padrões de ocupação do solo, favorecendo a substituição 

de estruturas deterioradas e subutilizadas por novos usos 

residenciais e atividades econômicas vinculadas à cultura, ao lazer e 

turismo; 

II. integração paisagística do Parque de Pituaçu à Orla Atlântica, com a 

qualificação do espaço compreendido entre as duas pistas de tráfego. 

Para o Trecho 11 - Piatã até Itapuã, as diretrizes específicas são: 

I. requalificação urbanística e arquitetônica dos espaços de circulação 

e equipamentos localizados na faixa de praia, privilegiando o livre 

acesso e a visualização do mar, especialmente em Piatã e Itapuã; 

II. criação de espaços para circulação de pedestres e ciclistas no trecho 

entre a Av. Orlando Gomes até a Av. Dorival Caymmi; 

III. regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos 

assentamentos precários urbanizáveis e reassentamento das áreas 

não urbanizáveis; 

IV. reurbanização do centro de Itapuã e do entorno do Farol de Itapuã e 

Lagoa do Abaeté. 

Para o Trecho 12 - Stella Maris até Ipitanga, as diretrizes específicas são: 

I. incentivo para empreendimentos hoteleiros e de uso misto; 

II. regularização fundiária plena dos assentamentos precários 

urbanizáveis e reassentamento da população das áreas não 

urbanizáveis; 

III. redefinição do sistema viário nos loteamentos Alamedas da 

Praia/Praias do Flamengo, e requalificação das vias desde a rótula de 

Itapuã ao final do trecho 12, com adequação do sistema de 

circulação; 

IV. incentivo à substituição de edificações deterioradas e ocupação de 

espaços subutilizados localizados nas quadras próximas ao mar; 
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V. estímulo a empreendimentos de apoio a banhistas e turistas, tais 

como restaurantes, bares, comércio e serviços associados ao lazer 

náutico, com o aproveitamento de edificações existentes contíguas à 

praia, independentemente do porte ou critérios locacionais, de modo 

a favorecer a formação de parques de praia e a dinamização da faixa 

de Orla. 

A Unidade de Planejamento 1, segundo o PPDU, não apresenta Macrozonas 

de Conservação Ambiental, está localizada dentro da Macroárea de Requalificação 

da Borda Atlântica, e apresenta, sobretudo entre o Jardim de Alah até Itapuã, Áreas 

de Proteção Cultural e Paisagística e Parques Urbanos, estando contemplada pela 

Área da Borda Marítima (ABM) Atlântica. Parte da porção marinha da unidade está 

inserida dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) da Plataforma Continental 

do Litoral Norte. 

Com relação ao uso e ocupação do solo a mancha urbana de área construída 

é a que mais ocupa esse território (Figura 13), destaca-se também a presença do 

campo de dunas e Lagoa do Abaeté e a presença de resquícios de vegetação do tipo 

Floresta Ombrófila Densa em meio a mancha urbana. 

Três praias desta unidade (Stella Maris, Flamengo e Ipitanga) estão inscritas 

na fase piloto do Programa Bandeira Azul, maior selo global dedicado a gestão de 

praias, marinas e embarcações de turismo.  

 

8.3. UNIDADE DE PLANEJAMENTO 2 

 

A Unidade de Planejamento 2 (UP2) compreende o trecho do Farol da Barra 

até o Terminal Náutico Turístico (Figura 19) (ANEXO 3). A UP2 está situada em uma 

depressão do falhamento, também denominada Gráben. A unidade possui em sua 

extensão praias arenosas com pequena extensão de faixa de areia, afloramentos 

rochosos e intervenções antrópicas (ANEXO 4). Em relação aos tipos de solo 

presentes, esses são: Argissolo Vermelho- Amarelo e Latossolo Vermelho-

Amarelo. A Geomorfologia é constituída por Planícies e terraços marinhos 

(cordões litorâneos), Colinas, Depósitos Tecnogênicos e Tabuleiros dissecados. A 

UP 2 compreende os bairros do Comércio, Centro, Vitória e Barra. 
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Figura 19 - Limites da Unidade de Planejamento 2 do Projeto Orla do Município de Salvador. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

CARACTERÍSTICAS LOCAIS FÍSICO 

NATURAIS 

 

• Praia com pouca extensão, faixa de 

areia curta. 
 

• Presença de processo erosivo. 
 

• Orla do tipo abrigada 
 

• Locais com afloramentos rochosos. 

 

ÁREA MARINHA  

 

• Fundo de areia média. 
 

• Presença de casco soçobrados 

perigosos à navegação. 
 

• Presença do Parque Marinho da 

Barra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal Náutico. 
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• Presença de marinas e 

trapiches. 

 

• Área localizada na entrada da 

Baía de todos os Santos. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS 

 

• Cobertura do uso do solo 

predominantemente de matriz 

urbana. 
 

• Predomínio de urbanização 

vertical com comércio e 

residências. 
 

• Forma de acesso do tipo direto. 
 

• Atividades praticadas no espaço da 

orla: atividades náuticas, natação, 

pesca, mergulho, remo e surf. 
 

• Presença de locais históricos: 

Fortes, edifícios e praias. 
 

• Presença de locais turísticos. 
 

• Simbolismos religiosos. 

 

POTENCIALIDADES 

 

• Turismo histórico-cultural. 

 

• Turismo religioso. 
 

• Realizar um ordenamento 

marítimo e competições náuticas. 

 

PROBLEMAS 

 

• Não possui placas indicativas sobre 

balneabilidade da praia condições 

de risco para natação. 
 

• Falta de ordenamento marítimo. 
 

• Pessoas em situação de rua. 

 

 

Praia da Jaqueira.

 
 

 

Praia do Porto da Barra. 

 
 

 

Afloramentos rochosos no Forte. 

 
 

 

Ocupação em frente à  praia da Jaqueira. 
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• Falta de acessibilidade em alguns 

trechos. 
 

• Falta de informações históricas. 

 

 

Com relação a área urbana pode-se destacar os tipos de ocupação em alguns 

setores dessa unidade, exemplificado no Quadro 7 - Tipos de ocupação urbana da 

UP2. abaixo. 

 

Quadro 7 - Tipos de ocupação urbana da UP2. 

Local Tipo de Ocupação  

Terminal Náutico 

Ocupação vertical 

comercial e 

residência, divisão 

cidade alta e cidade 

baixa 

 

Praia do Porto do 

Barra 

Multifamiliar e 

comercial, vertical 

baixa e horizontal. 

 

Forte 

Residencial e 

comercial, horizontal 

e vertical baixo. 

 
 

Com relação ao uso e ocupação do solo a mancha urbana de área construída 

é a que mais ocupa esse território (Figura 20), destaca-se a presença de resquícios 
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de vegetação do tipo Floresta Ombrófila Densa em meio a mancha urbana (ANEXO 

4). 

 

Figura 20 - Uso do solo na Unidade de Planejamento 2. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da CPRM.  

 

Em relação a suscetibilidade a UP2 apresenta setores com risco alto a médio 

para eventos de inundação (Figura 21) (ANEXO 4). 

 

Figura 21 - Risco de inundação na Unidade de Planejamento 2. 

 
Fonte: Dados da CPRM e Elaboração própria com dados da CPRM 
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Próximo ao limite terrestre da UP2 diversos tipos de serviços se fazem 

presentes, destacando a presença de hotéis, escolas, clubes, delegacia de polícia, 

distrito naval, terminal náutico, mercado modelo, centro de artesanato, marinas e 

museu (Figura 22). 

 

Figura 22 - Localidades da Unidade de Paisagem 2 do Projeto Orla de Salvador. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da CPRM 

 

PLANO DIRETOR DE SALVADOR E SUA RELAÇÃO COM A UP2 

 

Esta unidade coincide exatamente com o “Setor Histórico Central” 

concebido no contexto da proposta do Plano Municipal Gerenciamento Costeiro 

de Salvador, desenvolvido pela Prefeitura de Salvador em 2015. 

De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano a UP2 

compreende os Trechos 3, 4 e 5. São diretrizes específicas para o Trecho 3 - São 

Joaquim até a rampa do antigo Mercado Modelo: 

I. recuperação ambiental com revegetação e controle da ocupação em toda 

a área de influência da Falha Geológica, especialmente na encosta do Centro 
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Antigo e adjacências, e valorização das áreas da parte alta, com requalificação 

dos mirantes e melhoria da acessibilidade; 

II. valorização da área do Porto e da Feira de São Joaquim, permitindo a 

visualização e ampliando o acesso para o mar; 

III. regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos 

precários urbanizáveis e reassentamento das áreas não urbanizáveis; 

IV. intervenção urbanística e melhoria dos equipamentos urbanos, no bairro 

do Comércio, com vistas à valorização da área, criando condições de conforto 

para a circulação de pedestres e de veículos não motorizados. 

Para o Trecho 4 - Conceição até a Encosta da Vitória, as diretrizes 

específicas são: 

I. valorização do trecho Conceição/Gamboa/Aflitos, garantindo o acesso e 

a acessibilidade à praia, a preservação do perfil da área e da tipologia da 

ocupação, e incentivo à utilização das edificações para atividades mistas e de 

uso público, tirando partido dos recursos de paisagem de modo sustentável; 

II. incentivo às atividades voltadas para a cultura e turismo, como hotéis, 

restaurantes, museus e teatros, ressalvando as características da paisagem e 

das funções urbanas; 

III. regularização fundiária - urbanística e jurídico-legal - dos assentamentos 

precários urbanizáveis e reassentamento das áreas não urbanizáveis; 

IV. controle do uso e ocupação da encosta e promoção de acessos públicos 

às praias. 

Já para o Trecho 5 - Encosta da Ladeira da Barra até o Farol da Barra, as 

diretrizes específicas se concentram na: 

I. preservação da paisagem, assegurando a visualização de marcos 

importantes para a imagem da Cidade, a exemplo da Colina de Santo Antônio 

da Barra, mirantes do Iate Clube e da Ladeira da Barra, encosta da Ladeira da 

Barra, Morro de Clemente Mariani, fortificações à beira-mar e outras 

edificações de valor cultural; 

II. requalificação urbanística na área da Ladeira e Porto da Barra, com 

valorização dos mirantes, melhoria da circulação de pedestres e renovação 
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das construções deterioradas, privilegiando a implantação de equipamentos 

que abriguem serviços de apoio à cultura, ao lazer e turismo. 

Ainda, de acordo com PDDU a Unidade de Planejamento 2 não apresenta 

Macrozonas de Conservação Ambiental, está localizada dentro da Macroárea de 

Urbanização Consolidada, integra Área de Proteção Cultural e Paisagística, 

apresenta um pequeno remanescente do Bioma Mata Atlântica em estágio 

avançado, e está contemplada pela Área da Borda Marítima (ABM) da Baía de 

Todos os Santos. Na porção marinha da unidade, estão englobados o Parque 

Marinho da Barra, a Área de Proteção de Recursos Naturais (APRN) do Parque 

Marinho da Barra, além da unidade estar inserida dentro da APA da Baía de Todos 

os Santos. 

O Yatch Club da Bahia, localizado no Bairro da Barra, é a única marina no 

estado que sustenta a premiação Bandeira Azul. 

Nesta Unidade cabe destaque, também, a presença de patrimônio 

subaquático a exemplo do material remanescente dos vapores Germania e 

Bretagne (Figura 23) que se encontram parcialmente sobrepostos sobre um recife 

a cerca de 500m do farol da Barra e cerca de 100m à NW do sítio do vapor Marald 

(Torres, 2016). 

 

       Figura 23 - Vestígios do naufrágio Bretagne. 

 
Fonte: TORRES, 2016. 
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8.4. UNIDADE DE PLANEJAMENTO 3 

 

A Unidade de Planejamento 3 (UP3) está situada na Ilha dos Frades 

delimitada pela praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe (Figura 24) 

(ANEXO 3). A Ilha dos Frades tem 15 km² e é recoberta por fragmentos de Floresta 

Ombrófila Densa, ao leste da Ilha encontra-se formação de recifes de corais. Em 

relação ao solo da ilha destaca-se o solo do tipo Argissolo Vermelho- Amarelo. A 

geomorfologia é composta por formações do tipo Colinas, Morretes, Morros 

Baixos, Relevos residuais, Planícies e terraços marinhos (cordões litorâneos). A 

praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe é uma praia arenosa com 

aproximadamente 0,5 km de extensão e com uma faixa de praia emersa de 

aproximadamente 50,6 metros.  

 

Figura 24 - Limites de atuação do Projeto Orla para a Praia da Ponta de Nossa Senhora de 
Guadalupe, na Ilha dos Frades. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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CARACTERÍSTICAS LOCAIS FÍSICO NATURAIS 

 

• Área insular. 
 

• Praia com pouca extensão, faixa 

de areia curta. 
 

• Orla do tipo abrigada. 

 

ÁREA MARINHA 

 

• Fundo variando de areia, lama, 

cascalho e conchas. 
 

• Presença de laje. 
 

• Área abrigada 
 

• Área localizada no interior da Baía 

de todos os Santos. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS 

 

• Cobertura do uso do solo com 

fragmentos urbanos. 
 

• Pouca urbanização. 
 

• Atividades praticadas no espaço 

da orla: Pesca, turismo de sol e 

praia e eventos (casamentos). 
 

• Restaurantes formalizados, 

vendedores ambulantes. 

 

POTENCIALIDADES 

 

• Taxa de visitação para 

manutenção do local. 
 

• Recolhimento constante de 

resíduos. 
 

• Possui estação de tratamento com 

fossa séptica interligadas. 
 

• Turismo de Sol e Praia. 
 

• Turismo histórico-cultural. 

 

 

 

 

 

 

Píer de acesso à praia. 

 
 

 

 

Raia de segurança para banhistas. 

 
 

 
Vista do ordenamento da praia. 

 
 

 
Edificação da localidade. 

 
 

 

 



 

  

68 

PROBLEMAS 

 

• Falta de acessibilidade à praia. 
 

• Falta oferta de alimentos na praia. 

• Pescadores que deixaram de 

exercer a pesca do tipo de 

explosivos, estão sem atividade. 
 

• Balneabilidade da praia é 

mensurada somente a cada 20 

dias. 
 

• Conflitos com fundeio e 

navegação de embarcações. 

 

 

 

 

Interior da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. 

 
 

 

Com relação a área urbana pode-se destacar os tipos de ocupação na 

unidade, exemplificado no Quadro 8 abaixo. 

 

Quadro 8 - Tipos de ocupação urbana da UP3. 

Local Tipo de Ocupação  

Ponta da Nossa 

Senhora de 

Guadalupe 

Multifamiliar e 

comercial, 

horizontal 
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A Ilha dos Frades é considerada uma Reserva Ecológica Municipal desde o 

ano de 1982 (Lei 3.207/1982). A ilha também integra a Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Baía de Todos os Santos, unidade de conservação estadual 

criada em 1999 e sem plano de manejo elaborado até o presente momento. 

 

PLANO DIRETOR DE SALVADOR E SUA RELAÇÃO COM A UP3 

 

De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador a 

UP3 está inserida integralmente em Macrozona de Conservação Ambiental, 

apresenta remanescente do Bioma Mata Atlântica em estágio avançado na sua 

porção ocidental. Todo o entorno da ilha, compreendendo a unidade, está 

estabelecido como Área de Proteção de Recursos Naturais (APRN), além da Ilha e 

da unidade estarem inserida inteiramente dentro da APA da Baía de Todos os 

Santos. 

A Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe é definida pelo Sistema de Áreas 

de Valor Ambiental e Cultural - SAVAM como Área de Proteção Cultural e 

Paisagística (APCP), sendo destinada à conservação de elementos significativos do 

ponto de vista cultural, associados à memória, pluralidade e diversidade de 

manifestações e formas de expressão das identidades da sociedade local.  

Nesta porção da Ilha constitui-se, ainda, Área de Proteção Rigorosa - APR; 

Áreas de Uso Controlado - AUC; Área de Interesse Turístico Cultural - AITC; Área 

de Comércio e Serviços - ACS; Área de Uso Especial - AUE e Área de Proteção à 

Vida Marinha – APVM (Figura 25). Dentre as diretrizes para APR, destaca-se a 

proibição de qualquer comercialização de comidas ou bebidas, comércio de 

ambulantes, comércio de souvenires na passarela de acesso ao píer e nos 

promenades, enquanto para a ACS a proibição de qualquer atividade esportiva, à 

exceção daquelas definidas em regulamento e em áreas específicas. 
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Figura 25 - Zoneamento para a APCP de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe. 

 
Fonte: Anexo Único da Lei Municipal nº 9.562/2021. 

 

A Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe está na 6ª Temporada do 

Programa Bandeira Azul. Além dessa praia, outras duas no estado também 

sustentam a premiação, sendo elas as Praias de Guarajuba e Itacimirim, ambas no 

município de Camaçari.  Outra praia da Ilha dos Frades, a praia da Viração, está 

inscrita na fase piloto da premiação. 

Um Plano de Manejo da Ilha dos Frades foi desenvolvido e sua última edição 

é datada de 2012, documento no qual constam orientações e diretrizes para serem 

aplicadas neste território insular. No Plano foram definidas áreas de manejo, 

consideradas as mais críticas em termos de implantação e demandas de ação 

imediata. Dentre estas áreas destacam-se o a Comunidade local da Ponta de Nossa 

Senhora, com previsão de ações como a requalificação urbana, a implantação de 

sistemas urbanos para minimização de potenciais danos ambientais, a 

regularização fundiária, e permissão para implantação de equipamentos sociais, 

como áreas de recreação e infraestrutura em APP; o Entorno da Ilha, em um raio 

de 500 metros, onde constam proibições quanto ao uso de técnicas de pesca e 
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manejo de fauna silvestre, ao ordenamento de atividades e usos náuticos; e as 

Praias, onde existem proibições quanto a fogueiras, queimadores de lixo e camping, 

além de limitação para número de barracas.  

Desde 2012 a Prefeitura de Salvador tem estabelecido uma cooperação 

técnica com a Fundação Baía Viva com vistas à execução de ações que auxiliem no 

processo de desenvolvimento e ordenamento da Ilha dos Frades, bem como 

permita a ampliação de serviços prestados pelo município nestas localidades. 

A Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe foi construída pelos portugueses e 

é um dos símbolos do patrimônio histórico da ilha. A igreja é datada anterior ao 

século XVII, sendo considerada como área estratégica do Patrimônio Cultural da 

ilha, devendo receber manutenção enquanto monumento cultural. 
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10. ANEXOS 

 



 

 

 

ANEXO 1 -  PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS 

 

ESFERA ESTADUAL 

PLANO, PROGRAMA 
OU PROJETO 

OBJETIVOS INSTITUIÇÃO 
VALOR 

ESTIMADO 
FONTE DE RECURSO  

ANO DE 
INÍCIO 

ANO DE 
CONCLUSÃO 

UP 

Programa de 
Desenvolvimento do 
Turismo no Estado da 

Bahia 
(Prodetur Bahia) 

Geração de emprego e renda para as populações das 
localidades situadas nos municípios que compõem a 

Zona Turística Baía de Todos-os-Santos (BTS) e o 
incremento do gasto turístico, através de investimentos 

nos segmentos náutico e cultural 

Secretaria de 
Turismo do 

Estado da Bahia 

USD $ 
70.234.357,00 

Banco Interamericano 
de Desenvolvimento 

(Prodetur Bahia) 
 2014 2022 

UP2, 
UP3 

Obras de 
requalificação do 

atracadouro e 
restaurante do Museu 

de Arte Moderna 
(MAM)/Solar do 

Unhão  

Projeto que teve como objetivo a requalificação do 
atracadouro e restaurante do Museu de Arte Moderna 

(MAM)/Solar do Unhão 

Secretaria de 
Turismo do 

Estado da Bahia 
R$ 4.469.794,22 

Banco Interamericano 
de Desenvolvimento 

(Prodetur Bahia) 
 2020 2021 UP2 

Programa de 
Sensibilização e 

Educação 
Socioambiental (PESS) 

Promover uma mudança de valores e posturas nos 
gestores públicos e sociedade civil organizada frente aos 

problemas sociais e ambientais relacionados às 
atividades turísticas existentes na Zona Turística BTS, 

visando ampliar o conhecimento sobre a região e 
possibilitar tomadas de atitudes mais responsáveis na 

comunidade em que estão inseridos, para antecipar 
desafios socioambientais, e também promover ações 

para resolver tais desafios 

Secretaria de 
Turismo do 

Estado da Bahia 
R$ 990.289,88 

Banco Interamericano 
de Desenvolvimento 

(Prodetur Bahia) 
 2018 2021 

UP2, 
UP3 

Projeto de Apoio 
Integrado para o 
Atendimento a 

Adolescentes e Jovens 
Vulneráveis no Centro 
Histórico de Salvador 

Contribuir para a redução da vulnerabilidade de Jovens 
e Adolescentes nas áreas do Centro Histórico de 

Salvador, através de ações sociais que permitam a 
inclusão deste público em atividades produtivas para 
esta faixa etária, principalmente no setor de turismo 

Secretaria de 
Turismo do 

Estado da Bahia 
R$ 2.782.028,74 

Banco Interamericano 
de Desenvolvimento 

(Prodetur Bahia) 
 2018 2021 UP2 



 

 

 

Elaboração e 
Implantação do 

Programa de 
Fortalecimento da 

Produção Associada ao 
Turismo (PAT) 

Promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável de 
40 grupos produtivos, potencialmente competitivos, 

com foco nos setores da gastronomia (incluindo 
pescadores e marisqueiras), artesanato e manifestações 

culturais, objetivando a melhoria das estruturas, da 
competitividade e o aumento da produtividade visando 

inicialmente sua inserção nas economias do turismo 
local e regional da Baía de Todos-os-Santos 

Secretaria de 
Turismo do 

Estado da Bahia 
R$ 2.843.790,76 

Banco Interamericano 
de Desenvolvimento 

(Prodetur Bahia) 
 2018 2020 

UP2, 
UP3 

Elaboração e 
Implantação do 

Projeto de 
Qualificação para a 

Náutica 

Identificar, desenvolver e apoiar a implantação de ações 
profissionalizantes voltadas para a qualificação do 

público-alvo, nas atividades relacionadas ao turismo 
náutico, em particular, para suprir e qualificar os 

serviços oferecidos ao turismo náutico na Baía de 
Todos-os-Santos 

Secretaria de 
Turismo do 

Estado da Bahia 
R$ 2.784.235,14 

Banco Interamericano 
de Desenvolvimento 

(Prodetur Bahia) 
 2018 2022 

UP2, 
UP3 

Estruturação de Rede 
de Atores para o 

Desenvolvimento do 
Turismo Náutico e 
Cultural na Baía de 
Todos-os-Santos – 

RBTS 

Organizar a governança em torno de uma rede de atores 
público-privados para fortalecer empreendimentos 

turísticos dos segmentos náutico e cultural visando ao 
desenvolvimento do turismo sustentável da Baía de 

Todos-os-Santos 

Secretaria de 
Turismo do 

Estado da Bahia 
R$ 2.390.964,60 

Banco Interamericano 
de Desenvolvimento 

(Prodetur Bahia) 
 2018 2021 

UP2, 
UP3 

Estudo das Causas da 
Informalidade e 

Incentivo à 
Formalização 

Gerar conhecimento sobre as causas e fatores da 
informalidade empresarial nos setores cultural e náutico 

na BTS, bem como identificar e implantar mecanismos 
que permitam uma maior adesão à formalização 

daqueles que tem na atividade turística um meio de 
renda, mitigando os impactos negativos que a 

informalidade traz ao setor, tanto no aspecto econômico 
quanto social, contribuindo para a qualificação 

adequada dos serviços turísticos, a segurança dos 
usuários e a sustentabilidade dos negócios na região 

Secretaria de 
Turismo do 

Estado da Bahia 
R$ 273.206,59 

Banco Interamericano 
de Desenvolvimento 

(Prodetur Bahia) 
 2018 2019 

UP1, 
UP2, 
UP3 



 

 

 

Sinalização Turística e 
Interpretativa 

(Elaboração do Projeto 
e Implantação) 

Dotar as áreas de bordo marítimo e fluvial da BTS, assim 
como seus municípios componentes, de Sinalização 

Turística e Interpretativa, que tenha uma identidade 
visual comum ao turismo, para facilitar a circulação 

orientada dos turistas, principalmente àqueles voltados 
ao turismo náutico, garantindo o acesso a informações 
indicativas, interpretativas articuladas, favorecendo a 

interligação entre as localidades que compõem o 
território 

Secretaria de 
Turismo do 

Estado da Bahia 
R$ 1.526.337,49 

Banco Interamericano 
de Desenvolvimento/ 
Governo do estado da 

Bahia (Prodetur 
Bahia) 

 2021 Em andamento 
UP2, 
UP3 

Plano Estadual de 
Recursos Hídricos 

definir os mecanismos institucionais necessários à 
gestão integrada e sustentável das águas 

SEMA/BA R$ 5.500.000,00 Orçamento Estado  2023 2023 

UP1, 
UP2, 
UP3 

Plano das Bacias 
Hidrográficas do 

Recôncavo Norte e 
Inhambupe 

fundamentar a implementação da Política Estadual de 
Recursos Hídricos, compatibilizando os aspectos 

quantitativos e qualitativos do uso das águas, de modo a 
assegurar as metas e os usos neles previstos 

INEMA/BA R$ 3.500.000,00 Orçamento Estado  2022 2023 

UP1, 
UP2, 
UP3 

Plano de Manejo do 
Parque de Pituaçu 

promover a integração do Parque à vida econômica e 
social das comunidades vizinhas a partir da construção 
coletiva de um mapeamento real dos usos, atividades e 

projetos na área do Parque 

SEMA/BA   Orçamento Estado  2021 2022 UP1 

Qualificação e 
quantificação de 

resíduos encontrados 
em três praias de 

Salvador 

Diagnóstico ambiental e 
socioeconômico da cadeia dos resíduos sólidos em três 

praias de Salvador (Canta Galo, Amaralina e Jaguaribe) - 
relatório final em anexo 

SEMA/BA R$15.000,00 Orçamento Estado  2021 2021 
UP1, 
UP2 

 

  



 

 

 

ESFERA MUNICIPAL 

 

PLANO, 
PROGRAMA OU 

PROJETO 
OBJETIVOS INSTITUIÇÃO 

VALOR 
ESTIMADO 

FONTE DE 
RECURSO 

ANO DE 
INÍCIO 

ANO DE 
CONCLUSÃO 

UP 

Requalificação 
urbano ambiental da 
orla do trecho Praia 
do Flamengo 

Obras de intervenções urbanísticas que envolvem a 
construção de ciclovias, quadras de futebol, de vôlei, 
poliesportiva, pista de patins, espaços de 
convivência, pista de skate, espaço para ioga, 
parques infantis, centro de apoio ao surfista, 
quiosques de coco e de acarajé, dentre outros 
equipamentos públicos que objetivam atender a 
todos os perfis de usuários e de idades fomentando o 
uso do espaço público pela comunidade local e 
turistas.  De modo a promover a recuperação vegetal 
da orla do município de Salvador, está previsto a 
construção de um viveiro de restinga, no Flamengo, 
para a produção de mudas de restinga para a 
recomposição de áreas antropizadas. Essa ações 
acorrerá em parceria com a SECIS.  

Prefeitura de 
Salvador, por meio 
da Secretaria de 
Cultura e Turismo, 
através do 
PRODETUR 
SALVADOR 
(Programa Nacional 
de Desenvolvimento 
do Turismo em 
Salvador) 

R$ 
36.000.000,00 

BID (BANCO 
INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO) 

Em fase 
interna de 
licitação 

1° semestre  UP1 

Aquisição de 
fardamentos 
(coletes), bonés e 
doleiras para os 
permissionários das 
praias de Stella Maris, 
Flamengo e Ipitanga 

Fortalecimento das atividades econômicas 
relacionadas ao comércio informal e a inclusão da 
população afrodescendente no âmbito do PRODETUR 
Salvador, atendendo ainda as orientações do Plano 
de Gestão Ambiental e Social – PGAS, objetiva 
aquisição de fardamentos (coletes), bonés e doleiras 
para permissionários/as, ajudantes e requerentes ao 
licenciamento com protocolo identificados/as no 
Projeto de Requalificação Urbano Ambiental da Orla 
Marítima de Salvador - trechos Stella Maris, Praia do 

Prefeitura de 
Salvador, por meio 

da Secretaria de 
Cultura e Turismo, 

através do 
PRODETUR 
SALVADOR 

(Programa Nacional 
de Desenvolvimento 

PREGÃO 
ELETRÔNICO 
Nº 007/2022 

(DOM Nº 
8.305) 

BID (BANCO 
INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO) 

Em 
licitação  

2° Semestre  UP1 



 

 

 

Flamengo e Praia de Ipitanga, ratificados pela 
Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) 
como comerciantes informais que desenvolvem 
atividades comerciais na extensão da área de 
implementação 

do Turismo em 
Salvador) 

Aquisição de solução 
de monitoramento 
para melhoria da 
segurança turística 

Monitoramento da Segurança Turística 

Prefeitura de 
Salvador, por meio 

da Secretaria de 
Cultura e Turismo, 

através do 
PRODETUR 
SALVADOR 

(Programa Nacional 
de Desenvolvimento 

do Turismo em 
Salvador) 

LICITAÇÃO 
PÚBLICA 

NACIONAL Nº 
005/2022 
(DOM Nº 

8.277) 

BID (BANCO 
INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO) 

Em 
licitação  

Prazo 
conclusão  

1° 
Semestre/23 

UP1, 
UP2, 
UP3 

Implantação de 
placas de sinalização 
turísticas em Salvador 

Confecção e Instalação de Sinalização Turística e 
Interpretativa do centro Antigo e Orla Norte (Stella 
Maris, Praia do Flamengo e Praia de Ipitanga), da 
cidade de Salvador/Bahia. 

Prefeitura de 
Salvador, por meio 

da Secretaria de 
Cultura e Turismo, 

através do 
PRODETUR 
SALVADOR 

(Programa Nacional 
de Desenvolvimento 

do Turismo em 
Salvador) 

LICITAÇÃO 
PÚBLICA 

NACIONAL Nº 
007/2022 

  
Valor estimado  

R$ 2 milhões 

BID (BANCO 
INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO) 

Em 
licitação  

1° 
Semestre/2023 

UP1, 
UP2, 
UP3 



 

 

 

Projeto de 
Requalificação da 
Orla do Jardim de 
Alah / Armação/ 
Piatã/Itapuã 
(Placaford/Posto 12) 
trecho entre o 
coqueiral do Jardim 
de Alah e a foz do rio 
Grande 

Atender as demandas dos moradores da capital e 
adequar o espaço às necessidades dos visitantes de 
cidades vizinhas que chegam à praia de ônibus, em 
grandes grupos, precisam de amplos espaços de 
estacionamentos. Melhoria das barracas de praia; 
melhoria das áreas de lazer e descanso; 
preservação da vegetação de restinga. 

 Fundação Mário 
Leal Ferreira (FMLF) 

Valor do 
projeto: R$ 
412.248,58 

 
Valor da obra: 

R$ 
23.068.391,40 

Recursos próprios 2014 2015 UP1 

Projeto Orla de 
Itapuã: 
trecho entre Piatã e 
Largo de Itapuã 

Regularização das áreas ocupadas por bares, 
evitando o conflito entre pedestres e banhistas; 
construção de pequena arena; quadra de esportes;  
roda de capoeira; parque infantil; mirante; projeto 
de iluminação; urbanização da praça Dorival Caymmi 
e do Largo de Itapuã; construção de duas colônias de 
pescadores. 

  

 Fundação Mário 
Leal Ferreira 

(FMLF) 

 Projeto da 
FMLF  

Valor da obra: 
sem estimativa 

Recursos próprios 2014 2015 UP1 

Projeto Farol de 
Itapuã 1 e Farol de 
Itapuã 2 

 

Potencializar a vocação turística do local, 
preservação das belezas naturais do lugar; incentivar 
as práticas de esportes náuticos e demais atividades 
esportivas. Promover o ordenamento dos diversos 
usos e ocupações (barracas, veículos e pessoas); 
construção de quadras de esporte; parques infantis; 
quiosque de baianas de acarajé; quiosques para 
venda de água de coco; áreas de contemplação; 
instalação de mobiliários urbanos; garantir a 
acessibilidade por meio de rampas e escadas; 
iluminação pública e estacionamentos. 

 Fundação Mário 
Leal Ferreira 

(FMLF) 

 Projeto da 
FMLF  

Valor da obra: 
1.500.000,00  

Recursos próprios 2018 2019 UP1 



 

 

 

Projeto Orla de Stella 
Maris / Flamengo / 
Ipitanga: 
trecho entre a Rua 
Carlos Oti e limite de 
Lauro de Freitas 

Preservação da densa vegetação de restinga; 
proposição de áreas pavimentadas (ciclovias,  
passeios destinados às caminhadas e corridas); 
deques em madeira para atividades de contemplação 
e convívio; construção de quadras de esporte, 
futebol e vôlei (todas com piso em areia); parques 
infantis; pergolados; espaços para a expressão 
cultura;, áreas para massagens; trilhas e postos de 
salva vidas. Houve uma atenção especial à 
iluminação pública, adotando as condições 
estabelecidas pelo Projeto Tamar, por tratar-se de 
uma praia de desova de tartaruga.    

 Fundação Mário 
Leal Ferreira 

(FMLF) 

Valor do 
projeto: R$ 
758.340,18 

 
Valor da obra: 
sem estimativa  

PRODETUR 2015 2017 UP1 

Projeto 1ª etapa da 
requalificação da orla 
em Stella: 
trecho entre a Rua 
Carlos Ott e o início 
do loteamento Praias 
do Flamengo  

Potencializar ainda mais o turismo praieiro, um dos 
principais ativos da cidade de Salvador. As obras 
envolvem urbanização, infraestrutura urbana, 
iluminação pública, equipamentos urbanos, 
requalificação ambiental e tratamento paisagístico 
ao longo da área de intervenção. construídos 
estacionamentos de veículos, quadras de futebol e 
vôlei de praia, área de skate infantil, espaços de 
convivência, espaço para yoga, parque infantil e área 
de apoio ao surfista.  

Fundação Mário 
Leal Ferreira 

(FMLF) 

Projeto da 
FMLF 

Valor da obra: 
R$ 

15.200.000,00  

PRODETUR 2017 2022 UP1 

Projeto Orla da Barra 
I: 
trecho entre o Porto 
da Barra /Barra 
Center 

O conjunto de intervenções urbanísticas visa o 
ordenamento do uso do solo, a valorização do 
patrimônio natural e construído, a preservação da 
identidade local como área de moradia, lazer e 
turismo. Projetados de forma compartilhada, os 
espaços priorizam pedestre e ciclistas, utilizam 
materiais menos agressivos na pavimentação (piso 
intertravado e granito natural); instalação de novos 

Fundação Mário 
Leal Ferreira 

(FMLF) 

Valor do 
projeto: RDC 

(Regime 
Diferenciado 

de 
Contratação) 

 
Valor da obra: 

PRODETUR 2013 2014 UP2 



 

 

 

mobiliários urbanos (bancos, jardineiras, lixeiras e 
iluminação a LED) 

R$ 
62.169.825,81 

Tombamento das 
balaustradas: Final da 
Rua Bráulio Xavier 
(Vitória), Ladeira da 
Barra, Praça da Igreja 
de Santo Antônio da 
Barra, Avenida 
Oceânica (Porto ao 
Morro do Cristo-
Barra),  Praça Castro 
Alves, Rua do Pilar e 
Escadarias do prédio 
do Ministério da 
Fazenda 

Proteção e estímulo à preservação do patrimônio 
cultural material do município de Salvador 

Fundação Gregório 
de Mattos - FGM 

sem estimativa não se aplica 2020 2024 UP2 

Tombamendo da 
Igreja de Bom Jesus 
dos Aflitos 

Proteção e estímulo à preservação do patrimônio 
cultural material do município de Salvador 

Fundação Gregório 
de Mattos - FGM 

sem estimativa não se aplica   2023 UP2 

Registro no Livro 
Especial dos Saberes 
e Modos de Fazer do 
Ofício de Mestres 
Carpinteiros Navais 

Proteção e estímulo à preservação do patrimônio 
cultural imaterial do município de Salvador 

Fundação Gregório 
de Mattos - FGM 

sem estimativa não se aplica     
UP1, 
UP2, 
UP3 

Requalificação 
urbano ambiental da 
orla do trecho Praia 
do Flamengo 

Obras de intervenções urbanísticas que envolvem a 
construção de ciclovias, quadras de futebol, de vôlei, 
poliesportiva, pista de patins, espaços de 
convivência, pista de skate, espaço para ioga, 
parques infantis, centro de apoio ao surfista, 
quiosques de coco e de acarajé, dentre outros 
equipamentos públicos que objetivam atender a 
todos os perfis de usuários e de idades fomentando o 
uso do espaço público pela comunidade local e 

Prefeitura de 
Salvador, por meio 

da Secretaria de 
Cultura e Turismo, 

através do 
PRODETUR 
SALVADOR 

(Programa Nacional 
de Desenvolvimento 

R$ 
36.000.000,00 

BID (BANCO 
INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO) 

Em fase 
interna de 
licitação 

1° semestre  UP1 



 

 

 

turistas.  De modo a promover a recuperação vegetal 
da orla do município de Salvador, está previsto a 
construção de um viveiro de restinga, no Flamengo, 
para a produção de mudas de restinga para a 
recomposição de áreas antropizadas. Essa ações 
ocorrerão em parceria com a SECIS 

do Turismo em 
Salvador) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 - MAPAS LPM E LLTM 
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ANEXO 3 - MAPAS DAS UPS 

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 - MAPAS GERAIS 
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