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10 ZONA DE AMORTECIMENTO DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DO VALE 

ENCANTADO 

10.1 Introdução 

Zona de Amortecimento (ZA) é definida como sendo uma área no entorno de uma 

Unidade de Conservação (UC), onde as atividades humanas estão sujeitas a normas 

e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a 

Unidade (MMA, 2000). Deste modo, faz-se necessário destacar que o objetivo da ZA 

não é restringir ou estagnar o desenvolvimento econômico da região, mas ordenar, 

orientar e promover atividades compatíveis com os objetivos de conservação. 

As Zonas de Amortecimento foram inicialmente criadas para proteger pessoas e 

plantações de ataques animais na Índia e na África. Da década de 1980 até a 

atualidade ocorre o inverso, o objetivo passa a ser a proteção da área de conservação 

para que as atividades humanas não causem impactos à vida selvagem (EBREGT e 

GREVE, 2000). 

A maior parte das pressões antrópicas sofridas por Unidades de Conservação (UC) é 

oriunda dos seus entornos. Os usos inadequados do solo e recursos naturais, 

incluindo a extração de componentes da flora e fauna, o avanço da franja urbana e da 

agropecuária, a ocorrência de incêndios criminosos e acidentais e o despejo de 

substâncias poluidoras, entre outros, são mais comuns nas bordas das Unidades de 

Conservação (BEIROZ, 2015). 

A literatura traz como funções da Zona de Amortecimento a: (i) a garantia da proteção 

contra as ameaças externas; (ii) geração de benefícios biológicos, sociais e 

econômicos; e pouco abordado, a (iii) ampliação dos habitats para as espécies nativas 

(PERELLO, 2010).  
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Os benefícios biológicos da ZA se caracterizam como uma complementação das 

áreas protegidas, refletindo um ganho de território para espécies da flora e fauna, 

inclusive para aqueles que estão ameaçados de extinção pela perda de habitat 

(EBREGT e GREVE, 2000). 

De fato, diversos são os benefícios proporcionados pelas áreas verdes ao ser humano 

nas cidades, incluindo as Zonas de Amortecimento. Dentre eles destacam-se: beleza 

cênica, diminuição da poluição do ar e sonora; conforto térmico, minimização das ilhas 

de calor; fixação do solo pelas raízes das plantas, estabilização de superfícies; abrigo 

à fauna; manutenção da umidade no ar; proteção das nascentes e dos mananciais; 

espaços para atividades educativas e culturais; valorização visual e paisagística do 

ambiente; recreação; entre outros. Esses benefícios são intitulados como serviços 

ecossistêmicos: serviços que a natureza (seus ecossistemas14) oferece 

“gratuitamente” para a humanidade e que garante o seu bem estar.  

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM) conduzida entre 2001 e 2005 para 

avaliar as consequências das mudanças nos ecossistemas sobre o bem-estar 

humano, ratificou a necessidade de assegurar a conservação e uso destes conjuntos 

complexos e em constante dinâmica e interação (MILLENNIUM ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 2005). 

Segundo o roteiro para criação de Unidades de Conservação no município de 

Salvador, as UC não são espaços inibidores do desenvolvimento urbano, ao contrário, 

devem ser entendidas como um modo especial de ordenamento territorial, que se 

mostram comprovadamente vantajosas para os municípios, podem evitar ou diminuir 

acidentes naturais ocasionados por enchentes ou desabamentos; possibilitar a 

                                            

14 Segundo a AEM (MIllennium Ecosystem Assessment, 2005) “ecossistema é um complexo dinâmico 
de comunidades vegetais, animais, microorganismos, e seu respectivo meio, que interagem como uma 
unidade funcional”, cujas atividades para os seres humanos resultam em importantes benefícios 
(serviços ecossistêmicos). 
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manutenção da qualidade do ar, do solo e dos recursos hídricos; permitir o incremento 

de atividades relacionadas ao turismo ecológico, e; proporcionar a geração de 

trabalho e renda (SALVADOR, 2018). 

Sendo assim, as propriedades localizadas na zona de entorno de UCs, especialmente 

em áreas urbanas, podem ser beneficiadas e valorizadas do ponto de vista 

econômico, uma vez que diante do excesso de urbanização e da falta de planejamento 

das cidades, torna-se “atraente” e “prazeroso” morar perto de áreas naturais. Estas 

apresentam maior beleza cênica, melhor qualidade de ar e são associadas a áreas 

que proporcionam qualidade de vida para a população (ANGELIS & LOBODA, 2005). 

De acordo com o Art.25 da Lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), as UC, exceto Área de Proteção Ambiental (APA) e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN), devem possuir uma zona de amortecimento, 

e, quando conveniente, corredores ecológicos. 

Este artigo ainda prevê no § 1º que é de incumbência do órgão responsável a 

administração da unidade, a regulação da ocupação e o uso dos recursos da zona de 

amortecimento. O § 2º informa que os limites podem ser estabelecidos quando da 

criação da unidade de conservação ou posteriormente. Na ausência da definição da 

ZA, será adotado o raio de 3 mil metros até que os limites sejam apresentados no 

Plano de Manejo. 

O Art.27 exprime que as Unidades de Conservação devem dispor de Plano de Manejo, 

abrangendo a área de proteção, a zona de amortecimento e os corredores ecológicos 

incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social 

das comunidades vizinhas. 

O Art. 49 explicita que a área de uma unidade de conservação classificada como 

Proteção Integral é considerada como zona rural, para os efeitos legais. Em seu 

parágrafo único, as zonas de amortecimento uma vez definidas formalmente não 

podem ser transformadas em zona urbana. Se o entorno da UC de Proteção Integral 
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já se constituir como zona urbana quando a ZA for definida, não sofrerá alterações. A 

delimitação da ZA em área previamente destinada a zona urbana não obriga o seu 

retorno a classificação de zona rural (Ganem, 2015). 

A resolução CONAMA nº 428/2010, dispõe no Art. 1º que o licenciamento para 

empreendimentos situados em torno de UC depende da autorização do órgão 

responsável pela administração da UC. Para aquelas que não possuem delimitação 

da ZA, a resolução define o raio de 3 mil metros em torno da unidade, em que os 

empreendimentos ficam sujeitos a esta condicionante, exceto aqueles situados em 

APA e RPPN. 

A Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável15 de Salvador 

determina no seu art.87 que as Unidades de Conservação devem dispor de plano de 

manejo elaborado e implementado de forma participativa, abrangendo a totalidade de 

sua área e de sua zona de amortecimento, promovendo formas de compatibilizá-la 

com outras unidades ou áreas protegidas, incluindo medidas que possibilitem a sua 

integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. 

10.2 Metodologia 

Há uma escassez de estudos metodológicos relacionados a delimitação de Zonas de 

Amortecimento em áreas urbanas no Brasil e no mundo. Considerando a 

peculiaridade da área em questão estar inserida numa paisagem altamente 

urbanizada, e ao mesmo tempo com remanescentes de grande relevância ambiental, 

optou-se por propor uma ZA que incorporasse elementos da paisagem e de 

urbanismo, a partir do uso de programas de geoprocessamento, considerando os 

planos de informação descritos a seguir. 

                                            
15 Lei 8915/2015  
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I. PDDU e LOUS (2016), considerando os seguintes itens do macrozoneamento 

do município no entorno do Parque Ecológico do Vale Encantado: 

a) Zoneamento das áreas limítrofes ao Vale Encantado: classificadas 

como ZPR2 e ZPR3, de média e alta densidade construtiva e demográfica; 

e áreas protegidas, fragmentos florestais em estágio médio e avançado de 

regeneração, com presença de bacias hidrográficas. 

II. Roteiro Metodológico de Planejamento elaborado pelo Instituto Chico Mendes 

(ICMBIO), atendendo os seguintes parâmetros: 

b) As microbacias dos rios que fluem para a unidade de conservação, 

considerando-se, quando possível, os seus divisores de água, bem 

como as áreas de recarga de aquíferos: o Parque Ecológico do Vale 

Encantado integra a Bacia do Rio Jaguaribe. Também faz parte desta bacia 

o Rio Trobogy e o Manguezal do Rio Passa Vaca. O Vale Encantado atua 

como área de drenagem destes rios, tanto a manutenção da UC quanto 

dos rios, são de suma importância para o equilíbrio do meio ambiente em 

área urbana. Para tanto é necessário que a biodiversidade e os serviços 

ecossistêmicos sejam conservados. 

c) Áreas litorâneas, tais como manguezais, estuários, restingas, dunas, 

lagunas, praias arenosas, e costões rochosos que tenham 

significativa relação química, física ou biológica com as Unidades de 

Conservação marinhas: na área proposta para ZA está localizado o 

Manguezal do Rio Passa Vaca, classificado pelo Código Florestal16 como 

Área de Preservação Permanente (APP), e na esfera municipal17 

enquadrada na categoria de Área de Proteção Rigorosa (APR) e Zona de 

                                            
16 Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 
17 Lei Municipal nº Lei Nº 8164 de 16 de janeiro de 2012 
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Ocupação Controlada (ZOC). No Manguezal do Rio Passa Vaca é 

registrada a ocorrência da espécie Cardisoma guanhumi (Gaiamum) 

constando na Lista Vermelha de espécies da fauna ameaça de extinção, 

classificada como Criticamente em Perigo (MMA, 2014), e Vulnerável 

(SEMA, 2017). 

d) Locais de desenvolvimento de projetos e programas federais, 

estaduais e municipais que possam afetar a UC: em nível estadual a 

obra de Canalização do Rio Jaguaribe, executada pelo Governo do Estado 

e a canalização de seus afluentes (Rio Trobogy e Passa Vaca), executada 

pela Prefeitura de Salvador podem afetar a UC do Vale Encantado. Ainda 

em nível municipal, no PDDU de Salvador todo o entorno do Vale 

Encantado está definido como Macroárea de Requalificação da Borda 

Atlântica, trecho de Armação a Jaguaribe. Estas áreas são definidas como 

território estratégico para o desenvolvimento urbano de Salvador por se 

constituir, material e simbolicamente, num patrimônio ambiental e cultural 

da Cidade, e pelas possibilidades de renovação urbana que oferece, haja 

vista as condições de infraestrutura existentes e os níveis baixos de 

densidade (Salvador, 2016). 

e) Acidentes geográficos e geológicos notáveis, aspectos cênicos 

próximos à UC e sítios arqueológicos: o aspecto cênico relevante 

próximo a UC é o Parque de Pituaçu, o Manguezal do Rio Passa Vaca e a 

Foz do Rio Jaguaribe, inseridos na Zona de Amortecimento. 

III. Modelos matemáticos aplicados a softwares de geoprocessamento voltados 

para análise da Paisagem, Geografia e Urbanismo, atendendo os seguintes 

parâmetros: 

a) Distância máxima média de aproximadamente 2.000 metros entre os 

fragmentos, tomando-se como base esse parâmetro para geração de 
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‘buffer’, que nada mais é que um polígono ampliado radialmente com 

origem nos fragmentos florestais selecionados, unindo-os em uma só área 

de influência. 

b) Agrupamento de todos os fragmentos florestais mais próximos do Vale 

Encantado compreendidos entre a Avenida Paralela e o Oceano Atlântico, 

levando-se em consideração aos aspectos e conteúdo teórico no item 

“Corredores Ecológicos” desse estudo. 

10.3 Resultados e discussão 

10.3.1 Proposta de Zoneamento no Entorno do Parque Ecológico do Vale 

Encantado 

Atualmente, na área do entorno do Vale Encantado existem condomínios 

habitacionais de baixa densidade de ocupação (Colinas de Patamares e 

empreendimentos uniresidenciais de Alphaville) e edifícios de alta densidade de 

ocupação (Loteamento Biribeira, Greenville, Le Parc e Alphaville – Setor multi-

residenciais), todos considerados como de alto valor econômico. Além disso, 

conforme mostra a Figura 61, há presença de avenidas de grande movimento e um 

espaço urbano em constante modificação evidenciando a necessidade de 

implementar uma gestão da paisagem no contexto de Corredores Ecológicos para 

minimizar os efeitos da perda de área e alteração na composição das comunidades 

biológicas existentes. 
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Figura 61 – Infomapa destacando o Vale Encantado e o alto grau de urbanização do seu entorno. 

Fonte: Autoria própria. 

Apesar do avanço da urbanização e a forte pressão por novas áreas de construção, 

ainda é possível encontrar outros fragmentos florestais em estágio inicial, médio e 

avançado de regeneração na região, os quais são importantes para a conectividade e 

manutenção da biodiversidade. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e a Lei de Uso e Ocupação do 

Solo Urbano de Salvador (LOUOS) preveem as Zonas Predominantemente 
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Residenciais18 (ZPR) no macrozoneamento. Conforme seu conteúdo, em áreas ao 

redor da poligonal do Vale Encantado estão previstas ZPR2 e ZPR3. 

A ZPR3 ocupa parte significativa do entorno do Vale Encantado, e prevê ocupação de 

alta densidade construtiva e demográfica, compreendendo edificações com padrão 

vertical de grande porte, destinados a usos residenciais, admitindo também usos não 

residenciais (Salvador, 2016). Na área ao norte, no limite entre o Vale Encantado e o 

Alphaville, estão previstas ocupações classificadas como ZPR2 de média densidade 

construtiva e demográfica, compreendendo edificações com padrão horizontal e 

vertical de pequeno e médio porte, situadas em áreas residenciais que contam com 

diversidade de usos não residenciais (Salvador, 2016). 

A construção de edifícios ao redor de áreas verdes urbanas pode causar efeitos em 

parâmetros físicos de temperatura, umidade e luminosidade, e nas condições bióticas 

como abundância e distribuição de espécies (BLUMENFELD, 2016). Esses efeitos 

acarretam grandes consequências para a manutenção da biodiversidade e para a 

manutenção dos serviços ecossistêmicos, uma vez que aspectos físico-químicos 

podem alterar a composição das comunidades biológicas, aumentar o efeito de borda 

e restringir a sobrevivência das espécies tipicamente florestais, além de dificultar a 

migração de aves e mamíferos arborícolas. Do ponto de vista socioeconômico, o 

aumento da temperatura, a diminuição da ventilação e a redução da biodiversidade, 

interferem na qualidade de vida das pessoas residentes e causa desvalorização dos 

imóveis. 

A fim de manter a integridade da Zona de Amortecimento do Vale Encantado e conter 

o estabelecimento de novos empreendimentos com potencial impacto, propõe-se que 

                                            
18 As ZPR são porções do território destinadas ao uso predominantemente uni e multiresidencial, admitindo-se 
outros usos desde que compatíveis com o uso residencial, de acordo com os critérios e restrições estabelecidos 
pela LOUOS.  
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o PDDU de Salvador reclassifique todas as áreas inseridas na Zona de Amortecimento 

proposta como ZPR1. 

Diante do cenário exposto, o objetivo da criação da ZA do Vale Encantado é 

potencializar e ampliar os fragmentos florestais do seu entorno a fim de conter o 

avanço da urbanização e garantir a conservação de outros fragmentos relevantes, 

imprescindíveis para a manutenção da qualidade ambiental da cidade. A Zona de 

Amortecimento também contribuirá para a valorização econômica das áreas que a 

integrarão conforme explicitado. As atividades realizadas nestes locais devem ser 

ordenadas, orientadas e compatíveis com os objetivos da UC. 

10.3.2 Delimitação da Zona de Amortecimento 

Diante do alto grau de ocupação urbana ao redor do Vale Encantado, da presença de 

outros remanescentes, do que se preconiza a legislação ambiental vigente, e das 

características socioambientais locais, optou-se por definir uma ZA que priorizasse a 

conservação ecológica do Vale Encantando, área núcleo de grande relevância para a 

cidade em consonância com o previsto no PDDU. 

Assim foram incorporadas áreas com fragmentos próximos como o Parque 

Metropolitano de Pituaçu, remanescentes florestais em estágio avançado de 

regeneração localizados em Alphaville, Biribeira, Le Parc, Colina A de Patamares e 

em estágio médio nas proximidades da Avenida Tamburugy e Parque Costa Verde, 

além de englobar área do Manguezal do Rio Passa-Vaca. A Figura 62, a seguir, ilustra 

a ZA definida para o Parque do Vale Encantado. 

A partir do ‘centroide’ da poligonal do Refúgio de Vida Silvestre do Vale Encantado, 

correspondente as coordenadas geográficas 12°56’51,04 S 38°24’8,88” O, foi definida 

a seguinte Zona de Amortecimento: 

a) estende-se para norte 1.241 m; 
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b) para nordeste 2.979 m; 

c) para leste 1.938 m; 

d) para sudeste 1.210 m; 

e) para sul 1.765 m; 

f) para sudoeste 3.354 m; 

g) para oeste 2.355 m e; 

h) para noroeste 1.309 m. 

Figura 62 – Mapa da Zona de Amortecimento do Vale Encantado. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Configura, portanto, um formato irregular não equidistante aos limites do Refúgio de 

Vida Silvestre do Vale Encantado proposto, para não incorporar áreas extremamente 
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antropizadas, e também não excluir áreas de grande relevância ambiental, seguindo 

os parâmetros anteriormente explicitados.  

A ZA abrange áreas do Bairro de Pituaçu e do Parque Metropolitano de Pituaçu, 

passando pelo Bairro de Patamares, Alphaville, Parque Costa Verde, até próximo do 

Bairro da Paz. Limita-se a norte nas proximidades da Avenida Paralela; a leste na 

Avenida Orlando Gomes; a sul na Avenida Octávio Mangabeira e; a oeste na Avenida 

Jorge Amado; sendo ainda entrecortada pela Avenida Pinto de Aguiar, e pela Avenida 

Tamburugy, cuja extensão é de aproximadamente 530 ha. 

A Avenida Pinto de Aguiar foi o principal vetor de desconexão entre o Parque 

Metropolitano de Pituaçu, seus remanescentes de entorno (cerca de 300 ha) e o bloco 

de fragmentos próximos ao Vale Encantado (cerca de 100 ha); Por sua vez, estes vêm 

sofrendo intenso processo de isolamento dos remanescentes próximos ao Parque 

Costa Verde, em virtude da implantação da Av. Tamburugy. 

Recomenda-se também que seja implementado um programa de arborização com 

espécies nativas e atrativas a fauna local nas principais ruas e avenidas localizadas 

na Zona de Amortecimento, visando ampliar a conectividade e a formação de 

corredores ecológicos entre as áreas verdes, praças, jardins e os remanescentes 

florestais existentes na região.  

10.4 Considerações finais 

A Zona de Amortecimento é importante e estratégica para a conservação e 

manutenção da biodiversidade do Refúgio de Vida Silvestre do Vale Encantado 

proposto. O crescimento urbano acelerado na cidade de Salvador proporcionou a 

ocupação de diversas áreas naturais de interesse para conservação. Devido a 

proteção legal e a sensibilização da população urbana com as questões ambientais, 

alguns fragmentos florestais conseguiram manter sua característica inicial. 
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Os moradores das propriedades localizadas no entorno de Unidades de Conservação 

se beneficiam do bem-estar físico e mental, melhores condições do ar, microclima, 

beleza cênica e valorização de imóveis. 

De acordo com o que consta no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 

Salvador, no entorno do Vale Encantado é permitida a construção de 

empreendimentos imobiliários de média e alta densidade de ocupação (ZPR2 e 

ZPR3), o que gera um efeito negativo para a conservação da biodiversidade. 

Sugere-se que o entorno do Vale Encantado, onde está localizada sua respectiva 

zona de amortecimento, seja revisado no PDDU a fim de reclassificar estas áreas 

como ZPR1, caracterizada pela construção e ocupação de baixa densidade, 

objetivando menor adensamento de ocupação e parcelamento do uso do solo urbano. 

A integração por meio de corredores ecológicos com fragmentos florestais no entorno, 

como Parque de Pituaçu, remanescentes em estágio médio e avançado de 

regeneração e área do Manguezal do Rio Passa Vaca, são de fundamental 

importância para a manutenção da biodiversidade e fluxo gênico. 

Será necessário estabelecer conexão física em pontos “chave” dessa ZA, via 

recuperação de áreas degradadas e/ou implantação de passagens aéreas e terrestres 

de fauna nas rodovias, para minimizar os seus impactos negativos, assim como propor 

uma gestão conjunta em escala de paisagem para as áreas (conforme previsto no 

SNUC, uma gestão em mosaico), ainda que estas sejam compostas por diversas 

categorias (Parque Metropolitano de Pituaçu – área protegida estadual; Vale 

Encantado - futura Unidade de Conservação Municipal; áreas próximas ao Parque 

Costa Verde, consideradas como Áreas de Proteção de Recursos Naturais- APRNs 

no PDDU de Salvador – compostas por propriedades particulares). 

Sugere-se que os fragmentos florestais, as áreas verdes dos condomínios e vias 

públicas que compõem a ZA do Vale Encantado sejam submetidas à recuperação da 

vegetação nativa, a fim de aumentar a diversidade da flora e propiciar melhores 
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condições para a fauna. Além disso, a instalação de passagem de fauna, mediante 

estudo, será de grande importância para a conservação. 

Recomenda-se que sejam realizados estudos técnicos no Manguezal do Rio Passa 

Vaca o mais breve possível, pois, ainda que a área tenha indicação no PDDU para 

criação de Unidade de Conservação, tem-se observado o aumento de pressões 

antrópicas, com ameaça para espécie em risco de extinção, bem como para o 

ecossistema ao qual pertence, causando reflexos no Vale Encantado. 

  


