
OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho pretende identificar as 

potencialidades e entraves existentes em cada 

Unidade de Paisagem do Parque Theodoro Sampaio 

de modo que se estabeleçam diretrizes ambientais e 

urbanísticas para ações de ação e gestão. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Traçar um panorama geral dos principais usos e 

apropriações dos espaços adequados para cada 

Unidade de Paisagem; 

Traçar um panorama geral da distribuição de 

equipamentos e infraestrutura na poligonal. 

 
 

A área do Parque Theodoro Sampaio possui aproximadamente 42,64 hectares 

de área remanescente de Mata Atlântica, sendo que destes, 14,39 hectares 

estão em estágio médio de regeneração, e 28,25 hectares, em estágio inicial 

de regeneração. 

A alta declividade das encostas torna o terreno suscetível a erosões 

e deslizamentos. O Desmatamento e poluição dos corpos d’água 

torna este problema ainda mais significativo. 

A topografia é irregular, com alturas variando entre 20 e 85 metros acima do nível 

do mar. Nos pontos mais altos encontram-se: o Terreiro do Bate Folha, a sede do 

CETAS/ IBAMA, Galpão do MAPA e a Comunidade Nova Esperança (do Horto). 

Os corpos d’água encontram-se bastante degradados, com lançamentos de 

efluentes domésticos e resíduos sólidos, comprometendo o ambiente aquático. As 

represas do Prata e Mata Escura encontra-se  quase completamente cobertas por 

macrófitas, espumas, óleos  domésticos e materiais em suspensão. 
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1- Rio Azacá (2016); 2-Represa da Mata Escura (2016); 3 – Represa do Prata (2016); 

3a-Represa do Prata (2005). 
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4 – Estação de metrô Bom Juá; 5-Entorno da Represa da Mata Escura; 6-Sede do 

CETAS/ IBAMA; 7- Terreiro do Bate Folha; 8-Comunidade Nova Esperança (do Horto); 

9- Quadra de futebol próxima à Represa da Mata Escura e à BR-324. 
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Quase todo o perímetro do parque é envolvido por Zonas 

Especiais de Interesse Social, com grande quantidade de 

assentamento informais e sem infraestrutura de qualidade e 

saneamento básico adequado.  

Praticamente todo o entorno do Parque tem uso residencial, 

salvo as ruas de acesso aos bairros, que concentram as 

atividades comerciais e de prestação de serviços. 

As trilhas e caminhos dentro do Parque acompanham as linhas de 

águas e regiões de vale, onde a topografia é menos acentuada. 

Nesta imagem estão marcados os caminhos realizados ou que eram 

realizados pelos moradores. 
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1-Rua Direta da Mata Escura; 2-Loteamento Jardim 

Pampulha; 3-Rua Direta da Mata Escura, próximo ao 

Terreiro do Bate Folha; 4-Fim de linha da Mata 

Escura; 5-Rua Vereador Raimundo Urbano, 

Calabetão; 6-Rua das Pedreiras, Calabetão; 7-

Avenida Oliveira, Arraial do Retiro,; 8-Travessa 

Florestal, próximo à entrada do CETAS/ IBAMA, 

Barreiras; 9-Estrada das Barreiras; 10-Travessa Via 

de Serviço, com acesso à Lagoa do Arraial; 11- Rua 

Direta do Arraial, com vista para a Pedreira do Arraial 

(de São Gonçalo). Fonte das imagens: Google Maps, 

2011-2015. 
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UP 01 – REPRESA DA MATA ESCURA 
CARACTERÍSTICAS POTENCIALIDADES ENTRAVES RESULTADOS 

Topografia irregular, variando entre a 
cota 20-70 m acima do nível do mar. 

Vários pontos podem se constituir 
mirantes para contemplação do local. 

A falta de proteção e contenção do 
terreno, a poluição das águas e do 
solo não são um atrativo para a 
população do entorno. 

Constituição de Área de Proteção 
Permanente (APP), por constituir área 
de encosta, que deve ser recuperada 
e receber projetos de contenção e 
proteção para as edificações do 
entorno, diminuindo os riscos de 
deslizamento de terra. 
A Represa da Mata Escura também 
deve ser contemplada com projetos 
de recuperação e revitalização, assim 
como o Rio Azacá, que deságua na 
represa, e atualmente se encontra 
bastante poluído. 
Algumas sugestões de equipamentos 
e ações abordadas nas atividades 
realizadas nos bairros do entorno que 
se adequam a essa UP: 
 Preservação/revitalização; 
 Educação ambiental. 

Declividades acima de 30%, sendo 
suscetível a erosões e assoreamento 
da barragem. 

Áreas com grandes declividades 
podem se constituir em Áreas de 
Proteção Permanente (APP) 

Muitas famílias vivem em situação de 
risco, pois as edificações chegam bem 
perto da encosta, que corre risco de 
desabamento. Não há qualquer tipo 
de proteção e contenção do terreno. 

A Represa da Mata Escura é muito 
importante para o histórico do 
bairro, pois foi um dos primeiros 
pontos de abastecimento da cidade 
entre as décadas de 1930 e 1980. 

Grande potencial paisagístico e de 
lazer para a população em geral. 

A represa recebe efluentes 
domésticos das ocupações do 
entorno e do Rio Azacá. Grande parte 
de suas águas está coberta por 
macrófitas e suas margens recebem 
grande quantidade de resíduos 
sólidos provenientes das edificações 
ao redor. 

Entorno basicamente com uso 
residencial e misto, com edificações 
até 03 pavimentos. Segundo o PDDU, 
está inserido na ZEIS 4 – 
assentamentos precários em área de 
APP ou APRN. Os moradores do 
entorno não possuem outro 
equipamento ou espaço livre de 
qualidade que garanta o lazer da 
população. 

A preservação deste espaço garantirá 
o bem-estar e convívio social, além 
dos benefícios climáticos que a 
vegetação tem sobre o microclima 
das cidades. A implantação de 
equipamentos, marcos e portais em 
suas bordas podem funcionar como 
inibidores de novas ocupações e para 
diminuir a carência de equipamentos 
públicos dos moradores do entorno. 

As bordas são áreas de risco de 
deslizamento. 

O acesso ao Parque pelo bairro da 
Mata Escura pode ser feito pela Rua 
Direta Éden do Vale. 

Ele pode funcionar como acesso ou 
marco referencial da delimitação da 
área do Parque. 

Este local é mais vulnerável e sujeito 
ao avanço das ocupações sobre a área 
verde. UP 02 – METRÔ BOM JUÁ 

CARACTERÍSTICAS POTENCIALIDADES ENTRAVES RESULTADOS 
A topografia é irregular e possui 
encosta mais baixa que a UP 01. É 
constituída por uma grande região 
de vale às margens da Represa da 
Mata Escura. 

A topografia permite a implantação 
de equipamentos nessa unidade, 
desde que fora da área de APP. 

- Atendendo às diretrizes 
estabelecidas na Lei N. 9.069/2016 
– Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano (PDDU) do Município de 
Salvador, devem ser implantados 
equipamentos de recreação e lazer, 
integrados à estação de metrô Bom 
Juá. Deve ser estabelecido também 
Área de Proteção Permanente (APP) 
no entorno da Represa da Mata 
Escura, culminando na recuperação 
da mesma e dos canais de água que 
alimentam e ligam esta represa com 
a Represa do Prata e o Rio 
Camarajipe. 
Algumas sugestões de 
equipamentos e ações abordadas 
nas atividades realizadas nos bairros 
do entorno que se adequam a essa 
UP: 
 Áreas de lazer (praças, áreas de 

idosos, parque infantil, 
academia de saúde, praça de 
alimentação); 

 Quadra poliesportiva; 
 Auditório; 
 Módulo policial; 
 Trilhas e ciclovias integrando as 

outras áreas do parque. 

Estação Metrô Bom Juá Este modal de transporte traz um 
grande fluxo de pessoas de toda a 
cidade que podem usufruir do 
Parque, sem comprometer o fluxo 
das vias locais dos bairros do 
entorno, que possuem caixa de rua 
pequena. Pode representar a 
ligação do parque com a cidade 

O impacto ambiental de um 
equipamento de grande porte 
compromete a manutenção 
ecológica dessa unidade. O 
desmatamento e canalização de um 
trecho da represa diminuem o 
habitat da fauna nativa, por 
exemplo. 
Acesso deve ser controlado. 
Valorização da área e utilização de 
parte do terreno para outros fins. 

Projeto para a implantação da via 
de ligação da BR-324 com a Rua 
Direta da Mata Escura. 

Melhorias na mobilidade do bairro 
de Mata Escura e Calabetão, que 
terão acesso direto à BR-324. 

Valorização da área e utilização de 
parte do terreno para outros fins, 
além da supressão de massa 
vegetal, diminuindo ainda mais o 
habitat da fauna local. 
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UP 04 – PEDREIRA DE SÃO GONÇALO 

CARACTERÍSTICAS POTENCIALIDADES ENTRAVES RESULTADOS 

Topografia com declividade 

acentuada, atingindo 90º na borda da 

pedreira. A declividade acentuada 

torna o terreno suscetível a erosões. 

Grande potencial paisagístico e 

aproveitamento da topografia para a 

prática de esportes radicais. 

Muitas famílias ocupam áreas com 

sérios riscos de desabamentos, sem 

nenhuma proteção e contenção do 

terreno. O risco é ainda maior com o 

desmatamento e acúmulo de lixo 

nessas regiões. 

Essa unidade deverá contemplar usos 

ligados ao lazer, à prática de esportes 

radicais, por conta da topografia 

acidentada, e à contemplação.  

Deve ser realizado um trabalho de 

estabilização do terreno, drenagem 

pluvial, recomposição ambiental e 

recuperação do lago da pedreira. 

Algumas sugestões de equipamentos 

e ações abordadas nas atividades 

realizadas nos bairros do entorno que 

se adequam a essa UP: 

 Auditório; 

 Trilhas e ciclovias integrando as 

outras áreas do parque; 

 Área de lazer (praças, área para 

idosos, parque infantil). 

Uma das cavas tem um lago artificial 

formado pelo acúmulo de águas 

pluviais. 

Grande potencial paisagístico e 

aproveitamento para atividades de 

piscicultura e turismo, podendo ser 

inserido no programa de Turismo de 

Base Comunitária (TBC) da UNEB. 

As edificações ocupam a encosta e 

base da antiga pedreira e não 

possuem infraestrutura nem 

saneamento, comprometendo a 

qualidade da água e do solo. 

O entorno é basicamente residencial, 

com edificações até 04 pavimentos. 

Ele está inserido, segundo o PDDU de 

2016, como ZEIS 4 – assentamentos 

precários em áreas de APA ou APRN. 

O bairro do Arraial do Retiro não 

possui outros equipamentos ou 

espaços livres de qualidade que 

garantam o lazer dos moradores. 

A requalificação destes espaços da 

antiga pedreira pode ser amplamente 

utilizada pelos moradores, numa 

garantia de bem-estar e convívio 

social. 

A mesma problemática do quadro 

acima. 

UP 03 – TERREIRO DO BATE FOLHA 

CARACTERÍSTICAS POTENCIALIDADES ENTRAVES RESULTADOS 

Vegetação remanescente de Mata 

Atlântica em estágio médio de 

regeneração. 

A conservação do espaço pode ser 

garantida com a implantação de 

Área de Proteção Permanente 

(APP). 

- Essa Unidade poderá se constituir 

como Área de Proteção Permanente 

(APP) e permitir os usos voltados 

para a valorização das culturas de 

matrizes africanas, aproveitando a 

propriedade do Terreiro do Bate 

Folha. Essa Unidade de Paisagem 

divide-se em duas subunidades: a 

poligonal do terreiro e a porção 

próxima a UP 02 e o bairro de Mata 

Escura. Esta última deve contemplar 

as trilhas e caminhos de ligação com 

as demais unidades do Parque. 

Algumas sugestões de 

equipamentos e ações abordadas 

nas atividades realizadas nos bairros 

do entorno que se adequam a essa 

UP: 

 Preservação; 

 Educação Ambiental; 

 Trilhas e ciclovias integrando as 

outras áreas do parque. 

O Terreiro do Bate Folha é 

proprietário de 14 hectares, 

equivalente a 76% da área da UP. 

Esta poligonal é tombada pelo 

IPHAN desde 2003. 

O patrimônio tombado garante a 

preservação ambiental do espaço, 

além da valorização das culturas de 

matrizes africanas. 

Por conta deste fato, há restrição 

para implantação de equipamentos 

dentro da poligonal do terreiro, que 

depende de aprovação do IPHAN. A 

porção fora desta poligonal possui 

encostas com declividade superior a 

30%, dificultando a implantação de 

equipamentos. 

Fios de alta tensão passam por essa 

UP, e há poda regular do espaço, 

deixando vegetação rasteira. 

Pode-se utilizar a área para 

implantação de equipamentos de 

lazer. 

Há legislação que regulamenta 

quais tipos de usos e implantação 

de equipamentos são permitidos 

nessas áreas, e qual a distância 

mínima de segurança deve ser 

respeitada. 
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UP 06 – GALPÃO DO MAPA 
CARACTERÍSTICAS POTENCIALIDADES ENTRAVES RESULTADOS 

O terreno possui 
inclinação suave e 
próximo à Represa do 
Prata a declividade é 
mais acentuada. 

Ideal para a implantação 
de equipamentos. 

A cumeada do terreno 
foi parcialmente 
ocupada pela 
Comunidade Nova 
Esperança (do Horto). 

Essa unidade poderá se 
desmembrar em área 
destinada ao lazer ativo, 
promoção da cultura e 
programas de educação 
ambiental e Zona 
Especial de Interesse 
Social (ZEIS). 
Devem ser 
desenvolvidos estudos 
posteriores para o 
planejamento do solo 
que atenda às 
demandas habitacionais 
e à manutenção da 
diversidade biológica. 
Algumas sugestões de 
equipamentos e ações 
abordadas nas 
atividades realizadas 
nos bairros do entorno 
que se adequam a essa 
UP: 
 Estufa para mudas; 
 Escola Ambiental; 
 Preservação/ 

revitalização; 
 Trilhas e ciclovias 

integrando as outras 
áreas do parque; 

 Área de lazer 
(praças, parque 
infantil, área para 
idosos, academia de 
saúde, quadra 
poliesportiva). 

A variação das cotas 
topográficas fica entre 
30-85 m acima do nível 
do mar, do ponto mais 
baixo até o mais alto. 

A porção próxima à 
Represa do Prata pode 
ser aproveitada como 
ponto de contemplação. 

A visibilidade pode ser 
comprometida em 
alguns pontos devido à 
mata fechada. 

Unidade parcialmente 
ocupada pela 
Comunidade Nova 
Esperança (do Horto). 
Sua formação data da 
década de 1990. 

A transformação parcial 
ou total dessa unidade 
em ZEIS 4 – 
assentamentos 
precários inseridos em 
APA ou APRN. 

Não há infraestrutura e 
saneamento dentro da 
comunidade, 
contribuindo para o 
desequilíbrio ecológico 
do local. 

Faz parte do antigo 
Horto Florestal do 
Cabula/ Mata Escura, 
propriedade do 
Ministério da 
Agricultura, e é uma 
das poucas áreas 
remanescentes de Mata 
Atlântica da cidade. 

Esta UP pode retornar a 
exercer a função de 
horto florestal, com o 
fornecimento e 
distribuição de mudas 
para Salvador e 
abrigando programas de 
educação ambiental. 

Apesar da riquíssima 
fauna e flora, o local 
está em mau estado de 
conservação. 

A Fonte do Horto 
Florestal está inserida 
na UP, e possui grande 
importância para o 
histórico de formação 
dos bairros, que tinham 
nas fontes públicas o 
acesso à água potável.  

Possui grande potencial 
turístico, podendo ser 
inserido no programa 
de Turismo de Base 
Comunitária (TBC) da 
UNEB. 

Esta fonte encontra-se 
contaminada, não 
servindo para consumo 
humano, somente para 
banho. Há grande 
acúmulo de lixo ao seu 
redor. 

UP 07 – CETAS/ IBAMA 
CARACTERÍSTICAS POTENCIALIDADES ENTRAVES RESULTADOS 

A topografia é formada 
por uma elevação com 
cumeada plana e 
encosta com 
declividade inferior a 
30%. 

A declividade mais 
suave permite a 
implantação de 
equipamentos também 
na encosta. 

O CETAS/ IBAMA tem a 
posse sobre o terreno, 
de 9 hectares, 
correspondente a 82% 
da área total da UP. 

Essa unidade pode se 
constituir como Área de 
Proteção Permanente, 
por conta das atividades 
de triagem e 
recuperação de animais 
silvestres desenvolvidas 
pelo IBAMA. 
Algumas sugestões de 
equipamentos e ações 
abordadas nas 
atividades realizadas 
nos bairros do entorno 
que se adequam a essa 
UP: 
 Preservação/revitali

zação; 
 Educação ambiental. 

Possui vegetação 
remanescente de Mata 
Atlântica, e a quase 
totalidade da UP 
encontra-se em estágio 
inicial de regeneração, 
salvo por pequenas 
ilhas em estágio médio 
de regeneração.  

Visto que 82% da área 
pertencem ao CETAS/ 
IBAMA, ela pode ser 
classificada como Área 
de Proteção Ambiental 
(APA). 

- 

Nessa UP funciona o 
Centro de Triagem de 
Animais Silvestres do 
Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente. Sua 
função é receber, 
identificar, marcar, 
triar, avaliar, recuperar, 
reabilitar e destinar 
animais silvestres, além 
de realizar e subsidiar 
pesquisas científicas, 
ensino e extensão. 

A instituição funciona 
como agente protetor 
da área, impedindo o 
avanço das ocupações 
sobre esta poligonal. O 
acesso é controlado e 
acompanhado. 

As atividades que a 
instituição exerce no 
local impedem a 
entrada não autorizada 
de pessoas em toda a 
UP, para proteção dos 
animais e das pessoas 
que possam passar por 
ali. 

UP 05 – REPRESA DO PRATA 
CARACTERÍSTICAS POTENCIALIDADES ENTRAVES RESULTADOS 

Essa unidade apresenta 
topografia irregular e com 
encostas de declividades 
superiores a 30% e 
suscetíveis a erosões.  

Áreas com declividade 
acentuada podem se 
constituir como Área de 
Proteção Permanente 
(APP). 

  Aqui podem ser 
contempladas atividades 
ligadas ao lazer ativo e 
contemplação do espaço, 
com requalificação da 
Represa do Prata e 
implantação de 
equipamentos próximos ao 
limite dessa unidade. 
Deve também ser 
estabelecida Área de 
Proteção Permanente no 
entorno da Represa do 
Prata. 
Algumas sugestões de 
equipamentos e ações 
abordadas nas atividades 
realizadas nos bairros do 
entorno que se adequam a 
essa UP: 
 Preservação/ 

revitalização; 
 Trilhas e ciclovias 

integrando as outras 
áreas do parque; 

 Área de lazer (praças, 
parque infantil, área 
para idosos, academia 
de saúde, quadra 
poliesportiva); 

 Atividades relacionadas 
à água (pedalinho e 
canoagem). 

  

A variação das cotas 
topográficas fica entre 30-
70 m acima do nível do 
mar, do ponto mais baixo 
até o mais alto. 

Vários pontos podem ser 
aproveitados como pontos 
de observação, 
constituindo-se em 
mirantes. 

A visibilidade pode ser 
comprometida em alguns 
pontos devido à mata 
fechada. 

A Represa do Prata é muito 
importante para o histórico 
do bairro, pois foi um dos 
primeiros pontos de 
abastecimento da cidade 
entre as décadas de 1930 e 
1980. 

Grande potencial 
paisagístico. 

A represa recebe efluentes 
domésticos das ocupações 
do entorno e do Rio Azacá. 
Toda a barragem está 
coberta por macrófitas e 
suas margens recebem 
grande quantidade de 
resíduos sólidos 
provenientes das 
edificações ao redor. 

Faz parte do antigo Horto 
Florestal do Cabula/ Mata 
Escura, propriedade do 
Ministério da Agricultura, e 
é uma das poucas áreas 
remanescentes de Mata 
Atlântica da cidade. 

Esta UP pode retornar a 
exercer a função de horto 
florestal, com o 
fornecimento e distribuição 
de mudas para Salvador e 
abrigando programas de 
educação ambiental. 

O local está num estado 
regular de conservação, 
com a presença de resíduos 
sólidos e construções 
abandonadas em vários 
pontos da área. 
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