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THE AREA

The área is between the cities of Simoes Filho and Camaçari

W i t h t o t a l s i z e o f
1.020.507,00m², the área is
located in the municipality of
Simoes Filho, Metropolitan Area
of the capital of Salvador de
Bahia. The área neighbhors the
Joanes River in its eastern side.
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LEGISLATION
MACROZONEAMENTO MUNICIPAL

Art. 35. São diretrizes de disciplinamento das Macrozonas Rurais (MZR):
I - considera-se, por apPdão, a preferência ao planPo e à criação de gado;
II - considera-se área de interesse cultural, deﬁnida como de Reminiscência Quilombola, o setor ao norte do Canal
de Tráfego, na Macrozona Rural Norte;
III - deverão ser respeitados os limites das áreas ambientalmente sensíveis, conforme sistema hidrogeológico, que
deverão dispor de um controle constante e efePvo sobre a produção agrícola e pecuária, dispondo das seguintes
exigências: a) proteção efePva e permanente das matas ciliares e delimitação de Áreas de Proteção Permanente
nas margens dos rios e lagoas, de acordo com a Resolução CONAMA 302 e 303 de 2002 , com “função ambiental
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o ﬂuxo gênico de fauna e
ﬂora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas”; b) técnicas agrícolas limpas, evitando a
poluição de rios próximos, queimadas sem controle e desmatamentos.
IV - havendo o desenvolvimento de assentamentos humanos em aglomerados rurais, deverá ser efePvado:
a) controle sobre adensamento inadequado e sobre crescimento irregular;
b) melhoria da infraestrutura e oferta de serviços públicos;
c) aplicação e desenvolvimento de programas de habitação de interesse social;
d) inserção das localidades nos principais eixos de estruturação do transporte e mobilidade urbana do município;
e) implementação de programas e ações efePvas de regularização fundiária;
f) uso econômico do solo desPnado exclusivamente à residência uni familiar;comércio ou prestação de serviço; e
aPvidades agrícolas.
V - o parcelamento rural deverá estar de acordo com a Lei Federal nº 5.868/72, respeitando a Fração Mínima de
Parcelamento (FMP) da sua região de inserção;
VI - aPvidades mineradoras poderão se desenvolver apenas sobre as Áreas de Exploração Mineral Controladas
especiﬁcadas na planta de Macrozoneamento Municipal.

