
 
 

Relatório de reunião 
Caraíva - Riscos da superlotação: poluição, contaminação e doenças contagiosas 

Dia 24 de outubro as 15h na sede da Vigilância Sanitária, Porto Seguro. 
Participantes:  
Comissão do Conselho Comunitário e Ambiental de Caraíva, Dr. Wallace Carvalho Mesquita De 
Barros, Promotor do Ministério Público em Porto Seguro, Moradores de Caraíva, o representante do 
Corpo de Bombeiros de Porto Seguro, a Secretaria Municipal da Vigilância Sanitária, Secretaria 
Municipal do Meio-Ambiente, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Planejamento. 
 
Os membros da Comissão do Conselho Comunitário e Ambiental de Caraíva apresentaram a posição 
unânime do Conselho sobre a situação crítica de Caraiva devido às consequências da superlotação 
durante o réveillon 2017/2018: lençol freático e rio Caraíva poluídos e contaminados, viroses, 
doenças de pele e surtos de gastroenterites na vila. Devido ao sistema fechado de Caraíva, exprimido 
entre o rio, o mar e uma área indígena, existem riscos de epidemia de tifoide ou outras doenças 
contagiosas. A posição do Conselho e da Comunidade de Caraíva esta resumida no documento 
"Caraíva - Riscos da superlotação: poluição, contaminação e doenças" assinado pelos 22 membros do 
Conselho e apoiado por 100 moradores através um abaixo assinado. 
 
Uma multidão de festas e shows em Caraíva na época do réveillon (mais de 50 em 6 lugares, só na 
praia) já estão divulgados na redes sociais do Brasil inteiro, objetivando atrair milhares de pessoas a 
mais em Caraíva, o que provocaria um desastre ambiental e sanitário. As entradas já estão vendidas 
(até R$1.600,00) por internet sem ter consultado nem o Conselho nem a Comunidade de Caraíva.  
 
As autoridades de Porto Seguro confirmaram que nenhum destes eventos possui uma autorização. O 
representante do Corpo de Bombeiros diz que o A.V.C.B. - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro 
(estabelecido pela lei 13.425 de 30 de marco de 2017 para eventos reunindo mais de 100 pessoas) é 
obrigatório e precedente a qualquer emissão de autorização pelas demais autoridades municipais 
competentes, e precisou que o carimbo de protocolo de pedido de A.V.C.B. não é uma autorização. A 
representante da Secretaria da Vigilância Sanitária diz que o destino de uma pousada ou uma casa 
particular não é se tornar uma casa de festas e que os alvarás emitidos pela entidade para uma casa ou 
uma pousada não valem para festas e shows no local. Os representantes da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente dizeram que o respeito do nível de som em conformidade com norma federal NBR 
105.51, exigido na Autorização Ambiental (55dBa até 22:00, 50 dBa depois das 22:00) não permite a 
sonorização de festas e shows numa área externa situada dentro de uma zona residencial. 
 
Os moradores de Caraíva disseram estar extremamente preocupados pelas poluições sonoras e 
ambientais, a contaminação do lençol freático e do rio, e as doenças que atingem todos, 
especialmente as crianças. Eles pediram ao Poder Publico que não autorize os eventos citados acima 
que iriam colocar em risco o futuro das suas crianças. Eles se declaram determinados a impedir 
fisicamente estes eventos caso o Poder Público não assume suas responsabilidades. Eles disseram que 
uma reunião entre a ANAC e os produtores de festas esta marcado para sábado 27/10/2018 as 17:00. 
 
O Promotor e as autoridades municipais se comprometeram a convocar no inicio da próxima semana 
os proprietários e locatários dos terrenos envolvidos assim que os produtores dos eventos planejados. 
Eles manterão o Conselho Comunitário informado dos próximos passos. Um abaixo assinado por 90 
pessoas contra a instalação de festas e shows na beira da praia de Caraíva, representando 77 casas e 
pousadas vizinhas, foi entregue ao Promotor do Ministério Público. 
 
Comissão do Conselho, por ordem alfabético: Daniel Bangalter, José Benedito Suares Canuto, José 
Oliveira da Silva, Maria Joana Arruda Araújo, Martim de Assis Arantes. 


