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APRESENTAÇÃO 

A posição do Brasil como um país megadiverso confere uma responsabilidade global maior em proteger três 
grandes regiões naturais – a Amazônia, o Pantanal e a Caatinga, e dois hotspots de biodiversidade – a Mata 
Atlântica e o Cerrado. Contudo, o Brasil é um país que ainda tem dificuldades em conciliar o desenvolvimento 
econômico e o respeito ao meio ambiente. Infelizmente os seus biomas vêm sofrendo com sucessivos 
episódios de degradação, alteração e conversão de sua biota, para dar lugar a atividades produtivas e 
instalações de infraestrutura e concepções de desenvolvimento insustentáveis. Esse processo é impulsionado 
por uma lógica antiga, implacável e bem conhecida de desenvolvimento “a qualquer custo”, baseada no 
imediatismo. Por essa lógica, sucessivas fronteiras de recursos naturais são identificadas, ocupadas, 
devastadas e exploradas (Drummond, 2005). Da forma como a ocupação do território tem sido realizada, a 
perda e degradação de habitat são consequências inevitáveis, sendo consideradas as principais causas de 
ameaça à biodiversidade.  

Nesse contexto, as Unidades de Conservação são uma das principais chaves para proteger o que resta dos 
ecossistemas naturais. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente Brasileiro, as Unidades de Conservação 
são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a 
função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes 
populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio 
biológico ali existente.  

A Declaração de Bali, elaborada durante o III Congresso Mundial de Parques, realizado em 1982, enfatiza a 
importância das Unidades de Conservação como elementos indispensáveis para a conservação da 
biodiversidade. As Unidades de Conservação, se adequadamente distribuídas geograficamente e em 
extensão,assegurariam a manutenção de amostras representativas de ambientes naturais, da diversidade de 
espécies e de sua variabilidade genética, além de promover oportunidades para pesquisa científica, educação 
ambiental, turismo e outras formas menos impactantes de geração de renda, juntamente com a manutenção 
de serviços ecossistêmicos essências à qualidade de vida. Tal premissa foi reforçada pela Convenção das 
Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, adotada pela Conferência das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento – CNUMAD (Rio-92). No âmbito da Convenção, assinada por 175 países, um 
sistema adequado de Unidades de Conservação é considerado o pilar central para o desenvolvimento de 
estratégias nacionais de preservação da diversidade biológica. 

Com o intuito de definir e regular as Unidades de Conservação brasileiras foi criado o SNUC – Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação, oficialmente estabelecido pela Lei 9.985 de 19 de julho de 2000.  O 
SNUC separa as Unidades de Conservação em dois grupos: de Proteção Integral e de Uso Sustentável, que 
permitem várias formas de utilização dos recursos naturais (Rylands& Brandon, 2005). As Unidades de 
Conservação de Proteção Integral têm como objetivo básico preservar a natureza, livrando-as, o quanto 
possível da interferência humana. Nelas, como regra, só se admite o uso indireto dos recursos naturais. Vale 
ainda dizer que a criação dessas áreas é feita pelos governos federal, estaduais e municipais, após a 
realização de estudos técnicos e de consulta à população (Oliveira & Barbosa, 2010). 

O estabelecimento de parques e reservas no Brasil pode ser considerado um fenômeno ainda recente, sendo 
que a maioria foi criada nos últimos 30 anos. A percentagem de território brasileiro protegido na forma de 
Unidades de Conservação federais, sejam estas de proteção integral ou de uso sustentável, é 8,8%, ocupando 
uma área equivalente a 75.518.500ha (CNUC/MMA, 2012).De acordo com as metas do Plano Estratégico da 
Convenção da Diversidade Biológica para os anos 2010-2020, os países-membros da Convenção devem 
alcançar um total de 17% de área protegida em ambientes terrestres e 10% de áreas marinhas e costeiras em 
seus territórios, o que é um desafio. Soma-se a isso, a necessidade e a importância de que essas áreas sejam 
representativas de todas as ecorregiões naturais do país.  

Com o intuito de aumentar o número de áreas protegidas no país e também de criar o apego da população 
pela preservação ambiental, os órgãos ambientais brasileiros vêm tentando mudar a concepção nacional, 
tanto de empresas quanto de políticos e cidadãos, de que as Unidades de Conservação funcionam como um 
entrave ao desenvolvimento. 

conômico e social, explicando que, na verdade, elas são apenas uma maneira especial de ordenamento 
territorial (Oliveira & Barbosa, 2010).  Ainda que se tenha avançado sobre essa questão, existe ainda a 
urgência de se fortalecer o sistema de Unidades de Conservação, cuja fragilidade está associada à falta de 
instrumentos adequados ao seu manejo e proteção.  



As Unidades de Conservação, de um modo geral, enfrentam sérios problemas que comprometem a sua 
efetividade, dentre eles a indefinição fundiária, a caça, as queimadas predatórias, as invasões, a presença de 
populações humanas no interiordas Unidades de Proteção Integral, recursos humanos deficitários,limitação 
orçamentária e instabilidade política das agências ambientais. No entanto, a criação do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade, em 2007, pode ser considerada um ato estratégicopara contornar essas 
dificuldades.  

A este novo órgão do governo coube a execução das ações da Política Nacional do Meio Ambiente no que 
tange à proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das Unidades de 
Conservação instituídas pela União. No exercício dessa função, os planos de manejo das Unidades de 
Conservação ganham um status prioritário para a sua implementação e gestão. Assim, o Plano de Manejo do 
Parque Nacional do Pau Brasil, apresentado neste documento, visa não somente contribuir para o 
fortalecimento da Unidade, como também do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil. 



INTRODUÇÃO 

 
O SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei n°. 9.985, de 18 de julho de 2000) define o 
Plano de Manejo como “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma 
Unidade de Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o 
manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 
Unidade”. Já segundo o Roteiro Metodológico de Planejamento (IBAMA, 2002), o Plano de Manejo se 
caracteriza como um instrumento de planejamento que ocorre de forma processual e caracteriza-se por ser 
contínuo, gradativo, flexível e participativo. Estabelece a relação de prioridades entre as ações, mantendo, ao 
longo do tempo, as grandes linhas e diretrizes que orientam o manejo, permite o ajuste durante a sua 
implementação e requer o envolvimento da sociedade em diferentes etapas de sua elaboração. 
 
O planejamento como processo contínuo envolve a busca constante de conhecimentos para manter sempre 
atualizadas as propostas de manejo, de forma a não ocorrerem lacunas e distanciamento entre as ações 
desenvolvidas e as realidades local e regional. O planejamento é um processo gradativo, onde o grau do 
conhecimento dos recursos naturais e culturais determina o grau de intervenção na UC que, juntos, 
determinarão a profundidade de alcance do Plano de Manejo. A implementação dar-se-á também de forma 
gradativa onde são agregados novos avanços na busca da melhor situação de manejo desejada para a UC. 
Cada novo planejamento apresenta uma abordagem sempre mais ampliada. O planejamento é flexível porque 
permite a possibilidade de serem inseridas ou revisadas informações em um plano de manejo sempre que se 
dispuser de novos dados, sem a necessidade de proceder a toda a revisão do documento. O processo 
participativo exige o comprometimento da Instituição com a promoção de mudanças na situação existente na 
Unidade de Conservação e mesmo em suas imediações. Se não acontecerem as mudanças no sentido do 
aumento da conscientização ambiental da sociedade, dentro e fora da UC, a sua proteção poderá ficar 
comprometida. O processo participativo busca o envolvimento da sociedade no planejamento e em ações 
específicas na UC e no seu entorno, tornando-a partícipe e comprometida com as estratégias estabelecidas. É 
uma oportunidade para se obter o reconhecimento da importância da Unidade de Conservação e de sua 
contribuição para a sociedade. 
 
A elaboração de planos de manejo para as Unidades de Conservação está em consonância com as diretrizes 
da Política Nacional de Biodiversidade (Decreto n°. 4.339 de 22 de agosto de 2002), sendo que esta iniciativa 
parece ter ganhado corpo a partir da criação do ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade, em 2007. Dentre as atribuições do ICMBio está a promoção da gestão, proteção, fiscalização 
e monitoramento das UC instituídas pela União, sendo o plano de manejo uma ferramenta-chave para a 
execução dessas ações. O Parque Nacional do PauBrasil (PNPB) foi criado pelo Decreto de 20 de abril de 
1999, com uma área de aproximadamente 11.538 ha e ampliado em mais de 7.396 ha pelo Decreto Federal 
de 11 de junho de 2010, perfazendo uma área total atual de aproximadamente 18.934 (19.027,2218) ha.Por 
meio da demarcação do Parque, realizada em 2013, foram feitos ajustes em sua área, que hoje conta com 
19.027,2218 ha. Localizado na zona costeira do extremo sul da Bahia, situado no município de Porto Seguro, 
destaca-se por se tratar de um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica de tabuleiro ainda em bom 
estado de conservação na Região Nordeste do país e por possuir a maior população remanescente da árvore 
pau-brasil. Veja Ficha Técnica da UC no Quadro 1. 

A elaboração do Plano de Manejo do Parque Nacional do Pau Brasil contemplou a área do Parque e seu 
entorno, seguindo-se os termos do “Roteiro Metodológico de Planejamento – Parques Nacionais, Reservas 
Biológicas e Estações Ecológicas” (MMA/Ibama 2002). O Plano de Manejo foi construído por uma equipe 
multidisciplinar, coordenada por um consórcio de entidades a partir da liderança da Fundação Biodiversitas, 
sendo os dados coletados entre os anos de 2009 e 2010. A equipe técnica foi composta por profissionais das 
áreas de biologia, geografia, geologia, sociologia, engenharia florestal, turismo e administração, que atuaram 
em áreas temáticas, a saber: i) Avaliação Ecológica Rápida (meios biótico e físico); ii) Diagnóstico 
Socioambiental; iii) Uso Público; iv) Avaliação dos Recursos Hídricos; v) Diagnóstico da Estrutura 
Organizacional; e vi) Planejamento Estratégico do Parque. Estudos em campo, complementados por dados da 
literatura e consultas as comunidades de interesse e atores locais, foram integrados e deram suporte aos 
diagnósticos e as análises necessárias para o Plano de Manejo. Os trabalhos foram assistidos pela Equipe de 
Supervisão e Acompanhamento do Plano, composta por dois membros representantes do Conselho 
Consultivo do Parque, dois técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade de sua 
Coordenação de Elaboração e Revisão de Planos de Manejo  - COMA/CGCAP/DIMAM/ ICMBio, equipe do 
PNPB e um técnico de uma Unidade de Coordenação Estadual (UCE-BA) no âmbito do Projeto Corredores 
Ecológicos/MMA. 
 
A versão final do Plano de Manejo do Parque Nacional do Pau Brasil foi concluída em 2016 sob a 
coordenação geral da chefia do Parque Nacional e sua equipe.  



 

Quadro1: Ficha Técnica do Parque Nacional do Pau Brasil 

Parque Nacional do Pau Brasil (PNPB)  

Coordenação Regional: CR 7 - Porto Seguro 

Unidade Gestora:  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

Endereço de 
correspondência: 

Rua Mamoeiro, nº 25, Quadra G, Taperapuã  

Porto Seguro, Bahia CEP: 45810-000 

Endereço da sede: Antiga estrada Arraial D'Ajuda-Itabela Km 07 – Distrito de Vale Verde 
– Porto Seguro-BA 

Telefone: (73) 3281-0805 

Site: 
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-
conservacao/biomas-brasileiros/mata-atlantica/ unidades-de-
conservacao-mata-atlantica/2205   

Superfície da UC (ha): 19.027,2218 

Perímetro da UC (km): 93,26899  

Superfície da ZA (ha): 75.165,84ha 

Perímetro da ZA (km): 159,81  

Município: Porto Seguro (100%) 

Estado: Bahia 

Coordenadas geográficas: 16°24' e 16°35' Latitude Sul e 39°07' e 39°22' Longitude Oeste 

Data de criação e decreto: 
Decreto de 20 de abril de 1999 e ampliado pelo Decreto de 11 de 
junho de 2010 

Marcos geográficos 
referenciais dos limites: 

Vale Verde (N), Rio dos Frades (S), Vila de Trancoso (L), BR101 (O) 

Biomas e ecossistemas: 
Mata Atlântica - Floresta Ombrófila Densa sobre Tabuleiros Costeiros 
do Brasil 

Atividades ocorrentes: 

Educação ambiental: 
Atividade de sensibilização junto a comunidades e moradres do 
entorno, visitação com orientação as escolas do município de Porto 
Seguro 

Proteção/Fiscalização 
Patrulhas terrestres e aéreas (com uso de VANT) freqüentes e com 
cronograma (Plano de Proteção aprovado) 

Pesquisa: Pesquisas sob demanda SISBIO,. 

Visitação: Plano de Uso Público pronto e aprovado  

Atividades conflitantes: 
Riscos de invasão, áreas particulares ainda sem regularização 
fundiária , caça, , incêndios criminosos, agrotóxicos, uso de água e 
invasão de animais domésticos (gado) 



1. 



4. Planejamento da Unidade de Conservação 

Para a elaboração do Planejamento do Parque Nacional do Pau Brasil foram utilizados, além dos diagnósticos 
expressos no Volume I deste Plano de Manejo, as informações obtidas por meio de vários eventos realizados, 
destinados especificamente à discussão e a avaliação estratégica de diversos temas ligados à UC e sua 
gestão. Tais eventos contaram com a participação de diferentes atores, representados por membros das 
comunidades, organizações não governamentais, prefeitura, universidades, Conselho Consultivo da UC, 
dentre outros. 

Neste contexto, no Planejamento da Unidade de Conservação são abordados os seguintes temas, referentes 
ao PNPB: a missão da UC, sua visão de futuro, os objetivos específicos de manejo, o zoneamento da UC – 
por meio do qual são atribuídos usos diferenciados para a área -, normatização que irá nortear os 
procedimentos gerais na UC e em sua Zona de Amortecimento, e as ações de manejo.  

Ao final deste Volume são também apresentados o Decreto s/n de 10 de junho de 2010, que dispõe sobre a 
ampliação do Parque Nacional do Pau Brasil (Anexo I), o Memorial Descritivo do Parque Nacional do Pau 
Brasil, que atualiza seus limites (Anexo II) e o Plano de Uso Público (Anexo III). 
  
 
4.1. Missão, Objetivos Específicos e Visão de Futuro 

 
4.1.1. Missão do Parque Nacional do Pau Brasil 

“Preservar a biodiversidade da Mata Atlântica de tabuleiro, aliando aspectos ambientais, históricos, sócio-
culturais e econômicos numa região de grande riqueza biológica, atratividade turística, sítio do descobrimento 
e patrimônio mundial da humanidade (Unesco), possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de recreação em contato com a natureza e turismo 
ecológico.” 

4.1.2. Objetivos Específicos do Parque Nacional do Pau Brasil 

Os objetivos específicos do PNPB foram definidos com base na Lei nº 9985/2000 do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação - SNUC (considerando o Artigo 4°, que traça os objetivos do SNUC e os objetivos 
estabelecidos para o manejo da categoria “Parque Nacional”) e nos objetivos estabelecidos no Decreto de 
criação do Parque.  Foram também consideradas as informações levantadas pelos diagnósticos de elaboração 
deste Plano de Manejo julgadas mais relevantes, como as espécies e os ambientes alvos de conservação da 
UC. Deste modo, os objetivos específicos do Parque são: 

 Colaborar com a preservação da biodiversidade da Mata Atlântica do sul da Bahia, importante 
remanescente florestal integrante do Corredor Central da Mata Atlântica; 

 Preservar os maciços florestais sobre os tabuleiros costeiros, fitofisionomia da Mata Atlântica e 
organismos associados; 

 Preservar o patrimônio genético, espécies raras, endêmicas e ameaçadas existentes no PNPB; 

 As espécies bandeiras como o pau-brasil (Caesalpinia echinata), a perereca-verde (Hylomantis aspera), a 
perereca-folha (Phyllomedusa burmeisteri), o mutum-do-sudeste (Crax blumembachii), o gavião-real 
(Harpia harpyja) e a anta (Tapirus terrestris); 

 Contribuir para a manutenção dos padrões climáticos da região; 

 Proteger os recursos hídricos regionais,os ecossistemas fluviais e os mananciais das bacias hidrográficas 
dos rios Trancoso, Taipe e Barra; 

 Proteger o patrimônio geológico e suas particularidades geomórficas;  

 Promover a visitação, lazer e recreação de forma ordenada, voltados para a conscientização ambiental, a 
valorização e conservação do patrimônio natural, histórico e cultural bem como a educação ambiental, por 
meio da difusão de conceitos e práticas ambientalmente sustentáveis; 

 Estimular a integração e o desenvolvimento sustentável junto às comunidades do entorno, visando à 
proteção e à minimização dos impactos ambientais sobre a paisagem na qual se insere o Parque; 

 Incentivar e dar suporte a pesquisas que gerem conhecimento sobre a região, forneçam subsídios para a 
gestão da Unidade de Conservação e auxiliem na formulação eexecução de estratégias de conservação e 
preservação; 



4.1.3. Visão de Futuro do Parque Nacional do Pau Brasil 

A visão de futuro do Parque Nacional do PauBrasil é o estado ou situação que se deseja que a UC alcance no 
futuro. Sendo assim, foi estabelecida a seguinte visão de futuro: 

“Aprimorar o status de conservação e preservação dos ecossistemas abrigados pelo PNPB, tornando-se 
referência no Uso Público, inclusive para esportes de aventura de baixo impacto, aliando a integração e 
inserção das comunidades do entorno nos esforços de preservação e gestão da Unidade”.  





 
4.2. Zoneamento do Parque Nacional do Pau Brasil 

O zoneamento de uma Unidade de Conservação é um instrumento de planejamento que objetiva diferenciar 
os usos atribuídos à sua área, conforme suas características, potencialidades, fragilidades e usos atuais. 

O zoneamento é definido pela Lei Nº. 9.985, de 18/07/2000, que estabelece oSNUC. De acordo com o Art. 2º, 
Inciso XVI desta Lei, o zoneamento da UC consiste na “definição de setores ou zonas em uma unidade de 
conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as 
condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”. 

A mesma Lei estabelece, para as UC de Proteção Integral, a exigência da definição da Zona de 
Amortecimento (ZA) no seu entorno, a qual pode ser definida no ato de criação, como foi o caso do decreto de 
ampliação do PNPB, ou posteriormente. Os principais fatores considerados para a definição do zoneamento 
foram a categoria e os objetivos da UC; o estado de conservação dos ambientes, as características 
ambientais, os principais conflitos, o uso público e as potencialidades. 

 

Figura 1:Aspecto geral do zoneamento do Parque Nacional do Pau Brasil, Porto Seguro (BA). 

 



 
4.2.1. Zona Primitiva 

Definição 

A Zona Primitiva (ZP) agrupa áreas naturais bem conservadas, com pequena ou mínima intervenção humana, 
contendo espécies da flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico, de grande 
importância para a herança humana e estratégicos para o equilíbrio do ambiente. Pelas características 
próprias e pelos objetivos gerais da Zona, são incluídos valores estéticos, que levam à contemplação, 
observação, exploração dos sentidos e para pesquisa científica e fins educacionais. 

Objetivo geral 

O objetivo geral é a preservação do ambiente natural e, ao mesmo tempo, facilitar as atividades de pesquisa 
científica e educação ambiental, permitindo-se formas primitivas de recreação e lazer, com baixa intensidade 
de uso. 

Objetivos específicos 

 Preservar as áreas de recarga e principais nascentes das bacias que se encontram no Parque. 

  Preservar amostras significativas de remanescentes primários da floresta ombrófila densa. 

 Facilitar e estimular acesso apesquisas científicas e o monitoramento ambiental de baixo impacto. 

  Servir como banco genético para as demais zonas.  

Normas 

 

 Serão permitidas nesta zona atividades de pesquisa, monitoramento, 

manejo e visitação pública. 

 Não é permitida a abertura de novas trilhas e/ou picadas e clareiras, com exceção dos casos de 
resgate, combate a incêndios e outras atividades consideradas imprescindíveis para a proteção 
dessa Zona, sem projeto aprovado pelo ICMBio. 

 Todas as atividades que envolvam interpretação, informação e educação devem ser feitas por 
meio de recursos indiretos (impressos ou oral). 

  Serão permitidas ações de controle e erradicação de espécies exóticas necessárias para a 
manutenção da integridade ambiental desta Zona, que utilizem técnicas de baixo impacto. 

Descrição dos limites 

A Zona Primitiva (Figura 2), possui uma área de 12.768,93 ha, abrange a maior parte do PNPB e 
correspondente a 67,11 % da sua área. 



 

Figura 2: Zona Primitiva do Parque Nacional do Pau Brasil, Porto Seguro (BA). 

4.2.2. Zona de Uso Extensivo 

Definição 

A Zona de Uso Extensivo (ZUEx) é aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo 
apresentar alguma alteração humana. Caracteriza-se como uma zona de transição entre a Zona Primitiva e a 
Zona de Uso Intensivo (Galante et al., 20021). 

Objetivo geral 

O objetivo do manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto humano, apesar de 
oferecer acesso e facilidades ao público para fins educativos e recreativos (Galante et al. 2002), garantindo o 
uso público e a visitação controlada de trilhas e atrativos naturais, procurando harmonizar as atividades 
humanas permitidas com a preservação dos ambientes. 

Objetivos específicos 

 Ordenar a visitação pública e promover a contenção de erosão, adequação de leito e outras medidas 
necessárias para garantir a conservação da qualidade ambiental das áreas e segurança dos 
visitantes. 

  Diversificar as atividades de uso público, , conforme estabelecidas no Plano de Uso Público deste 
Plano de Manejo.  

 

 

Normas 

 Serão permitidas nesta zona atividades de fiscalização, manejo, pesquisa, monitoramento, visitação 
pública e educação ambiental. 

                                                      
1Galante, M.L.V.; Beserra, M.M.L.; & Menezes, E.O.  (2002)  Roteriro Metodológico de Planejamento. Parque Nacional, 
Reserva Biológica, Estação Ecológica. Edições IBAMA. 136 p. Disponível em: < 
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/roteiroparna.pdf> (Acesso em 09/04/2014). 



 A sinalização admitida é aquela considerada indispensável à proteção dos recursos do Parque, à 
segurança do visitante e interpretação ambiental, conforme projeto específico a ser elaborado.  

  A construção e instalação de infraestrutura e outras facilidades permitidas são aquelas indispensáveis 
às atividades de proteção, pesquisa, manejo, visitação pública e sensibilização ambiental, em 
conformidade com as especificações deste Plano. 

  Serão permitidas ações necessárias para contenção de erosão, deslizamentos e outras 
imprescindíveis à implementação e manutenção da visitação pública nesta Zona. 

  O uso de veículos é permitido para as atividades essenciais de proteção, pesquisa e sensibilização 
ambiental e nas estradas de acesso às áreas de visitação pública. 

 Serão controladas e, se possível, erradicadas as espécies exóticas e invasoras encontradas nesta 
Zona, conforme planejamento a ser estabelecido após estudos específicos. 

 O sobrevôo para fins turísticos, quando permitido, será regulamentado em normas específicas 
estabelecidas pela gestão da UC e em conformidade com as normas da Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC). 

 É permitido e estimulado o trânsito a pé, de bicicletas e em veículos elétricos e de combustíveis 
alternativos de baixo impacto ambiental nas vias autorizadas e devidamente sinalizadas. 

A Zona de Uso Extensivo (Figura 3), possui uma área de 3.896,62 ha e correspondente a 20,48% da área total 
da UC. A definição desta zona se dá da seguinte forma: 500 metros de cada lado da Estradas do Pau Brasil, 
Corredor do Jabuti e Estrada do Jacuba; e 200 metros de cada lado da Estrada da Juerana, Trilha da Lagoa 
das Antas e Estrada de acesso ao Parque. 

 
Figura 3:Zona de Uso Extensivo do Parque Nacional do PauBrasil, Porto Seguro (BA). 
 
 
4.2.3. Zona de Uso Intensivo 

Definição 

A Zona de Uso Intensivo (ZUI) é constituída por áreas naturais ou antropizadas. O ambiente é mantido o mais 
próximo possível do natural, devendo conter centro de visitantes e outras facilidades e serviços. 



Objetivo geral 

O objetivo desta zona é facilitar o desenvolvimento de atividades de visitação pública intensivas em harmonia 
com o meio e oferecer infra-estrutura e equipamentos para as atividades de administração e proteção. 

Objetivos específicos 

 Abrigar as estruturas do centro de visitantes, lanchonete entre outras. 

  Disponibilizar informações para o visitante sobre o Parque, normas de visitação, conservação 
ambiental, conduta consciente em ambientes naturais em atividades ao ar livre e nos centros de 
visitantes a fim de propiciar a visitação pública mais intensiva bem como oferecer atividades de 
sensibilização ambiental. 

 Promover o controle dos acessos à UC. 

 A comercialização de alimentos e bebidas será restrita aos estabelecimentos e agentes autorizados e 
em acordo com os regulamentos estabelecidos pela gestão da UC. 

Normas 

 Não serão permitidas atividades e instalações em conflito com os objetivos do Parque.  

  As construções deverão estar harmonizadas e integradas à paisagem local.  

  A manutenção das trilhas, caminhos e estradas deverá considerar a segurança dos visitantes, 
pesquisadores e funcionários. 

Descrição dos limites 

A ZUI (Figura 4), possui uma área de 162,86 ha e correspondente a 0,85% da área total da UC. 

 
Figura 4:Zona de Uso Intensivo do Parque Nacional do Pau Brasil, Porto Seguro (BA). 



4.2.4. Zona de Recuperação 

Definição 

A Zona de Recuperação (ZREC) é aquela que contém áreas consideravelmente antropizadas. Trata-se de 
zona provisória que, uma vez recuperada, será transformada em uma das zonas permanentes. 

Objetivo geral 

Paralisar e interromper a degradação dos recursos e promover a restauração e recuperação da área. 

Objetivos Específicos 

 Controlar e monitorar as atividades degradadoras. 

  Recuperar as áreas degradadas pelo plantio de exóticas, pecuária e pelos processos erosivos. 

 Promover pesquisas para estabelecer procedimentos para a recuperação induzida de áreas 
degradadas. 

 Propiciar a visitação aos projetos de recuperação em andamento.  

 Promover o controle e, se possível, a erradicação de espécies exóticas e invasoras. 

Normas 

 As ações de recuperação induzida, objetivos específicos dessa Zona, deverão ser precedidas de 
projeto especifico para cada situação, a ser elaborado em conjunto e aprovado pelo ICMBio.  

 O controle de espécies exóticas da flora ou da fauna quando reconhecidas e de fácil manejo, serão 

alvos de ações programadas pela gestão da UC. 

 Nos casos de espécies exóticas com difícil manejo, o controle será realizado quando orientado por 

projeto técnico autorizado pela Diretoria de Biodiversidade –DIBIO. 

 A recuperação de áreas degradadas priorizará processos naturais, podendo ser induzida quando 

houver projeto específico. 

 O uso do fogo será permitido para prevenção e combate a incêndios florestais e em casos 
excepcionais onde a pesquisa demonstre ser o caminho mais viável para ações de recuperação.  

 Não é permitida a abertura de novas trilhas e/ou picadas, para quaisquer finalidades, além das 
previstas neste plano de manejo e daquelas necessárias nos casos de resgate, combate a incêndios e 
outras atividades consideradas imprescindíveis para a proteção dessa Zona. 

Descrição dos limites 

A ZREC está localizada em vários trechos do Parque (Figura 5) e possui uma área total de 1.017,12 ha e 
correspondente a 5,35% da área total da UC. 



 
Figura 5:Zona de Recuperação do Parque Nacional do Pau Brasil, Porto Seguro (BA) 

4.2.5. Zona de Uso Especial 

Definição 

A Zona de Uso Especial (ZUEs) é aquela que contém áreas necessárias à administração, manutenção e 
serviços do PNPB, abrangendo alojamentos, postos de fiscalização, oficinas, helipontos, sedes 
administrativas, centro de visitantes e outros. Estas áreas devem ser escolhidas e controladas de forma a não 
conflitarem com o caráter natural da UC, devendo localizar-se na sua periferia (Galante et al. 2002). 

Objetivo geral 

Minimizar os impactos ambientais negativos da implantação e funcionamento das estruturas, ou os efeitos das 
obras no ambiente natural e permitir estruturas administarativas e de gestão da UC. 

Objetivos específicos 

 Garantir da integridade dos limites do PNPB e de todas as suas zonas internas. 

 Abrigar as estruturas, facilidades e serviços para as diversas atividades necessárias à administração, 
manutenção e proteção do Parque. 

 Propiciar o acesso às diversas áreas do interior da UC. 

Normas 

 O acesso e o desenvolvimento das atividades intrínsecas a esta Zona serão exclusivamente aqueles 
necessários à administração, manutenção e proteção do Parque e pesquisas autorizadas. 

 A instalação, construção, manutenção e o uso das estruturas deverão alterar minimamente o ambiente 
local.  

 O uso do fogo será permitido somente para prevenção e combate a incêndios florestais. 

 O acesso e a circulação de veículos motorizados serão restritos aos casos previstos neste Plano. 

Descrição dos limites 



A ZUEs (Figura 6), possui uma área de 1,97 ha e 123 km de estradas internas e perímetro da Unidade, 
correspondendo a cerca de 0,01% da área do PNPB. 

 

 
Figura 6: Zona de Uso Especial do Parque Nacional do Pau Brasil, Porto Seguro (BA). 

 

 

 

 

4.2.6. Zona de Uso Conflitante 

Definição 

A Zona de Uso Conflitante (ZUC) corresponde a espaços estabelecidos dentro do PNPB, antes da criação do 
mesmo, cujos usos e finalidades conflitam com os objetivos de conservação da área protegida. 

Objetivo geral 

Minimizar os impactos negativos decorrentes das estradas que cortam o interior do Parque. 

Objetivo específico 

Normatizar o uso das estradas que cortam o interior do Parque. 

Normas 

 É proibido o tráfego de cargas perigosas no trecho da via dentro do Parque (Para efeito desta norma 
considera-se carga perigosa aquelas incluídas na Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004 da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres e demais legislação petinente).. 

 



Descrição dos limites 

A ZUC (Figura 7) possui cerca de 4 km das estradas internas do PNPB.. 

 

Figura 7:Zona de Uso Conflitante do Parque Nacional do Pau Brasil, Porto Seguro (BA). 

 

4.2.7. Zona de Ocupação Temporária 

Definição 

A Zona de Ocupação Temporária (ZOT) corresponde às áreas dentro do PNPB onde ocorrem concentrações 
de populações humanas residentes e as respectivas áreas de uso. Esta zona é provisória e, uma vez 
reassentadas as populações, será incorporada a uma das zonas permanentes. 

Objetivo geral 

Minimizar os impactos causados pela existência de propriedades privadas e respectivas áreas de uso no 
interior no PNPB. 

Objetivo específico 

 Controlar e monitorar as atividades potencialmente impactantes 

Normas 

 Para esta Zona será estabelecido um termo de compromisso com as populações residentes dentro da 
UC, que definirá caso a caso as normas específicas.Est 

 Esta zona será reclassificada como zona de recuperação após a sua regularização fundiária. 



 Não serão permitidas novas atividades e instalações em conflito com os objetivos do Parque. As 

reformas nas residências e outras benfeitorias nas propriedades ainda não indenizadas no Parque 

Nacional ficarão restritas àquelas definidas pelos Termos de Compromisso ou Termo de Ajustamento 

de Conduta, não sendo permitida nova supressão de vegetação natural. 

 É vedada a construção de quaisquer obras de engenharia que não sejam de interesse da Unidade, 

tais como rodovias, barragens, aquedutos, oleodutos, linhas de transmissão, entre outras.  

 No caso dos moradores ainda não indenizados, a permanência de animais domésticos será tolerada 

somente em suas propriedades e em seus traslados, fora das áreas de florestas. 

   As estradas que utilizadas pelos moradores, após sua indenização serão desativadas e rezoneadas 

como zona de recuperação.  

 

Descrição dos limites 

A ZOT ocupa alguns trechos do Parque (Figura 8) e possui uma área total de 1.164,99ha e cerca de 10 km 
das estradas internas e correspondente a 6,12% da área da UC. 

 
Figura 8:Zona de Ocupação Temporária do Parque Nacional do Pau Brasil, Porto Seguro (BA). 

 

4.2.8. Zona de Amortecimento 

Definição 

Corresponde a uma extensa faixa no entorno do Parque, onde as atividades humanas estarão sujeitas as 
normas e restrições específicas. 



Objetivo geral 

A ZA visa reduzir o impacto das atividades antrópicas sobre o Parque. 

Objetivos específicos 

 Promover o cumprimento das legislações ambientais vigentes para o território da ZA do PNPB, 
visando minimizar os impactos sobre o Parque. 

 Contribuir com o desenvolvimento humano, atual e futuro, das populações desta ZA. 

 Adequar a utilização dos recursos naturais aos parâmetros condizentes com a sustentabilidade 
ambiental e econômica. 

Normas 

 A utilização de agrotóxicos, fertilizantes e biocidas na ZA é condicionada ao receituário agronômico, 
devendo o proprietário disponibilizar a documentação sempre que requisitada pela fiscalização. 

 No processo de licenciamento de empreendimentos novos para a ZA do PNPB deverão ser 
observados o grau de comprometimento da conectividade dos remanescentes, de vegetação nativa e 
seus corredores ecológicos. 

 Na anuência para o licenciamento de novas indústrias e agroindústrias na ZA, deve-se exigir 
adequados sistemas de tratamento e disposição dos efluentes líquidos e dos resíduos sólidos e o não 
comprometimento dos cursos d’água. As mesmas exigências devem ser feitas para os 
empreendimentos desta natureza já instalados na área. 

 É proibida a liberação de alevinos ou peixes  e outros organismos exóticos em rios e cursos d’água e o 
repovoamento com espécies nativas só será admitido mediante projetos específicos, autorização do 
órgão competente e anuência do PNPB considerando a especificidade dos corpos dágua. Fica 
proibida a criação e instalação de aterros sanitários, lixões, usinas de reciclagem e de tratamento ou 
outras de disposição de resíduos sólidos na ZA ou próximos a cursos d’água que drenam para o 
interior da UC. 

 Ficam vedados a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente modificados na zona de 

amortecimento da Unidade dentro das faixas limites estabelecidas em normas e pareceres do CTNBio 

- Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e legislação pertinente.  

 Todo empreendimento potencialmente poluidor implantado ou a ser implantado deverá ser licenciado 
pelos órgãos competentes e atender às normas sanitárias, bem como as de proteção dos recursos 
naturais. 

 Todos os empreendimentos que não estejam de acordo com o estabelecido para esta ZA terão um 
prazo de três anos para regularização, a partir da data de aprovação da normatização da ZA 

 Nas propriedades limítrofes ao PNPB, a averbação das áreas de Reserva Legal deverá ser 
preferencialmente em áreas adjacentes à UC, objetivando o estabelecimento de conectividade. 

 As áreas de Reserva Legal e APP não vegetadas deverão ter sua vegetação recuperada com 
espécies nativas características dos ecossistemas originais. 

 É proibida a manipulação dos agrotóxicos e o enchimento dos reservatórios dos pulverizadores 
próximo aos corpos d’água. 

 É proibida a lavagem dos equipamentos de aplicação dos agrotóxicos nos corpos d’água. 

 Não é permitido utilizar e armazenar quantidade de agrotóxico além daquele discriminado no 
receituário. 



 É proibido o uso do fogo e herbicidas para a limpeza da área de servidão das estradas e das linhas de 
transmissão,salvo aquelas com autorização específicas da gestão da UC. 

 A construção e a manutenção de estradas deverão observar técnicas que permitam o escoamento de 
águas pluviais para locais adequados e corredor de fauna ou redutores de velocidade nas rodovias 
pavimentadas. 

 Nas propriedades limítrofes ao PNPB deve ser mantido um aceiro de 20 m entre os plantios de 
exóticas e o limite da UC. 

 Nas propriedades limítrofes ao PNPB deve ser mantido um aceiro de no mínimo 10 m de culturas de 
menor porte, sendo vedado o uso do fogo numa faixa de cinqüenta metros a partir de aceiro, que deve 
ser preparado, mantido limpo e não cultivado (Decreto Federal Nº 2.661, de 8 de julho de 1998). 

 Estudos que demonstrem que as espécies exóticas atualmente utilizadas têm potencial invasor ou de 
dano ao PNPB, poderão embasar a proibição de uso da espécie. 

 As atividades de colheita e manejo de eucalipto deverão ser comunicadas previamente à Unidade e 
passar por análise e autorização da equipe técnica do Parque. 

 As autorizações para queima controlada na ZAdeverão ser autorizadas também pela equipe técnica do 
parque. 

 As atividades de turismo que se utilizem diretamente dos recursos naturais não poderão comprometer 
a sua integridade. 

 Fica proibida a instalação de pocilgas e currais nas APP e a disposição de seus efluentes in natura 
nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

 Não será permitida a disposição de lixo ao longo das estradas limítrofes ao PNPB.  

 Ficam vedados a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente modificados (OGM) dentro da 
ZAdo PNPB em desacordo com as normas específicas (CGEN). 

Descrição dos limites 

A Zona de Amortecimento (ZA) do PNPB foi estabelecida pelo Decreto s/n de 10 de junho de 2010 (Anexo 
I), que dispõe sobre a ampliação do Parque.  



 
Figura 9:Zona de Amortecimento do Parque Nacional do Pau Brasil, Porto Seguro (BA). 



4.2.9. Cálculo das Zonas 

A Tabela 1 abaixo apresenta a área ocupada por cada uma das 7 (sete) zonas internas estabelecidas para o 
PNPB. 

 

Tabela 1: Tamanho e representatividade de cada zona estabelecida para o Parque Nacional do Pau-Brasil, Porto Seguro 
(BA). 

Categoria Área (ha) % da área ocupada 

Zona Primitiva 12.768,93 67,11 

Zona de Uso Extensivo 3.896,62 20,48 

Zona de Uso Intensivo 162,86 0,85 

Zona de Recuperação 1.017,12 5,35 

Zona de Uso Especial 1,97 0,01 

Zona de Uso Conflitante 4,00 0,08 

Zona de Ocupação Temporária 1.174,99 6,12 

Total 19.027,22 100,00 

 

A Zona de Ocupação Temporária, onde atualmente há algumas atividades produtivas, ocupa 6,12% do PNPB. 
A Zona de Recuperação contém trechos internos e outros mais externos, adjacentes aos limites do Parque, 
correspondendo a 5,35% da área do Parque. Esses locais deverão ser alvo de reabilitação, sendo ainda 
possível a sua utilização para o desenvolvimento de pesquisas, visitação e controle de espécies exóticas. 

As Zonas de Uso Intensivo, Uso Especial e Uso Conflitante totalizam cerca de 1% da área do Parque, sendo 
áreas utilizadas para a administração e serviços do Parque (ZUEs), infraestrutura para visitação (ZUI) e 
estradas anteriores à criação da UC (ZUC). 



 



 
4.3. Programas de Manejo e Desafios de Gestão do Parque Nacional do Pau Brasil 

Os Programas de Manejo constituem a forma de organização da gestão da UC no nível operacional e reúnem 
os desafios de gestão e as ações necessárias para que a UC alcance a sua Visão e avance no cumprimento 
da sua Missão e de seus Objetivos Específicos e coadunem-se com as Normas e o Zoneamento. Os desafios 
representam as prioridades para a gestão do Parque e foram definidos com base nas cinco perspectivas do 
Balanced Scorecard (BSC) (Kaplan & Norton, 20082): Aprendizagem e Crescimento, Processos Internos, 
Clientes e Beneficiários, Governo e Sociedade, Recursos. O BSC é um conjunto equilibrado de medidas que, 
ao se orientarem para os resultados prioritários da organização, permitem o desdobramento da estratégia em 
resultados mensuráveis e o seu acompanhamento por meio dos indicadores e metas (Araujo et al. 20093). 

Nesses Programas, os desafios de gestão definidos para o alcance da Visão de Futuro são desdobrados em 
indicadores e atividades, visando operacionalizar o Plano de Manejo para cumprimento destes desafios e, 
conseqüentemente, posicionando a Unidade de Conservação mais próxima da sua Visão. Para a definição das 
atividades dos Programas e Subprogramas de Manejo, foram consideradas as informações obtidas quando da 
realização das Oficinas de Pesquisadores e das Oficinas de Planejamento Participativo – OPP. 

4.3.3. Programa Pesquisa e Monitoramento 

Desafios de Gestão 

 Estimular e acompanhar ações de prospecção, conservação e monitoramento, conforme estabelecido 
nos Planos de Ação Nacional. 

 Fomentar a realização de pesquisas no PNPB, a fim de gerar e aumentar o conhecimento, inclusive 
applicado, e a gestãosobre a biodiversidade, metodologias de conservação e recuperação da flora, 
fauna e outros recursos da UC, bem como potencial para o ecoturismo e impactos da UC na 
socioeconomia da região.  

 Estabelecer rotinas e protocolos de monitoramento permanente, que auxiliem no manejo da UC, com a 
organização e disponibilizaçãode banco de dados integrado a outras bases do ICMBio. 

Perspectiva do BSC: Aprendizagem / Crescimento 

Área do Diagnóstico: Meio Biótico, Meio Abiótico, Meio Histórico-Cultural, Meio Sócio-Econômico 

Resultados Esperados 

 Ações de conservação e monitoramento previstas nos Planos de Ação Nacionais – PAN - das 
espécies e ecossistemas de ocorrência no PNPB implementadas; 

 Patrimônios natural, histórico e cultural conhecidos, divulgados e protegidos; 

 Acervo organizado e pesquisas divulgadas por meio de publicações sobre o Parque em revistas 
indexadas, anais, etc.; 

  Conhecimento sócio-ambiental da Zona de Amortecimento, especialmente da Faixa de 
Amortecimento Imediata; 

 Manejo orientado a partir das pesquisas realizadas para as tomadas de decisões e a gestão da 
Unidade de Conservação; 

 Banco de dados atualizado e disponível para consulta; 

 Devolutivas para o conselho da UC sobre os resultados e pesquisas programadas. 

Indicadores 

 Número de ações de conservação e monitoramento previstas nos Planos de Ação Nacional 
implementadas; 

 Número de pesquisas, estudos e projetos em andamento e realizados na UC; 

                                                      
2Kaplan, R.S. & Norton, D.P. 2008. Mastering the management system. Harvard Business Review. January:1-17. 
3Araújo, M.A.R., Marques, C.P. & Cabral, R.F.B. 2009. Melhorando a efetividade da gestão de unidades de conservação: a 
experiência do Programa de Gestão para Resultados – PGR. Programa Áreas Protegidas da Amazônia-ARPA e 
Cooperação Técnica Alemã - GTZ. Brasília: MMA. 



 Diversidade temática e taxonômica das pesquisas realizadas na UC; 

 Alinhamento das pesquisas aos objetivos da UC; 

 Proporção da área da UC contemplada com pesquisas; 

 Número de espécies do Parque inventariadas, listadas e estudadas; 

 Número de trabalhos publicados, especialmente em revistas indexadas, sobre o Parque; 

 Número de relatórios de pesquisa entregues e analisados; 

 Número de projetos/programas de monitoramento em andamento; 

 Área do Parque abrangida por projetos/programas de monitoramento; 

 Número de espécies envolvidas nos projetos/programas de monitoramento. 

Atividades 

A. Consolidar a Área Temática de Pesquisa e Monitoramento - ATPM. 

 Um servidor deverá ser nomeado como responsável pela Área, podendo atuar parcialmente em outros 
setores, conforme demanda da UC. 

 Os projetos de pesquisa deverão ser recepcionados, avaliados e acompanhados pelo responsável 
pela ATPM e, quando oportuno, deverá ser sugerida aos pesquisadores a adoção de técnicas de 
coleta e amostragem que causem o menor impacto possível à biota da UC, ou sugeridas abordagens 
que favoreçam esclarecer questões de interesse da UC. 

 As atividades de emissão de pareceres e homologação de solicitações de pesquisas seguirão os 
procedimentos estabelecidos pelas Instruções Normativas que versam sobre o tema. 

 O responsável pela ATPM deverá estabelecer contato com os pesquisadores com objetivo de 
acompanhar o cumprimento dos termos da autorização para pesquisa e o cronograma estabelecido, 
em especial no que tange aos resultados dos trabalhos, à entrega dos relatórios e desmobilização da 
estrutura de pesquisa. 

 O responsável pela ATPM deverá acompanhar o envio de publicações resultantes dos projetos de 
pesquisa. 

 O responsável pela ATPM poderá solicitar ao responsável pela área temática de Proteção, quando 
necessário, o apoio de uma equipe de fiscalização para a resolução de questões relacionadas à 
execução e acompanhamento de pesquisas científicas. 

 O responsável pela ATPM deverá zelar pelo cumprimento das normas de uso das estruturas físicas de 
apoio à pesquisa dispostas no regimento interno da UC. 

 O responsável pela ATPM deverá estruturar e acompanhar a implementação e execução dos projetos 
de monitoramento, identificando as necessidades de infraestrutura física e de pessoal que garantam a 
continuidade das atividades.  

B. Estimular a realização de pesquisas de interesse da UC. 

 Deverão ser incentivadas, fomentadas ou desenvolvidas pela equipe da UC as pesquisas voltadas 
para questões que orientem o manejo e a gestão do PNPB, tais como: 

o Estudos relacionados à estrutura e função dos ecossistemas, assim como o conhecimento do 
funcionamento e comportamento dos ecossistemas frente às perturbações antrópicas; 

o Estudos sobre a recuperação de ecossistemas degradados; 

o Estudos que propiciem a avaliação do estado de conservação da fauna e da flora local; 

o Estudos que subsidiem o manejo de espécies exóticas invasoras na UC, incluindo avaliação de 
métodos de controle ou erradicação de espécies exóticas invasoras; 

o Estudos diagnósticos, prognósticos e impactos acerca da visitação objetivando o seu 
ordenamento e melhoria, assim como estudos da percepção do visitante, dentre outros; 

o Estudos que avaliem o impacto das ameaças e/ou pressões sobre a biodiversidade da UC, tais 
como: caça, fogo, tráfico de animais, extração desordenada de plantas, retirada ilegal de 



madeira, pecuária, agricultura, silvicultura, espécies exóticas invasoras, dentre outras; e 
identificação de práticas alternativas, benéficas e sustentáveis a serem incentivadas no entorno; 

o Estudos que subsidiem a consolidação, ampliação e/ou implantação de corredores ecológicos; 

o Estudos que propiciem a implementação de Planos de Ação Nacional que contemplam espécies 
ameaçadas encontradas na UC;  

o Estudos acerca da sociobiodiversidade e socioeconomia no entorno e na região da UC; 

o Estudos que contribuam com a conservação de espécies bandeiras na UC, tais como: o pau-
brasil (Caesalpinia echinata); a perereca verde (Hylomantis áspera); a perereca-folha 
(Phyllomedusa burmeisteri); o mutum-do-sudeste (Crax blumembachii), o gavião-real (Harpia 
harpyja) e a anta (Tapirus terrestris). 

 Os pesquisadores serão informados quanto às áreas geográficas de interesse para a UC, regras de 
utilização da infra-estrutura para pesquisa, cuidados com retirada de armadilhas, iscas, e outros 
instrumentos, mínimo impacto e relação com visitantes. 

C. Acompanhar e fiscalizar as atividades dos projetos de pesquisa na UC, assim como seus resultados: 

 O mau uso de licenças, sua ausência ou qualquer outra anormalidade constatada no desenvolvimento 
de pesquisas efetuadas pelos pesquisadores, deverão ser apuradas para a posterior tomada das 
medidas cabíveis, de acordo com a legislação vigente; 

 Os dados sobre pesquisas realizadas e em andamento deverão ser coletados e sistematizados pelo 
responsável pela ATPM, sob orientação da Área Temática de Geoprocessamento, com a finalidade de 
alimentar o SIG-PNPB; 

 Deverá ser solicitado aos pesquisadores que informem, no ato da autorização do projeto de pesquisa, 
a localização mais exata possível da área de estudo no interior do PNPB e após as coletas, as 
coordenadas mais exatas possíveis dos pontos de coleta; 

 Os pesquisadores deverão, sempre que necessário, ser orientados e/ou acompanhados na escolha de 
pontos de coleta e áreas de estudo para garantir o efetivo georreferenciamento destes locais; 

 Os relatórios, dissertações, teses, artigos e outros produtos dos Projetos de Pesquisa realizados na 
UC, incluindo todos os trabalhos citados nas Referências Bibliográficas deste Plano, deverão ser 
organizados de forma que estejam disponíveis para consulta na sede da Unidade de Conservação. 

D. Estabelecer e fortalecer parcerias para a realização de pesquisas com foco nas necessidades de manejo 
do PNPB. 

E. Divulgar para as Instituições de ensino e pesquisa a estrutura de apoio à pesquisa da UC, o suporte que a 
equipe da unidade disponibiliza e as condições de acesso à UC, de modo a atrair grupos de pesquisas. 

F. Incentivar e/ou promover seminários e outros eventos com a participação de pesquisadores, para 
apresentação da produção científica do PNPB e discussão das implicações para o manejo da Unidade. 

G. Consolidar e disponibilizar informações sobre a UC e região, potencializando as pesquisas futuras 

H. Identificar e buscar recursos e parcerias para fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisas para o 
PNPB e as ações de monitoramento. 

I. Propor e implementar ações de monitoramento: 

 As ações devem ser voltadas para avaliação da gestão da UC, da conservação da biodiversidade e de 
processos naturais, análise dos impactos da visitação e de outras atividades dentro do Parque e no 
entorno; 

 Deverão ser viabilizados projetos de monitoramento por meio de parcerias, tanto na sua elaboração 
como na sua implantação; 

 A implementação dos trabalhos de monitoramento deverá prever o apoio de integrantes dos 
programas de monitores, estagiários, voluntários e comunitários locais; 



 Estudos sobre o público visitante do PNPB deverão ser realizados em conjunto com a Área Temática 
de Uso Público, de forma continuada, com a finalidade de subsidiar o manejo da UC e a adequação 
das estruturas e normas das diversas áreas estratégicas; 

 Estas ações deverão quantificar e qualificar os visitantes do PNPB, quanto a variações de intensidade 
da visitação ao longo do ano, local de origem, meio de  conhecimento sobre o Parque, nível de 
satisfação após a visita, percepção dos valores protegidos na Unidade e sua importância, impactos 
ambientais decorrentes da visitação, entre outros aspectos pertinentes ao tema; 

 Deverá ser elaborado e implantado para a UC um Programa de Monitoramento da Biodiversidade, que 
incorpore as ações já previstas nos PAN, garantindo sua continuidade e efetividade por longo prazo; 

 Os processos erosivos, em especial nas áreas de uso público, deverão ser monitorados a fim de 
subsidiar ações de manejo, em conjunto com a Área Temática de Uso Público; 

 Elaborar e a implementar um plano de conservação para a espécie pau-brasil (Caesalpinia echinata) 
dentro da UC; 

 Criar um programa de levantamento e monitoramento de populações das espécies bandeira do PNPB, 
em consonância com os PAN já existente para as espécies;  

 Utilizar as saídas a campo de qualquer natureza (fiscalização, uso público, monitoramento de 
fauna/flora), para a coleta de informações sobre a presença e frequência da biodiversidade observada. 

J. Criar uma câmara técnica de pesquisa e monitoramento dentro do conselho consultivo da UC. 

 
4.3.4. Programa de Uso Público 

Desafio de Gestão 

Estruturar e manter o PNPB em condições adequadas para recepção de visitantes, garantindo uma visitação 
segura, responsável, que evite danos à Unidade de Conservação, promova experiências positivas no ambiente 
natural, provocando uma impressão profunda e positiva, que sensibilize o visitante sobre a importância da 
conservação do meio ambiente como um todo e do PNPBem particular. 

Descrição do desafio: Estruturar e implementar Programa de Uso Público para atrair e atender 
satisfatoriamente os visitantes, proporcionando experiências recreativas e educativas com segurança, que 
incluam a interação com o meio biótico e abiótico do Parque de forma a promover a sensibilização para a 
importância da conservação da biodiversidade. 

Perspectiva do BSC: Usuários / Clientes 

Área do Diagnóstico: Uso Público 

Resultados esperados 

 Estrutura adequada para visitação; 

 Visitação controlada e segura; 

 Impacto negativos da visitação sobre os recursos naturais mantidos em níveis mínimosfrente aos 
impactos positivos; 

 Visitantes bem informados, satisfeitos e sensibilizados; 

 Unidade de Conservação conhecida e valorizada pela população. 

Indicadores 

 Número de estruturas de apoio adequadas à visitação implantadas; 

 Número de estruturas de apoio à visitação consideradas necessárias e ainda não implantadas; 

 Porcentagem de serviços de apoio à visitação considerados passíveis de terceirização sob concessão, 
permissão ou autorização; 

 Percentual de estruturas de apoio à visitação em estado satisfatório de conservação; 



 Percentual de visitantes satisfeitos com a experiência de visitação a cada um dos atrativos do Parque 
e ao Parque como um todo; 

 Variação positiva da receita obtida com a visitação, 

 Número de visitantes por ano a cada atrativo e ao Parque como um todo; 

 Número de dias por ano com o Parque aberto para visitação 

 Número de estruturas da visitação construídas e em funcionamento; 

 Número de atividades educativas existentes na UC; 

 Número de visitas de grupos escolares; 

 Áreas visitadas minimamente impactadas 

Atividades 

A. Estabelecer a Área Temática de Uso Público – ATUP - para acompanhar as atividades e articular ações 
voltadas ao aprimoramento e implantação das atividades de visitação ao PNPB. 

 Um servidor deverá ser nomeado responsável pela Área, não necessitando dedicação exclusiva, 
devendo participar nos programas de proteção relacionados ao controle de uso público eatuar 
parcialmente em outros setores, conforme demanda da UC; 

 O servidor responsável deverá ter, preferencialmente, experiência com visitação em parques ou 
ecoturismo e deverá participar constantemente de atualizações/capacitações relacionadas ao tema; 

 A ATUP deverá ser apoiada pelas demais AT e setores para o desenvolvimento das atividades, 
como Proteção, Sensibilização Ambiental, Pesquisa e Monitoramento, entre outros; 

B. Executar e atualizar anualmente/periodicamente o Plano de Uso de Público, que inclua, além dos itens já 
definidos neste Plano de Manejo: atrativos e roteiros de visitação, atividades a serem realizadas, Número 
Balizador da Visitação – NBV - para cada roteiro/ atrativo (conforme o Roteiro Metodológico para Manejo 
de Impactos da Visitação, ICMBio 20114), infraestrutura (placas, mirantes, trilhas, centro de visitantes, etc.) 
necessária à realização das atividades, funcionamento do uso público, manejo de impacto da visitação, 
dentre outros, observando também a: 

 implantação de trilhas interpretativas apropriadas para visitantes de acordo com diferentes idades, 
interesse e capacidades físicas; 

 utilização de área de concentração de árvores de pau-brasil para a visitação educativa focada na 
espécie; 

 utilização de algumas estradas internas da UC como ciclovias, a fim de possibilitar uma forma 
alternativa de acesso dos visitantes aos atrativos, que não por veículo motorizado. 

C. Elaborar e implementar projetos específicos para as estruturas a serem implantadas para a visitação. 

 A elaboração dos projetos poderá ser realizada por meio da contratação de técnico ou empresa 
especializada ou pela própria equipe do ICMBio, ou ainda por uma combinação de mão de obra 
própria e contratada. 

D. Realizar, conforme Roteiro Metodológico para Manejo de Impacto da Visitação (ICMBio, 2011), estudos 
periódicos para determinação e avaliação do NBV dos  atrativos do parque. 

 O NBV deverá levar em consideração a segurança e conforto do visitante, a conservação da 
natureza e os aspectos sanitários e de conservação da infraestrutura; 

 Os projetos específicos deverão conter estratégias que contemplem as diversas atividades 
previstas neste Plano de Manejo. 

E. Elaborar, em conjunto com a Área Temática de Geoprocessamento, material descritivo sistematizado, 
mapa em escala adequada com atrativos e trilhas do Parque para divulgação das atividades definidas. 

                                                      
4Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio (2011) Roteriro Metodológico para Manejo de 
Impactos de Visitação com enfoque na experiêrncia do visitante e na proteção dos recursos naturais e culturais. Disponível 
em: http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/roteiro_impacto.pdf (Acesso em 09/04/2014). 



O conjunto dos materiais e mapas terá que contemplar informações sobre os atrativos, os equipamentos 
(trilhas, centro de visitantes, etc.), os procedimentos e as normas para a visitação e o monitoramento dos 
impactos. 

F. Promover a divulgação do PNPBcomo local de lazer e conhecimento em contato com a natureza e de suas 
atividades específicas. 

 A divulgação poderá ocorrer por meio de: 

o folhetos e material educativo com informações sobre o PNPB; 

o articulações para inserir o PNPBem revistas de turismo, de ecoturismo, sítios eletrônicos 
temáticos; 

o criação de uma página eletrônica para divulgação no PNPB; 

o envio da agenda das atividades e notícias sobre as atividades realizadas aos responsáveis 
pela manutenção da página do PNPB na internet; 

o divulgação das informações sobre o PNPBem diferentes mídias como páginas de aventura na 
internet, fóruns, secretarias de Turismo do Estado e dos Municípios da região, roteiros 
oficiais, redes de hotéis, comunicação comunitária, etc. 

G. Elaborar e implementar um plano de monitoramento de impacto da visitação e das atividades de uso 
público e monitoramento e manutenção das trilhas e atrativos do PNPB. 

  Estruturar o manejo de impactos da visitação do PNPB, definindo os “Limites Aceitáveis de 
Câmbio”- LAC (Roteiro Metodológico para Manejo de Impacto da Visitação ICMBIO, 2011), os 
indicadores e critérios de monitoramento, garantindo assim uma melhor qualidade do ambiente e 
da experiência do visitante; 

 Deverá ser realizada a aferição periódica do nível de satisfação dos visitantes, e feita a proposição 
de medidas de adequação das atividades; 

 Deverá ser criado um registro de acidentes para monitorar a segurança do visitante; 

 Sempre que necessário, deverá ser realizada a reestruturação e recuperação de trechos das trilhas 
que oferecem riscos, ou ser implantado traçado alternativo; 

H. Articular junto ao setor de turismo do município um roteiro turístico histórico-cultural e ambiental integrado 
aos roteiros já existentes no município de Porto Seguro. 

I. Prever programas de subsídios para as atividades de Uso Público, os quais deverão ser discutidos pela 
equipe da UC e formalizados por meio de portaria. 

J. Viabilizar a concessão e/ou terceirização de serviços de apoio à visitação no PNPB, conforme demandas 
da UC. 

K. Controlar o acesso de visitantes às portarias do Parque e estabelecer um sistema de cobrança de ingresso 
para as atividades de visitação ao PNPB. 

 Deverá ser mantido, nas portarias do PNPB,um cadastro atualizado de agências de turismo e de 
condutores autônomos autorizados para controle das atividades; 

 As portarias poderão ser operadas por meio de terceirização ou delegação de serviços; 

 Os ingressos e taxas deverão ser cobrados conforme o estabelecido em Portaria do MMA ou de 
acordo com novos atos normativos que a sucedam; 

 O terceirizado ou quem receber a delegação dos serviços será responsável pelo levantamento 
estatístico de visitação que deverá ser realizado diariamente, devendo enviar os dados brutos e 
analisados à gestão da Unidade, com periodicidade estabelecida pelo PNPB; 

 O sistema de aquisição de ingressos, agendamento e controle de visitação poderá ser 
desenvolvido por meio da contratação de técnico ou instituição especializada; 

 Recomenda-se que o sistema seja informatizado com equipamentos eletrônicos que permitam 
registros no ato da compra do bilhete, no acesso de entrada e na saída do visitante, permitindo 
ainda o pagamento antecipado de ingressos pela internet; 



 O sistema deverá permitir o controle dos limites de NBV das trilhas e atrativos e o 
acompanhamento do registro da informação de venda e uso dos bilhetes, tanto pelos terceirizados, 
quanto pelos responsáveis pelo serviço delegado e pela administração da unidade; 

 A venda de ingresso poderá ser realizada em pontos autorizados, credenciados pela administração 
do Parque ou concessionário, ou ainda via internet. 

L. Elaborar e implantar projeto de sinalização no PNPB. 

 O projeto de sinalização do PNPB poderá ser contratado junto a técnico ou instituição especializada 
ou executado por equipe própria do ICMBio; 

 O projeto deve contemplar a sinalização indicativa, informativa e interpretativa, observando as 
normas estabelecidas pelo ICMBio e em outros projetos específicos da mesma instituição para a 
interpretação dos recursos naturais e histórico-culturais; 

 O projeto de sinalização deve contemplar também placas que sinalizem os limites da Unidade, 
além das placas que informem quanto às normas e as ações a serem seguidas, voltadas à 
proteção do PNPB, os roteiros de visitação, distâncias, graus de risco e dificuldades, bem como 
orientações técnicas para escolha do roteiro; 

 Os atrativos autoguiados só poderão ser abertos à visitação após estarem devidamente sinalizados 
eadequados para que ofereçam segurança ao visitante e ao ambiente natural; 

M. Elaborar projeto e implantar folhetaria para divulgação permanente de informações aos visitantes. 

 A folhetaria deverá incluir roteiros de visitação, oportunidades de passeios existentes, taxas, 
normas e restrições, sendo que o material deverá ser disponibilizado em locais estratégicos 
(portarias, centros de visitantes, camping etc.); 

 A divulgação poderá ser feita por meio de comunicação direta pelos funcionários ou cartazes, 
cartilhas, vídeos, folhetos, página na internet ou qualquer outra forma de divulgação julgada cabível 
pela gestão do PNPB; 

 As informações devem ser elaboradas de forma a gerar a sensibilização dos visitantes quanto à 
sua segurança, contendo informações sobre roupas, calçados e outros itens adequados para a 
realização de atividades dentro do PNPB e riscos presentes no convívio em ambiente natural; 

 As informações deverão estar em consonância com o Projeto de Sensibilização Ambiental. 

N. Elaborar e implantar um programa de atendimento aos visitantes. 

 Deverá ser elaborado um guia de procedimentos para as atividades de visitação realizadas no 
interior do Parque, que contemple a normatização e a regulamentação das atividades de visitação, 
voltado para a orientação de servidores, funcionários conveniados, terceirizados, permissionários, 
concessionários e condutores. 

 A capacitação para servidores, funcionários conveniados, condutores, permissionários, autorizados 
e concessionários deverá abranger informações quanto à interpretação ambiental, monitoramento 
de impactos, conduta de mínimo impacto, relações humanas, primeiros socorros e outras temáticas 
correlacionadas. 

 Periodicamente deverá ser aplicado um nivelamento sobre os procedimentos e normas das 
atividades de visitação para servidores, funcionários conveniados, condutores, terceirizados, 
permissionários, autorizados e concessionários. 

 A capacitação dos condutores deverá ser viabilizada por meio de parcerias para promoção de 
cursos reconhecidos pelo ICMBio e pelo Ministério do Turismo e de normatização específica desta 
função. 

 Os condutores deverão estar tecnicamente capacitados para interpretação das temáticas definidas 
para os atrativos a serem guiados, sejam elas ambientais e/ou histórico-culturais, bem como para 
primeiros socorros; 

 Condutores, monitores e voluntários que atuam no atendimento ao público deverão ser 
periodicamente avaliados. 

 Deverá ser implantada e mantida uma caixa de sugestões, comentários e reclamações dos 
visitantes. 



O. Elaborar e implantar projeto específico para a construção do Centro de Visitantes. 

P. Elaborar e implantar projeto de exposições (fixas e temporárias) para o Centro de Visitantes. 

4.3.5. Programa de Integração com a Região da UC 

Subprograma Divulgação e Comunicação 

Desafio de gestão 

Divulgar e discutir com a comunidade os valores socioambientais e turísticos do PNPB, ressaltando a 
perspectiva histórico-cultural do entorno e sua inserção na identificação como comunidade. 

Descrição do desafio: Divulgar os valores socioambientais e turísticos do PNPB para a região do entorno 
com vistas a promover uma maior identidade entre esta e o Parque. 

Perspectiva do BSC: Usuários / Clientes e Governo e Sociedade 

Área do Diagnóstico: Meio Socioeconômico e Uso Público 

Resultados esperados 

 PNPB melhor conhecido, valorizado e integradocom a população local. 

Indicadores 

 Número de materiais de divulgação produzidos. 

 Número de oficinas/palestras realizadas nas comunidades. 

 Número de visitas realizadas ao Parque pela população do entorno. 

 Número de visitas/acessos ao website criado. 

 Número de visitas realizadas. 

 Número de atividades integradas entre a população do entorno e o PNPB 

Atividades 

A. Realização de oficinas e palestras para obtenção de elementos ícones de identificação e conhecimentos 
das comunidades com o PNPB. 

B. Elaboração de cronograma para palestras periódicas nas comunidades do entorno, montagem de 
exposições de painéis informativos/ educativos com as comunidades anualmente. 

C. Criação e manutenção, pelo setor responsável no ICMBio, de sítio eletrônico específico sobre o PNPB, 
ressaltando suas características socioambientais, histórico-culturais e situacionais. 

D. Promover a divulgação da UC em jornais, programas de rádio e outros meios de comunicação; 

E. Participar de atividades sócio-culturais junto às comunidades do entorno sempre que oportuno; 

F. Importante trazer as comunidades para dentro do PARNA para a realização de atividades e/ou integração 
por meio de serviços e empregos  

Subprograma Sensibilização Ambiental 

Desafio de gestão 

Estimular atividades de sensibilização voltadas à formação de uma ética ambiental e interpretação do meio 
ambiente, valorizando o PNPBcomo um espaço natural privilegiado, pertencente à sociedade. 

Descrição do Desafio 

Realizar atividades que integrem a UC no contexto educacional e vivencial da região, sensibilizando esta 
população sobre questões ambientais atuais. 



Perspectiva do BSC: Aprendizagem / Conhecimento 

Área do Diagnóstico: Meio Socioeconômico  

Resultados Esperados 

 Unidade de Conservação valorizada e utilizada – no âmbito do plano de manejo - pela comunidade; 

 Público-alvo do programa com uma conduta consciente em relação ao meio-ambiente e 
potencialmente capaz de tornar-se parceiro e difusor desta conduta; 

 Escolas do entorno utilizando a UC como espaço natural educacional; 

Indicadores 

 Número de projetos de sensibilização ambiental implementados; 

 Número de escolas e comunidades atendidas; 

 Número de materiais de sensibilização ambiental elaborados; 

 Número de eventos promovidos voltados à sensibilização ambiental.] 

 Número de parcerias realizadas(?) 

Atividades 

A. Estabelecer a Área Temática de Sensibilização Ambiental - ATSA. 

 Um servidor deverá ser nomeado como responsável pela ATSA, podendo atuar parcialmente em 
outros setores, conforme demanda da UC. 

B. Firmar parcerias para a realização de atividades de Sensibilização e Informação Ambiental na Unidade. 

 Deverão ser identificadas e estabelecidas parcerias com universidades locais, ONG e outras 
instituições que tenham interesse e potencial em desenvolver o Programa de Sensibilização 
Ambiental. 

 Os trabalhos desenvolvidos pelos parceiros deverão ocorrer em conjunto ou supervisionados pelo 
Parna do PauBrasil. 

C. Elaborar e implantar um Projeto de Sensibilização Ambiental para a UC. 

 O projeto poderá incluir visitas monitoradas de escolas,comunidades do entorno e dos municípios 
próximos, gincanas ambientais, confecção de jogos de temática relacionada ao Parque, produtos de 
ducomunicação. 

 O Projeto deverá ser dirigido às comunidades do entorno da UC, enfocando a sua importância e o 
patrimônio natural por ela protegida e aos seus visitantes. 

 Poderá ser contemplado o envolvimento de agentes multiplicadores das próprias comunidades com o 
objetivo de ampliar a abrangência do Projeto. 

 Deverá ser prevista a realização de oficinas, palestras, cursos, treinamentos e outros eventos, para os 
agentes multiplicadores e comunidades. 

 Escolas e outras instituições da sociedade civil organizada devem ser objeto estratégico do Projeto. 

 Deverão ser previstas reuniões de orientação junto às comunidades locais, acerca do uso consciente 
dos recursos naturais, bem como boas práticas de manejo ambiental. 

 Deverá ser proposto um programa de educação nas escolas do entorno da UC, direcionado para a 
divulgação dos atributos do Parna do PauBrasile para a preservação da fauna e flora, com 
participação da equipe gestora; 

 Propor treinamento/capacitação de professores da rede municipal e estadual atuantes no município de 
Porto Seguro. 

 Realizar continuamente campanhas educativas voltadas aos moradores do entorno, visando promover 
a sensibilização sobre a UC e sua importância, buscando estimular a mudança de comportamento em 



relação, especialmente ao uso do fogo para limpeza de terreno; à caça de animais silvestres; à 
extração de produtos vegetais, aos agrotóxicos, dentre outros; 

D. Elaborar material educativo, informativo e de divulgação da UC. 

 Os conteúdos deverão estar adaptados às especificidades de cada público alvo e/ou localidade. 

 Os materiais educativos deverão ser utilizados nos eventos promovidos pelo Parque e disponibilizados 
para venda e/ou distribuição nos Centros de Visitantes, portarias e áreas de camping. 

E. Desenvolver atividades culturais voltadas ao público infanto-juvenil abordando as questões ambientais 
podendo utilizar para tal a infraestrutura da UC.  

F. Elaborar calendário de eventos, palestras, visitas orientadas, cursos, oficinas e outros. 

 Os principais eventos culturais regionais e datas comemorativas relativas ao meio ambiente deverão 
ser considerados, entre eles: Dia da Árvore, Dia da Água, Dia da Mata Atlântica, Semana do Meio 
Ambiente, Dia do Pau Brasil, aniversário do Parna do PauBrasil e outros, na elaboração do 
calendário, como oportunidades para aplicação das atividades de sensibilização ambiental. 

 O período de férias escolares também deverá ser considerado para a promoção de visitas orientadas 
com os jovens das comunidades. 

G. Estimular escolas a promoverem visitas orientadas ao Parna do PauBrasil. 

 As visitas deverão ter caráter educativo e de sensibilização às questões ambientais. 

 O público deverá incluir os alunos, professores e demais colaboradores . 

 As visitas deverão ser agendadas previamente. 

 Os professores deverão ser previamente preparados para o aproveitamento da infraestrutura do 
Parque em suas atividades. 

H. Organizar visitas orientadas de lideranças comunitárias e outros segmentos ou grupos interessados ao 
Parna do PauBrasil. 

 As visitas deverão ser organizadas dentro do calendário de eventos e acompanhadas sempre que 
possível por servidores do Parque. 

 O objetivo das visitas deverá ser o conhecimento da UC e de seus principais atributos, visando o pleno 
entendimento do público-alvo sobre a necessidade de sua conservação.  

Subprograma Gestão Participativa 

Desafio de gestão 

Desenvolvera gestão participativa de forma eficiente e eficaz. 

Descrição do Desafio 

 Garantir a eficiência e a perenidade da gestão participativa. 

Perspectiva do BSC: Usuários / Clientes e Processos Internos. 

Área do Diagnóstico: Meio Socioeconômico. 

Resultados Esperados 

 Conselho Consultivo fortalecido e atuante 

 Participação efetiva em conselhos e fóruns de diálogo 

Indicadores 

 Percentual de participação dos conselheiros em reuniões; 

 Número de Câmaras Técnicas e Grupos de trabalho atuantes e com resultados conclusos; 

 Percentual de participação dos conselheiros em capacitações; 



 Percentual de participação nos conselhos e fóruns dos quais o Parna do PauBrasilfaz parte 

Atividades 

A. Fortalecer e manter o funcionamento regular (regularidade e periodicidade das reuniões) do Conselho 
Consultivo da UC.  

 Capacitar continuadamente os conselheiros do Conselho Consultivo do Parque; 

 Promover reuniões regulares do Conselho Consultivo do Parque. 

B. Participar de fóruns regionais como o Conselho do Mosaico do Extremo Sul, subcomitê RBMA, comitê 
RBMA, CODEMA, entre outros. 

C. Incentivar a aproximação de outros atores sociais da região (Poder Público e sociedade civil) para garantir 
a representatividade e legitimidade do Conselho Consultivo do Parna do PauBrasil. 

Subprograma Voluntariado 

Desafio de gestão 

Viabilizar experiências de voluntariado no Parna do PauBrasil. 

Descrição do Desafio 

Viabilizar experiências de voluntariado no Parna do PauBrasilem áreas diversas como Uso Público, 
Proteção,Pesquisa, dentre outras. 

Perspectiva do BSC: Aprendizagem / Crescimento 

Área do Diagnóstico: Meio Socioeconômico, Uso Público e Proteção 

Resultados esperados 

 Participação da sociedade na gestão do Parna do PauBrasil por meio do trabalho voluntário 

 População participando como corresponsável nas ações do Parna do PauBrasil 

Indicadores 

 Número de voluntários atuantes na brigada contra incêndios; 

 Número de voluntários atuantes nas atividades de Uso Público; 

 Número de mutirões realizados; 

 Número de voluntários atuantes no Parque/ano; 

Atividades: 

A. Estruturar e executar um Programa de Voluntários do Parque de acordo com a legislação vigente. 

 As Áreas Temáticas do Parna do PauBrasil deverão ser estruturadas para receber os voluntários. 

 O Programa deverá ser divulgado na região e no Estado. 

 A participação dos voluntários deverá ser formalizada, certificando-os pela sua participação, de acordo 
com as normas vigentes. 

 Os voluntários poderão desenvolver suas atividades nas áreas temáticas e setores do Parna do 
PauBrasil que mais se adequarem ao seu perfil, conforme necessidade da gestão da UC ou do 
responsável pela AT. 

 Os voluntários auxiliarão na implantação das atividades previstas neste Plano de Manejo, tais como 
monitoramento ambiental, combate a incêndios, acompanhamento de pesquisas, recepção e 
orientação de visitantes, atividades de educação ambiental, mutirão para manutenção de trilhas, 
dentre outras. 

 Os voluntários deverão ser capacitados para exercerem as atividades para as quais forem designados, 
devendo ser supervisionados por servidor do Parque. 



 O termo de adesão do voluntário deverá identificar seu perfil, o horário e a rotina de trabalho que ele 
poderá desenvolver com identificação de seu supervisor. 

B. Capacitar voluntários para auxiliar no caso de combate a incêndios. 

Subprograma Incentivos a Alternativas de Desenvolvimento 

Desafio de Gestão 

Incentivar a diversificação de alternativas de desenvolvimento econômico no entorno com mínimo impacto ao 
meio ambiente, identificando potencialidades para geração de emprego e renda. 

Descrição Desafio 

 Incentivar o desenvolvimento sustentável da região do entorno do Parna do PauBrasil como estratégia de 
ampliação da proteção da UC e dos recursos naturais regionais 

Perspectiva do BSC: Governo / Sociedade 

Área do Diagnóstico: Meio Socioeconômico 

Resultados Esperados 

 Adoção, pelas comunidades do entorno, de práticas que possam gerar renda, minimizando os 
impactos sobre os recursos naturais da região; 

Indicadores 

 Número de propriedades do entorno do Parna do PauBrasil registradas no Cadastro Ambiental Rural; 

 Número de agricultores que utilizam técnicas agroecológicas e orgânicas de produção; 

 Número e área de RPPN implementadas; 

 Número de iniciativas sustentáveis desenvolvidas na região; 

 Número de cursos e oficinas de capacitação em alternativas de desenvolvimento sustentável 
realizadas pelo Parque ou por meio de parcerias; 

 Número de moradores do entorno do Parna do PauBrasil com participação nos cursos e oficinas 
promovidos pelo Parque ou por meio de parcerias; 

 Número de projetos sustentáveis desenvolvidos na Zona de Amortecimento. 

Atividades 

A. Apoiar a criação e a implementação de RPPN no entorno da UC. 

B. Apoiar a implantação de atividades produtivas de baixo impacto no entorno da UC, incluindo o uso de 
técnicas agroecológicas e orgânicas de produção. 

C. Exigir a manutenção e a restauração das Áreas de Proteção Permanente – APP e de Reserva Legal – RL 
na ZA do PNPB. 

D. Promover a criação de oportunidades de trabalho para prestação de serviços voltados ao uso público do 
Parque. 

E. Incentivar e apoiar o desenvolvimento do turismo ecológico nas propriedades do entorno do Parque como 
forma de criar estratégias para a geração de renda para as comunidades do entorno;  

 Buscar a inclusão das áreas com práticas produtivas de baixo impacto (fabricação de polpas de frutas, 
sistemas agroflorestais, produção de chocolate etc.) nos roteiros turísticos.  

F. Incentivar e apoiar as iniciativas de melhoramento no manejo das criações a fim de minimizar a predação 
por carnívoros silvestres e garantir a preservação dos mesmos.  

G. Incentivar a implantação da cadeia de restauração nas comunidades da ZA. 



H. Desenvolver e implementar um projeto de turismo para o entorno da UC. 

 Deverão ser incentivadas as atividades econômicas relacionadas ao turismo e ao Parque como 
alternativa de geração de renda para as comunidades. 

 Deverá ser estimulada e apoiada a capacitação dos profissionais envolvidos com o turismo para 
possibilitar a inclusão, entre suas atividades, de roteiros de ecoturismo. 

 Deverão ser realizados, conforme avaliação da demanda pela UC, cursos para capacitação de 
condutores de visitantes. 

 Deverão ser identificadas, em conjunto com instituições parceiras, áreas com potencial para atividades 
de ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura e turismo histórico-cultural na região. 

 Deverá ser articulado com o Sebrae e outros parceiros o desenvolvimento de ações de estímulo ao 
pequeno comércio de apoio à visitação e instalação de meios de hospedagem. 

 Deverão ser estimulados os projetos sobre a produção de artesanato ambientalmente sustentável 
pelas comunidades do entorno, que divulguem a cultura e agreguem renda a estas comunidades.  

 

4.3.6. Programa de Proteção 

Desafio de Gestão 

Estabelecer as ações necessárias para garantir a preservação e conservação dos ecossistemas, dos recursos 
naturais e paisagísticos do Parna do PauBrasil e sua Zona de Amortecimento, em especial das espécies 
ameaçadas e dos recursos hídricos, através de ações de fiscalização, preparação para atendimento a 
emergências, prevenção e combate a incêndios florestais, integradas às outras Áreas Temáticas da unidade. 

Descrição do desafio 

Atuar preferencialmente por meio de ações preventivas, visando à proteção da UC 

Perspectiva do BSC: Governo e Sociedade 

Área do Diagnóstico: Meio Físico, Meio Biótico, Meio Socioeconômico e Uso Público 

Resultados esperados 

 Área Temática de Proteção do Parna do PauBrasilinstalada, devidamente equipada e funcionando; 

 Servidores capacitados para as atividades propostas; 

 Sistema de proteção operando adequadamente, rotineiramente e de maneira integrada com todos os 
setores da UC em seu interior e em sua Zona de Amortecimento; 

 Diminuição significativa de ocorrência de caça; 

 Espécies exóticas e invasoras erradicadas ou controladas de acordo com orientações técnicas; 

 Áreas degradadas recuperadas ou em processo de recuperação; 

 Atividades ilícitas coibidas; 

 Incidência de incêndios florestais diminuída; 

 Propriedades e empreendimentos no entorno adequadas à legislação ambiental e normas da UC; 

Indicadores 

 Número de autos de infração decadentes; 

 Número e periodicidade de patrulhas atuando; 

 Número de operações específicas realizadas; 

 Número de trilhas não autorizadas detectadas em uso; 

 Número de acampamentos de caçadores encontrados; 

 Número de caçadores encontrados;  



 Número de ações de controle de espécies invasoras e erradicação de exóticas; 

 Área total objeto de programas de controle ou erradicação de invasoras e exóticas; 

 Número de espécies invasoras ou exóticas controladas ou erradicadas; 

 Número de ocorrências de incêndios e queimadas detectadas na UC/ano; 

 Percentual de redução de ocorrências de incêndios no Parna do PauBrasil; 

 Área do Parna do PauBrasilatingida por incêndios. 

Atividades 

A.  Estabelecer a Área Temática de Proteção - ATPRO - da UC para planejar e avaliar as atividades e articular 
ações previstas neste Programa e Plano de Proteção. 

 A ATPRO será constituída de dois setores: Setor de Fiscalização e Setor de Prevenção e Combate a 
Incêndios. 

B. Executar e atualizar anualmente o Plano de Proteção, estabelecendo rotinas (procedimentos) de 
fiscalização e de rondas periódicas, a fim de evitar a caça, a retirada de produtos e subprodutos florestais, 
o desmatamento, o uso não ordenado dos recursos hídricos, invasões, etc. 

C. Promover campanhas educativas, direcionadas a estudantes e moradores do entorno do Parna do 
PauBrasil, alusivas aos incêndios florestais, à caça, ao tráfico de animais silvestres, ao desmatamento e 
aos demais ilícitos e suas conseqüências diretas e indiretas no Parque e entorno; 

D. Fortalecer as parcerias com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o Batalhão de Polícia Militar, 
Batalhão de Polícia Ambiental, Ibama, Corpo de Bombeiro, Defesas Civis para viabilizar a continuidade das 
ações conjuntas previstas no Programa de Proteção. 

E. Formar e manter equipe com atribuição de fiscalização e de apoio, necessária para executar 
adequadamente as ações previstas neste Programa e no Plano de Proteção. 

 A escala de serviço deverá contemplar os finais de semana, feriados e horários especiais, respeitando 
a regulamentação do órgão gestor e a legislação específica vigente. 

F.  Estabelecer o Setor de Fiscalização que deverá coordenar, em conjunto com o responsável pela ATPRO, 
as ações e programas de fiscalização dentro da UC, na sua Zona de Amortecimento e entorno de 
atribuição da unidade. 

 Um servidor deverá ser nomeado como responsável pelo Setor de Fiscalização, podendo atuar 
parcialmente em outros setores, conforme demanda da UC. 

 Deverá ser promovida a capacitação de todos os servidores da unidade abordando os seguintes 
temas: fiscalização, utilização de aparelhos receptores de sistema de posicionamento por satélite e 
programa para tratamento dos dados coletados, curso de armamento e tiro e emprego de 
tecnologias de menor potencial ofensivo, abordagem, informática básica, curso de contenção de 
animais silvestres, primeiros socorros, atualização/interpretação sobre legislação ambiental, 
prevenção e combate a incêndios florestais e atendimento a emergências ambientais, entre outros. 

G. Planejar e executar as ações de fiscalização. 

 A fiscalização interna do Parna do PauBrasil se dará de acordo com o Plano de Proteção, que será 
atualizado a cada ano, mas principalmente nas seguintes formas: patrulhas ostensivas semanais 
com trajetos predeterminados, patrulhas a pé e motorizadas nas áreas de maior visitação e de 
acesso não autorizado.  

 O planejamento das operações de fiscalização do interior da Unidade e ZA deverá ser periódico, 
prevendo os recursos necessários para sua realização e observando as estratégias institucionais 
para a atividade. 

 O levantamento de informações, a fim de subsidiar a preparação de operações especiais, deverá ser 
realizado continuamente, principalmente visando coibir a caça, crimes contra a flora e a atuação nas 
regiões prioritárias a serem fiscalizadas. 



 Mensalmente deverá ser elaborada a rotina de fiscalização do Parna do PauBrasil mediante o uso de 
formulário estabelecido pelo órgão gestor da Unidade ou, na falta deste, outro elaborado pela própria 
UC, estabelecendo a escala de trabalho, equipamentos, participação de outras UC ou outras 
instituições.  

 O atendimento a denúncias específicas e solicitações de vistorias diversas deverá ser realizado, 
sempre que possível, dentro da rotina estabelecida e dos trajetos determinados para a fiscalização. 

 Deverão ser estabelecidas rotinas de fiscalização do Parque em conjunto com o responsável pela 
Área Temática de Uso Público, para orientar e monitorar a visitação e devem ser realizadas 
operações especiais de controle da visitação nos finais de semana, feriados e datas de grande 
visitação. 

 O apoio a projetos de pesquisa e rotinas de fiscalização interna no Parna do PauBrasil deverá ser 
estabelecido em conjunto com o responsável pela Área Temática de Pesquisa e Monitoramento para 
garantir o andamento adequado das pesquisas autorizadas. 

 Deverão ser identificados os pontos de acesso não autorizados  de animais domésticos visando à 
instalação de barreiras para contenção, sendo que o cercamento utilizado dependerá do tipo de 
acesso a ser coibido e deverá ocorrer logo após a regularização fundiária de cada propriedade 
localizada nos limites da UC. 

 A rotina de atividades de fiscalização nos fins de semana e feriados deverá ser mantida conforme 
normatização de horário dos servidores do órgão gestor da unidade. 

H. Estabelecer um Setor de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e um servidor deverá ser nomeado 
como responsável pelo Setor, não necessitando dedicação exclusiva. 

 Identificar locais e implantar torres de observação de incêndios em pontos estratégicos da UC, visando 
possibilitar a triangulação destes no foco de incêndio.  

 Manter atualizado e implementar anualmente um Plano de Ação para Prevenção e Combate a 
Incêndios Florestais no Parna do PauBrasil. 

 O Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais deverá priorizar as ações de prevenção. 

 Articular ações de prevenção e combate a incêndios junto aos parceiros locais (empresas particulares, 
RPPN, corpo de bombeiros, prefeituras, Ibama, etc). 

 Realizar a manutenção constante de aceiros do Parna do PauBrasil. 

 Realizar atividades de prevenção aos incêndios, quais sejam: 1) verificação dos alertas de focos de 
calor; 2) orientação técnica e educativa para a comunidade do entorno sobre o impacto dos 
incêndios nos ecossistemas da região; e 3) divulgar práticas culturais alternativas ao uso do fogo 
para limpeza de terreno. 

 Contratar e gerenciar brigada de prevenção e combate a incêndios florestais. 

 Os brigadistas deverão ser contratados para o período crítico do ano conforme definido no Plano, e 
estes devem prestar seus serviços para a proteção ambiental da Unidade, com ênfase na prevenção 
de incêndios.  

 Combater incêndios e diminuir o tempo para o primeiro combate. 

 Instalar sistema de comunicação eficiente que conecte os principais pontos de observação na UC;  

 Incentivar a investigação da relação entre os casos de incêndios florestais com eventos sócio-culturais 
locais e regionais; 

 Envolver e capacitar pessoas da população do entorno para participar da brigada voluntária; 

 Articular para que o aviso de queima controlada seja encaminhado à brigada municipal para que a 
queima seja acompanhada;  

 Estabelecer corresponsabilidade entre os proprietários e a administração do Parque no que diz 
respeito principalmente à confecção de aceiros e cercas. 

 Estabelecer procedimentos e métodos de combate e capacitação com padronização de equipamentos 
e conhecimentos com demais atores envolvidos. 

 Estabelecer, junto às propriedades da ZAe RPPN, brigadas capacitadas e operacionais. 



 Manter atualizado o mapeamento de pontos que permitam o pouso de aeronave em atendimento a 
emergências e rotas para combate a incêndios em áreas remotas seguindo orientações da Área 
Temática de Geoprocessamento. 

  Incluir o monitoramento de áreas de risco de ocorrência de incêndios na rotina das patrulhas 
ostensivas de fiscalização, quando esta atividade não acarretar prejuízos à ação de fiscalização. 

 Monitorar áreas críticas de ocorrência de incêndio, com destaque para aquelas descritas no Plano de 
Proteção. 

 

I. Desenvolver o planejamento e a recuperação das áreas degradadas da UC. 

 As áreas degradadas na UC deverão ser mapeadas sob a orientação da Área Temática de 
Geoprocessamento para atualização do SIG-Parna do PauBrasil. 

 A recuperação de áreas degradadas, incluindo retirada de espécies exóticas, exóticas invasoras e 
plantio de espécies autóctones deverá ser promovida de acordo com recomendações técnicas 
definidas em projetos previamente aprovados pela gestão do Parque. 

 Ações para recuperação de áreas degradadas poderão ser promovidas e apoiadas por mutirões de 
voluntários. 

 As áreas atingidas por incêndios ou queimadas deverão ser vistoriadas para avaliar a necessidade de 
implantar medidas de recuperação. 

 Avaliar técnicas de recuperação ambiental e incentivar pesquisas que visem à definição de ações para 
as Zonas de Recuperação. 

 Elaborar e implantar projetos de erradicação e/ou controle de espécies vegetais exóticas e exóticas 
invasoras.  

 Implantar projetos de erradicação e/ou controle de espécies animais exóticas. 

 Incentivar a implantação da cadeia de restauração nas comunidades da ZA. 

J. Promover fiscalização periódica na Zona de Amortecimento do Parna do PauBrasil. 

 A fiscalização da Zona de Amortecimento, observando as normas definidas para esta zona, dará 
prioridade ao cumprimento de exigências ambientais e legislação relativa às Áreas de Preservação 
Permanente (APP), às Reservas Legais (RL), ao uso de recursos naturais, em especial o uso da 
água, ao uso e comercialização de agrotóxicos, à exploração mineral, uso de lenha nativa, caça, ao 
licenciamento ambiental, poluição dos corpos d’água, entre outros que possam promover dano direto 
ao Parna do PauBrasil. 

 Analisar, em conjunto com a Área Temática de Pesquisa e Monitoramento, projetos de 
empreendimentos que possam afetar a biota da UC, em apoio aos órgãos ambientais licenciadores. 

 Acompanhar o cumprimento das condicionantes das licenças ambientais emitidas pelo órgão 
competente, com anuência ou ciência do Parna do PauBrasil. 

 Manter intercâmbio com demais órgãos do SISNAMA para evitar o licenciamento de atividades 
incompatíveis no entorno do Parque, divulgando as restrições de atividades na região.  

 Monitorar a ocorrência de incêndio. 

4.3.7. Programa de Operacionalização 

Desafio de Gestão: Garantir os meios necessários para execução e monitoramentodas atividades previstas 
nesse plano de manejo, incluindo ainda ações de estruturação e de implementação da UC. 

Subprograma de Consolidação Territorial 

Desafio de gestão 

Promover a consolidação territorial do Parque. 

Perspectiva do BSC: Governo e Sociedade 

Área do Diagnóstico: Situação Fundiária 



Resultados esperados 

 Parque com limites físicos identificados e demarcados; 

 Regularização fundiária concluída; 

 Indenização e escrituração das propriedades realizada. 

Indicadores 

 Porcentagem da área regularizadaanualmente; 

 Número de áreas de acesso aos atrativos adquiridas ou com situação legalmente definida; 

 Número de propriedades cadastradas e com processos de regularização abertos; 

Atividades 

A. Estabelecer uma equipe do Parna do PauBrasil para a Área Temática de Consolidação Territorial, a fim de 
planejar, avaliar as atividades e articular ações previstas juntamente com o Macroprocesso pertinente na 
sede. 

B. Apoiar a Coordenação Geral de Consolidação Territorial na regularização fundiária do Parna do PauBrasil: 

 Realizar levantamento cartorial e dominial para as áreas não regularizadas da UC. 

 Realizar a identificação de todas as propriedades que compõem a área do Parna do PauBrasil. 

 Reunir a documentação necessária para a abertura de processos fundiários junto a todos os 
proprietários. 

 Instruir processos para indenização de imóveis 

 Apoiar a avaliação dos imóveis incluídos no Parna do PauBrasil 

 Realizar ações discriminatórias administrativas e arrecadação de terras devolutas. 

 Realizar a identificação e conclusão das transferências das terras devolutas e de bancos federais para 
o órgão gestor do Parna do PauBrasil. 

C. Monitorar o estado de conservação dos marcos territoriais instalados e limites físicos da UC. 

 A integridade dos marcos, placas e cercas instaladas deverão ser acompanhadas por meio de 
vistorias periódicas e manutenção, quando necessário, com apoio dos demais setores Unidade. 

D. Implementar e manter sinalização em pontos estratégicos. 

E. Definir e elaborar a estratégia de indenização fundiária e medidas necessárias até sua concretização. 

 Os proprietários cuja documentação estiver habilitada deverão ser indenizados seguindo a definição 
das áreas prioritárias (uso público, áreas de ocorrência de espécies ameaçadas ou endêmicas, áreas 
mais antigas, áreas com moradores) 

 Deverão ser identificadas e acessadas as possíveis fontes de recursos para aquisição de terras. 

 Deverá ser viabilizado o acesso às áreas de visitação no interior da unidade, se necessário, por meio 
de aquisição de partes de propriedades localizadas fora dos limites da UC, ou mediante a utilização 
de instrumento legal como servidão. 

F. Realizar o levantamento e cadastramento das atividades econômicas atualmente realizadas dentro das 
propriedades não regularizadas e a avaliação do potencial de impactos dessas atividades. 

G. Identificar e estabelecer parcerias para propor alternativas de melhores práticas para as atividades 
econômicas atualmente realizadas nas propriedades, levando em conta o aspecto temporal, no que diz 
respeito à minimização de impactos das atividades até a regularização fundiária. 

H. Estabelecer uma estratégia de negociação temporária com proprietários de terras não indenizadas ou não 
regularizadas, por meio da celebração de Termos de Compromisso - TC - ou outro instrumento legal, 
visando minimizar impactos até a regularização fundiária. 



I. Os TC deverão ser especificados e detalhados, devendo estabelecer as responsabilidades dos 
proprietários e do Parna do PauBrasil, em relação à minimização dos impactos, ao uso e acesso às áreas 
não regularizadas, à necessidade e regularidade de monitoramento por parte do ICMBio, às normas de 
conduta em Unidade de Conservação (realização de eventos, venda de bebidas alcoólicas, etc.) e 
implicações legais referentes ao não cumprimento dos aspectos acordados. 

J. Os TC devem ser negociados com cada proprietário individualmente, estabelecendo o caráter precário do 
mesmo. 

K. Elaborar um cadastro de moradores, proprietários e seus visitantes que necessitem utilizar as estradas de 
áreas já indenizadas, estabelecendo no TC forma de identificação específica para controle de acesso 
através do Parna do PauBrasil.  

Subprograma de Administração 

Desafio de Gestão 1 

Garantir recursos financeiros e humanos suficientes e adequados para a gestão da UC e o cumprimento das 
metas estabelecidas no Sistema de Informações Gerenciais (SIGE). 

Descrição do Desafio 

Garantir recursos financeiros e humanos suficientes e adequados para o bom funcionamento do PNPB, assim 
como garantir o cumprimento das metas estabelecidas no SIGE do ICMBio. 

Perspectiva do BSC: Recursos e gestão. 

Área do Diagnóstico: Organizacional; 

Indicadores 

 Percentual de recursos financeiros extraordinários disponibilizados; 

 Percentual do orçamento executado; 

 Número de profissionais contratados; 

 Porcentagem de metas cumpridas do SIGE; 

 Número de relatórios do SIGE emitidos por mês/por ano. 

Atividades: 

A. Monitorar o cumprimento das metas estabelecidas no Sistema de Informações Gerenciais – SIGE do 
ICMBio, através de acessos ao Sistema. 

 As metas do SIGE deverão ser estabelecidas em conjunto com a equipe gestora, de forma a adequá-
las à capacidade de execução e torná-las convergentes com as ações já desenvolvidas na Unidade. 

B. Buscar a ampliação do quadro de servidores e colaboradores, por meio de contratações (vigilantes, 
pessoal de limpeza, manutenção de trilhas, etc) 

 Os funcionários necessários à execução de serviços de apoio à gestão da UC previstas neste Plano 
de Manejo poderão ser contratados por meio de serviços de terceirização de pessoal incluindo: 
segurança patrimonial, limpeza e conservação, manutenção externa, manutenção de estruturas de 
Uso Público e trilhas, motorista, monitores para visitação, técnico de suporte administrativo, técnico 
de suporte de informática, secretária, recepcionista, manutenção predial, entre outros. 

 Deverão ser disponibilizadas informações sobre as oportunidades de trabalho no PNPB para os 
servidores do órgão gestor da Unidade, considerando as vagas disponíveis e perfis necessários para 
os diversos setores da UC. 

 O quadro de pessoal previsto poderá ser suprido pelo remanejamento de funcionários do órgão gestor 
e por funcionários cedidos por parceiros habilitados, como Prefeituras, ONG, outras organizações e 
programas específicos. 

 Os funcionários cedidos deverão trabalhar subordinados à administração do PNPB, respeitando as 
mesmas premissas a que estão sujeitos os servidores  



C. Monitorar a execução dos recursos financeiros disponíveis, visando identificar o custo de insumos e 
processos essenciais à gestão do PNPB. 

D. Buscar fontes alternativas de recursos financeiros para a implementação de planos e/ou projetos 
específicos (Recuperação de Áreas Degradadas, Controle/Erradicação de Espécies Exóticas, 
Monitoramento, capacitação do conselho, comunicação com a comunidade, etc.)  

E. Elaborar projetos para captação de recursos a fim de viabilizar as atividades previstas neste plano de 
manejo. 

F. Identificar e formalizar parcerias para a implantação e gestão das estruturas do PNPB. 

G. Elaborar e executar um Programa de Estagiários do PNPB de acordo com a legislação vigente. 

 As Áreas Temáticas e setores funcionais do PNPB deverão ser estruturados para receber estagiários. 

 O Programa deverá ser divulgado na região e no Estado. 

 A participação dos estagiários deverá ser formalizada, certificando-os pela sua participação, conforme 
normas estabelecidas pelo ICMBio. 

 Os estagiários deverão estar vinculados a instituições de ensino, pesquisa ou organização da 
sociedade civil, devendo estar ligados ao ensino médio, à graduação ou à pós-graduação. 

 Os estagiários poderão desenvolver projetos próprios, desde que aprovados pelo órgão gestor do 
Parque, ou acompanhar o andamento de projetos que já estejam em execução na área do PNPB, 
quando autorizados pelo responsável pelo projeto. 

Desafio de gestão 2 

Estruturar Sistema de Gestão de Pessoas para o PNPB. 

Descrição do Desafio: Manter equipe técnica em número adequado, motivada, atualizada tecnicamente para 
o bom funcionamento da UC, contribuindo para o cumprimento de sua Missão. 

Perspectiva do BSC: Governo e Sociedade 

Área do Diagnóstico: Organizacional 

Indicadores 

 Número de servidores/funcionários participantes dos cursos de capacitação; 

 Percentual da equipe participando das reuniões técnicas; 

 Número de setores e áreas temáticas com técnico responsável; 

 Número de reuniões técnicas realizadas; 

Atividades: 

A. Realizar reuniões técnicas periódicas e dirigidas com a equipe técnica. 

B. Estruturar equipe de trabalho por setores e Áreas Temáticas , conforme Figura 9. 

 As Áreas Temáticas e os Setores trabalharão de maneira integrada naquilo que lhes compete, desde o 
planejamento das ações até a sua completa execução. 

 Os responsáveis pelos AT e Setores não precisarão ter dedicação exclusiva, mas esta poderá ser 
atribuída pelo chefe da UC de acordo com a demanda de trabalho. 

 

 



 

 

Figura 10:Organograma funcional do Parque Nacional do Pau Brasil, Porto Seguro (BA). 

 

 

C. Avaliar, anualmente, o grau de satisfação da equipe do PNPB. 

D. Estimular capacitações específicas, escalonando os servidores para os Cursos da ACADEBio – Academia 
Nacional de Biodiversidade, conforme as necessidades do PNPB. 

 Capacitar e treinar os servidores do Parque, bem como voluntários e terceirizados seguindo-se a 
regulamentação do órgão gestor da UC para o efetivo cumprimento das atribuições vinculadas ao 
organograma funcional. 

 A capacitação deverá ser planejada anualmente por cada setor. 

 Programas de capacitação obrigatórios poderão ser estabelecidos para todos os servidores ou para 
atuação em determinados setores. 



 Os diferentes setores poderão estabelecer temas de interesse nos quais a capacitação dos seus 
servidores poderá ser incentivada. 

 A participação e a apresentação de trabalhos técnicos e científicos de funcionários e servidores sobre 
o PNPB em congressos deverão ser estimuladas como forma de capacitação e atualização. 

E. Estimular e promover espaços de intercâmbio para que os servidores capacitados multipliquem os 
conhecimentos e experiências adquiridas aos colaboradores da UC. 

Subprograma de Infraestrutura e Equipamentos 

Desafio de gestão 

Dotar o PNPB de infraestrutura e equipamentos adequados às atividades previstas nos Programas de Manejo. 

Descrição do Desafio 

Prover de instalação e manutenção de infraestrutura adequada e dos equipamentos necessários para a 
realização das atividades dos Programas de Manejo da UC. 

Perspectiva do BSC: Recursos 

Área do Diagnóstico: Organizacional 

Resultados Esperados 

 Unidade de Conservação estruturada para o desenvolvimento de suas atividades; 

 Infraestrutura implantada e adequada para o atendimento de suas atividades. 

Indicadores 

 Índice de satisfação da equipe e do público externo ao Parque em relação aos equipamentos e 
infraestrutura disponibilizados na UC; 

 Percentual dos equipamentos necessários adquiridos; 

 Percentual da infraestrutura necessária para as atividades construída/instalada. 

Atividades 

A. Prover e manter a UC com instrumentos de parceria, equipamentos e materiais básicos para seu adequado 
funcionamento. 

B. Instalar infraestrutura de apoio para a execução dos Programas Manejo.  

C. Implantar cronograma de manutenção periódica nas instalações, veículos e equipamentos. 

D. Contratar ou viabilizar a execução de obras e instalações de infraestrutura previstas nas áreas estratégicas 
e nos programas temáticos. 

 As obras devem seguir um projeto de identidade visual adequado à realidade local e condizente com 
as normas da unidade de conservação e do ICMBio 

 Recomenda-se que os projetos de instalação de infraestrutura sejam ambientalmente responsáveis, 
por meio da adoção de tecnologias menos poluentes, aproveitamento máximo da luz e ventilação 
naturais, economia de energia e de recursos essenciais como a água, reciclagem e reutilização de 
matérias-primas e formas de transporte alternativo e/ou coletivo, visando uma maior eficácia 
energética. 

 Os arranjos paisagísticos deverão utilizar preferencialmente espécies nativas da região, em especial 
das formações naturais dos ecossistemas do próprio PNPB . 

 Estudos de materiais e projetos alternativos de construção e infraestrutura de saneamento e energia 
deverão ser adequados às características de clima, relevo, solo e cobertura vegetal natural do 
Parque. 



E. Adquirir os veículos necessários para viabilizar as ações previstas neste plano de manejo e prover a 
manutenção preventiva dos mesmos. 

F. Garantir a execução dos serviços de apoio à gestão da UC. 

 Deverão ser contratados e mantidos os serviços de telefonia, incluindo uma rede de telefonia interna, 
atendimento eletrônico com gravações de espera e manutenção. 

 Deverá ser contratada a instalação e manutenção da rede de informática, interligando por meio de 
uma intranet as Sedes Administrativas, Centros de Visitantes e Guaritas. 

 Deverá ser contratado projeto de instalação do sistema de radiocomunicação, visando à cobertura 
total da área da UC e da ZA.  

 Deverá ser definido um padrão de lixeiras para resíduos sólidos a serem instaladas na UC, 
considerando o adequado isolamento dos resíduos do ambiente e do alcance de animais silvestres e 
a integração visual com o ambiente. 

 Deverão ser contratados serviços de vigilância patrimonial e controle da visitação. 

 Deverão ser contratados serviços de limpeza e manutenção das instalações e trilhas. 

 Deverá ser contratado um serviço de fornecimento de energia elétrica, visando o atendimento de todos 
os locais indicados pela administração da UC, com medidores individuais para cada estrutura sob a 
gestão de concessionários. 

 Deverá ser garantido o fornecimento de água potável. 

G. Viabilizar a terceirização ou delegação por autorização, permissão ou concessão, dos serviços de apoio à 
visitação, de acordo com o Programa de Visitação/Plano de Uso Público e de acordo com Estudos de 
Mercado e Estudos de Viabilidade Econômica. 

 A terceirização ou delegação dos serviços deverão estar especificadas no Plano de Uso Público, ou 
novas atividades que venham a ser propostas no futuro e que sejam compatíveis com o zoneamento 
e demais normas gerais da UC. 

 As delegações de serviços, terceirização, parcerias e outras cooperações deverão contemplar sua 
participação nos programas subsidiados de visitação, conforme discutidos pela equipe da UC e 
formalizados. 

 Os estudos para a delegação e licitação dos serviços deverão considerar o crescimento da demanda e 
dos estudos de capacidade de suporte realizados. 

 A delegação de serviços deverá considerar a oferta de atrativos, buscando sempre facilitar o serviço 
ao usuário, e garantir a qualidade e segurança nos serviços. 

 As contrapartidas deverão ser definidas de acordo com as diretrizes da UC.  

 No caso de problemas com equipamentos de responsabilidade dos serviços delegados estes terão 
sua atividade interrompida até que os problemas identificados sejam plenamente resolvidos, 
devendo essa condição ser prevista em contrato. 

H. Elaborar e gerenciar o Sistema de Informações Geográficas da UC (SIG-PNPB), banco de dados 
georreferenciado sobre a UC e entorno. 

 Estabelecer a Área Temática de Geoprocessamento – ATGEO - na UC. 

 Um servidor deverá ser nomeado como responsável pela ATGEO, podendo atuar parcialmente em 
outros setores, conforme demanda da UC. 

 Deverá ser criado e mantido pelo setor um Sistema de Informações Geográficas (SIG–-PNPB).  

 Os servidores da UC deverão ser capacitados para utilização das tecnologias adotadas. 

 Deverá ser elaborado em conjunto com o Setor de Fiscalização da ATPRO, material descritivo 
sistematizado e mapa em escala adequada para as atividades definidas. 

 Deverão ser elaborados em conjunto com as Áreas Temáticas de Uso Público e de Sensibilização 
Ambiental materiais descritivos e mapas com informações sobre os atrativos, as estruturas para a 
visitação os procedimentos e normas para a visitação. 



 As informações deverão ser mantidas atualizadas e disponibilizadas para a equipe da Unidade de 
Conservação, Diretorias do órgão gestor da Unidade e demais interessados. 

I. Elaborar projeto de construção da Sede Administrativa do PNPB 

 Elaborar e executar o projeto para construção do setor de emergências e incêndios (espaço para a 
brigada), anexo ao espaço onde será construída a sede administrativa, 

J. Elaborar e executar projeto para reforma e adequação do centro de visitantes 



 

 



 

Normas Gerenciais Gerais do Parque Nacional do Pau Brasil 

 

 São proibidas, no Parque Nacional do Pau Brasil, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de 

utilização em desacordo com os seus objetivos, as normas e zoneamento estabelecidos neste Plano 

de Manejo e demais regulamentos.  

 Quaisquer atividades que coloquem em risco a integridade do Parque Nacional deverão ser 

imediatamente suspensas, independente da autorização que possuam.  

 

 Deverá ser elaborado o regimento interno da unidade de conservação estabelecendo a organização 

administrativa do Parque Nacional, ordenamento interno de atividades e processos, horários de 

funcionamento administrativo e para a visitação pública, normas para a utilização de equipamentos e 

infraestruturas, normatização e controle de acesso de pessoas à Unidade de Conservação e demais 

normas julgadas pertinentes e não estabelecidas neste plano de manejo. 

 É proibido ingressar e permanecer na unidade de conservação portando armas, facões, petrechos de 

pesca ou caça, tintas e outros instrumentos de marcação temporária ou permanente, ou outros objetos 

incompatíveis com a conduta consciente em unidades de conservação ou que ponham em risco a 

integridade do Parque Nacional do Pau Brasil, salvo quando autorizados previamente pelo ICMBIO 

para atividades de gestão e manejo da UC. 

INFRAESTRUTURAS 

 As edificações e demais infraestruturas no Parque Nacional limitar-se-ão àquelas necessárias 

para a sua gestão e manejo. A construção ou ampliação de edificações e a instalação de 

quaisquer infraestruturas permanentes ou temporárias no interior do Parque Nacional deverá 

respeitar os objetivos e normas fixadas para as diferentes Zonas de Manejo da Unidade de 

Conservação.  

 Os projetos específicos para a construção e reformas das edificações próprias do Parque Nacional 

e implantação da infraestruturas para a visitação deverão prever materiais constitutivos 

tecnicamente viáveis, de alta durabilidade e de baixo impacto ambiental; a adoção de fontes 

alternativas de energia; o armazenamento temporário de resíduos sólidos e o tratamento 

adequado de efluentes. 

 As vias internas da unidade de conservação não poderão ser alteradas, salvo em casos 

excepcionais de interesse da unidade de conservação e após avaliações específicas que 

demonstrem a pertinência da alteração. A implantação e reforma de estruturas de apoio, tais como 

pontes, cercas e drenagens, não poderão obstruir corpos hídricos e deverão observar o menor 

impacto sobre a fauna silvestre. 

 Benfeitorias temporárias que objetivem apoiar as atividades de manejo e proteção da unidade de 

conservação, bem como as atividades de pesquisa e apoio à visitação poderão ser autorizadas 



pela chefia do Parque Nacional após análise e aprovação de projeto construtivo e de avaliação de 

alternativas locacionais que minimizem os impactos sobre o ambiente. 

TRÂNSITO 

 A velocidade máxima nas vias internas do Parque Nacional é 30 km/h, salvo em situações de 

emergências ambientais e para salva-guarda da vida humana, podendo, eventualmente e a 

critério da chefia da unidade de conservação, ser estabelecido limite inferior a este em trechos 

específicos. 

 O trânsito de veículos automotores particulares nas vias internas do Parque Nacional poderá ser 

autorizado pela administração da unidade de conservação, sendo o estacionamento permitido 

somente nas áreas identificadas ou conforme orientação da administração do Parque Nacional. 

 É facultado o livre trânsito e dispensada a cobrança de ingressos aos proprietários e moradores 

das áreas não regularizadas na unidade de conservação e moradores da zona de amortecimento 

do PNPB que não tenham alternativa para deslocamento e acesso, cadastrados junto à 

administração do Parque Nacional. 

 É proibida a instalação ou a afixação de placas, tapumes, avisos, sinais e quaisquer outras formas 

de comunicação audiovisual ou de publicidade e propaganda que não tenham relação direta com 

as atividades de interpretação, educação, conscientização e sensibilização dos visitantes e em 

desacordo com o projeto de sinalização do Parque Nacional do Pau Brasil. Excetua-se neste caso 

a sinalização de trânsito instalada pelos órgãos responsáveis pelas estradas. 

PROTEÇÃO 

 A fiscalização deverá ser permanente e sistemática em todo o Parque Nacional do Pau Brasil e 

sua zona de amortecimento, conforme estabelecido no plano de manejo, no plano de proteção da 

unidade de conservação e legislação pertinente. 

 O uso do fogo para proteção da unidade de conservação será regulamentado pela administração 

do Parque Nacional em conformidade com as orientações da Coordenação Geral de Proteção – 

CGPRO/DIMAN no Regimento Interno do Parque Nacional do Pau Brasil.  

 Não é permitida a entrada e permanência de animais domésticos ou exóticos (cães, gatos, aves, 

animais de montaria, etc.), exceto nos casos previstos na Lei Federal Nº. 11.126, de 27 de junho 

de 2005 (cães-guia) e para as ações de manejo, pesquisa ou situações excepcionais, 

devidamente justificadas e autorizadas pela administração da unidade de conservação. 

MANEJO 

 É proibido o uso direto dos recursos hídricos, subterrâneos ou superficiais do Parque Nacional do 

Pau Brasil e a construção de poços, represamentos, barramentos, canalizações, tubulações, ou 

outras formas de captação de água, com exceção daquelas necessárias à gestão e proteção da 

UC.  

 É proibida a introdução, criação e soltura planejada ou experimental de espécies da flora e da 

fauna não autóctones (espécies exóticas) aos ecossistemas presentes na unidade de 

conservação; exceto nos casos nos quais a atividade esteja vinculada a projeto específico de 



pesquisa, ou manejo e conservação de espécies aprovado pela equipe gestora da unidade de 

conservação. 

 As atividades agrícolas e pastoris das propriedades não indenizadas ficarão restritas àquelas 

estabelecidas nos termos de ajustamento de conduta e deverão considerar a adoção de práticas 

de manejo de mínimo impacto. O uso de áreas para cultivos ou pastagens, nas propriedades 

ainda não indenizadas ficará restrito àquelas com vegetação natural já suprimida. 

PESQUISA 

 A coleta ou apanha de espécimes vegetais ou animais só será permitida para fins científicos, 

conforme previsão metodológica de projeto de pesquisa científica analisado e autorizado pelo 

ICMBio, por meio do Sistema de Autorização e Informação da Biodiversidade - SISBIO, seguindo 

as determinações da legislação e atos normativos vigentes. 

 Todo pesquisador deverá apresentar à administração do Parque Nacional, antes do início da 

atividade de pesquisa, um cronograma das atividades de campo, bem como localização de sítios 

de coleta, transectos, armadilhas instaladas e outras informações relevantes para o devido 

monitoramento da atividade. 

 Todo e qualquer material, marcações, armadilhas e demais estruturas físicas temporárias 

utilizadas para pesquisa dentro do Parque Nacional do Pau Brasil deverá ser retirado e o local 

reconstituído após a finalização dos estudos, exceto no caso de interesse da UC em dar 

continuidade ao projeto. 

 É proibido o descarte de lixo e o despejo de produtos químicos, tais como óleos, álcool e formol 

utilizados nas pesquisas, bem como é proibida a lavagem de instrumentos e recipientes 

contaminados com produtos químicos em qualquer área do Parque Nacional, inclusive nas pias 

dos abrigos ou alojamentos. 

 Não são permitidas coletas de material biológico, captura e marcação de espécimes da fauna e 

flora, em atividades didáticas no interior do PNPB. 

 Pesquisas com potencial de bioprospecção somente serão autorizadas como pesquisa básica, e 

terão coleta de exemplares limitada a quantidades que comprovadamente não impactem as 

populações locais, de acordo com características de cada espécie, observadas as normas e 

demais dispositivos federais específicos de acesso ao patrimônio genético. 

 Escavações e outras intervenções relacionadas a pesquisas do meio biótico, meio físico, 

históricas, arqueológicas e paleontológicas deverão utilizar metodologias de mínimo impacto e 

estarão condicionadas à posterior recuperação da área. 

 Será facultado aos pesquisadores devidamente autorizados a utilização do alojamento do Parque 

Nacional, de acordo com a disponibilidade de vagas e mediante agendamento prévio com a 

administração da unidade de conservação. 

 O pesquisador deverá enviar ao Parque cópia impressa e digital de todo e qualquer material 

publicado produzido como resultado da pesquisa realizada na UC. 



 Toda publicação produzida a partir de pesquisas realizadas no interior da UC deverá creditar o 

apoio fornecido pelo ICMBio. 

USO DA IMAGEM DA UC 

 A utilização comercial da imagem do Parque Nacional do Pau Brasil e a elaboração de produtos, 

subprodutos e serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, 

cênicos, culturais da unidade de conservação dependerá de prévia autorização da administração 

da unidade de conservação, respeitando-se o disposto na IN ICMBio Nº 19, de 16 de setembro de 

2011, e a legislação vigente.  

 É proibida a vinculação da imagem do Parque Nacional a qualquer manifestação de caráter 

político-partidário ou manifestações religiosas, ou que envolva produtos tóxicos, bebidas 

alcoólicas, cigarros, ou demonstrem o uso inadequado de uma Unidade de Conservação. 

REALIZAÇÃO DE EVENTOS  

 A realização de atividades de competição esportiva de qualquer natureza poderá ser autorizada 

pela administração do Parque Nacional, desde que a atividade seja compatível com os objetivos 

de conservação da unidade de conservação e após a avaliação dos impactos da atividade, 

conforme projeto técnico apresentado previamente pelo interessado.  

 A realização de atividades de competição esportiva só poderá ser autorizada nas Zonas de Uso 

Intensivo ou de Uso Extensivo definidas no plano de manejo e, desde que os impactos da 

realização da atividade identificados pelo projeto técnico possam ser mitigados ou compensados 

pelo interessado. 

 A empresa e/ou instituição promotora do evento é responsável pela segurança dos participantes, 

devendo atender às exigências da administração dão Parque Nacional e disponibilizar pessoal, 

meios e equipamentos para o atendimento e resgate de eventuais participantes acidentados. 

 A realização de eventos não esportivos, por terceiros, poderá ser autorizada pela direção do 

Parque Nacional mediante solicitação prévia à administração da unidade de conservação, quando 

não trouxer prejuízo ao patrimônio natural, conforme dispõe o Art. 37 do Decreto 84.017/1979 que 

regulamenta a categoria Parque Nacional e afastadas as motivações político-partidárias. 

 Manifestações da religiosidade e crenças populares praticadas dentro dos limites do Parque 

deverão adotar boas práticas para o contato com a natureza, sem fazer uso de fogo, deixar 

qualquer resíduo e usar instrumento de sonoro que possam provocar perturbações aos animais. 

VISITAÇÃO 

 A visitação no Parque Nacional do Pau Brasil deverá obedecer às limitações e orientações 

estabelecidas neste Plano de Manejo, conforme atrativos e roteiros de visitação estabelecidos no 

Plano de Uso Público e nos demais regulamentos específicos instituídos pela gestão da Unidade 

de Conservação. 

 O acesso de visitantes ao Parque Nacional do Pau Brasil será cobrado nos termos da legislação 

vigente e da Portaria MMA Nº 366, de 07 de outubro de 2009, sendo os valores de ingressos e 



demais cobranças estabelecidos nas portarias do ICMBio que atualizam os valores para cobrança 

de ingressos nas unidades de conservação e suas atualizações. 

 A visitação no Parque Nacional do Pau Brasil será autoguiada nas trilhas, estradas e atrativos 

estabelecidos para o uso recreativo. Eventualmente, poder-se-á estabelecer a necessidade de 

visita guiada a novos atrativos, áreas que careçam de maior proteção ou manejo para restauração, 

bem como nas atividades de visitação escolar. 

 A abertura física, o uso e a oficialização de trilhas, picadas e caminhos, previstos nesse Plano de 

Manejo/Plano de Uso Público, só serão permitidos após a aprovação da chefia do Parque e desde 

que reunidas todas as condições para sua implantação e manejo. 

 A visitação de escolas ocorrerá em roteiro estabelecido especificamente para esse fim e poderá 

ser realizada mediante solicitação e agendamento prévio com a administração da unidade de 

conservação. 

 O camping e piquenique no Parque Nacional do Pau Brasil será autorizado nas zonas e áreas 

definidas neste Plano de Manejo e no Plano de Uso Público da Unidade de Conservação, sendo 

as normas específicas para a atividade definidas em regulamento específico elaborado pela 

administração da unidade de conservação. 

 Todas as áreas, atrativos e equipamentos facilitadores destinados à visitação serão 

continuamente monitorados e manejados de forma a garantir o uso e a conservação dos 

ambientes. Quando da identificação de situações que coloquem em risco a integridade do meio 

ambiente e a salvaguarda da vida humana, a administração do Parque Nacional adotará as 

medidas de manejo necessárias, incluindo, quando necessário a suspensão ou encerramento da 

visitação na área em risco. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I – Decreto s/n de 10 de junho de 2010, que dispõe sobre a ampliação do Parque Nacional do 
PauBrasil 

 

DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 2010. 

 
Dispõe sobre a ampliação do Parque Nacional do Pau 
Brasil, no Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 22, § 6o, da Lei no 9.985, de 18 de julho de 
2000, e no Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, e o que consta do Processo no 
02001.006979/2005-68, 

DECRETA: 

Art. 1o  Fica ampliado o Parque Nacional do Pau Brasil, localizado no Município de Porto 
Seguro, no Estado da Bahia, criado pelo Decreto de 20 de abril de 1999, para uma área total de 
aproximadamente 18.934 hectares, com o objetivo de proteger, preservar e regenerar amostra dos 
ecossistemas ali existentes e possibilitar o desenvolvimento de atividades recreativas, pesquisa 
científica e programas de educação ambiental. 

Art. 2o  O Parque Nacional do Pau Brasil passa a ter seus limites descritos a partir das cartas 
topográficas MDT733SE24VB600074 e MDT733SE24VB300074, elaboradas pela Diretoria do 
Serviço Geográfico do Exército - DSG, na escala 1:100.000, publicadas em Sistema de Coordenadas 
Geográficas, Datum SAD 69, com o seguinte memorial descritivo: inicia-se a partir do ponto 1, 
localizado na margem direita do Rio da Barra em seu cruzamento com estrada vicinal sem 
denominação, de coordenadas planas aproximadas (C.P.A.) 39° 9' 8,30" W e 16° 30' 46,12" S, 
seguindo pelo leito de estrada vicinal sem denominação até o ponto 2; do ponto 2, de C.P.A. 39° 9' 
11,87" W e 16° 30' 52,24" S, segue pelo leito de estrada vicinal sem denominação até o ponto 3; do 
ponto 3, de C.P.A. 39° 9' 17,35" W e 16° 30' 56,99" S, segue em linha reta até o ponto 4; do ponto 4, 
de C.P.A. 39° 9' 1,41" W e 16° 31' 22,38" S, segue em linha reta até o ponto 5; do ponto 5, de C.P.A. 
39° 9' 4,27" W e 16° 31' 42,25" S, segue em linha reta até o ponto 6; do ponto 6, de C.P.A. 39° 9' 
1,73" W e 16° 32' 7,96" S, segue a montante pela margem direita de curso d’água sem denominação 
até o ponto 7; do ponto 7, de C.P.A. 39° 9' 31,24" W e 16° 31' 59,61" S, segue em linha reta até o 
ponto 8; do ponto 8, de C.P.A. 39° 9' 57,00" W e 16° 32' 18,31" S, segue a montante pela margem 
direita de curso d’água sem denominação até o ponto 9; do ponto 9, de C.P.A. 39° 10' 58,41" W e 16° 
31' 45,14" S, segue em linha reta até o ponto 10; do ponto 10, de C.P.A. 39° 10' 59,03" W e 16° 31' 
29,65" S, segue em linha reta até o ponto 11; do ponto 11, de C.P.A. 39° 11' 27,25" W e 16° 31' 
27,78" S, segue em linha reta até o ponto 12; do ponto 12, de C.P.A. 39° 11' 22,35" W e 16° 31' 
18,46" S, segue a montante pela margem direita de curso d’água sem denominação até o ponto 13; do 
ponto 13, de C.P.A. 39° 11' 58,27" W e 16° 31' 5,16" S, segue em linha reta até o ponto 14; do ponto 
14, de C.P.A. 39° 12' 2,31" W e 16° 31' 25,86" S, segue em linha reta até o ponto 15; do ponto 15, de 
C.P.A. 39° 12' 2,95" W e 16° 31' 34,88" S, segue em linha reta até o ponto 16; do ponto 16, de C.P.A. 
39° 11' 28,56" W e 16° 31' 48,33" S, segue em linha reta até o ponto 17; do ponto 17, de C.P.A. 39° 
11' 33,24" W e 16° 31' 59,33" S, segue em linha reta até o ponto 18; do ponto 18, de C.P.A. 39° 11' 
51,70" W e 16° 32' 47,88" S, segue em linha reta até o ponto 19; do ponto 19, de C.P.A. 39° 13' 
13,65" W e 16° 32' 18,81" S, segue em linha reta até o ponto 20; do ponto 20, de C.P.A. 39° 13' 
20,48" W e 16° 32' 34,11" S, segue em linha reta até o ponto 21; do ponto 21, de C.P.A. 39° 13' 
37,67" W e 16° 32' 24,47" S, segue em linha reta até o ponto 22; do ponto 22, de C.P.A. 39° 13' 



47,66" W e 16° 32' 28,97" S, segue em linha reta até o ponto 23; do ponto 23, de C.P.A. 39° 14' 
16,90" W e 16° 32' 18,15" S, segue em linha reta até o ponto 24; do ponto 24, de C.P.A. 39° 14' 
23,39" W e 16° 32' 20,03" S, segue em linha reta até o ponto 25; do ponto 25, de C.P.A. 39° 14' 
36,05" W e 16° 32' 11,43" S, segue em linha reta até o ponto 26; do ponto 26, de C.P.A. 39° 14' 
46,39" W e 16° 32' 7,63" S, segue em linha reta até o ponto 27; do ponto 27, de C.P.A. 39° 14' 50,62" 
W e 16° 32' 18,98" S, segue em linha reta até o ponto 28; do ponto 28, de C.P.A. 39° 14' 44,60" W e 
16° 32' 19,53" S, segue em linha reta até o ponto 29; do ponto 29, de C.P.A. 39° 14' 35,18" W e 16° 
32' 23,29" S, segue em linha reta até o ponto 30; do ponto 30, de C.P.A. 39° 14' 50,07" W e 16° 33' 
45,64" S, segue em linha reta até o ponto 31; do ponto 31, de C.P.A. 39° 14' 54,61" W e 16° 34' 
58,41" S, segue por estrada vicinal sem denominação até o ponto 36, passando pelos pontos 32, de 
C.P.A. 39° 15' 11,05" W e 16° 34' 55,86" S, 33, de C.P.A. 39° 15' 24,32" W e 16° 34' 46,97" S, 34, de 
C.P.A. 39° 15' 36,75" W e 16° 34' 40,15" S, e 35, de C.P.A. 39° 15' 54,16" W e 16° 34' 34,54" S; do 
ponto 36, de C.P.A. 39° 16' 5,36" W e 16° 34' 28,58" S, segue em linha reta até o ponto 37; do ponto 
37, de C.P.A. 39° 16' 3,99" W e 16° 33' 58,70" S, segue em linha reta até o ponto 38; do ponto 38, de 
C.P.A. 39° 16' 18,91" W e 16° 33' 51,84" S, segue em linha reta até o ponto 39; do ponto 39, de 
C.P.A. 39° 16' 21,90" W e 16° 33' 45,64" S, segue em linha reta até o ponto 40; do ponto 40, de 
C.P.A. 39° 16' 7,59" W e 16° 33' 27,12" S, segue a montante pela margem direita de curso d’água sem 
denominação até o ponto 41; do ponto 41, de C.P.A. 39° 17' 13,72" W e 16° 32' 41,91" S, segue em 
linha reta até o ponto 42; do ponto 42, de C.P.A. 39° 17' 29,73" W e 16° 32' 52,09" S, segue em linha 
reta até o ponto 43; do ponto 43, de C.P.A. 39° 17' 36,04" W e 16° 32' 49,75" S, segue em linha reta 
até o ponto 44; do ponto 44, de C.P.A. 39° 17' 46,86" W e 16° 32' 43,19" S, segue em linha reta até o 
ponto 45; do ponto 45, de C.P.A. 39° 17' 50,22" W e 16° 32' 35,96" S, segue em linha reta até o ponto 
46; do ponto 46, de C.P.A. 39° 18' 6,37" W e 16° 32' 27,50" S, segue em linha reta até o ponto 47; do 
ponto 47, de C.P.A. 39° 18' 26,93" W e 16° 32' 28,57" S, segue em linha reta até o ponto 48; do ponto 
48, de C.P.A. 39° 18' 30,41" W e 16° 32' 25,35" S, segue em linha reta até o ponto 49; do ponto 49, de 
C.P.A. 39° 18' 30,35" W e 16° 32' 14,24" S, segue em linha reta até o ponto 50; do ponto 50, de 
C.P.A. 39° 18' 37,53" W e 16° 32' 10,03" S, segue em linha reta até o ponto 51; do ponto 51, de 
C.P.A. 39° 18' 49,45" W e 16° 32' 17,63" S, segue em linha reta até o ponto 52; do ponto 52, de 
C.P.A. 39° 19' 1,03" W e 16° 32' 14,56" S, segue em linha reta até o ponto 53; do ponto 53, de C.P.A. 
39° 18' 58,26" W e 16° 32' 9,48" S, segue em linha reta até o ponto 54; do ponto 54, de C.P.A. 39° 18' 
46,23" W e 16° 32' 3,67" S, segue em linha reta até o ponto 55; do ponto 55, de C.P.A. 39° 18' 50,10" 
W e 16° 31' 58,43" S, segue em linha reta até o ponto 56; do ponto 56, de C.P.A. 39° 18' 50,58" W e 
16° 31' 42,18" S, segue em linha reta até o ponto 57; do ponto 57, de C.P.A. 39° 18' 49,50" W e 16° 
31' 41,48" S, segue em linha reta até o ponto 58; do ponto 58, de C.P.A. 39° 18' 57,93" W e 16° 31' 
19,14" S, segue em linha reta até o ponto 59; do ponto 59, de C.P.A. 39° 19' 12,76" W e 16° 31' 8,67" 
S, segue em linha reta até o ponto 60; do ponto 60, de C.P.A. 39° 19' 51,43" W e 16° 30' 52,79" S, 
segue em linha reta até o ponto 61; do ponto 61, de C.P.A. 39° 20' 3,69" W e 16° 31' 2,31" S, segue 
em linha reta até o ponto 62; do ponto 62, de C.P.A. 39° 20' 6,19" W e 16° 30' 9,00" S, segue a 
montante pela margem direita do Rio do Trancoso até o ponto 63, localizado em sua margem direita 
em sua confluência com curso d’água sem denominação; do ponto 63, de C.P.A. 39° 20' 54,48" W e 
16° 29' 54,55" S, segue a montante pela margem direita do Rio do Trancoso até o ponto 64; do ponto 
64, de C.P.A. 39° 21' 15,17" W e 16° 29' 43,33" S, segue em linha reta até o ponto 65; do ponto 65, de 
C.P.A. 39° 20' 56,65" W e 16° 29' 32,29" S, segue em linha reta até o ponto 66; do ponto 66, de 
C.P.A. 39° 21' 26,09" W e 16° 29' 1,21" S, segue em linha reta até o ponto 67; do ponto 67, de C.P.A. 
39° 21' 17,92" W e 16° 28' 54,95" S, segue em linha reta até o ponto 68; do ponto 68, de C.P.A. 39° 
20' 58,91" W e 16° 28' 55,76" S, segue a jusante pela margem esquerda de curso d’água sem 
denominação até o ponto 69; do ponto 69, de C.P.A. 39° 20' 51,34" W e 16° 28' 55,55" S, segue em 
linha reta até o ponto 70; do ponto 70, de C.P.A. 39° 20' 41,01" W e 16° 28' 47,17" S, segue em linha 
reta até o ponto 71; do ponto 71, de C.P.A. 39° 20' 38,87" W e 16° 28' 43,87" S, segue em linha reta 
até o ponto 72; do ponto 72, de C.P.A. 39° 20' 15,34" W e 16° 28' 32,77" S, segue em linha reta até o 
ponto 73; do ponto 73, de C.P.A. 39° 20' 11,27" W e 16° 28' 24,74" S, segue em linha reta até o ponto 
74; do ponto 74, de C.P.A. 39° 20' 7,41" W e 16° 28' 20,83" S, segue em linha reta até o ponto 75; do 



ponto 75, de C.P.A. 39° 19' 58,97" W e 16° 28' 17,12" S, segue em linha reta até o ponto 76; do ponto 
76, de C.P.A. 39° 19' 54,15" W e 16° 28' 12,19" S, segue em linha reta até o ponto 77; do ponto 77, de 
C.P.A. 39° 19' 35,65" W e 16° 27' 58,34" S, segue em linha reta até o ponto 78; do ponto 78, de 
C.P.A. 39° 19' 31,07" W e 16° 27' 57,61" S, segue em linha reta até o ponto 79; do ponto 79, de 
C.P.A. 39° 19' 14,60" W e 16° 27' 20,92" S, segue a montante pela margem direita de curso d’água 
sem denominação até o ponto 80, localizado em sua margem direita em sua confluência com curso 
d’água sem denominação; do ponto 80, de C.P.A. 39° 19' 57,07" W e 16° 27' 7,04" S, segue a 
montante pela margem direita de curso d’água sem denominação até o ponto 81; do ponto 81, de 
C.P.A. 39° 20' 33,99" W e 16° 27' 12,70" S, segue em linha reta até o ponto 82; do ponto 82, de 
C.P.A. 39° 19' 47,19" W e 16° 25' 59,84" S, segue em linha reta até o ponto 83; do ponto 83, de 
C.P.A. 39° 19' 52,75" W e 16° 25' 56,78" S, segue em linha reta até o ponto 84; do ponto 84, de 
C.P.A. 39° 19' 58,79" W e 16° 25' 43,23" S, segue em linha reta até o ponto 85; do ponto 85, de 
C.P.A. 39° 20' 0,03" W e 16° 25' 32,78" S, segue em linha reta até o ponto 86; do ponto 86, de C.P.A. 
39° 19' 37,56" W e 16° 25' 26,96" S, segue em linha reta até o ponto 87; do ponto 87, de C.P.A. 39° 
19' 0,76" W e 16° 25' 42,35" S, segue em linha reta até o ponto 88; do ponto 88, de C.P.A. 39° 18' 
58,04" W e 16° 25' 50,81" S, segue em linha reta até o ponto 89; do ponto 89, de C.P.A. 39° 18' 
46,05" W e 16° 25' 56,07" S, segue em linha reta até o ponto 90; do ponto 90, de C.P.A. 39° 18' 
44,65" W e 16° 26' 8,14" S, segue em linha reta até o ponto 91; do ponto 91, de C.P.A. 39° 18' 27,98" 
W e 16° 26' 17,85" S, segue em linha reta até o ponto 92; do ponto 92, de C.P.A. 39° 18' 22,39" W e 
16° 26' 23,32" S, segue em linha reta até o ponto 93; do ponto 93, de C.P.A. 39° 17' 55,96" W e 16° 
26' 23,15" S, segue em linha reta até o ponto 94; do ponto 94, de C.P.A. 39° 17' 30,30" W e 16° 26' 
18,18" S, segue a jusante pela margem esquerda de curso d’água sem denominação até o ponto 95, 
localizado em sua margem esquerda em sua confluência com curso d’água sem denominação; do 
ponto 95, de C.P.A. 39° 17' 9,41" W e 16° 26' 25,22" S, segue a jusante pela margem esquerda de 
curso d’água sem denominação até o ponto 96; do ponto 96, de C.P.A. 39° 15' 26,56" W e 16° 27' 
7,49" S, segue em linha reta até o ponto 97; do ponto 97, de C.P.A. 39° 15' 25,89" W e 16° 27' 12,25" 
S, segue em linha reta até o ponto 98; do ponto 98, de C.P.A. 39° 15' 19,48" W e 16° 27' 27,55" S, 
segue em linha reta até o ponto 99; do ponto 99, de C.P.A. 39° 14' 48,19" W e 16° 27' 37,84" S, segue 
em linha reta até o ponto 100; do ponto 100, de C.P.A. 39° 14' 38,81" W e 16° 27' 10,53" S, segue em 
linha reta até o ponto 101; do ponto 101, de C.P.A. 39° 14' 27,08" W e 16° 27' 14,32" S, segue em 
linha reta até o ponto 102; do ponto 102, de C.P.A. 39° 14' 23,65" W e 16° 27' 35,73" S, segue em 
linha reta até o ponto 103; do ponto 103, de C.P.A. 39° 14' 3,17" W e 16° 27' 52,52" S, segue em linha 
reta até o ponto 104; do ponto 104, de C.P.A. 39° 13' 38,27" W e 16° 28' 6,73" S, segue em linha reta 
até o ponto 105; do ponto 105, de C.P.A. 39° 13' 39,63" W e 16° 28' 13,98" S, segue a jusante pela 
margem esquerda de curso d’água sem denominação até o ponto 106, localizado em sua margem 
esquerda em sua confluência com curso d’água sem denominação; do ponto 106, de C.P.A. 39° 12' 
51,65" W e 16° 28' 29,69" S, segue a jusante pela margem esquerda de curso d’água sem 
denominação até o ponto 107; do ponto 107, de C.P.A. 39° 12' 20,47" W e 16° 28' 24,29" S, segue em 
linha reta até o ponto 108; do ponto 108, de C.P.A. 39° 12' 22,21" W e 16° 28' 15,60" S, segue em 
linha reta até o ponto 109; do ponto 109, de C.P.A. 39° 12' 1,74" W e 16° 27' 43,21" S, segue em linha 
reta até o ponto 110; do ponto 110, de C.P.A. 39° 12' 0,96" W e 16° 27' 30,84" S, segue em linha reta 
até o ponto 111; do ponto 111, de C.P.A. 39° 11' 40,10" W e 16° 27' 33,41" S, segue a jusante pela 
margem esquerda de curso d’água sem denominação até o ponto 112, localizado em sua margem 
esquerda em sua confluência com curso d’água sem denominação; do ponto 112, de C.P.A. 39° 11' 
38,48" W e 16° 27' 34,72" S, segue a jusante pela margem esquerda de curso d’água sem 
denominação até o ponto 113; do ponto 113, de C.P.A. 39° 11' 32,43" W e 16° 27' 38,68" S, segue em 
linha reta até o ponto 114; do ponto 114, de C.P.A. 39° 10' 48,10" W e 16° 27' 38,19" S, segue em 
linha reta até o ponto 115; do ponto 115, de C.P.A. 39° 10' 35,80" W e 16° 27' 32,35" S, segue em 
linha reta até o ponto 116; do ponto 116, de C.P.A. 39° 10' 27,07" W e 16° 27' 32,25" S, segue em 
linha reta até o ponto 117; do ponto 117, de C.P.A. 39° 10' 21,70" W e 16° 27' 35,82" S, segue em 
linha reta até o ponto 118; do ponto 118, de C.P.A. 39° 10' 4,96" W e 16° 27' 34,60" S, segue em linha 
reta até o ponto 119; do ponto 119, de C.P.A. 39° 10' 7,20" W e 16° 27' 2,07" S, segue em linha reta 



até o ponto 120; do ponto 120, de C.P.A. 39° 9' 58,27" W e 16° 27' 2,31" S, segue em linha reta até o 
ponto 121; do ponto 121, de C.P.A. 39° 9' 49,36" W e 16° 27' 6,24" S, segue em linha reta até o ponto 
122; do ponto 122, de C.P.A. 39° 9' 57,24" W e 16° 27' 13,50" S, segue em linha reta até o ponto 123; 
do ponto 123, de C.P.A. 39° 9' 14,69" W e 16° 27' 28,62" S, segue em linha reta até o ponto 124; do 
ponto 124, de C.P.A. 39° 9' 14,65" W e 16° 27' 50,95" S, segue em linha reta até o ponto 125; do 
ponto 125, de C.P.A. 39° 9' 16,84" W e 16° 27' 58,83" S, segue em linha reta até o ponto 126; do 
ponto 126, de C.P.A. 39° 9' 30,56" W e 16° 27' 57,51" S, segue em linha reta até o ponto 127; do 
ponto 127, de C.P.A. 39° 9' 40,09" W e 16° 28' 10,59" S, segue em linha reta até o ponto 128; do 
ponto 128, de C.P.A. 39° 9' 41,31" W e 16° 28' 19,71" S, segue em linha reta até o ponto 129; do 
ponto 129, de C.P.A. 39° 9' 55,61" W e 16° 28' 37,30" S, segue em linha reta até o ponto 130; do 
ponto 130, de C.P.A. 39° 9' 58,76" W e 16° 28' 45,33" S, segue em linha reta até o ponto 131; do 
ponto 131, de C.P.A. 39° 10' 20,82" W e 16° 28' 57,53" S, segue a jusante pela margem esquerda de 
curso d’água sem denominação até o ponto 132, localizado em sua margem esquerda em sua 
confluência com curso d’água sem denominação; do ponto 132, de C.P.A. 39° 10' 16,71" W e 16° 29' 
14,97" S, segue a jusante pela margem esquerda de curso d’água sem denominação até o ponto 133; 
do ponto 133, de C.P.A. 39° 10' 8,86" W e 16° 29' 23,10" S, segue em linha reta até o ponto 134; do 
ponto 134, de C.P.A. 39° 10' 4,66" W e 16° 30' 11,69" S, segue a jusante pela margem esquerda do 
Rio da Barra até o ponto 1, ponto inicial deste memorial descritivo fechando assim o perímetro de 
aproximadamente 92.210 metros. 

Parágrafo único.  O subsolo das áreas descritas no caput deste artigo integra os limites do Parque 
Nacional do Pau Brasil. 

Art. 3o Os limites da Zona de Amortecimento do Parque Nacional do Pau Brasil foram definidos 
a partir da base cartográfica elaborada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - 
SUDENE, Cartas Porto Seguro (SE-24-V-BIII) e Monte Pascoal (SE-24-V-BVI), na escala 1:100.000, 
publicadas em Projeção Universal Transversa de Mercator, Fuso 24, Datum Horizontal Córrego 
Alegre, com o seguinte memorial descritivo: partindo do ponto 1, de C.P.A. 489420 E e 8163684 N, 
segue em linha reta numa distância de 166 metros até o ponto 2; do ponto 2, de C.P.A. 489578 E e 
8163630 N, segue em linha reta numa distância de 1123 metros até o ponto 3; do ponto 3, de C.P.A. 
489563 E e 8162507 N, segue em linha reta numa distância de 695 metros até o ponto 4, localizado na 
linha de preamar média; do ponto 4, de C.P.A. 490212 E e 8162257 N, segue pela linha de preamar 
média até o ponto 5; do ponto 5, de C.P.A. 489768 E e 8158738 N, segue em linha reta numa 
distância de 1152 metros até o ponto 6, localizado em um afluente da margem esquerda do Rio dos 
Frades; do ponto 6, de C.P.A. 488775 E e 8159323 N, segue a montante pelo afluente até o ponto 7, 
localizado na intersecção deste com a Rodovia Estadual BA-001; do ponto 7, de C.P.A. 485715 E e 
8161320 N, segue por esta rodovia sentido Caraiva até o ponto 8, localizado na intersecção desta com 
o Rio dos Frades; do ponto 8, de C.P.A. 484836 E e 8160003 N, segue por esta rodovia sentido 
Caraiva até o ponto 9; do ponto 9, de C.P.A. 483593 E e 8158710 N, segue por estrada vicinal sem 
denominação até o ponto 10; do ponto 10, de C.P.A. 477363 E e 8160153 N, segue em linha reta 
numa distância de 756 metros até o ponto 11; do ponto 11, de C.P.A. 476607 E e 8160144 N, segue 
em linha reta numa distância de 472 metros até o ponto 12; do ponto 12, de C.P.A. 476145 E e 
8160047 N, segue em linha reta numa distância de 687 metros até o ponto 13; do ponto 13, de C.P.A. 
475464 E e 8159950 N, segue em linha reta numa distância de 428 metros até o ponto 14, localizado 
no Córrego  Setiquara; do ponto 14, de C.P.A. 475058 E e 8160087 N, segue a montante por este 
Córrego até o ponto 15; do ponto 15, de C.P.A. 474402 E e 8160604 N, segue em linha reta numa 
distância de 480 metros até o ponto 16; do ponto 16, de C.P.A. 474005 E e 8160874 N, segue em 
linha reta numa distância de 885 metros até o ponto 17, localizado em corpo d’água sem 
denominação; do ponto 17, de C.P.A. 473120 E e 8160892 N, segue a montante pelo corpo d’água até 
o ponto 18; do ponto 18, de C.P.A. 471782 E e 8161604 N, segue em linha reta numa distância de 539 
metros até o ponto 19, localizado em estrada vicinal sem denominação; do ponto 19, de C.P.A. 
471381 E e 8161965 N, segue por esta estrada sentido BR-101 até o ponto 20; do ponto 20, de C.P.A. 
463133 E e 8166153 N, segue em linha reta numa distância de 1144 metros até o ponto 21, localizado 



em estrada vicinal sem denominação; do ponto 21, de C.P.A. 462330 E e 8166969 N, segue por esta 
estrada até o ponto 22, localizado em um afluente da margem direita do Rio dos Frades; do ponto 22, 
de C.P.A. 461603 E e 8168305 N, segue a jusante por este afluente até o ponto 23, localizado na 
confluência deste com o Rio dos Frades; do ponto 23, de C.P.A. 461765 E e 8168719 N, segue a 
montante pelo Rio dos Frades até o ponto 24, localizado na confluência deste rio com o Córrego da 
Queimada; do ponto 24, de C.P.A. 458431 E e 8169351 N, segue a montante por este córrego até o 
ponto 25; do ponto 25, de C.P.A. 449841 E e 8175518 N, segue em linha reta numa distância de 1408 
metros até o ponto 26, localizado em estrada vicinal sem denominação; do ponto 26, de C.P.A. 
449842 E e 8176926 N, segue por esta estrada até o ponto 27; do ponto 27, de C.P.A. 448244 E e 
8179237 N, segue em linha reta numa distância de 2132 metros até o ponto 28, localizado na 
intersecção de estrada vicinal sem denominação com o Rio Barunhem; do ponto 28, de C.P.A. 450277 
E e 8179882 N, segue por esta estrada BR-367 até o ponto 29, localizado na intersecção desta estrada 
com a Rodovia Federal BR-367; do ponto 29, de C.P.A. 448143 E e 8188338 N, segue pela margem 
direita desta rodovia sentido Porto Seguro até o ponto 30; do ponto 30, de C.P.A. 487832 E e 8184828 
N, segue em linha reta numa distância de 509 metros até o ponto 31, localizado na cabeceira de um 
afluente da margem esquerda do Rio Buranhem; do ponto 31, de C.P.A. 488312 E e 8184658 N, segue 
a jusante por este afluente até o ponto 32, localizado na confluência deste com o Rio Buranhem; do 
ponto 32, de C.P.A. 489672 E e 8182335 N, segue a jusante pela margem direita do Rio Buranhem até 
o ponto 33; do ponto 33, de C.P.A. 493011 E e 8179330 N, segue em linha reta numa distância de 232 
metros até o ponto 34; do ponto 34, de C.P.A. 493194 E e 8179186 N, segue em linha reta numa 
distância de 1264 metros até o ponto 35; do ponto 35, de C.P.A. 492500 E e 8178129 N, segue em 
linha reta numa distância de 1082 metros até o ponto 36; do ponto 36, de C.P.A. 491445 E e 8178370 
N, segue em linha reta numa distância de 936 metros até o ponto 37, localizado em estrada vicinal sem 
denominação; do ponto 37, de C.P.A. 490771 E e 8177720 N, segue por esta estrada sentido Trancoso 
até o ponto 38; do ponto 38, de C.P.A. 486968 E e 8177181 N, segue em linha reta numa distância de 
476 metros até o ponto 39, localizado na nascente de corpo d’água sem denominação; do ponto 39, de 
C.P.A. 487443 E e 8177138 N, segue pelo corpo d‘água até o ponto 40, localizado em sua foz; do 
ponto 40, de C.P.A. 491846 E e 8173847 N, segue pela linha de preamar média até o ponto 41; do 
ponto 41, de C.P.A. 490908 E e 8167604 N, segue em linha reta numa distância de 449 metros até o 
ponto 42; do ponto 42, de C.P.A. 490466 E e 8167683 N, segue em linha reta numa distância de 1153 
metros até o ponto 43, localizado na margem do Rio Trancoso; do ponto 43, de C.P.A. 489878 E e 
8166187 N, segue a montante por este rio até o ponto 44, localizado na confluência deste com um 
afluente da sua margem direita; do ponto 44, de C.P.A. 488163 E e 8166590 N, segue a montante por 
este afluente até o ponto 45; do ponto 45, de C.P.A. 485698 E e 8165025 N, segue em linha reta numa 
distância de 1019 metros até o ponto 46; do ponto 46, de C.P.A. 486042 E e 8164065 N, segue em 
linha reta numa distância de 789 metros até o ponto 47; do ponto 47, de C.P.A. 486821 E e 8164193 
N, segue por corpo d’água sem denominação até o ponto 1, marco inicial da descrição deste 
perímetro. 

Art. 4o  Ficam excluídas dos limites do Parque Nacional do Pau Brasil a Rodovia Estadual BA-
001 e sua respectiva faixa de domínio. 

Art. 5o  O Parque Nacional do Pau Brasil será administrado pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, que deverá adotar as medidas necessárias à 
sua efetiva proteção, implantação e controle, nos termos do art. 11 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 
2000. 

Art. 6o  As terras contidas nos limites do Parque Nacional do Pau Brasil, de que trata o art. 2o 
deste Decreto, pertencentes à União, serão cedidas ao Instituto Chico Mendes pela Secretaria do 
Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma da lei. 

Art. 7o  Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Instituto Chico 



Mendes, os imóveis rurais privados existentes nos limites descritos no art. 2o deste Decreto, nos 
termos dos arts. 5o, alínea “k”, e 6o do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941. 

Parágrafo único.  A Advocacia-Geral da União, por intermédio de sua unidade jurídica de 
execução junto ao Instituto Chico Mendes, fica autorizada a promover as medidas administrativas e 
judiciais pertinentes, visando a declaração de nulidade de eventuais títulos de propriedade e 
respectivos registros imobiliários considerados irregulares, incidentes na unidade de conservação de 
que trata este Decreto. 

Art. 8o  Ficam permitidas na zona de amortecimento do Parque Nacional do Pau Brasil as 
atividades minerárias autorizadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e 
licenciadas pelo órgão ambiental competente até a data de publicação deste Decreto. 

Parágrafo único.  Poderão ser permitidos, dentro dos limites da zona de amortecimento da 
unidade, empreendimentos minerários que obtiverem as autorizações de que trata o caput deste artigo 
após a publicação deste Decreto, respeitadas as disposições do plano de manejo da unidade, quando 
houver. 

Art. 9o  As florestas de espécies exóticas plantadas legalmente no interior do Parque Nacional do 
Pau Brasil até a data da publicação deste Decreto poderão ser retiradas nas condições e prazos 
estabelecidos pelo Instituto Chico Mendes, observado o Plano de Manejo da unidade, e desde que essa 
retirada não cause dano aos atributos ambientais do Parque. 

Parágrafo único.  A retirada a que se refere o caput ficará sujeita à obtenção das autorizações 
exigíveis. 

Art. 10.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 11 de junho de 2010; 189o da Independência e 122o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Izabella Mônica Vieira Teixeira 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II – Memorial descritivo atualizado (2015) 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

Imóvel: PARQUE NACIONAL PAU BRASIL Comarca: PORTO SEGURO 

Detentor / Proprietário: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇAO DA BIODIVERSIDADE 

Município(s): PORTO SEGURO Estado: BAHIA U.F: BA 

Matrícula(s):  CPF/CNPJ: 08.829.974/0016-70 

Área (ha): 19.025,3691 Perímetro (m): 93.497,15 

 
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice D6N-M-0505, de coordenadas N 

8.184.069,84 e E 465.061,11; deste segue pela linha seca  confrontando com AFRANIO ANDRADE 

FILHO MAT. 7.490, com os seguintes azimutes e distâncias: 113°28'28" e 582,83m até o vértice 

D6N-M-0531, de coordenadas N 8.183.837,67 e E 465.595,71; 113°42'35" e 245,87m até o vértice 

D6N-M-0504, de coordenadas N 8.183.738,81 e E 465.820,83; 113°38'25" e 359,67m até o vértice 

D6N-M-0503, de coordenadas N 8.183.594,58 e E 466.150,31; com azimute 162°36'09" e distância 

64,17m até o vértice D6N-M-0502, de coordenadas N 8.183.533,35 e E 466.169,50; deste segue 

pela linha seca confrontando com VERACEL CNPJ: 40.551.996/0001-48, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 163°03'44" e 208,74m até o vértice BF9-M-3742, de coordenadas N 

8.183.333,66 e E 466.230,31; 114°34'14" e 391,41m até o vértice BF9-M-3693, de coordenadas N 

8.183.170,91 e E 466.586,28; 173°42'58" e 373,23m até o vértice BF9-M-3605, de coordenadas N 

8.182.799,91 e E 466.627,13; 121°31'15" e 582,10m até o vértice BF9-M-3607, de coordenadas N 

8.182.495,58 e E 467.123,34; 208°16'55" e 55,08m até o vértice BF9-M-3692, de coordenadas N 

8.182.447,08 e E 467.097,24; com azimute 121°34'35" e distância 223,77m até o vértice BF9-M-

3708, de coordenadas N 8.182.329,90 e E 467.287,89; deste segue pela linha seca confrontando 

com FAZENDA LINHARES II MAT. 31.450, com os seguintes azimutes e distâncias: 88°05'34" e 

717,11m até o vértice D9Y-M-W112, de coordenadas N 8.182.353,77 e E 468.004,60; com azimute 

80°20'36" e distância 831,49m até o vértice D9Y-M-W176, de coordenadas N 8.182.493,24 e E 

468.824,31; deste segue pelo RIO JURACEMA a Jusante pela margem direita confrontando com 

RIO JURACEMA, com os seguintes azimutes e distâncias: 89°00'42" e 305,94m até o vértice D9Y-

P-5435, de coordenadas N 8.182.498,52 e E 469.130,20; 108°51'41" e 228,87m até o vértice D9Y-P-

5436, de coordenadas N 8.182.424,53 e E 469.346,78; 142°23'42" e 219,01m até o vértice D9Y-P-

5437, de coordenadas N 8.182.251,02 e E 469.480,43; 112°28'16" e 298,22m até o vértice D9Y-P-

5438, de coordenadas N 8.182.137,03 e E 469.756,01; 91°33'25" e 410,58m até o vértice D9Y-P-

5439, de coordenadas N 8.182.125,88 e E 470.166,43; 117°12'25" e 115,96m até o vértice D9Y-V-

2235, de coordenadas N 8.182.072,86 e E 470.269,56; 88°22'24" e 140,38m até o vértice D9Y-V-

2236, de coordenadas N 8.182.076,84 e E 470.409,89; 121°35'51" e 148,36m até o vértice D9Y-V-

2237, de coordenadas N 8.181.999,11 e E 470.536,26; 105°02'42" e 136,29m até o vértice D9Y-V-

2238, de coordenadas N 8.181.963,73 e E 470.667,88; 107°57'48" e 128,34m até o vértice D9Y-V-

2239, de coordenadas N 8.181.924,15 e E 470.789,96; 154°34'39" e 91,19m até o vértice D9Y-V-

2240, de coordenadas N 8.181.841,79 e E 470.829,11; 135°46'34" e 92,47m até o vértice D9Y-V-



2241, de coordenadas N 8.181.775,53 e E 470.893,60; 99°56'18" e 77,87m até o vértice D9Y-V-

2242, de coordenadas N 8.181.762,09 e E 470.970,30; 143°20'44" e 104,64m até o vértice D9Y-V-

2243, de coordenadas N 8.181.678,14 e E 471.032,77; 154°32'15" e 103,00m até o vértice D9Y-V-

2244, de coordenadas N 8.181.585,14 e E 471.077,05; 150°40'58" e 59,22m até o vértice D9Y-V-

2245, de coordenadas N 8.181.533,50 e E 471.106,05; 151°44'01" e 93,25m até o vértice D9Y-V-

2246, de coordenadas N 8.181.451,37 e E 471.150,21; 124°00'10" e 74,43m até o vértice D9Y-V-

2247, de coordenadas N 8.181.409,75 e E 471.211,91; 82°19'44" e 53,43m até o vértice D9Y-V-

2248, de coordenadas N 8.181.416,88 e E 471.264,87; 68°33'16" e 71,29m até o vértice D9Y-V-

2249, de coordenadas N 8.181.442,95 e E 471.331,23; 53°06'29" e 52,79m até o vértice D9Y-V-

2250, de coordenadas N 8.181.474,64 e E 471.373,45; 50°08'01" e 50,07m até o vértice D9Y-V-

2251, de coordenadas N 8.181.506,73 e E 471.411,88; 75°14'15" e 71,95m até o vértice D9Y-V-

2252, de coordenadas N 8.181.525,06 e E 471.481,45; 90°05'08" e 83,06m até o vértice D9Y-V-

2253, de coordenadas N 8.181.524,94 e E 471.564,51; 79°01'15" e 103,92m até o vértice D9Y-P-

5445, de coordenadas N 8.181.544,73 e E 471.666,53; 112°52'09" e 254,91m até o vértice D9Y-P-

5446, de coordenadas N 8.181.445,67 e E 471.901,40; 134°17'28" e 338,27m até o vértice D9Y-P-

5447, de coordenadas N 8.181.209,45 e E 472.143,53; 121°33'16" e 275,17m até o vértice D9Y-P-

5448, de coordenadas N 8.181.065,45 e E 472.378,02; com azimute 124°09'53" e distância 123,61m 

até o vértice D9Y-M-W181, de coordenadas N 8.180.996,04 e E 472.480,29; deste segue pela linha 

seca confrontando com SANTA MARGON MARIM MAT. 31.450, com os seguintes azimutes e 

distâncias: 167°25'19" e 165,91m até o vértice D9Y-M-W180, de coordenadas N 8.180.834,11 e E 

472.516,42; 157°48'29" e 508,89m até o vértice D9Y-M-W184, de coordenadas N 8.180.362,91 e E 

472.708,63; 108°44'25" e 981,65m até o vértice D9Y-M-W185, de coordenadas N 8.180.047,53 e E 

473.638,24; com azimute 18°34'50" e distância 195,04m até o vértice D9Y-M-W200, de coordenadas 

N 8.180.232,40 e E 473.700,38; deste segue pela linha seca confrontando com MARIA ALSINEIA 

MARIN MAT. 31.451, com os seguintes azimutes e distâncias: 18°25'42" e 695,34m até o vértice 

D9Y-M-W177, de coordenadas N 8.180.892,08 e E 473.920,20; com azimute 108°27'23" e distância 

365,86m até o vértice D9Y-M-W122, de coordenadas N 8.180.776,25 e E 474.267,24; deste segue 

pela linha seca confrontando com SANTA MARGON MARIM MAT. 31.450, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 171°56'29" e 655,57m até o vértice D9Y-M-W151, de coordenadas N 

8.180.127,16 e E 474.359,14; com azimute 130°09'55" e distância 810,28m até o vértice D9Y-M-

W152, de coordenadas N 8.179.604,53 e E 474.978,35; deste segue pela linha seca confrontando 

com FAZENDA BOA VISTA MAT. 18.459, com os seguintes azimutes e distâncias: 120°26'01" e 

863,93m até o vértice D9Y-M-W153, de coordenadas N 8.179.166,91 e E 475.723,24; com azimute 

192°00'01" e distância 231,56m até o vértice D9Y-M-W154, de coordenadas N 8.178.940,41 e E 

475.675,09; deste segue pelo RIO DA BARRA a Jusante pela margem direita confrontando com RIO 

DA BARRA, com os seguintes azimutes e distâncias: 89°47'46" e 422,46m até o vértice D9Y-P-

5449, de coordenadas N 8.178.941,92 e E 476.097,55; 99°20'38" e 180,30m até o vértice D9Y-V-

2254, de coordenadas N 8.178.912,64 e E 476.275,46; 100°11'20" e 110,13m até o vértice D9Y-V-

2255, de coordenadas N 8.178.893,16 e E 476.383,85; 76°29'00" e 95,63m até o vértice D9Y-V-

2256, de coordenadas N 8.178.915,51 e E 476.476,83; 89°37'29" e 71,30m até o vértice D9Y-V-

2257, de coordenadas N 8.178.915,98 e E 476.548,13; 128°10'27" e 98,39m até o vértice D9Y-V-

2258, de coordenadas N 8.178.855,17 e E 476.625,47; 127°11'47" e 96,06m até o vértice D9Y-V-

2259, de coordenadas N 8.178.797,09 e E 476.702,00; 130°55'15" e 66,29m até o vértice D9Y-V-

2260, de coordenadas N 8.178.753,67 e E 476.752,09; 113°06'39" e 74,77m até o vértice D9Y-V-

2261, de coordenadas N 8.178.724,32 e E 476.820,86; 149°25'26" e 76,57m até o vértice D9Y-V-



2262, de coordenadas N 8.178.658,40 e E 476.859,81; 143°49'04" e 71,66m até o vértice D9Y-V-

2263, de coordenadas N 8.178.600,56 e E 476.902,11; 138°46'28" e 96,78m até o vértice D9Y-V-

2264, de coordenadas N 8.178.527,77 e E 476.965,89; 117°21'35" e 86,69m até o vértice D9Y-P-

5452, de coordenadas N 8.178.487,93 e E 477.042,88; 81°07'06" e 353,76m até o vértice D9Y-P-

5453, de coordenadas N 8.178.542,55 e E 477.392,40; 83°01'39" e 342,03m até o vértice D9Y-P-

5454, de coordenadas N 8.178.584,07 e E 477.731,90; 70°10'16" e 290,19m até o vértice D9Y-M-

W155, de coordenadas N 8.178.682,51 e E 478.004,89; com azimute 353°50'08" e distância 

227,29m até o vértice D9Y-M-W156, de coordenadas N 8.178.908,48 e E 477.980,48; deste segue 

pela linha seca confrontando com FAZENDA BOA VISTA MAT. 9.349, com os seguintes azimutes e 

distâncias: 79°08'58" e 9,12m até o vértice D9Y-M-W182, de coordenadas N 8.178.910,20 e E 

477.989,44; com azimute 30°44'51" e distância 795,57m até o vértice D9Y-M-W183, de coordenadas 

N 8.179.593,94 e E 478.396,19; deste segue pela linha seca confrontando com ANTONIO 

MONTEIRO MAT. 3.263, com os seguintes azimutes e distâncias: 31°17'12" e 367,06m até o vértice 

D9Y-M-W157, de coordenadas N 8.179.907,62 e E 478.586,81; com azimute 3°25'43" e distância 

380,56m até o vértice D9Y-M-W158, de coordenadas N 8.180.287,49 e E 478.609,57; deste segue 

pela linha seca confrontando com FAZENDA PANORAMA II NUM. ORDEM: 9.979 C/2 - POSSE, 

com os seguintes azimutes e distâncias: 98°01'54" e 571,72m até o vértice D9Y-M-W159, de 

coordenadas N 8.180.207,61 e E 479.175,68; 129°27'55" e 154,11m até o vértice D9Y-P-5518, de 

coordenadas N 8.180.109,66 e E 479.294,66; com azimute 119°24'05" e distância 149,97m até o 

vértice D9Y-M-W160, de coordenadas N 8.180.036,03 e E 479.425,31; deste segue pela linha seca 

confrontando com GILVAN N. DOS SANTOS MAT. 30.436; com azimute 73°49'15" e distância 

342,56m até o vértice D9Y-M-W161, de coordenadas N 8.180.131,48 e E 479.754,30; deste segue 

pela linha seca confrontando com FAZENDA SANTA CRUZ MAT. 18.477; com azimute 63°51'49" e 

distância 638,28m até o vértice D6N-M-6134, de coordenadas N 8.180.412,65 e E 480.327,32; deste 

segue pela linha seca confrontando com FAZENDA POUSO ALEGRE II CCIR: 950.157.636.401-8, 

com os seguintes azimutes e distâncias: 122°08'11" e 32,88m até o vértice D6N-M-6133, de 

coordenadas N 8.180.395,16 e E 480.355,16; 94°29'21" e 285,38m até o vértice D6N-M-6132, de 

coordenadas N 8.180.372,83 e E 480.639,67; 162°33'33" e 193,68m até o vértice D6N-M-6131, de 

coordenadas N 8.180.188,05 e E 480.697,72; com azimute 59°34'36" e distância 609,27m até o 

vértice D6N-M-6130, de coordenadas N 8.180.496,57 e E 481.223,10; deste segue pela linha seca 

confrontando com FAZENDA LUSITANIA MAT. 4.058, com os seguintes azimutes e distâncias: 

145°58'58" e 275,81m até o vértice D9Y-M-W163, de coordenadas N 8.180.267,96 e E 481.377,40; 

133°36'55" e 207,35m até o vértice D9Y-M-W172, de coordenadas N 8.180.124,93 e E 481.527,52; 

84°19'32" e 471,73m até o vértice D9Y-M-W147, de coordenadas N 8.180.171,57 e E 481.996,93; 

357°25'31" e 834,39m até o vértice D9Y-M-W109, de coordenadas N 8.181.005,11 e E 481.959,45; 

112°22'58" e 70,44m até o vértice D9Y-M-W162, de coordenadas N 8.180.978,29 e E 482.024,58; 

339°56'50" e 193,43m até o vértice D9Y-M-W171, de coordenadas N 8.181.159,99 e E 481.958,26; 

com azimute 91°24'20" e distância 260,64m até o vértice D9Y-M-W164, de coordenadas N 

8.181.153,60 e E 482.218,82; deste segue pela linha seca confrontando com EDIVALDO S. DE 

ANDRADE CCIR: 266.060.049.310-5; com azimute 129°14'17" e distância 23,96m até o vértice 

D9Y-M-W195, de coordenadas N 8.181.138,44 e E 482.237,38; deste segue pela linha seca 

confrontando com LUIS CARLOS DA F. M. VERADO CCIR: 950.084.232.629-5; com azimute 

112°59'50" e distância 264,77m até o vértice D9Y-M-W165, de coordenadas N 8.181.035,00 e E 

482.481,10; deste segue pela linha seca confrontando com FAZENDA SANTA FE MAT. 13.333, com 

os seguintes azimutes e distâncias: 227°13'26" e 318,46m até o vértice D9Y-M-W166, de 



coordenadas N 8.180.818,72 e E 482.247,35; com azimute 96°14'07" e distância 165,53m até o 

vértice D9Y-M-W196, de coordenadas N 8.180.800,74 e E 482.411,90; deste segue pela linha seca 

confrontando com FAZENDA MUCUGE MAT. 5.259; com azimute 93°27'13" e distância 746,17m até 

o vértice D9Y-M-W169, de coordenadas N 8.180.755,79 e E 483.156,71; deste segue pela linha 

seca confrontando com SITIO PROJ. VALE VERDE MAT. 26.448; com azimute 112°51'18" e 

distância 358,17m até o vértice C2F-M-0071, de coordenadas N 8.180.616,68 e E 483.486,76; deste 

segue pela linha seca confrontando com FAZENDA PORTO SEGURO MAT. 76.366, com os 

seguintes azimutes e distâncias: 175°02'11" e 868,47m até o vértice C2F-P-0033, de coordenadas N 

8.179.751,46 e E 483.561,90; 183°36'21" e 16,89m até o vértice C2F-M-0072, de coordenadas N 

8.179.734,61 e E 483.560,84; com azimute 199°25'13" e distância 339,83m até o vértice D9Y-M-

W168, de coordenadas N 8.179.414,11 e E 483.447,84; deste segue pela linha seca confrontando 

com FAZENDA SANTA LUZIA MAT. 26.816, com os seguintes azimutes e distâncias: 276°00'02" e 

406,93m até o vértice D9Y-M-W167, de coordenadas N 8.179.456,65 e E 483.043,14; 215°03'49" e 

486,29m até o vértice D9Y-M-W145, de coordenadas N 8.179.058,62 e E 482.763,77; 188°11'05" e 

281,81m até o vértice D9Y-M-W144, de coordenadas N 8.178.779,68 e E 482.723,65; 217°11'07" e 

212,18m até o vértice D9Y-M-W192, de coordenadas N 8.178.610,64 e E 482.595,41; 217°54'19" e 

470,78m até o vértice D9Y-M-W143, de coordenadas N 8.178.239,18 e E 482.306,18; com azimute 

196°03'55" e distância 301,96m até o vértice D9Y-M-W142, de coordenadas N 8.177.949,02 e E 

482.222,62; deste segue pela linha seca confrontando com FAZENDA OLHOS D'AGUA MAT. 

26.745, com os seguintes azimutes e distâncias: 242°07'26" e 750,03m até o vértice D9Y-M-W150, 

de coordenadas N 8.177.598,33 e E 481.559,62; 138°18'22" e 181,03m até o vértice D9Y-P-5455, 

de coordenadas N 8.177.463,16 e E 481.680,03; 199°51'32" e 107,71m até o vértice D9Y-P-5456, 

de coordenadas N 8.177.361,86 e E 481.643,44; 170°09'23" e 246,18m até o vértice D9Y-P-5457, 

de coordenadas N 8.177.119,30 e E 481.685,53; com azimute 135°10'49" e distância 345,58m até o 

vértice D9Y-V-0383, de coordenadas N 8.176.874,17 e E 481.929,12; deste segue pela linha seca 

confrontando com FAZENDA BOM VIVER MAT. 30.585; com azimute 169°20'54" e distância 

1.247,32m até o vértice D9Y-M-W194, de coordenadas N 8.175.648,34 e E 482.159,67; deste segue 

pela linha seca confrontando com FAZENDA BELA VISTA MAT. 30.588, com os seguintes azimutes 

e distâncias: 212°44'36" e 588,69m até o vértice D9Y-M-W174, de coordenadas N 8.175.153,19 e E 

481.841,25; com azimute 74°57'08" e distância 264,30m até o vértice D9Y-P-5458, de coordenadas 

N 8.175.221,81 e E 482.096,49; deste segue pelo RIO DA BARRA a Jusante pela margem direita 

confrontando com RIO DA BARRA, com os seguintes azimutes e distâncias: 127°23'22" e 238,80m 

até o vértice D9Y-P-5459, de coordenadas N 8.175.076,80 e E 482.286,22; 124°54'40" e 247,29m 

até o vértice D9Y-P-5460, de coordenadas N 8.174.935,27 e E 482.489,01; 87°11'05" e 213,29m até 

o vértice D9Y-V-0384, de coordenadas N 8.174.945,75 e E 482.702,04; 143°17'37" e 246,70m até o 

vértice D9Y-V-0385, de coordenadas N 8.174.747,97 e E 482.849,49; 110°59'06" e 187,43m até o 

vértice D9Y-V-0386, de coordenadas N 8.174.680,84 e E 483.024,49; 121°32'56" e 118,89m até o 

vértice D9Y-V-2271, de coordenadas N 8.174.618,64 e E 483.125,81; 142°19'43" e 116,73m até o 

vértice D9Y-V-2265, de coordenadas N 8.174.526,24 e E 483.197,15; 138°33'03" e 116,14m até o 

vértice D9Y-V-2266, de coordenadas N 8.174.439,19 e E 483.274,03; 127°44'16" e 155,70m até o 

vértice D9Y-V-0337, de coordenadas N 8.174.343,89 e E 483.397,16; 125°00'13" e 128,17m até o 

vértice D9Y-V-2267, de coordenadas N 8.174.270,37 e E 483.502,15; com azimute 134°38'04" e 

distância 58,27m até o vértice D9Y-V-0388, de coordenadas N 8.174.229,43 e E 483.543,61; deste 

segue pela linha seca confrontando com FAZENDA CONCEIÇAO MAT. 30.587, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 220°28'21" e 284,87m até o vértice D9Y-M-W173, de coordenadas N 



8.174.012,73 e E 483.358,71; com azimute 138°47'25" e distância 215,00m até o vértice D9Y-M-

W141, de coordenadas N 8.173.850,98 e E 483.500,36; deste segue pela RODOVIA BA 001 

confrontando com RODOVIA BA 001, com os seguintes azimutes e distâncias: 188°19'12" e 

153,89m até o vértice D9Y-P-5462, de coordenadas N 8.173.698,71 e E 483.478,09; 169°27'15" e 

164,38m até o vértice D9Y-P-5463, de coordenadas N 8.173.537,11 e E 483.508,18; com azimute 

132°43'25" e distância 544,13m até o vértice AL3-M-2157, de coordenadas N 8.173.167,94 e E 

483.907,91; deste segue pela linha seca confrontando com FAZENDA RIO DO BRASIL CCIR: 

326.054.018.376-0, com os seguintes azimutes e distâncias: 188°03'32" e 550,97m até o vértice 

AL3-M-2156, de coordenadas N 8.172.622,41 e E 483.830,67; com azimute 188°56'48" e distância 

58,35m até o vértice AL3-M-2155, de coordenadas N 8.172.564,77 e E 483.821,59; deste segue 

pela linha seca confrontando com FAZENDA QUINTA HELENA DA BARRA MAT. 7.802; com 

azimute 174°42'32" e distância 882,30m até o vértice D9Y-M-W125, de coordenadas N 8.171.686,23 

e E 483.902,95; deste segue pelo RIO SAO JOAO DE MINAS a montante pela margem direita 

confrontando com RIO SAO JOAO DE MINAS, com os seguintes azimutes e distâncias: 292°27'10" 

e 254,51m até o vértice D9Y-P-5464, de coordenadas N 8.171.783,43 e E 483.667,73; 277°44'50" e 

184,87m até o vértice D9Y-P-5465, de coordenadas N 8.171.808,35 e E 483.484,56; com azimute 

277°12'59" e distância 342,80m até o vértice D9Y-M-W197, de coordenadas N 8.171.851,42 e E 

483.144,47; deste segue pela linha seca confrontando com FAZENDA VALE DO IPE MAT. 7.706, 

com os seguintes azimutes e distâncias: 315°31'03" e 208,23m até o vértice D9Y-V-0389, de 

coordenadas N 8.171.999,98 e E 482.998,57; 233°02'09" e 911,85m até o vértice D9Y-M-W123, de 

coordenadas N 8.171.451,68 e E 482.269,99; 269°14'46" e 261,60m até o vértice D9Y-P-5466, de 

coordenadas N 8.171.448,23 e E 482.008,41; 289°23'10" e 51,05m até o vértice D9Y-P-5467, de 

coordenadas N 8.171.465,18 e E 481.960,26; 322°10'53" e 346,23m até o vértice D9Y-P-5468, de 

coordenadas N 8.171.738,69 e E 481.747,96; 318°40'48" e 301,58m até o vértice D9Y-P-5469, de 

coordenadas N 8.171.965,19 e E 481.548,84; 303°23'15" e 247,11m até o vértice D9Y-P-5470, de 

coordenadas N 8.172.101,17 e E 481.342,51; 278°42'07" e 385,65m até o vértice D9Y-P-5471, de 

coordenadas N 8.172.159,52 e E 480.961,30; 292°51'40" e 274,99m até o vértice D9Y-P-5472, de 

coordenadas N 8.172.266,36 e E 480.707,90; com azimute 293°00'41" e distância 278,55m até o 

vértice D9Y-M-W120, de coordenadas N 8.172.375,25 e E 480.451,52; deste segue pela linha seca 

confrontando com JOSE A. DA SILVA POSSE, com os seguintes azimutes e distâncias: 355°00'57" 

e 544,88m até o vértice D9Y-M-W119, de coordenadas N 8.172.918,06 e E 480.404,18; com 

azimute 276°56'04" e distância 807,77m até o vértice D9Y-M-W118, de coordenadas N 8.173.015,59 

e E 479.602,32; deste segue pela linha seca confrontando com FAZENDA PROVISAO MAT. 26.630, 

com os seguintes azimutes e distâncias: 19°46'04" e 164,38m até o vértice C2F-M-3743, de 

coordenadas N 8.173.170,28 e E 479.657,92; 267°29'36" e 157,26m até o vértice D9Y-P-5473, de 

coordenadas N 8.173.163,40 e E 479.500,81; 307°01'07" e 168,85m até o vértice D9Y-P-5474, de 

coordenadas N 8.173.265,07 e E 479.365,99; 293°40'45" e 287,22m até o vértice D9Y-P-5475, de 

coordenadas N 8.173.380,42 e E 479.102,95; 310°10'57" e 184,78m até o vértice D9Y-P-5476, de 

coordenadas N 8.173.499,64 e E 478.961,78; 294°37'06" e 328,50m até o vértice C2F-M-3742, de 

coordenadas N 8.173.636,49 e E 478.663,14; 189°48'42" e 201,92m até o vértice C2F-M-3741, de 

coordenadas N 8.173.437,52 e E 478.628,73; 190°12'34" e 326,21m até o vértice C2F-M-3740, de 

coordenadas N 8.173.116,47 e E 478.570,91; 190°37'41" e 356,33m até o vértice C2F-M-3739, de 

coordenadas N 8.172.766,26 e E 478.505,19; 193°30'41" e 29,25m até o vértice C2F-M-3738, de 

coordenadas N 8.172.737,82 e E 478.498,36; 112°02'50" e 265,74m até o vértice C2F-M-3737, de 

coordenadas N 8.172.638,07 e E 478.744,66; com azimute 111°39'44" e distância 853,30m até o 



vértice C2F-M-3736, de coordenadas N 8.172.323,09 e E 479.537,69; deste segue pela linha seca 

confrontando com GERALDO V. DA COSTA MAT. 26.827, com os seguintes azimutes e distâncias: 

201°02'18" e 321,74m até o vértice D9Y-M-W199, de coordenadas N 8.172.022,79 e E 479.422,19; 

200°56'12" e 140,68m até o vértice C2F-M-3735, de coordenadas N 8.171.891,40 e E 479.371,92; 

200°23'46" e 643,66m até o vértice C2F-M-3734, de coordenadas N 8.171.288,09 e E 479.147,60; 

200°54'41" e 422,42m até o vértice C2F-M-3733, de coordenadas N 8.170.893,50 e E 478.996,82; 

201°23'56" e 401,13m até o vértice C2F-M-3732, de coordenadas N 8.170.520,02 e E 478.850,46; 

com azimute 289°01'45" e distância 290,15m até o vértice C2F-M-3731, de coordenadas N 

8.170.614,62 e E 478.576,17; deste segue pela linha seca confrontando com ESTANCIA 

TRANCOSO MAT. 30.928, com os seguintes azimutes e distâncias: 290°04'01" e 1.418,71m até o 

vértice C2F-M-3730, de coordenadas N 8.171.101,41 e E 477.243,59; 290°22'40" e 855,60m até o 

vértice C2F-M-3729, de coordenadas N 8.171.399,34 e E 476.441,53; com azimute 203°23'21" e 

distância 511,59m até o vértice C2F-M-3728, de coordenadas N 8.170.929,79 e E 476.238,45; deste 

segue pela linha seca confrontando com FAZENDA PARAISO MAT. 18.604; com azimute 

299°26'23" e distância 349,61m até o vértice C2F-M-3727, de coordenadas N 8.171.101,63 e E 

475.933,98; deste segue pela linha seca confrontando com FAZENDA M. ALEGRE MAT. 21.915, 

com os seguintes azimutes e distâncias: 301°23'18" e 260,31m até o vértice C2F-M-3726, de 

coordenadas N 8.171.237,21 e E 475.711,77; 246°13'18" e 130,54m até o vértice C2F-M-3725, de 

coordenadas N 8.171.184,57 e E 475.592,31; 245°28'35" e 192,64m até o vértice C2F-M-3724, de 

coordenadas N 8.171.104,62 e E 475.417,05; 290°28'02" e 522,91m até o vértice C2F-M-3723, de 

coordenadas N 8.171.287,46 e E 474.927,15; 290°21'17" e 405,47m até o vértice C2F-M-3722, de 

coordenadas N 8.171.428,50 e E 474.547,00; 253°11'46" e 202,63m até o vértice C2F-M-3721, de 

coordenadas N 8.171.369,92 e E 474.353,02; 303°25'12" e 508,75m até o vértice C2F-M-3720, de 

coordenadas N 8.171.650,12 e E 473.928,39; 290°20'05" e 316,61m até o vértice C2F-M-3719, de 

coordenadas N 8.171.760,15 e E 473.631,51; 191°47'40" e 340,39m até o vértice D9Y-M-W117, de 

coordenadas N 8.171.426,95 e E 473.561,93; 103°24'32" e 188,09m até o vértice D9Y-P-5519, de 

coordenadas N 8.171.383,33 e E 473.744,89; com azimute 112°28'48" e distância 260,34m até o 

vértice D9Y-M-W116, de coordenadas N 8.171.283,79 e E 473.985,45; deste segue pela linha seca 

confrontando com FAZENDA COROA VERMELHA POSSE; com azimute 189°28'54" e distância 

1.414,18m até o vértice D04-M-3550, de coordenadas N 8.169.888,93 e E 473.752,49; deste segue 

pela linha seca confrontando com FAZENDA COROA VERMELHA CCIR: 326.054.018.953-9, com 

os seguintes azimutes e distâncias: 188°30'50" e 1.153,27m até o vértice D9Y-M-W115, de 

coordenadas N 8.168.748,36 e E 473.581,74; com azimute 186°18'55" e distância 665,48m até o 

vértice D9Y-M-W188, de coordenadas N 8.168.086,92 e E 473.508,54; deste segue pela linha seca 

confrontando com FAZENDA DOIS IRMAOS MAT. 31.525, com os seguintes azimutes e distâncias: 

186°14'44" e 345,14m até o vértice D9Y-M-W189, de coordenadas N 8.167.743,83 e E 473.470,99; 

138°35'30" e 115,37m até o vértice D04-M-4051, de coordenadas N 8.167.657,30 e E 473.547,30; 

176°06'41" e 101,85m até o vértice D04-M-4050, de coordenadas N 8.167.555,69 e E 473.554,20; 

com azimute 157°41'03" e distância 60,24m até o vértice D04-M-3529, de coordenadas N 

8.167.499,96 e E 473.577,08; deste segue pela linha seca confrontando com JOAQUIM A. DE 

OLIVEIRA MAT. 2.840, com os seguintes azimutes e distâncias: 200°37'29" e 50,81m até o vértice 

D04-M-4029, de coordenadas N 8.167.452,41 e E 473.559,18; 206°20'24" e 29,86m até o vértice 

D04-M-4028, de coordenadas N 8.167.425,66 e E 473.545,93; 199°27'51" e 75,20m até o vértice 

D04-M-4027, de coordenadas N 8.167.354,76 e E 473.520,88; 201°00'31" e 28,56m até o vértice 

D04-M-4026, de coordenadas N 8.167.328,09 e E 473.510,64; 197°20'37" e 55,60m até o vértice 



D04-M-4025, de coordenadas N 8.167.275,02 e E 473.494,06; 199°41'45" e 66,12m até o vértice 

D04-M-4024, de coordenadas N 8.167.212,78 e E 473.471,78; 184°58'50" e 15,45m até o vértice 

D04-M-4023, de coordenadas N 8.167.197,39 e E 473.470,44; com azimute 190°19'19" e distância 

789,48m até o vértice D9Y-M-W114, de coordenadas N 8.166.420,69 e E 473.328,98; deste segue 

pela ESTRADA DE ACESSO confrontando com ESTRADA DE ACESSO, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 283°41'23" e 113,32m até o vértice D9Y-M-W113, de coordenadas N 

8.166.447,51 e E 473.218,88; 299°28'03" e 293,73m até o vértice D9Y-P-5477, de coordenadas N 

8.166.592,00 e E 472.963,15; 304°37'52" e 539,73m até o vértice D9Y-P-5478, de coordenadas N 

8.166.898,73 e E 472.519,04; 313°36'23" e 108,32m até o vértice D9Y-M-W146, de coordenadas N 

8.166.973,43 e E 472.440,61; 291°01'38" e 126,38m até o vértice D9Y-P-5479, de coordenadas N 

8.167.018,78 e E 472.322,64; 281°54'19" e 267,03m até o vértice D9Y-P-5480, de coordenadas N 

8.167.073,87 e E 472.061,36; 299°44'00" e 106,93m até o vértice D9Y-P-5481, de coordenadas N 

8.167.126,90 e E 471.968,51; 280°58'15" e 162,38m até o vértice D9Y-P-5482, de coordenadas N 

8.167.157,81 e E 471.809,09; 289°44'59" e 179,57m até o vértice D9Y-P-5483, de coordenadas N 

8.167.218,48 e E 471.640,09; 302°01'22" e 118,15m até o vértice D9Y-P-5484, de coordenadas N 

8.167.281,13 e E 471.539,92; com azimute 307°19'33" e distância 203,57m até o vértice D9Y-M-

W148, de coordenadas N 8.167.404,57 e E 471.378,04; deste segue pela linha seca confrontando 

com FAZENDA NOSSA S. APARECIDA MAT. 25.955, com os seguintes azimutes e distâncias: 

0°47'07" e 945,09m até o vértice D9Y-M-W111, de coordenadas N 8.168.349,57 e E 471.391,00; 

com azimute 297°49'48" e distância 479,22m até o vértice D9Y-M-W110, de coordenadas N 

8.168.573,29 e E 470.967,21; deste segue pela linha seca confrontando com FAZENDA DALLAS 

MAT. 28.462, com os seguintes azimutes e distâncias: 323°40'06" e 96,94m até o vértice D9Y-M-

W191, de coordenadas N 8.168.651,39 e E 470.909,77; 21°09'24" e 644,49m até o vértice D9Y-M-

W108, de coordenadas N 8.169.252,44 e E 471.142,38; 303°04'22" e 378,79m até o vértice D9Y-P-

5485, de coordenadas N 8.169.459,15 e E 470.824,96; 323°17'29" e 186,71m até o vértice D9Y-P-

5486, de coordenadas N 8.169.608,83 e E 470.713,36; 353°40'08" e 220,80m até o vértice D9Y-P-

5487, de coordenadas N 8.169.828,28 e E 470.689,01; 312°20'06" e 327,63m até o vértice D9Y-P-

5488, de coordenadas N 8.170.048,93 e E 470.446,82; 298°26'09" e 377,21m até o vértice D9Y-P-

5489, de coordenadas N 8.170.228,55 e E 470.115,12; 295°04'39" e 533,13m até o vértice D9Y-P-

5490, de coordenadas N 8.170.454,51 e E 469.632,24; 292°16'07" e 265,73m até o vértice D9Y-P-

5491, de coordenadas N 8.170.555,21 e E 469.386,33; 332°46'09" e 217,73m até o vértice D9Y-M-

W140, de coordenadas N 8.170.748,81 e E 469.286,70; 236°09'51" e 555,01m até o vértice D9Y-M-

W139, de coordenadas N 8.170.439,77 e E 468.825,69; 290°37'23" e 200,93m até o vértice D9Y-M-

W107, de coordenadas N 8.170.510,54 e E 468.637,63; 301°38'32" e 377,87m até o vértice D9Y-M-

W138, de coordenadas N 8.170.708,78 e E 468.315,94; com azimute 337°25'01" e distância 95,01m 

até o vértice D6N-M-0830, de coordenadas N 8.170.796,50 e E 468.279,45; deste segue pela linha 

seca confrontando com FAZENDA DALLAS NUM. ORDEM: 6.684 C/2 POSSE, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 333°59'16" e 147,10m até o vértice D6N-M-0828, de coordenadas N 

8.170.928,70 e E 468.214,94; 297°42'02" e 547,24m até o vértice D6N-M-0827, de coordenadas N 

8.171.183,08 e E 467.730,42; 265°57'51" e 597,58m até o vértice D6N-M-0826, de coordenadas N 

8.171.141,03 e E 467.134,32; 313°55'53" e 142,22m até o vértice D6N-M-0825, de coordenadas N 

8.171.239,70 e E 467.031,90; 359°45'42" e 341,75m até o vértice D6N-M-0824, de coordenadas N 

8.171.581,45 e E 467.030,48; 300°45'18" e 247,78m até o vértice D6N-M-0823, de coordenadas N 

8.171.708,15 e E 466.817,55; com azimute 236°38'28" e distância 425,06m até o vértice D6N-M-

0822, de coordenadas N 8.171.474,42 e E 466.462,52; deste segue pela linha seca confrontando 



com FAZENDA DALLAS MAT. 23.655, com os seguintes azimutes e distâncias: 285°23'48" e 

356,33m até o vértice D6N-M-0821, de coordenadas N 8.171.569,02 e E 466.118,97; 28°51'28" e 

175,80m até o vértice D6N-M-0820, de coordenadas N 8.171.722,99 e E 466.203,82; 62°59'46" e 

398,32m até o vértice D6N-M-0819, de coordenadas N 8.171.903,85 e E 466.558,72; 323°45'05" e 

195,57m até o vértice D6N-M-0818, de coordenadas N 8.172.061,57 e E 466.443,08; 357°59'21" e 

503,83m até o vértice D6N-M-0817, de coordenadas N 8.172.565,09 e E 466.425,40; 60°41'13" e 

40,30m até o vértice D6N-M-0816, de coordenadas N 8.172.584,82 e E 466.460,54; 339°46'30" e 

730,21m até o vértice D6N-M-0815, de coordenadas N 8.173.270,01 e E 466.208,10; 305°57'21" e 

551,10m até o vértice D6N-M-0814, de coordenadas N 8.173.593,59 e E 465.762,00; 292°51'05" e 

1.237,38m até o vértice D6N-M-0813, de coordenadas N 8.174.074,12 e E 464.621,74; com azimute 

231°23'46" e distância 236,57m até o vértice D6N-M-0812, de coordenadas N 8.173.926,52 e E 

464.436,87; deste segue pela linha seca confrontando com FAZENDA DALLAS MAT. 1.459; com 

azimute 232°32'17" e distância 245,17m até o vértice D9Y-M-W137, de coordenadas N 8.173.777,40 

e E 464.242,26; deste segue pela linha seca confrontando com FAZENDA LEMBRANÇA MAT. 

30.537, com os seguintes azimutes e distâncias: 358°05'47" e 1.576,90m até o vértice B0Z-M-0501, 

de coordenadas N 8.175.353,42 e E 464.189,88; 293°32'09" e 278,14m até o vértice D9Y-P-5492, 

de coordenadas N 8.175.464,49 e E 463.934,88; 288°18'24" e 356,70m até o vértice D9Y-P-5493, 

de coordenadas N 8.175.576,53 e E 463.596,23; 285°18'53" e 234,14m até o vértice D9Y-P-5494, 

de coordenadas N 8.175.638,37 e E 463.370,40; 270°18'29" e 147,20m até o vértice D9Y-P-5495, 

de coordenadas N 8.175.639,16 e E 463.223,21; 281°59'35" e 45,31m até o vértice D9Y-V-2227, de 

coordenadas N 8.175.648,58 e E 463.178,88; 263°25'35" e 85,18m até o vértice D9Y-V-2228, de 

coordenadas N 8.175.638,83 e E 463.094,26; 284°52'26" e 100,64m até o vértice D9Y-P-5496, de 

coordenadas N 8.175.664,66 e E 462.997,00; 316°31'45" e 131,88m até o vértice D9Y-P-5497, de 

coordenadas N 8.175.760,37 e E 462.906,26; 5°19'05" e 66,82m até o vértice D9Y-V-2229, de 

coordenadas N 8.175.826,91 e E 462.912,46; 351°31'23" e 108,43m até o vértice D9Y-V-2230, de 

coordenadas N 8.175.934,15 e E 462.896,47; 321°56'01" e 55,12m até o vértice D9Y-P-5498, de 

coordenadas N 8.175.977,54 e E 462.862,49; 261°15'01" e 49,40m até o vértice D9Y-P-5499, de 

coordenadas N 8.175.970,03 e E 462.813,66; 285°39'41" e 101,63m até o vértice D9Y-P-5500, de 

coordenadas N 8.175.997,46 e E 462.715,81; 302°57'01" e 114,95m até o vértice D9Y-P-5501, de 

coordenadas N 8.176.059,99 e E 462.619,34; 339°39'13" e 61,58m até o vértice D9Y-V-2231, de 

coordenadas N 8.176.117,72 e E 462.597,93; 351°40'08" e 75,81m até o vértice D9Y-V-2232, de 

coordenadas N 8.176.192,73 e E 462.586,95; 275°05'35" e 52,90m até o vértice D9Y-P-5502, de 

coordenadas N 8.176.197,43 e E 462.534,26; 261°13'30" e 108,93m até o vértice D9Y-V-2233, de 

coordenadas N 8.176.180,81 e E 462.426,60; 275°02'43" e 95,40m até o vértice D9Y-P-5503, de 

coordenadas N 8.176.189,20 e E 462.331,57; 257°06'21" e 87,63m até o vértice D9Y-P-5504, de 

coordenadas N 8.176.169,65 e E 462.246,15; 286°39'54" e 102,75m até o vértice D9Y-V-2234, de 

coordenadas N 8.176.199,11 e E 462.147,72; com azimute 324°21'37" e distância 96,67m até o 

vértice D9Y-M-W121, de coordenadas N 8.176.277,68 e E 462.091,39; deste segue pela linha seca 

confrontando com VERACEL CNPJ: 40.551.996/0001-48, com os seguintes azimutes e distâncias: 

67°16'16" e 664,31m até o vértice D9Y-M-W136, de coordenadas N 8.176.534,35 e E 462.704,12; 

317°14'05" e 1.276,91m até o vértice D9Y-M-W135, de coordenadas N 8.177.471,78 e E 

461.837,10; 51°29'28" e 305,17m até o vértice D9Y-M-W134, de coordenadas N 8.177.661,79 e E 

462.075,90; 89°38'26" e 789,11m até o vértice D9Y-M-W133, de coordenadas N 8.177.666,74 e E 

462.864,99; 52°05'56" e 384,86m até o vértice D9Y-P-5505, de coordenadas N 8.177.903,16 e E 

463.168,68; 31°06'36" e 117,74m até o vértice D9Y-M-W132, de coordenadas N 8.178.003,97 e E 



463.229,51; 63°46'35" e 781,83m até o vértice D9Y-M-W131, de coordenadas N 8.178.349,44 e E 

463.930,88; 25°59'20" e 274,19m até o vértice D9Y-P-5506, de coordenadas N 8.178.595,90 e E 

464.051,02; 41°24'08" e 160,55m até o vértice D9Y-M-W130, de coordenadas N 8.178.716,33 e E 

464.157,20; 63°16'48" e 287,09m até o vértice D9Y-P-5507, de coordenadas N 8.178.845,41 e E 

464.413,63; 45°49'10" e 197,17m até o vértice D9Y-M-W129, de coordenadas N 8.178.982,82 e E 

464.555,03; com azimute 45°29'57" e distância 355,63m até o vértice D9Y-M-W193, de coordenadas 

N 8.179.232,09 e E 464.808,68; deste segue pela linha seca confrontando com FAZENDA 

BONAPARTE MAT. 19.032, com os seguintes azimutes e distâncias: 64°21'44" e 289,30m até o 

vértice D9Y-M-W128, de coordenadas N 8.179.357,26 e E 465.069,50; 74°36'48" e 124,18m até o 

vértice D9Y-M-W126, de coordenadas N 8.179.390,21 e E 465.189,22; com azimute 25°50'59" e 

distância 1.202,77m até o vértice D9Y-M-W127, de coordenadas N 8.180.472,63 e E 465.713,65; 

deste segue pelo RIO DA BARRA a montante pela margem direita confrontando com RIO DA 

BARRA, com os seguintes azimutes e distâncias: 292°56'28" e 319,37m até o vértice D9Y-P-5508, 

de coordenadas N 8.180.597,12 e E 465.419,54; 247°08'52" e 171,21m até o vértice D9Y-P-5509, 

de coordenadas N 8.180.530,63 e E 465.261,76; 273°07'54" e 230,98m até o vértice D9Y-P-5510, 

de coordenadas N 8.180.543,25 e E 465.031,13; 309°33'27" e 271,83m até o vértice D9Y-P-5511, 

de coordenadas N 8.180.716,37 e E 464.821,55; 290°08'45" e 128,10m até o vértice D9Y-P-5512, 

de coordenadas N 8.180.760,48 e E 464.701,29; 307°50'08" e 228,67m até o vértice D9Y-P-5513, 

de coordenadas N 8.180.900,75 e E 464.520,69; 298°07'53" e 252,13m até o vértice D9Y-P-5514, 

de coordenadas N 8.181.019,63 e E 464.298,35; 249°11'24" e 230,53m até o vértice D9Y-P-5515, 

de coordenadas N 8.180.937,73 e E 464.082,86; 251°47'04" e 289,39m até o vértice D9Y-P-5516, 

de coordenadas N 8.180.847,27 e E 463.807,98; 261°20'29" e 163,43m até o vértice D9Y-P-5517, 

de coordenadas N 8.180.822,67 e E 463.646,41; com azimute 271°32'02" e distância 266,57m até o 

vértice D9Y-M-W106, de coordenadas N 8.180.829,80 e E 463.379,94; deste segue pela linha seca 

confrontando com FAZENDA SANTA LUZIA MAT. 2.942; com azimute 33°19'05" e distância 

394,31m até o vértice D9Y-M-W105, de coordenadas N 8.181.159,30 e E 463.596,53; deste segue 

pela linha seca confrontando com FAZENDA NOVO HORIZONTE MAT. 4.286; com azimute 

32°48'21" e distância 1.274,70m até o vértice D9Y-M-W104, de coordenadas N 8.182.230,70 e E 

464.287,16; deste segue pela ESTRADA DE ACESSO confrontando com ESTRADA DE ACESSO; 

com azimute 31°22'38" e distância 23,73m até o vértice D9Y-M-W103, de coordenadas N 

8.182.250,96 e E 464.299,52; deste segue pela linha seca confrontando com FAZENDA IRMAOS 

RAMOS MAT. 31.540, com os seguintes azimutes e distâncias: 30°30'30" e 934,26m até o vértice 

D9Y-M-W102, de coordenadas N 8.183.055,88 e E 464.773,81; 300°08'35" e 192,94m até o vértice 

D9Y-M-W101, de coordenadas N 8.183.152,77 e E 464.606,96; com azimute 336°56'30" e distância 

453,97m até o vértice D6N-M-0510, de coordenadas N 8.183.570,47 e E 464.429,16; deste segue 

pela linha seca confrontando com AFRANIO ANDRADE FILHO MAT. 7.490, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 343°38'31" e 18,79m até o vértice D6N-M-0509, de coordenadas N 

8.183.588,49 e E 464.423,87; 353°14'06" e 84,01m até o vértice D6N-M-0508, de coordenadas N 

8.183.671,92 e E 464.413,97; 354°54'49" e 222,27m até o vértice D6N-M-0507, de coordenadas N 

8.183.893,32 e E 464.394,27; 75°10'11" e 290,10m até o vértice D6N-M-0506, de coordenadas N 

8.183.967,57 e E 464.674,71; 75°10'30" e 399,71m até o vértice D6N-M-0505, de coordenadas N 

8.184.069,84 e E 465.061,11 ponto inicial da descrição deste perímetro, e encontram-se 

representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, tendo como datum o 

SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 

projeção UTM. 
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ANEXO III – Plano de Uso Público do Parque Nacional do Pau Brasil 
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I. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.  Ficha Técnica 

Nome da Unidade de Conservação: Parque Nacional do Pau Brasil 

UGR: UAAF – Arembepe/BA 

 

Endereço da Sede 
Antiga estrada Arraial D'Ajuda-Itabela Km 07 – Distrito de Vale Verde –
Porto Seguro-BA 

Endereço para 
correspondência Rua Mamoeiro nº25 Quadra G Lote 3, Taperapuã, Porto Seguro, BA 

CEP 45810-000 

Telefone 
(73) 3281 0805 ou (61) 3341 9810 (VOIP) 

Home page 
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-
conservacao/biomas-brasileiros/mata-atlantica/unidades-de-
conservacao-mata-atlantica/2205-parna-do-pau-brasil 

e-mail 
Fabio.faraco@icmbio.gov.br 

Patrícia.campos@icmbio.gov.br 

Silvio.freire@icmbio.gov.br 

Gerffeson.novais@icmbio.gov.br 

Superfície/área 
19.027,2218 ha 

Município abrangido pela UC: 
Município de Porto Seguro – BA 

Unidade da Federação que
abrange: Estado da Bahia 

Data de criação e Decreto: 
Dec s/nº de 20 de abril de 1999. Com ampliação e delimitação da zona 
de amortecimento dada pela redação do Dec s/nº de 11 de junho de 
2010 e memorial descritivo (2013) anexo a este Plano 

Bioma/Ecossistemas 
Mata Atlântica  

Atividades desenvolvidas: 
Educação Ambiental 
Uso Público 
Pesquisa 
Proteção 

 

Rondas de fiscalização, reuniões comunitárias, palestras educativas 
em escolas e comunidades do entorno, reuniões do conselho 
consultivo, pesquisas científicas, realização de cursos 

Conselho Consultivo 
Portaria ICMBio nº 18 de 27 de fevereiro de 2014 e ativo com reuniões 
periódicas  

Atividades conflitantes 
Caça de animais silvestres, risco de incêndios em pastagem, tráfego 
de veículos e animais no interior do Parna do Pau Brasil (estrada 
vicinal que atravessa a porção noroeste da UC) 

Atividades de Uso Público 
Até a publicação deste documento o Parque não encontrava-se 
aberto ao público, porém as estruturas de apoio a visitação (trilhas, 
camping, áreas de banho, etc.) já estão sendo implementadas  



 
2. INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
 
O Parque Nacional do Pau Brasil é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral criada por Decreto 
Presidencial de 20 de abril de 1999 e está localizado no município de Porto Seguro, extremo sul do Estado da 
Bahia, no tabuleiro costeiro divisor de águas das bacias do Rio Buranhém e do Rio dos Frades. 

Até junho de 2010, o Parque abrangia um território de 11.538 ha de Mata Atlântica ombrófila densa em estágio 
avançado de regeneração em sua maior parte. A partir de então, por meio do Decreto Presidencial de 11 de 
junho de 2010, o Parque foi ampliado para 18.934 ha, incorporando fragmentos florestais contíguos aos 
antigos limites sendo, tambémestabelecida a sua Zona de Amortecimento. Em 2013, após os trabalhos de 
demarcação do Parque, foram feitos ajustes em de seus limites e sua área passou a abranger um total de 
19.027,2218 ha (Figura 1). 
 



 

Figura 1. Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro, BA) e sua Zona de Amortecimento.  

O Parque Nacional do Pau Brasil, que representa um rico repositório de fauna e flora, é um dos principais 
remanescentes da conhecida “Hiléia Baiana5”, área de Mata Atlântica que detém os maiores índices de 

                                                      
5 Hiléia Baiana - O nome Hiléia Baiana é uma anologia com a verdadeira Hiléia, que é na Amazônia, uma vez que este nome foi dado por 
Humboldt, naturalista alemão, à grande floresta equatorial úmida que se estende dos Andes, pelo vale amazônico, até as Guianas. As 



diversidade de espécies do bioma. Situado na região da Costa do Descobrimento, a qual foi reconhecida pela 
UNESCO, como Patrimônio Natural Mundial desde 1999, devido ao excepcional valor para a ciência e a 
preservação de ecossistemas de interesse universal. A região abriga os remanescentes mais preservados de 
Mata Atlântica do Nordeste do Brasil (IPHAN).  

O Parque possui mais de 60 km de estradas internas, que cruzam a mata passando por áreas em diferentes 
fases de regeneração (média e avançada) e rústicas pontes de madeira. Algumas estradas também 
atravessam inúmeros caminhos e trilhas antigas que cortam as áreas de mata mais fechada, em estágio 
primário. Embora na UC ainda não houvesse visitação até a publicação desse documento (2014), cerca de 40 
km das estradas podem ser utilizados para a visitação, conforme os objetivos e normas estabelecidas  no 
Zoneamento do Parque, uma vez que o Plano de Manejo prevê esta atividade, que é típica da categoria 
Parque Nacional.  

O PNPB possui (2016), uma equipe composta por  quatro servidores, sendo dois Analistas e dois Técnicos 
Ambientais. O Parque possui, ainda, oito viaturas e uma moto, nove funcionários terceirizados permanentes de 
apoio (quatro vigilantes, um auxiliar de serviços gerais e dois auxiliares de serviços gerais cedidos pela 
Prefeitura Municipal de Porto Seguro), além de 14 brigadistas durante seis meses do ano (de outubro a 
março). O Conselho Consultivo do Parque, criado pela Portaria Ibama nº 53 de 18 de agosto de 2005, 
renovado através da Portaria ICMBio nº 18 de 27 de fevereiro de 2014, é atuante e realiza reuniões periódicas. 

O Parque Nacional do Pau Brasil destaca-se na região do extremo sul baiano por apresentar situação fundiária 
pacífica (cerca de 60% de sua área já foi indenizada), boa conservação de seus atributos paisagísticos e 
biológicos, instalações operantes (sede própria) e por estar localizado na cidade de Porto Seguro, um dos 
destinos turísticos mais visitados do país. O apelo histórico e paisagístico do município, aliado a uma 
excepcional infraestrutura hoteleira e a atividades de lazer e diversão durante todo o ano, bem como um 
aeroporto internacional com vôos domésticos com conexões para quase todas grandes capitais brasileiras, 
permitem que turistas de todo o Brasil e do mundo conheçam a beleza e a pujança de uma das porções mais 
bem conservadas da Mata Atlântica.  

É notório que o conhecimento é uma ferramenta importante para a conservação. A interação dos habitantes 
locais, bem como  de toda a sociedade com os recursos naturais alvo de conservação no Parque Nacional do 
Pau Brasil, certamente possibilitará reunir as oportunidades de angariar apoio à gestão e à conservação do 
PNPB, tornando a Unidade muito mais conhecida, assim como as riquezas naturais nela contidas.  

Neste contexto, a implementação de trilhas para uma variada gama de perfis de visitação, certamente será a 
principal forma de interação das pessoas com o meio ambiente a ser desenvolvida nesta Unidade de 
Conservação, e servirá de base para todas as outras potenciais atividades de Uso Público. A partir dessa 
premissa, atividades como arvorismo, camping, observação de pássaros e outros animais, atividades 
monitoradas, educativas e de recreação, bem como competições esportivas de baixo impacto e que vão de 
encontro aos objetivos de conservação, poderiam ser desenvolvidas, tendo o manejo de trilhas monitoradas 
como ponto inicial. 
 
2.1. LIMITES 

 
O Parque Nacional do Pau Brasil foi criado em 20 de abril de 1999 e sua área foi ampliada por meio do 
Decreto de 11 de junho de 2010, que também estabeleceu sua Zona de Amortecimento e a inclusão do 
subsolo, excluindo-se dos limites a Rodovia Estadual BA-001 e sua respectiva faixa de domínio. Em 2013, em 
decorrência da demarcação dos limites do Parque, a sua área foi ajustada para 19.027,2218 ha.  

Ao norte da UC estão localizadas as Comunidades Vale Verde, Projeto Vale Verde, Bom Jesus, Nossa 
Senhora Aparecida,  e as rodovias: BR-367 e BA-001. Ao sul localizam-se as comunidades de Sapirara, 
Coqueiro Alto, o Distrito de Trancoso e a estrada vicinal Trancoso/Itabela. A leste, encontram-se, o distrito de 
Arraial d’Ajuda e a rodovia BA-001. A oeste localizam-se as comunidades de Queimados, Vera Cruz e a 
estrada vicinal Arraial/Itabela (Figura 2). 
 

                                                                                                                                                                                    
florestas sobre tabuleiros do sul da Bahia e norte do Espírito Santo são conhecidas como Hiléia Baiana, uma vez que paralelamente aos 
elementos típicos da Mata Atlântica, apresenta espécies com características da Floresta Amazônica, como, ingá-mirim (Ingá sp), sapucaia 
(Lecythissp) e palmito-juçara (Euterpe edulis). 
 



 

Figura 2: Comunidades do entorno do Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro, BA). 
 



 
3. OBJETIVO  

Estabelecer diretrizes e prioridades para o Uso Público do Parque Nacional do Pau Brasil, 
complementando o Plano de Manejo da UC, de acordo com o Zoneamento estabelecido pelo mesmo. 

 
4. JUSTIFICATIVA 

O Plano de Uso Público é um documento anexo ao Plano de Manejo e por ser anualmente atualizado e 
revisado, apresenta vantagens na implementação de novas atrações do Parque e melhoria das atividades 
propostas. Deste modo, temos um documento chancelado pelo órgão, que segue fidedignamente o que está 
preconizado no seu Plano de Manejo, mas que dada sua maior flexibilidade de revisão, está em constante 
coerência com a UC.  

 
 

5. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

5.1. Acesso  

 
O acesso ao Parque Nacional do Pau Brasil se dá por terra, tanto partindo do município de Eunápolis quanto 
da região administrativa de Porto Seguro, por meio da BR-367 (Figura 4). 

 
 Porto Seguro: 

Em Porto Seguro há um aeroporto internacional, o que facilita o acesso de turistas vindos de várias partes do 
Brasil. É importante considerar que não há transporte público regular até o Parque.  

Partindo da cidade  de Porto Seguro, há duas formas de acesso ao PNPB, conforme segue descrito abaixo:   

- BR-367: Deve-se seguir pela BR-367 até o trevo que vai para Arraial d’Ajuda/Trancoso, seguindo então pela 
BA-001 sentido Arraial D’Ajuda e Trancoso observando a placa indicativa de sinalização. São 
aproximadamente 35 km de distância e cerca de 40 minuitos de percurso. 

-Travessia do estuário do rio Buranhém por meio de  balsa de Porto Seguro para Arraial D`Ajuda: seguir da 
Ponta do Apaga Fogo (ponto de desembarque na balsa) até o distrito de Arraial D´Ajuda. Seguir pela BA-001 
sentido BR-367 e observar a placa indicativa de sinalização. São aproximadamente 35 km de distância e o 
tempo de percurso são 60 minutos, devido ao tempo de travessia da balsa. 

 Eunápolis 

O PNPB fica a aproximadamente 45 km de Eunápolis, seguindo no sentido oeste-leste pela BR-367  até o 
trevo que vai para Arraial d’Ajuda/Trancoso, acessando então a BA-001. A partir desse ponto, seguir o 
caminho descrito acima, para o acesso ao Parque a partir da cidade de Porto Seguro, pela BR-367. São 
necessários aproximadamente 45 minutos para realizar o percurso. 



 

Figura 3. Acessos ao Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro, BA) 
 
5.2. Perfil dos visitantes 

Devido às características paisagísticas e ao histórico de eventos da região de Porto Seguro, o perfil dos 
visitantes da região varia muito em função da época do ano. No entanto, tem havido uma lacuna no conjunto 
de atividades oferecidas para atender àqueles interessados num contato mais íntimo com a natureza, amantes 



de esportes radicais on-land e para aqueles que, mesmo à procura das atividades litorâneas e festivas já 
oferecidas, queiram realizar uma atividade de cunho histórico-ambiental. Esse público inclui todas as faixas 
etárias, sócio-econômicas e culturais. Assim sendo, o Plano de Uso Público destina-se a atender todos os 
perfis de turistas, moradores, aventureiros e comunidade escolar da região. 

 
5.3. Atrativos e características cênicas da paisagem 

O principal objetivo de visitação do Parque Nacional do Pau Brasil é o conhecimento de um fragmento de Mata 
Atlântica bem conservado, com características semelhante às existentes em toda costa brasileira à época do 
descobrimento. Essa meta deve ser alcançada por meio de atividades e infraestrutura que promovam, no 
universo lúdico, esportivo e educacional, uma interação significativa entre o visitante e os recursos naturais da 
Unidade.  

Embora não se encontrem elementos cênicos de grande destaque como em outros Parques, a exuberância e 
biodiversidade da Mata Atlântica, aliadas ao seu valor histórico singular, fazem do Parque Nacional do Pau 
Brasil uma atração de especial interesse. Os pontos de maior relevância para o Uso Público no PNPB são 
apresentados na Figura 4 e na Tabela 1. 



 

Figura 4. Visão geral da localização dos pontos relevantes para o Uso Público do Parque Nacional do Pau Brasil (Porto 
Seguro, BA), registrados até 2016. A descrição dos pontos é apresentada na Tabela 1. 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1: Descrição dos pontos importantes para Uso Público do Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro, BA), 
levantados até o momento (2014), apresentados na Figura 4. MTB = Mountain Bike. 
 
Pont

o 
Coordenadas Descrição OBS 

1 -16 o 25' 47''S -39 o 19' 01''O Guarita 1 Entrada no Parque – acesso dos visitantes 

2 -16 o 26' 28'' S -39 o 20' 04''O Guarita 2 Será fechada para acesso 

3 16°25'57.37"S 39°19'19.49"O Sede 
Sede administrativa e futuro Centro de 

visitantes 

4 16°25'57.80"S 39°19'20.91"O 
Inicio do acesso de 

bicicletas (MTB) 

Em frente a sede inicia-se um trecho de 
aprox. 2 km de single track para MTB até 
encontrar com  a estrada do Pau Brasil 

5 16°26'25.17"S 39°19'58.19"O 
Porteira de acesso a 
estrada do Pau Brasil 

Inicio do setor de uso Público 

6 16°28'10.83"S 39°16'47.20"O Jaqueira 
Área para piquenique, contemplação, banho. 

Há possibilidade de ter uma tirolesa 

7 16°28'9.90"S 39°16'40.04"O Mirante do Pau Brasil 
Possibilidade de tirolesa ligando o Mirante 

do Maracanã e Jaqueira 

8 16°28'15.10"S 39°16'46.50"O Mirante do Maracanã 
Há possibilidade de ter uma tirolesa ligando 
a área da Jaqueira e o Mirante do Pau Brasil

9 39°15'21.10"O 39°18'11.57"O Trilha da Muçununga  

10 16°29'41.62"S 39°16'11.66"O Passarela dos Sentidos 

Área propicia para uma habilitação de uma 
trilha suspensa (passarela) para portadores 

de necessidades especiais, por ser uma 
área plana. 

11 39°16'46.50"O 39°16'2.72"O Arvorismo 
Área propicia para arvorismo devido a 
características próprias da flora local 

12 16°29'3.89"S 39°17'53.44"O Abrigo, pousada 
Área já antropizada. Propicia para 

construção de um abrigo ou pousada rústica 

13 16°30'2.88"S 39°15'41.22"O Camping 
Área propícia para camping, estacionamento 

e ponto de apoio (lanchonete), por ser 
antropizado e possuir ponto de água próximo

14 16°30'19.52"S 39°15'21.10"O Inicio da Trilha Patatiba 
A trilha fica a aproximadamente 20 km da 
sede do Parna do Pau Brasil e a 1 km da 

área onde está previsto o camping 

15 16°30'21.03"S 39°15'18.70"O Final da trilha Patatiba 
Patatiba dos Anjos foi o primeiro nome dado 

a comunidade de Vale Verde, uma das 
primeiras ocupações jesuíticas do Brasil 

16 16°30'27,753"S 39°15'22,093"O Cachoeira do Jacuba  

17 16°28'21.30"S 39°14'32.10"O Bebedouro da Onça 
Será construído um deck sobre uma lagoa, 
formada pelo rio da Barra, local conhecido 

como Bebedouro da onça 

18 16°28'16.84"S 39°14'19.59"O Trilha das Antas 
Nível fácil. Há possibilidade de acesso de 
pessoas com dificuldade de locomoção 

19 16°27'50,924"S 39°14'37.12"O 
Lagoa vermelha (Lagoa 

das Antas) 
 

20 16°28'48,453"S 39°14'33,183"O Refúgio do pau-brasil 
Ao longo da estrada do Pau Brasil há 

concentrações de Pau Brasil  

21 16°29'14,632"S 39°14'4,76 Trilha Vera Cruz 
Homenagem ao primeiro nome que o Brasil 

recebeu 

22 16°29'10.01"S 39°13'34.05"O Trilha das bromélias 
Trilha que passa por um “jardim” de 

bromélias e orquídeas e dá acesso a um 
exemplar de Pequi. 

23 16°29'20.51"S 39°13'2.79"O Trilha Ibirapitanga 
Área com grande concentração de pau-brasil 

adulto.  

24 16°29'22.14"S 39°13'2.71"O “berçário de pau-brasil” 
Grande concentração de plântulas de pau-

brasil 
 

5.4. Vegetação, tipo de solo 

O PNPB é composto por um fragmento significativo de Mata Atlântica de tabuleiro, na zona tropical úmida, 
composta por vegetação ombrófila densa, semidecidual, em sua maior parte secundária em fase avançada de 
regeneração, com algumas manchas de fase média e poucas em fase inicial de regeneração. Essa vegetação 
cobre platôs de solo arenoso profundo, entrecortado por centenas de boqueirões que variam de 10 a 60 
metros de profundidade, e que drenam a intensa precipitação local. 

 



5.5. Impactos do Uso Público 

Até a publicação desse Plano, não foram verificados impactos significativos em decorrência do Uso Público no 
PNPB, pelo fato da área ainda não ser utilizada para a visitação. Serão identificados os indicadores a serem 
utilizados no monitoramento do impacto da visitação e o Número Balizador da Visitação (NBV) em cada um 
dos roteiros e das estruturas de acesso à visitação previstos, utilizando-se  o “Roteiro Metodológico para 
Manejo de Impactos da Visitação” – ICMBio, 2011. . Tais informações  serão descritas e incorporados a este 
Plano de Uso Público. 
 
6. CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS PARA VISITAÇÃO PREVISTAS E EM IMPLEMENTAÇÃO 

É importante destacar que algumas estruturas de apoio a visitação já foram construídas (habilitadas) e outras 
estão previstas e em estudo. Através de análises de campo, novas oportunidades poderão surgir e as 
estruturas previstas poderão sofrer modificações e ajustes a fim de melhor se adequar a realidade da Unidade 

 
 

6.1. Trilha Nhoensembé – Trilha para ciclismo (“Mountain Bike”) 

Atendendo à grande demanda regional por trilhas para ciclismo (“mountain bike – MTB”) que fossem inseridas 
na paisagem natural local e, considerando o grande potencial de divulgação dessa classe de esporte, está em 
estudo a habilitação de uma trilha especifica para este público. Vale lembrar que trata-se de uma atividade de 
baixo impacto ao meio ambiente e que exige pouco equipamento. Neste trajeto em estudo, o usuário poderá 
interagir com áreas de mata em vários estágios de regeneração, áreas de mata densa dentro da floresta, 
ladeiras que acessam boqueirões, atravessando pontes sobre riachos de água límpida, árvores centenárias e 
uma exuberante diversidade biológica.  

6.2. Jaqueira 

A área da Jaqueira está localizada às margens do rio da Barra (Figuras 5 e 6). Por ser uma área arborizada e 
ao mesmo tempo antropizada, é ideal para configurar um ponto de partida para a visitação aos atrativos do 
Parque, onde os visitantes poderão ser instruídos com informações básicas (importância do Parque, breve 
histórico, etc.). O rio apresenta águas calmas e de baixa profundidade, o que proporciona um banho agradável 
e ao mesmo tempo facilita o acesso à água a portadores de necessidades especiais, crianças ou pessoas que 
tenham algum tipo de limitação. Bancos e mesas já foram instalados e planeja-se construir dois quiosques, 
sendo um com bancos para descanso e contemplação e o outro para manter exposições de material 
informativo do PNPB e região. 

 

 



Figura 5 -  Área da Jaqueira com bancos, mesas e área de banho, Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro, 
BA). 



 
Figura 6. Localização da Área da Jaqueira e Mirantes do Pau Brasil e Maracanã, Parque Nacional do Pau Brasil (Porto 
Seguro,BA) 
 
6.3. Mirante do Pau Brasil 

O Mirante do Pau Brasil (Figura 7) foi construído com o objetivo de ser um local de descanso e contemplação 
para os visitantes. Sua localização está próxima da Área da Jaqueira (ponto 7 da figura 4) e próximo de outras 
importantes atrações, além de uma excepcional vista do vale do Rio da Barra. O mirante é todo em madeira e 



possui aproximadamente cinco metros de altura. A partir deste mirante, há possibilidade de construção de uma 
tirolesa, ligando ao outro lado do vale e ao Mirante do Maracanã. 

Figura 7 –Mirante do Pau Brasil, atrativo turístico do Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro, 
BA). 

 
6.4. Mirante do Maracanã 

No Corredor do Jabuti, há aproximadamente 350 metros da Jaqueira, em um local já antropizado, conhecido 
como campo do maracanã (antigo campinho de futebol), pode-se ter uma privilegiada vista do vale do Rio da 
Barra. No local foi construído um mirante de aproximadamente cinco metros de altura (Ponto 8 da Figuras 4). 
Da mesma forma que o Mirante do Pau Brasil, também há possibilidade de ser instalada uma tirolesa. Este 
mirante possui acessibilidade para portadores de necessidades especiais ou com algum tipo de dificuldade de 
locomoção. 

 

Figuira 8 –Mirante do Maracanã, Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro, BA)

 

6.5. Trilha Patatiba -  Cachoeira do Jacuba 

Para atender à grande diversidade de turistas da região, foi habilitada uma trilha de extensão curta, em roteiro 
circular, para possibilitar ao visitante um estreito contato com a natureza, evitando encontros de grupos que 
andam em sentidos opostos e propiciando assim, uma melhor interação com o meio ambiente (Figura 9). É 
uma trilha interpretativa para pedestres, com nível baixo a médio de dificuldade, que tem aproximadamente 
1.200 metros de comprimento e a duração prevista do percurso de ida e volta é de 40 minutos. Neste trajeto, o 
usuário poderá interagir com áreas de mata densa dentro da floresta, árvores centenárias, uma grande 
diversidade de cipós e uma exuberante diversidade biológica (Figura 10). Foi construída uma ponte sobre o rio 
Jacuba para contemplação da Cachoeira do Jacuba, um deck para facilitar o acesso e o banho pelos 
visitantes, bem como uma área de descanso, com mesas e cadeiras, onde se prevê a construção de um 
quiosque para uso múltiplo. A sinalização direcional rústica em todo o trajeto já foi realizada. A sinalização 



interpretativa está em elaboração. 

Próximo a este local também há possibilidade de abertura de uma trilha rústica para observação de pássaros, 
a qual já está em estudo para a escolha do melhor local para sua habilitação. Tal atividade demandaria a 
possibilidade de horários alternativos (bem cedo, ao amanhecer) para este grupo específico de visitantes, o 
que precisa ser viabilizado através de medidas 
administrativas.

 



Figura 9: Localização da Trilha Patatiba (“trekking”) dentro do Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro, BA). 

 

 

 
 

 

Figura 10: Área de descanso e banho da Trilha Patatiba e fonte de água potável, Parque Nacional do Pau Brasil 
(Porto Seguro,BA) 
 
 
6.6. Torre de observação e arvorismo 

Seja para os amantes dos esportes radicais ou da natureza, a observação da floresta a partir da copa das 



árvores é uma experiência ímpar. Para tanto, está prevista a instalação de torre(s) de observação dentro 
(cerca de 20 a 25m) e sobre o dossel (acima de 30 metros de altura) das árvores. 

Destas torres partirá uma passarela suspensa para contemplação da paisagem e toda natureza da região. 
Essas estruturas também possibilitarão um circuito de arvorismo, acompanhando as copas das grandes 
árvores presentes na área mostrada na figuras 4 como ponto 11. O arvorismo poderá ter vários níveis de 
dificuldade, a fim de atender aos mais diferentes públicos. A partir deste ponte, o visitante poderá perceber a 
floresta como um todo e terá ciência do prejuízo causado quando a mesma é fragmentada.  

Nessa região também será possível instalar um circuito de tirolesas e, para que todos possam ter acesso a 
essa experiência, inclusive portadores de necessidades especiais, parte dos circuitos (arvorismo, passarela 
contemplativa e tirolesa) poderá ser adaptado.  

6.6.1 Trilha suspensa para portadores de necessidades especiais  

Está prevista a construção de uma trilha (passarela dos Sentidos, ponto 10 da Figura 4) de acessibilidade para 
pessoas com necessidades especiais, paralela à trilha de arvorismo, elevada 20 cm sobre o solo cujo piso de 
madeira (plástica, de preferência) permitirá o acesso e contato visual, tátil e olfativo com a exuberante flora 
circundante e ouvir o canto das aves ali presentes. Placas em linguagem Braille e outros equipamentos 
facilitadores poderão proporcionar a estes cidadãos o contato necessário para uma efetiva interpretação do 
cenário.  

6.7. Camping  

O local escolhido para ser o camping com estacionamento é uma área degradada por antigo uso e ocupação 
humana, onde hoje prevalece a presença de gramíneas. Sendo próximo do rio Jacuba, há a possibilidade de 
captação de água. Esse local (ponto 13 da figura 4) dista cerca de 1 km da área pretendida para a estrutura de 
arvorismo e 1 km do início da trilha Patatiba, sendo um local estratégico para o Uso Público do PNPB. 

Para o funcionamento do camping será necessária a construção de um quiosque com pias, área para 
churrasqueira, banheiros feminino e masculino contendo chuveiros e vasos sanitários. A energia elétrica será 
provida por placas solares e atenderá apenas aos banheiros e à área do quiosque. O objetivo nessa área é a 
construção de um acampamento rústico onde os visitantes possam interagir ao máximo com a natureza. Para 
o abastecimento de água, será necessária a instalação de uma bomba “sapo” no rio Jacuba (funcionando com 
energia solar). 

Tendo em vista a distância da sede e centro de visitantes (cerca de 17 km), neste local também está prevista a 
instalação de banheiros. 

 
6.8 Trilha da Mussununga 

As mussunungas ou capinaranas são vegetações estabelecidas sobre solos arenosos, apresentando desde 
formações campestres até florestais. São muito parecidas com as restingas, porém apresentam solos oriundos 
de intemperimsmo local datados do período terciário, enquanto as restingas possuem um solo do tipo pdsólico, 
resultante das transgressões marinhas do quarternário (Plano Municipal de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica de Porto Seguro, 2014). Para o visitante conhecer e perceber os diferentes ambientes da 
floresta, foi habilitada uma trilha de 500 metros, circular e nível médio. 

 

 



Figura 11 –Trilha da Mussununga, Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro, BA) 



 
Figura 12 – Localização Trilha da Mussununga, Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro,BA). 
 
 
6.9. Bebedouro da Onça 

No ponto 17 da figura 4, há um boqueirão, com o rio da Barra em sua base. Está em estudo a construção de 
um deck para possibilitar aos visitantes a contemplação da vista deste boqueirão, bem como a mata ao seu 
redor. 



 

6.10 Trilha das Antas 

É uma trilha composta de 2.400 metros de extensão (ida e volta), nível fácil, totalmente plana, possibilitando o 
acesso de pessoas que tenham algum tipo de dificuldade de locomoção visitar o atrativo (Ponto 18 da Figura 
4). A lagoa possui forte coloração avermelhada e está localizada no final da trilha. Segundo especialistas, a 
lagoa é mantida devido à presença de uma população de antas (Tapirus terrestris), que toda noite se reúne no 
local. Foi construído um pequeno deck sobre a lagoa a fim de diminuir o impacto e possibilitar melhor acesso 
ao local. Está prevista a construção de uma estrutura suspensa para possibilitar o turismo noturno de 
observação de fauna. 

 

 

Figura 13 Trilha das Antas e deck para contemplação e descanso, Parque Nacional do Pau Brasil (Porto 
Seguro,BA) 



 
Figura 14. Localização Trilha da Lagoa das antas, Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro,BA) 

 
6.11 Trilha Ibirapitanga – Pau Brasil 

Na estrada do Pau Brasil foi habilitada uma trilha curta de 150 m e suspensa, a fim de possibilitar o acesso a 
indivíduos adultos e jovens de Pau-Brasil (Ponto 23 das Figuras 4). Ibirapitanga é o nome indígena do Pau 
Brasil. Por ser uma área considerada frágil  foi feita uma passarela suspensa, de madeira apreendida e doada 



pelo IBAMA, afim de minimizar os impactos locais, uma vez que a área é berçario de plântulas de pau-brasil e 
também possibilitar o acesso a pessoas com dificuldades de locomoção e portadoras de necessidades 
especiais. 

  

Figura 15. Trilha Ibirapitanga, com sua passarela suspensa, Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro,BA).

 

6.12 Trilha das Bromélias  

Na estrada do Pau Brasil,  foi habilitadauma trilha plana, de 540 metros de extensão(Ponto 22 da figura 4) e 
nível fácil de dificuldade  para contemplação de um exemplar significativo de pequi amarelo (Terminalia sp), 
passando por um trecho de mussununga e um jardim de bromélias e orquídeas. Próximo ao pequi, foram 
construídas mesas e bancos, a fim de que este seja um local de descanso e contemplação. 



Figura 16  Pequi, área de descanso com bancos e mesas e parte da trilha, Parque Nacional do Pau Brasil (Porto 
Seguro, BA) 

 



 
Figura 17. Localização das Trilhas Ibirapitanga, das Bromélias, Vera Cruz e Refúgio do pau-brasil, Parque Nacional do 
Pau Brasio (Porto Seguro, BA) 

 
6.13. Refúgio do Pau-brasil 
 
Ao longo da estrada do Pau Brasil, há concentração de indivíduos jovens de pau-brasil, os quais poderão ser 
vistos pelos turistas durante boa parte do percurso, a partir do ponto 20 da figura 4. 
 



6.14. Trilha Vera Cruz 

Para que o visitante tenha mais uma opção de caminhada, picnic e banho no rio da barra, foi habilitada uma 
trilha para trekking,de 400 metros de extensão, de nível médio de dificuldade, sendo que 400 metros são para 
caminhada e 600 metros pode-se chegar de carro e/ou bicicleta,  a partir da estrada do Pau brasil, em um local 
conhecido no PNPB como ladeira da preguiça (Ponto 21 da Figura 4) que dará acesso ao rio da Barra O nome 
da trilha é uma homenagem ao primeiro nome que nosso país recebeu dos portugueses (Terra de Vera Cruz) 
bem como da maior comunidade do entorno do parque (distrito de Vera Cruz). A trilha percorre áreas 
antropizadas e com a presena de muitas jaqueiras de grande porte (com controle biológico pela equipe), tal 
trilha é de conhecimento de antigos moradores da região por ser centenária e muito utilizada, antigamente, 
para comunicação entre comunidades no entorno do hoje PNPB. Também foi feito, aproveitando trilha já 
existente, um mirante e isolamento da área de antigo cemitério (segundo antigos moradores em torno de 6 
pessoas estão sepultadas no local) das décadas de 40 e 60. 
 

6.15 Mirante da Sede 

Foi construído próximo da sede, um mirante para contemplação do vale.. O acesso ao mirante é todo calçado, 
possibilitando dessa forma, o acesso a pessoas com dificuldade de locomoção ou portadoras de necessidades 
especiais. Fica localizado a cerca de 100 metros da sede/centro de visitantes. 

 
 

Figura 18. Vista do mirante e de seu acesso calçado, Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro, BA). 

 

6.16 Sinalização 

Para a construção das placas informativas e interpretativas sobre os atrativos e trilhas, além daquelas 
contendo normas e instruções, será elaborado um projeto para orientar a sua confecção e instalação. Para 
tanto, serão utilizados, dentre outros documentos, o manual de sinalização do ICMBio e Manual de Sinalização 
do Patrimônio Mundial no Brasil, da UNESCO. Placas rústicas indicativas de direção e de alguns atrativos 
encontram-se em instalação (2014 - 2016). 

As placas rústicas indicativas de direção respeitarão as cores de cada estrada, afim de facilitar a orientação e 
localização do visitante. 



 
 

Figura 19. Placas rústicas de direção sendo instaladas ao longo das estradas, Parque Nacional do Pau Brasil 
(Porto Seguro, BA). 

 

6.17 Outras estruturas e equipamentos facilitadores previstos 

Além de acompanhar e orientar a instalação das estruturas de apoio a visitação citadas acima, a equipe de 
Uso Público do PNPB realiza constantemente a identificação de locais para instalação de outras possíveis 
estruturas necessárias, a fim de melhorar a atividade de visitação no Parque. Essa infraestrutura adicional 
consiste em mirantes, trilhas rústicas para observação de aves (grande potencial do PNPB), outras trilhas para 
trekking, trilhas para MTB, local mais estruturado para camping e/ou construção de abrigos ou pousada 
rústica, reforma do centro de visitantes, sinalização,banheiros rústicos, dentre outras estruturas e facilitadores.  

O Parque Nacional do Pau Brasil possui aproximadamente 60 km de estradas internas, em sua maioria planas 
e de fácil acesso, sendo que cerca de 40 km serão utilizados para uso público. Essas estradas, conforme pode 
ser visto na figura 4, acima, estão divididas por cores, facilitando assim, a orientação dos visitantes. A fim de 
proporcionar um melhor contato com a natureza e opções de acesso aos atrativos da Unidade, além de 
veículos motorizados, as estradas internas (Pau Brasil, Juerana, Corredor do Jabuti e Estrada do Jacuba) 
serão utilizadas também como ciclovias. Com isso, planeja-se que o Parque Nacional do Pau Brasil seja o 
primeiro “cicloparque” do Brasil. Além disso, pretende-se oferecer ao turista opções de veículos elétricos,como 
outra forma de se locomover na UC. Além disso, ao longo dessas estradas serão colocados bancos e mesas 
(em locais estratégicos) a fim de possibilitar melhor contemplação do ambiente, além de proporcionar 
descanso e áreas para piqueniques. 

O sistema de coleta e tratamento de resíduos e esgotamento sanitário do Parque ainda está em estudo. Para 
isto, será considerada a implantação de infraestrutura ecologicamente sustentável, com uso de tecnologias 
consideradas limpas. 

A fim de melhor atender aos visitantes, também está prevista a ampliação do estacionamento existente, a 
construção de uma lanchonete com lojinha de souvenirs próximo á sede (em construção)  

 



 

Figura 20 Localização da sede do Parque Nacional do Pau Brasil (Porto Seguro,BA), sobre imagem do Google Earth. 

 

 



 

Figura 21. Sede do Parque Nacional do Pau Brasil, Porto Seguro (BA) 

 

Na sede do Parque Nacional do Pau Brasil, há um espaço que está sendo adaptado para ser o centro de 
visitantes. 
 
A readequação e reforma da guarita de entrada do PNPB também se faz necessária para a recepção e 
orientação dos visitantes. Bem localizada, na entrada principal da UC, ela sendo remodelada para servir de 
totem de recepção aos visitantes. Está programada a instalação de um painel informativo com um mapa da 
UC, das estradas e trilhas, pontos de interesse e informações relevantes sobre a Unidade. 

 
Está sendo elaborado o Plano de Contigência dos atrativos do Parque, assim como uma cartilha para inserção 
de futuros atrativos, afim de que todos estejam dentro dos mesmos padrões de segurança do Plano de 
Contigência elaborado. 

O Plano de negócios (Estudo de Viabilidade Econômico – Financeira) está em vias de ser elaborado afim de 
orientar a UC sobre a possível delegação de serviços. 

 

 

 


