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Resumo Executivo 

 

O documento apresentado indicado como ZEE/BA apresenta, inicialmente, 

divergências com a legislação relativa ao ZEE, em vários artigos do decreto 

federal: não aparece no documento as medidas e padrões de proteção 

ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos 

e do solo e a conservação da biodiversidade, em nenhum lugar de seu texto. 

Até mesmo como o objetivo geral do ZEE, o documento  esconde o que está 

escrito como o objetivo do ZEE, ao evitar a sua inserção a partir da Art. 1º. E 

escrever, apenas, parcialmente o segundo, mudando consideravelmente o 

caráter do documento, saltando do princípio da conservação dos recursos 

naturais para o uso econômico, sob a ótica do desenvolvimento 

socioeconômico, apenas. 

O ZEE/BA não apresenta a distribuição espacial das atividades econômicas, 

deve levar em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades 

dos ecossistemas, isto não foi apresentado em nenhum momento, nada é 

escrito, mencionado, apresentado sobre importância ecológica, as limitações 

e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e 

alternativas de exploração do território. O documento, tampouco, discute algo  

à luz da sustentabilidade, pois os dados apresentados são resultados de um 

conjunto de mapas que pouco dizem sobre a realidade ecológica, econômica 

e social. O processo de construção também é falho por não contar com ampla 

participação democrática e nem consegue ser um elemento norteador de 

políticas públicas, e nem sua equipe apresenta um caráter multidisciplinar 

robusto. Para  um trabalho que tem um fundamento ecológico apresenta  

apenas um consultor na área da Biologia Salta os olhos o fato de que um índice 

de qualidade da biodiversidade seja apresentado para ser usado como 

referência sobre o tema, o que mostra ausência de atualização, pois hoje  estes 

índices apresentam um viés da análise, por eliminarem a variabilidade. Torna-

se impossível até mesmo para gestores ter uma ideia sobre a aplicação de tal 

índice face à ausência de informações sobre a sua metodologia de cálculo. No 

que se refere à metodologia o ZEE/BA apresenta falhas, criando: formas de 
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usar dados secundários sem validação, índices inexistentes que não permitem 

replicabilidade ou seja que os gestores possam repetir as etapas  de cada 

passo. Aspectos básicos e simples, como os fitofisionômicos, não são 

apresentados de forma clara. Outro ponto que precisa ser notado é a questão 

das escalas, embora a legislação permita algumas escalas com menor 

precisão, pois a mesma vem do ano de 2002, muitas vezes é preciso se ter 

escalas que ofereçam mais detalhes, principalmente quando se trata de 

pequenos corpos d’água, que pela escala de trabalho nem sempre aparecem 

nos mapas. 

O documento apresentado deveria ser mais articulado com os demais 

instrumentos, embora isto seja mencionado ao longo do texto, em termos de 

realidade isto não existiu, por exemplo o MapBiomas, os trabalhos acadêmicos 

produzidos por pesquisadores de universidades baianas, e mesmo relatórios 

encomendados pela  própria Sema, por exemplo, o relatório da WWF, de 2017 

(https://www.wwf.org.br/?uNewsID=58502), ambos  mais atualizado que as 

bases de dados utilizadas na ZEE. 

O documento analisado do  ZEE/BA não apresenta uma base sólida atual de 

de conhecimentos nem remete a nenhum plano ou projeto em que isto seja 

feito.  Quase todas as suas “diretrizes” fundamentam-se na “economia 

alóctone”, onde os investimentos e lucros dependem dos recursos naturais do 

território, sem que seus indivíduos estejam incluídos nesse processo. 

A singularidade da Chapada Diamantina com a maior área de sub bacias 

hidrográficas que sustentam populações desde o semi-árido até as populações 

que vivem na região costeira, com um potencial turístico, ainda não totalmente 

explorado, com seus títulos patrimoniais internacionais e nacionais, 

endemismos de muitas espécies, e de povos tradicionais, como quilombolas e 

indígenas, e ainda manifestações imateriais tombadas pelo patrimônio 

histórico deveria ter um privilégio de ser uma unidade de planejamento 

específica, e compatível com os povos que aí vivem. 

Um outro erro de origem, ou no mínimo de atualização,  é a confusão que é 

feita entre o ecológico, determinado nos diplomas legais, e o ambiental, 

proposto por todo o documento. Esta situação apresenta a obsolescência do 

documento, construído há mais de 10 anos e que teve precárias inserções, a 

https://www.wwf.org.br/?uNewsID=58502


3 

título de atualização, com desprezo aos conceitos já consolidados e diferentes 

da época da sua primeira discussão, também realizada por este coletivo.  

Fora um zoneamento ambiental-econômico o objeto do decreto, este teria tido 

este nome, mas o que se exige é um zoneamento ecológico-econômico, e que 

o mesmo tenha o eixo ecológico em sua construção. Ainda em termos de 

confusão o ZEE/BA confunde diretrizes com recomendação, e ainda insere 

obrigações legais do Estado dentro desta lista. 

Temas da atualidade, importantes ecologicamente falando, como as mudanças 

climáticas que podem afetar a biodiversidade e por conseguinte, os serviços 

ecossistêmicos foram deixados de lado, como o problema específico da 

ausência de uma zona de amortecimento no Parque Nacional da Chapada 

Diamantina, ou uma atenção às áreas de relevante interesse ecológico como 

as nascentes dos rios de Contas, Paraguaçu e do Paramirim, apenas a 

primeira protegida; ou ainda a Apa Marimbus-Iraquara, que além do 

ecossistema frágil do maior conjunto de cavernas do Estado. 

O ZEE/BA não conseguiu atingir os objetivos e precisa ter uma outra 

abordagem em seu planejamento e execução e se tornar um documento que 

possa organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e 

privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou 

indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do 

capital e dos serviços ecossistêmicos. 
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Introdução 

 

Para muitos o dilema está entre conservar e desenvolver, para estes a pobreza 

é resultado da degradação ambiental e que somente o uso dos recursos 

naturais com tecnologia conduzirá ao desenvolvimento. Em um trabalho 

seminal Guedes et al. (2012)1 mostraram que o binômio pobreza e 

desigualdade entre pequenos proprietários ao longo da Rodovia 

Transamazônica, mostra uma redução inicial entre os pequenos proprietários, 

embora o declínio da pobreza tenha sido mais pronunciado entre os novos 

proprietários, enquanto a redução da desigualdade foi maior entre os colonos 

originais, no que se refere à subsistência e bem-estar que tende a atingir um 

limite mais tarde, com um retorno ao mesmo estádio anterior, logo depois, 

indicativo de que a degradação da floresta não reduz nem pobreza, nem 

desigualdade.   

 

Apesar da riqueza em termos de biomas e biodiversidade, e de todo esforço 

colocado nos últimos cinquenta anos para que o Estado da Bahia alcançasse 

um estádio de desenvolvimento com benefícios sociais para sua população, o 

tão esperado não aconteceu, e falamos ainda em redução de pobreza, quando 

poderíamos estar falando sobre distribuição de riquezas. Isto tudo com todas 

as facilidades introduzidas para reduzir a proteção ambiental, o desmatamento 

acelerado, o aumento da poluição, a falta de saneamento e as políticas 

públicas voltadas para a manutenção dos recursos naturais. 

 Fica muito claro que, a visão antagônica mencionada por muitos governantes, 

entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico não tem consistência, 

e a correlação que existe é que quanto maior a degradação dos  recursos 

naturais, maior será o nível de pobreza. Apesar de ter existido um progresso  

relativo  ao  bem-estar  de  milhares  de  famílias  pobres baianas,  ao  menos  

no  que  diz  respeito  à  insuficiência  de  renda capaz  de  comprar uma  cesta  

de  alimentos  para  suprimento  das  necessidades  nutricionais, a Bahia ainda 

                                                 
1 Guedes, G.R., Brondízio, E.S., Barbieri, A.F. et al. Poverty and Inequality in the 
Rural Brazilian Amazon: A Multidimensional Approach. Hum Ecol 40, 41–57 (2012). 
https://doi.org/10.1007/s10745-011-9444-5 
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detém a primeira posição no que tange à participação de  pessoas  pobres  e  

indigentes  em  relação  ao  Nordeste, e em  respeito  à  desigualdade  de  

renda, apresenta  o  terceiro  maior  índice,  ficando  atrás  apenas  do 

Maranhão e  Ceará (Santos,  2016)2. Nesse contexto, o estado da  Bahia por 

concentrar um enorme capital natural em porções representativas de diferentes 

biomas, o Estado poderia gerar mais riquezas, mesmo com a manutenção dos 

recursos naturais, no entanto, faltam ainda à Bahia instrumentos de 

planejamento, ordenamento territorial  e  licenciamento  ambiental  necessários  

aos  propósitos  de  prevenção  e  mitigação de demandas conflitantes (Dutra 

et al., 2011)3. 

Assis (2017)4 avaliou os níveis de destruição da vegetação nativa e o IDH dos 

municípios da Bahia, e demonstrou que não há evidência de que  a remoção 

de áreas florestadas para a agricultura, pecuária e outros fins, tenham 

aumentado o desenvolvimento humano dos seus habitantes, muito pelo 

contrário, pois tornaram-se duplamente pauperizados, do ponto de vista 

especificamente humano e do ponto de vista da natureza em geral. Ou seja o 

ZEE torna-se, portanto, um documento importante para mostrar que as 

políticas públicas de proteção ambiental não estão funcionando, pois além da 

perda do patrimônio natural, os efeitos não se fazem aparecer nos índices de 

desenvolvimento humano, e que sua elaboração sirva mesmo como um 

elemento norteador de políticas e não apenas um conjunto de informações 

desintegradas. 

 

Questões Legais 

 

                                                 
2 Santos, F.R.N.  Como anda a pobreza na Bahia? O século XXI visto de perto. 
Revista  de  Desenvolvimento  Econômico, 33: 233-250, 2016. doi: 
http://dx.doi.org/10.21452/rde.v1i33.3755 
3 Dutra, G.F., François-Timmers, J., Mesquita, C.A.B., Bedê, L.C., Tiago Cisalpino 
Pinheiro, T.C., Pinto, L.P. Biodiversidade e desenvolvimento na Bahia. Bahia anál. 
dados, Salvador, 22: 485-502, 2012.  
4 Assis, F.L. O impacto da destruição da vegetação nativa sobre o desenvolvimento 
humana na Bahia. Dissertação de Mestrado, Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, 
67 p., 2017. 

http://dx.doi.org/10.21452/rde.v1i33.3755
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O Decreto-Lei nº 4.297, de 10 de julho de 2002, regulamenta o art. 9, inciso II, 

da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE, e dá outras providências. 

Nesse decreto dos objetivos e princípios lê-se: 

Art. 2º O ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente 

seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, 

estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar 

a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da 

biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das 

condições de vida da população.  

 

Art. 3º O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões 

dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e 

atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, 

assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos 

ecossistemas.  

 

Parágrafo único. O ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas, 

levará em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos 

ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de 

exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive a 

relocalização de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais.  

 

Art. 4º O processo de elaboração e implementação do ZEE:  

I – buscará a sustentabilidade ecológica, econômica e social, com vistas a 

compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais, 

em favor das presentes e futuras gerações, em decorrência do reconhecimento 

de valor intrínseco à biodiversidade e a seus componentes;   

II – contará com ampla participação democrática, compartilhando suas ações 

e responsabilidades entre os diferentes níveis da administração pública e da 

sociedade civil; e  

III – valorizará o conhecimento científico multidisciplinar.  
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Art. 5º O ZEE orientar-se-á pela Política Nacional do Meio Ambiente, estatuída 

nos arts. 21, inciso IX, 170, inciso VI, 186, inciso II, e 225 da Constituição, na 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, pelos diplomas legais aplicáveis, e 

obedecerá aos princípios da função sócio-ambiental da propriedade, da 

prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do usuário-pagador, da 

participação informada, do acesso  agnesita  e da integração. 

 

Em seu capítulo II, que se refere à  elaboração do ZEE, determina: 

Art. 6º Compete ao Poder Público Federal elaborar e executar o ZEE nacional 

ou regional, em especial quando tiver por objeto bioma considerado patrimônio 

nacional ou que não deva ser tratado de forma fragmentária.  

§ 1º O Poder Público Federal poderá, mediante celebração de documento 

apropriado, elaborar e executar o ZEE em articulação e cooperação com os 

Estados, preenchidos os requisitos previstos neste Decreto.  

§ 2º O ZEE executado pelos órgãos federais e Estados da Federação, quando 

enfocar escalas regionais ou locais, deverá gerar produtos e informações em 

escala 1:250.000 ou maiores, de acordo com a disponibilidade de informações 

da sua área de abrangência.  

§ 3º O Poder Público Federal deverá reunir e compatibilizar em um único banco 

de dados as informações geradas em todas as escalas, mesmo as produzidas 

pelos Estados, nos termos do  

§ 1º deste artigo. Art. 7º A elaboração e implementação do ZEE observarão os 

pressupostos técnicos, institucionais e financeiros.  

 

Art. 8º Dentre os pressupostos técnicos, os executores de ZEE deverão 

apresentar:  

I – termo de referência detalhado;   

II – equipe de coordenação composta por pessoal técnico habilitado;  

III – compatibilidade metodológica com os princípios e critérios aprovados pela 

Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território 

Nacional, instituída pelo Decreto de 28 de dezembro de 2001;  

IV – produtos gerados por meio do Sistema de Informações Geográficas, 

compatíveis com os padrões aprovados pela Comissão Coordenadora do ZEE;  
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V – entrada de dados no Sistema de Informações Geográficas compatíveis 

com as normas e padrões do Sistema Cartográfico Nacional;  

VI – normatização técnica com base nos referenciais da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas e da Comissão Nacional de Cartografia para produção e 

publicação de mapas e relatórios técnicos;  

VII – compromisso de disponibilizar informações necessárias à execução do 

ZEE; e  

VIII – projeto específico de mobilização social e envolvimento de grupos sociais 

interessados.  

 

Art. 9º Dentre os pressupostos institucionais, os executores de ZEE deverão 

apresentar:    

I – arranjos institucionais destinados a assegurar a inserção do ZEE em 

programa de gestão territorial, mediante a criação de comissão de 

coordenação estadual, com caráter deliberativo e participativo, e de 

coordenação técnica, com equipe multidisciplinar;  

II – base de informações compartilhadas entre os diversos órgãos da 

administração pública;  

III – proposta de divulgação da base de dados e dos resultados do ZEE;  

IV – compromisso de encaminhamento periódico dos resultados e produtos 

gerados à Comissão Coordenadora do ZEE.  

 

Art. 10. Os pressupostos financeiros são regidos pela legislação pertinente.   

 

Primeiramente vamos analisar o documento no que se refere à sua forma, no 

que se refere ao que está determinado no Decreto-Lei em tela.  

 

1. Não aparece no documento as medidas e padrões de proteção 

ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos 

e do solo e a conservação da biodiversidade, em nenhum lugar de seu texto. 

Os mapas, números, taxas, porcentagens, índices,  e até mesmo as 

potencialidades, aparecem desconectados dos temas que deveriam enfocar, 
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quase sempre sem a apresentação da devida metodologia, nem o 

embasamento científico  usado para gerar tais variáveis. 

2. Até mesmo como o objetivo geral do ZEE, o documento  esconde o que 

está escrito como o objetivo do ZEE, ao evitar a sua inserção a partir da Art. 

1º. E escrever, apenas, parcialmente o segundo, pois em seu Art. 1º é onde se 

encontra o seu objetivo principal, enquanto que o  seu  Art. 2º do Decreto nº 

4.297/02, é a descrição do ZEE, como visto no RELATÓRIO DA COMISSÃO 

TÉCNICA ZEE-BA, disponibilizado no portal zee.ba.gov.br na folha 9.  

3. Mesmo no que se refere aos objetivos específicos, o próprio 

RELATÓRIO DA COMISSÃO TÉCNICA ZEE-BA, disponibilizado no portal 

zee.ba.gov.br na folha 10, diz textualmente  que:  

“O ZEE/BA tem como objetivos específicos: indicar prioridades para 

conservação e uso sustentável da biodiversidade, definir Zonas Ecológico 

Econômicas, estabelecer diretrizes para as Zonas, disponibilizar banco de 

dados georreferenciados ao público e orientar o desenvolvimento 

socioeconômico do Estado”,  

 

mudando consideravelmente o caráter do documento, saltando do princípio da 

conservação dos recursos naturais para o uso econômico, sob a ótica do 

desenvolvimento socioeconômico, apenas. 

4. Se o ZEE busca organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes 

públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, 

direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena 

manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas, seria de 

fundamental importância que os recursos naturais e os serviços ambientais dos 

ecossistemas fossem devidamente descritos, algo que em nenhum momento 

do documento acontece. Como é possível organizar as decisões dos agentes 

públicos e privados sobre seus planos, programas, projetos e atividades que 

utilizam algo que não está devidamente descrito, demonstrado ou detalhado?  

5. O ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas, deve levar 

em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos 

ecossistemas, isto não foi apresentado em nenhum momento, nada é escrito, 

mencionado, apresentado sobre importância ecológica, as limitações e as 

http://www.zee.ba.gov.br/zee/wp-content/uploads/2020/07/Relatorio.pdf
http://www.zee.ba.gov.br/zee/wp-content/uploads/2020/07/Relatorio.pdf
http://zee.ba.gov.br/
http://www.zee.ba.gov.br/zee/wp-content/uploads/2020/07/Relatorio.pdf
http://zee.ba.gov.br/
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fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e 

alternativas de exploração do território. 

6. O ZEE buscará a sustentabilidade ecológica, econômica e social, com 

vistas a compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos 

naturais, em favor das presentes e futuras gerações, em decorrência do 

reconhecimento de valor intrínseco à biodiversidade e a seus componentes. 

Isto quer dizer que a questão da sustentabilidade ecológica deve ser 

equilibrada com a econômica e a social, mais ainda que haja um 

reconhecimento de valor intrínseco à biodiversidade e a seus componentes, 

mais uma vez o documento não consegue apresentar nada sobre o assunto. 

Nada no documento é discutido à luz da sustentabilidade, pois os dados 

apresentados são resultados de um conjunto de mapas que pouco dizem sobre 

a realidade ecológica, econômica e social. 

7. O ZEE contará com ampla participação democrática, compartilhando 

suas ações e responsabilidades entre os diferentes níveis da administração 

pública e da sociedade civil e projeto específico de mobilização social e 

envolvimento de grupos sociais interessados. O relato sobre o que seria 

planejamento participativo está  no documento RELATÓRIO DA COMISSÃO 

TÉCNICA ZEE-BA, disponibilizado no portal zee.ba.gov.br, diz  o seguinte:  

 

“4.1. Etapas e instrumentos do Processo Participativo. A elaboração do 

ZEE/BA tomou como base diferentes procedimentos e instrumentos 

participativos. Inicialmente, ocorreram reuniões com órgãos e entidades da 

Administração Estadual, integrantes da Comissão Especial ZEE/BA e 

convidados. Nesta oportunidade, houve, ainda, a apresentação do ZEE/BA 

para o Conselho Estadual do Meio Ambiente, o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos, a Comissão Especial dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, o Conselho Estadual Tripartite e Paritário do Trabalho e Renda  

da Bahia, duas vezes para o Conselho de Desenvolvimento Territorial, e 

algumas representações de setores produtivos, onde foram também 

apresentadas contribuições. A partir destes encontros, o documento técnico 

sofreu ajustes para se constituir na versão do ZEE/BA preliminar encaminhada 

para terceira etapa do seu desenvolvimento que foi o debate nas audiências 

http://www.zee.ba.gov.br/zee/wp-content/uploads/2020/07/Relatorio.pdf
http://www.zee.ba.gov.br/zee/wp-content/uploads/2020/07/Relatorio.pdf
http://zee.ba.gov.br/
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públicas e escutas territoriais, onde se deu continuidade ao aprimoramento do 

seu texto com as contribuições dos diferentes segmentos da sociedade e de 

outras instituições públicas. No período de 12 a 30 de novembro de 2013 

ocorreram 9 (nove) audiências públicas em diferentes regiões do Estado, 

conforme edital SEMA/SEPLAN de 21/10/2013 (Anexo IV). As reuniões 

ocorridas nas cidades de Seabra, Feira de Santana, Juazeiro, Barreiras, 

Alagoinhas, Ibotirama, Jequié, Salvador e Porto Seguro contaram com uma 

média de 120 (cento e vinte) participantes por região e um total de 953 

(novecentos e cinquenta e três) representantes dos 27 (vinte e sete) Territórios 

de Identidade do Estado. O quantitativo inicial de nove audiências foi definido 

em face dos altos custos financeiros, sobretudo, devido às restrições 

orçamentárias vivenciadas pelos cofres estaduais, bem como dos altos 

impactos operacionais. Isto porque, cada audiência pública implicava, também, 

na absorção de grande número de servidores das equipes técnicas já 

reduzidas para o atendimento das demandas dos órgãos envolvidos. A 

respeito, o Governo também avaliou à época que, às contribuições oriundas 

destas audiências públicas, seriam acrescidas aquelas provenientes de 

consultas públicas, de outras reuniões nos conselhos e de outros fóruns de 

participação como determinado pelo Decreto Estadual nº 14.530/2013. Não 

obstante, neste período o Governo recebeu diversas manifestações do 

Ministério Público Estadual e Federal e alguns setores da sociedade. Nos 

Ofícios nº 6621/13 (Protocolo nº 003.0.239580/2013) de 27/11/2013 e nº 

0277/14-GPGJ de 17/01/2014, representantes do Ministério Público Estadual 

alegam que não houve por parte do Governo do Estado a observância do 

Decreto Federal nº 4.297/02 e de outras legislações ambientais, inclusive 

estaduais, em especial, quanto à garantia da ampla participação democrática, 

da participação informada, do acesso equitativo e da 16 integração entre o 

setor público e privado. As respostas foram tempestivamente apresentadas e 

os eventuais ajustes realizados. Em 05/12/2013, após a primeira rodada de 

audiências públicas, foi realizada reunião com a participação dos Secretários 

do Meio Ambiente e do Planejamento, servidores do Governo, da Reitora da 

UFBA, servidores de Universidades, do Ministério Público Estadual e 

representantes da sociedade civil, para discutir dúvidas e algumas 
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divergências técnicas, entre estas, as metodologias, os formatos de 

documentos utilizados e produzidos na elaboração do ZEE/BA, bem como a 

respeito da adequação destes ao disposto no Decreto Federal nº 4.297/02. 

Nesta reunião, o Governo do Estado acatou as solicitações para constituição 

de uma Comissão de Acompanhamento da Elaboração do ZEE/BA formada 

por representantes da Universidade, do Ministério Público e da sociedade civil. 

A adoção da medida objetivou a melhoria das condições de pactuações com 

os diversos setores e órgãos de controle para a construção coletiva e o 

estabelecimento de parcerias institucionais visando a consolidação do ZEE, 

como importante instrumento de qualificação da gestão da política ambiental 

no Estado da Bahia. Os propósitos da Comissão de Acompanhamento da 

Elaboração do ZEE/BA, reafirmados nas reuniões ocorridas, orientaram-se 

para o enfrentamento das questões levantadas sobre o processo participativo 

e a preparação dos novos formatos dos espaços de debate e de escuta social 

sobre o ZEE/BA e, ainda, para discussões sobre as recomendações 

formuladas pelo Ministério Público Estadual. Na etapa seguinte, foram 

realizadas mais cinco audiências públicas conforme novo Edital de 07/02/2014, 

com a minuta do edital revista, trazendo maior detalhamento do escopo e da 

metodologia das audiências, bem como a ampliação do prazo da publicação 

para realização das audiências como pactuado com os representantes do 

Ministério Público Estadual na Comissão de Acompanhamento da Elaboração 

do ZEE/BA. As plenárias finais das audiências foram gravadas e os áudios com 

seus conteúdos disponibilizados no site oficial do ZEE/BA. O alcance do plano 

de mídia e as formas de mobilização para as novas audiências públicas e, 

ainda, a divulgação do comunicado de participação do Governo nas reuniões 

dos Colegiados Territoriais para garantia da ampla divulgação e, ainda a 

disponibilização 17 de documentos para consulta em meio físico durante os 

referidos eventos também foram objeto de acordo com a Comissão de 

Acompanhamento da Elaboração do ZEE/BA. No mesmo período, o Governo 

promoveu as escutas territoriais, reuniões extraordinárias dos Colegiados de 

Desenvolvimento Territorial (CODETER) nos vinte e sete Territórios de 

Identidade para discutir o ZEE/BA (Anexo IV). Tais reuniões ampliaram 

significativamente o raio de participação social, não só a respeito do 



13 

quantitativo de participantes nas reuniões, mas também qualitativamente em 

face do amadurecimento prévio dos temas já acompanhados pelos CODETER 

dos Territórios de Identidade, bem como por seus convidados. Durante o 

período de discussão pública, foi também aberto um canal direto de 

participação da sociedade mediante canal de consulta pública, disponível no 

site oficial do ZEE/BA (http://www.zee.ba.gov.br/zee/?page_id=129). Ao final 

do processo participativo, a Comissão Técnica do ZEE/BA obteve 

aproximadamente 1.800 (mil e oitocentas) contribuições da sociedade para 

análise”.  

 

Desde o início o documento comete imprecisões sobre  o que seria 

planejamento participativo, ao afirmar que o ZEE foi apresentado em diversos 

fóruns, isto não se configura planejamento participativo.  O meio mais direto 

usado na formulação do documento foi o uso de audiências públicas, as quais 

não podem ser consideradas como ampla participação democrática. Ampla 

participação democrática seria ter representantes da sociedade civil em todas 

as fases da elaboração do ZEE, que pudessem trazer os anseios da sociedade 

civil, ter voz e voto nas decisões dos grupos técnicos, bem como 

acompanharem os trabalhos em todos os seus níveis, algo que nunca 

aconteceu, que preencheria o requisito de projeto específico de mobilização 

social e envolvimento de grupos sociais interessados. Na apresentação do 

documento RELATÓRIO DA COMISSÃO TÉCNICA ZEE-BA, disponibilizado 

no portal zee.ba.gov.br fica claro que as etapas não tiveram a participação da 

sociedade, pois apenas a partir da terceira etapa que as audiências e reuniões 

públicas (já em 2013 realizaram-se 9 (nove) audiências públicas, em 2014 

foram 5 (cinco) audiências e 27 (vinte e sete) escutas territoriais, além de canal 

aberto na internet para novas contribuições), que é considerado como 

planejamento participativo, o que não confere com a realidade, pois o 

planejamento participativo representa uma construção coletiva, algo que o 

documento não consegue demonstrar  em nenhum lugar. Deve-se ainda 

considerar como um argumento adicional na falta de planejamento do 

documento, a própria falta de recursos para a realização das audiências 

públicas é mencionado como uma justificativa para não ampliar mais o número 

http://www.zee.ba.gov.br/zee/?page_id=129
http://www.zee.ba.gov.br/zee/wp-content/uploads/2020/07/Relatorio.pdf
http://zee.ba.gov.br/
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de audiências públicas, contudo faz parte da elaboração do ZEE, a garantia de 

recursos pelo Governo do Estado. Por fim, o número de aproximadamente 

1800 sugestões é apresentado, mas a decisão final não teve a ampla 

participação democrática, e foi decidida unicamente pelas comissões indicadas 

pela Sema, que nunca tenham contado com a participação de membros da 

sociedade civil, compartilhando suas ações e responsabilidades entre os 

diferentes níveis da administração pública. 

8. Em seu Art. 5º, o ZEE mostra a necessidade de ser um elemento 

norteador de políticas públicas, o qual deve orientar-se pela Política Nacional 

do Meio Ambiente, estatuída nos arts. 21, inciso IX, 170, inciso VI, 186, inciso 

II, e 225 da Constituição, na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, pelos 

diplomas legais aplicáveis, e obedecerá aos princípios da função sócio-

ambiental da propriedade, da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, 

do usuário-pagador, da participação informada, do acesso  agnesita  e da 

integração. Mais uma vez, o documento apresentado não consegue apresentar 

nada sobre estes temas. Nada sobre estes temas são trazidos à discussão, 

mostrando o quão enviesado todo o documento se apresenta. 

9. O conhecimento científico multidisciplinar não existiu nos documentos 

porque os temas foram apresentados por setores, nunca de forma integrada, 

prejudicando qualquer tipo de análise que possa ser feita, pela desobediência 

desse requisito. Há apenas uma menção de que as equipes são 

multidisciplinares, mas isto não se reflete na qualidade do trabalho 

apresentado, face à falta de integração desse conhecimento multidisciplinar. 

Por exemplo, no documento DIAGNÓSTICO DA VULNERABILIDADE 

NATURAL E SOCIAL, CAPÍTULO: VULNERABILIDADE NATURAL DA 

BIODIVERSIDADE, apresentado pela empresa consultora, em sua equipe 

existe apenas um biólogo, e o mesmo é consultor, e o seu nome não consta 

na plataforma Lattes de currículo vitae. Fica claro que  o estudo sobre a 

vulnerabilidade natural da biodiversidade foi realizado sem a presença de 

biólogos, e as equipes de apoio da Sema estiveram de acordo com esta 

situação, aceitando-a como legítima. 

10.  Quando da licitação para  a formulação de um Plano de 

Desenvolvimento Sustentável para o Estado da Bahia, no qual o ZEE foi 
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elaborado, está definido que mesmo deveria dialogar com os planos mestres 

de suas macrorregiões, como definido: 

“visando, simultaneamente, a preservação ambiental e o detalhamento de 

ações de desenvolvimento sócio-econômico para todo o território baiano. Do 

ponto de vista metodológico, isto significa que, sem desrespeitar as Diretrizes 

Metodológicas para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil, bem como 

documentos recentes produzidos pelo Ministério de Meio Ambiente – MMA ou 

pela própria Secretaria de Meio Ambiente – SEMA, relacionados ao ZEE, não 

dispensa uma visão crítica que facilite a transversalidade de suas ações com 

outras esferas do Poder Público, com o setor privado e a sociedade civil. Por 

esta razão, este Termo leva também em conta a existência das demandas 

expressas pela sociedade baiana em atividades do PPA Participativo 

(2008/2011), nas Conferências de Meio Ambiente (2005 e 2008), nas 

“Caravanas Cívicas” e em outros eventos ambientais promovidos pelo Instituto 

do Meio Ambiente (IMA) e Instituto de Gestão das Águas e Clima (INGÁ), além 

das sugestões proporcionadas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente 

(CEPRAM)10 ou pelas Oficinas do Diálogo com a Sociedade Civil, promovidas 

pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado (SEMA) e entidades vinculadas. 

 

Fica muito claro que os objetivos e princípios do ZEE em nenhum momento 

foram preenchidos, muito embora nos documentos originais, por exemplo o do 

projeto de elaboração do ZEE, afirma-se que as diretrizes nacionais para a 

elaboração do ZEE seriam respeitadas,  fica claro que o mesmo se encontra  

em total desobediência no que se refere aos diplomas legais, que o estabelece. 
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2. A definição das zonas 

 

O estabelecimento das zonas é algo bem estranho de se aceitar, pois estas 

são os elementos explicitadores do ZEE, que orientam o ordenamento e o 

planejamento territorial. Segundo o documento, tais zonas foram definidas a 

partir da integração de espaços territoriais com características de solo, clima, 

hidrografia e ecossistemas semelhantes; o uso da terra e as atividades 

produtivas que possuem expressão territorial, a exemplo da agricultura e 

pecuária. Segundo o ZEE, a delimitação e caracterização das zonas que 

compõe o ZEE/BA foi baseada em inúmeros estudos e documentos, com 

destaque, para os estudos de unidades geoambientais, unidades de paisagem, 

vulnerabilidade natural e social, qualidade ambiental, potencialidades e 

limitações, cenários tendenciais e alternativos de sustentabilidade, a partir de 

dados oficiais do IBGE, da SEI, dentre outros. Foram também considerados, 

subsidiariamente, exercícios de elaboração de cenários e um sistema de 

informações geográficas para o ZEE/BA.  

Os critérios para a definição dos territórios podem ser estabelecidos e usados, 

mas o exemplo da singularidade da Chapada Diamantina ou dos territórios de 

identidade com denominação de Chapadas (Norte, Velha e Diamantina), 

fragmentados em diferentes ZEE, de importância ímpar por apresentarem:  

1. Maior densidade de sub bacias de todo o estado, contribuindo para os rios 

de Contas, Paraguaçu e São Francisco, aqui deve-se entender que tais áreas 

suprem as necessidades de quase toda região semi-árida do estado, 

garantindo plantios de boa parte das atividades humanas; 

2. A maior região turística e consequentemente o núcleo turístico mais 

importante do interior não praieiro do estado; 

4. Área com diversos títulos patrimoniais da Unesco, Iphan, Ipac, e parte da 

Reserva Unesco da Biosfera; 

5. Possibilidade de implantação de quatro geoparques, os dois primeiros em 

andamentos: Sincorá, Morro do Chapéu, Rio de Contas e Cavernas da Bahia, 

6. Local único, de importância científica, para se aprender sobre o 

funcionamento do planeta no Pré-Cambriano, da origem da vida aos primeiros 

povos via desenhos rupestres, e da evolução da fauna e da flora; 
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7. Região com geossítios únicos e espécies endêmicas da fauna e da flora 

8. Região com alta densidade de unidades de conservação nas esferas federal, 

estadual e municipal;  

9. Área com grande concentração de povos tradicionais como remanescentes 

quilombolas e de aldeamento indígenas; 

10. Único local de ocorrência da religiosidade afro-indigena conhecida por Jarê, 

com diversas manifestações imateriais tombadas pelo patrimônio histórico; 

11. O solo da Chapada tem duas características antagônicas, sendo ideal para 

várias culturas, mas  colapsa ao irrigar demasiadamente e amplia o 

dolinamento,  ou  é pobre mas agronomicamente interessante, pois permeável 

portanto, excelente para dar a planta o que precisa. A falta de água, conforme 

comprovada na última década, pode ser o principal problema, portanto a 

agroindústria mecanizada é inadequada para as chapadas. 

 

Aspectos que  como brevemente mostrado, indica que este(s) território(s) 

sobressai(em)i-se dentro do Estado da Bahia, de tal maneira que o mesmo tem 

que ser e ter uma unidade de planejamento específica, e compatível com os 

povos que aí vivem e os recursos fundamentais ao semi-árido, que demandam 

tratamento diferenciado e utilização econômica cuidadosa, sob pena de 

produção de colapso ambiental em mais da metade do estado da Bahia. 

No trabalho da ZEE/BA, não obstante de esforços, houve uma mistura de 

biomas, paisagens e bacias hidrográficas, fracionando o que poderia ser 

conectado, e tentando conectar o que já é fracionado, inviabilizando pois o 

entendimento dos atributos ecológicos, bem como de suas potencialidades, 

vocações, fragilidades, riscos e conflitos. Embora tenha sido veiculado que o 

ZEE é um conjunto de mapas temáticos, no material disponibilizado para a 

sociedade nada disto aparece, impedindo que se entenda por exemplo, a 

dinâmica da fragmentação florestal. Tal fato faz com que, o zoneamento 

permita o uso para determinados fins de exploração econômica, sem ter as 

devidas informações sobre o bioma. Sem esse tipo de estudo, relativamente 

simples, o zoneamento pode apresentar fragilidades.  

 

3. Ambiente e Ecologia 
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Embora à primeira vista, isto possa parecer apenas uma questão semântica, 

existe uma diferença entre o ambiente e a Ecologia, embora muitas pessoas 

passem a usar tanto os substantivos, como os respectivos adjetivos, como 

sinônimos. A Ecologia é uma ciência, contém portanto um conjunto de 

conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, 

pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e 

formulados metódica e racionalmente, que busca explicar cientificamente a 

distribuição e abundância dos organismos e as interações que as determinam, 

bem com como outras definições similares, mas todas a vendo como uma 

ciência, bem estabelecida com uma base epistemológica. Por outro lado, o 

ambiente que compreenderia a interação entre os fatores físicos, químicos e 

biológicos, incluindo os humanos, e os organismos que aí residem, não tem 

arcabouço teórico, e pode ter diferentes abordagens, até mesmo entendendo-

o como o conjunto de leis disponíveis. O ambiental é o que tem dentro de si o 

componente social, está relacionado com aos interesses humanos, enquanto 

que o ecológico relaciona-se com os processos ecológicos, mesmo com a 

presença humana, mas este como um elemento desses processos. Um 

exemplo que pode-se apresentar é o da biodiversidade, que ecologicamente é 

variabilidade entre os seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha e 

outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem 

parte, do patrimônio genético das espécies. Em termos ecológicos a 

biodiversidade é um reflexo dos fatores físicos, químicos e biológicos que a 

controlam, em termos ambientais, isto é acrescido do interesse humano que 

temos sobre ela, ou seja o seu uso. O documento apresentado passa a usar o 

ambiental como um sinônimo de ecológico, fazendo-o o eixo condutor do 

documento, quando o eixo condutor do documento é o ecológico. Não se pode 

esquecer que o ZEE é a abreviatura de Zoneamento Ecológico-Econômico do 

Brasil, onde o adjetivo é ecológico-econômico, portanto o eixo ecológico deve 

ser acompanhado do eixo econômico. Isto pode ser entendido também em 

termos da origem dos diplomas legais, que foram delimitados nos decretos nº 

4.297/02 e nº 6.288/07, e tiveram origem no Ministério do Meio Ambiente, e 

não em qualquer outro ministério. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_seres_vivos_e_os_ecossistemas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terrestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aqu%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecol%C3%B3gico
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Na agricultura, os produtores de maneira geral, utilizam as tecnologias 

disponíveis de acordo com o sistema de produção predominante (IBGE, 2006)5 

desta forma, tecnologias cada vez mais sustentáveis, e políticas públicas que 

incentivem boas práticas agrícolas como modelo de produção são essenciais. 

Embora existam iniciativas recentes e viáveis para a sustentabilidade como o 

“Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica” – Planapo (2013) que 

objetiva expandir e incentivar a agricultura orgânica, o Programa Nacional de 

Redução de Agrotóxicos (Pronara), linhas de crédito para a agricultura 

orgânica de diferentes bancos e iniciativas internacionais que visam dentre 

outros objetivos, identificar, recomendar e expandir a utilização de boas 

práticas agrícolas (incluídas no “Painel Intergovernamental sobre Serviços 

Ecossistêmicos”), ainda é preciso difundir e entender a necessidade de cada 

local quanto ao melhor modelo e melhores iniciativas para o aumento da 

sustentabilidade e desenvolvimento econômico (DeLonge et al., 2016)6. Além 

disso, apesar de uma grande discussão sobre retrocessos com a mudança do 

código ambiental (Develey & Pongiluppi, 20107; Freitas, 20108; Galetti et al., 

20109;  Imperatriz-Fonseca & Nunes-Silva, 201010) percebe-se que medidas 

para fiscalizar,  estabelecer e regularizar propriedades agrícolas não parecem 

muito bem sucedidas e levam em consideração somente a quantidade de 

vegetação nativa. Percebe-se tal fato analisando-se o novo código florestal (Lei 

nº 12.651, de 25 de maio de 2012), que estabelece no artigo 3º, que tanto as 

                                                 
5 IBGE - Instituto Brasileirode Geografia e Estatística, 2006. Censo Agropecuário - 
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - segunda apuração. 
6 DeLonge, M.S., Miles, A. & Carlisle, L. Investing in the transition to sustainable 
agriculture. Environ. Sci. Policy 55, 266–273, 2016. doi:10.1016/j.envsci.2015.09.013 
7 Develey, P.F. & Pongiluppi, T. Impactos Potenciais na Avifauna decorrentes das 
Alterações Propostas para o Código Florestal Brasileiro. . Biota  Neotrop.  10, nº. 4, 
2010. https://www.biotaneotropica.org.br/v10n4/pt/abstract?article+bn00610042010.  
8 Freitas, A.V.L. Impactos potenciais das mudanças propostas no Código Florestal 
Brasileiro sobre as borboletas. Biota Neotrop. 10, 2016. doi:10.1590/S1676-
06032010000400007 
9 Galetti, M., Donatti,C.I., Steffler,C., Genini,J., Bovendorp,R.S. & Fleury,M. The role 
of seed mass on the caching decision by agoutis,Dasyproctaleporina 
(Rodentia:Agoutidae). Zoologia 27: 472–476, 2010. 
10Imperatriz-Fonseca, V. L.  &  Nunes-Silva, P.  As abelhas, os serviços 
ecossistêmicos e o Código Florestal Brasileiro. Biota Neotrop. [online]. 10: 59-62, 
2010.  http://dx.doi.org/10.1590/S1676-06032010000400008. 
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áreas de preservação permanente, quanto às reservas legais, devem 

considerar dentre outros parâmetros, a paisagem, a  manutenção da 

biodiversidade e assegurar o uso econômico de maneira sustentável. Desta 

forma, mesmo com mudanças na lei e eventuais prejuízos com a redução no 

percentual da propriedade que deve ser mantido como reserva legal, esta não 

é a única pauta em em questão. 

 

4. Questões formais sobre a metodologia, acesso às informações, e 

desvios “ecológicos” no que se refere à Bahia. 

Recentemente, Stephens et al. (2014)11 discutiram a questão do uso de índices 

em Ecologia Aplicada e recomendam que os ecólogos  devem continuar 

defendendo que a gestão dos recursos naturais e a política ambiental exige 

uma base científica sólida e que, apesar, do menor apelo acadêmico do 

trabalho de monitoramento, abordagens robustas de política e gestão 

geralmente requerem monitoramento detalhado e de longo prazo, permitindo-

nos documentar fenômenos ecológicos chave em uma escala que evidencia a 

necessidade de indicadores. Mas tais indicadores necessitam de um 

embasamento científico. Salta os olhos o fato de que um índice de qualidade 

da biodiversidade seja apresentado para ser usado como referência sobre o 

tema, quando se sabe que índices apresentam um viés por eliminarem o fator 

mais presente na natureza que é a variabilidade, fazendo com que se perca o 

que se está buscando, no caso entender o que acontece com a biodiversidade. 

Torna-se impossível até mesmo para gestores ter uma ideia sobre a aplicação 

de tal índice face à ausência de informações sobre a sua metodologia de 

cálculo. Outro ponto importante é que o índice usa apenas a diversidade de 

espécies, e (diversidade alfa) e a biodiversidade é algo muito mais amplo que 

isto, diz respeito à variedade de formas vivas que existem no nosso planeta, 

desde microorganismos até grandes plantas e animais, à variedade genética 

encontrada e à variedade dos ecossistemas existentes. Os aspectos 

fitofisionômicos, tampouco estão bem claros, pois algumas das fitofisionomias 

                                                 
11 Stephens, P.A., Pettorelli, N.  Barlow, J., Whittingham, M.J. & Cadotte, M.W. Management by 
proxy? The use of indices in applied ecology. Journal of Applied Ecology 2015, 52, 1–6 doi: 
10.1111/1365-2664.12383 
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citadas são subclasses de fitofisionomias maiores. O trabalho perdeu a 

oportunidade de usar o conjunto de imagens do Projeto de Mapeamento Anual 

da Cobertura e Uso do Solo no Brasil (MapBiomas), que produz mapas anuais 

de cobertura e uso do solo para todo o Brasil de forma significativamente mais 

barata, rápida e atualizada, comparativamente aos métodos e práticas atuais, 

tendo como base a plataforma Google Earth Engine, com informações 

disponíveis desde 1985, que ofereceria, inclusive instrumentos mais 

adequados para determinar os padrões de evolução da paisagem à luz 

também de algumas atividades já instaladas. Dentro da mesma Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado da Bahia entre novembro de 2013 e outubro de 2015, 

ou seja  quase que de forma simultânea foi realizado o estudo “Áreas 

Prioritárias para Conservação da Biodiversidade do Estado da Bahia” (WWF-

Brasil, 2017) constituindo-se em um documento base para planejamento 

territorial definidos a partir da biodiversidade e das características da 

paisagem. Este trabalho tampouco é mencionado pelo ZEE, em toda a sua 

extensão, mais uma indicação de que o mesmo não teve integração com outras 

atividades até mesmo da própria secretaria onde o mesmo foi gerado. A própria 

Sema escreve em 

http://www.meioambiente.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteud

o=289   

“A partir do estabelecimento de alvos e metas para conservação de 

ecossistemas, fauna e flora e de serviços ambientais e hidrológicos relevantes, 

além da presença de povos e comunidades tradicionais, foram identificadas as 

áreas prioritárias para conservação do Estado da Bahia, distribuídas em todos 

os biomas (Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Zona Costeira). Esta 

integração de objetivos relacionados à biodiversidade, ao socioambiente e à 

hidrologia foi uma iniciativa e adaptação metodológica decorrente das opções 

do Governo da Bahia. Após a identificação das áreas, foram indicadas ações 

de conservação baseadas na aptidão natural do território e na necessidade de 

implantação de medidas para permanência dos benefícios proporcionados 

pela biodiversidade (restauração, compensação ambiental, criação de UC, 

etc.)”.  

http://www.meioambiente.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=289
http://www.meioambiente.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=289
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Uma análise mesmo simplificada não consegue entender que integração foi 

esta, por exemplo, que divide a Chapada Diamantina em territórios e que não 

usa o conceito de bacias e sub-bacias hidrográficas como elementos da 

paisagem, onde povos e comunidades tradicionais vivem, e que ainda divide 

os municípios dentro dos territórios. Por fim, deveria ter havido também um 

diálogo com  o planejamento do território áreas urbanas dos municípios onde 

planos existiam, para se conhecer as dinâmicas da ocupação territorial e usar 

o ZEE para dirigir a ocupação para áreas adequadas, inibindo a ocupação de 

outras áreas. 

O primeiro alerta da comunidade científica para o mundo, no que se refere ao 

risco das mudanças climáticas, curiosamente derivou de uma pesquisa do 

Instituto Americano de Petróleo (American Petroleum Institute), interessado em 

saber mais sobre os poluentes atmosféricos decorrentes cadeia de produção 

e uso do petróleo, nos idos de 1968, e publicado pelo Stanford Reseach 

Institute (SRI), O relatório (Robinson & Robbins, 1968)12, produzido após um 

longo período de estudos, indicava que, entre os gases poluentes revisados, o 

dióxido de carbono (CO2) era o único poluente atmosférico comprovadamente 

de importância global para o ambiente natural.  O relatório também mostrou 

que as emissões de CO2, advinda dos combustíveis fósseis, estavam 

ultrapassando os processos naturais de remoção de CO2 que mantêm a 

atmosfera em equilíbrio. Os dados compilados também afirmaram que a 

velocidade de acumulação de CO2 dependeria do consumo de combustível 

fóssil e que um aumento nos níveis de concentração de CO2 na atmosfera 

resultaria em aumentos de temperatura na superfície da Terra, tendo como 

resultado o derretimento das calotas polares, elevação do mar e danos 

ambientais potencialmente graves em todo o mundo, que são conhecidos 

como mudanças climáticas, os quais hoje fazem parte de nossa vida. Desde 

então o tema tem sido estudado, discutido, avaliado, e faz parte até mesmo de 

temas de conversa do cidadão-comum. A surpresa é que o documento, em 

nenhum momento faz a mínima menção a um tema que pode alterar os 

                                                 
12 Robinson, E. e Robbins, R.C. Sources, abundance, and fate of gaseous 
atmospheric pollutants. Stanford Research Institute. Final report and supplement. 
United States, 1968. 
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padrões de biodiversidade, com forte repercussão social, e por conseguinte 

serviços ecossistêmicos, alterando os cenários atuais, até mesmo em médio 

prazo. Um trabalho sobre o zoneamento ecológico-econômico, 

obrigatoriamente teria que trazer à tona os riscos de tais mudanças para os 

processos ecológicos e como isto deveria ser acompanhado pelos executores 

da política ambiental do Estado. 

5. Diretrizes e recomendações 

Os elementos explicitadores do ZEE que orientam o ordenamento e o 

planejamento territorial são as zonas e as suas diretrizes gerais e específicas, 

este capítulo está descrito no Art. 14 e seus incisos no decreto nº 4.297/02. 

        Art. 14.  As Diretrizes Gerais e Específicas deverão conter, no mínimo: 

     I – atividades adequadas a cada zona, de acordo com sua fragilidade 

ecológica, capacidade de suporte ambiental e potencialidades; 

     II – necessidades de proteção ambiental e conservação das águas, do 

solo, do subsolo, da fauna e flora e demais recursos naturais renováveis e não-

renováveis; 

     III – definição de áreas para unidades de conservação, de proteção 

integral e de uso sustentável; 

     IV – critérios para orientar as atividades madeireira e não-madeireira, 

agrícola, pecuária, pesqueira e de piscicultura, de urbanização, de 

industrialização, de mineração e de outras opções de uso dos recursos 

ambientais; 

     V – medidas destinadas a promover, de forma ordenada e integrada, o 

desenvolvimento ecológico e economicamente sustentável do setor rural, com 

o objetivo de melhorar a convivência entre a população e os recursos 

ambientais, inclusive com a previsão de diretrizes para implantação de infra-

estrutura de fomento às atividades econômicas; 

     VI – medidas de controle e de ajustamento de planos de zoneamento 

de atividades econômicas e sociais resultantes da iniciativa dos municípios, 

visando a compatibilizar, no interesse da proteção ambiental, usos conflitantes 

em espaços municipais contíguos e a integrar iniciativas regionais amplas e 

não restritas às cidades; e 
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     VII – planos, programas e projetos dos governos federal, estadual e 

municipal, bem como suas respectivas fontes de recursos com vistas a 

viabilizar as atividades apontadas como adequadas a cada zona. 

O primeiro ponto a ser comentado é o entendimento de diretrizes do 

documento, que se tornaram recomendações, e que são uma coisas 

diferentes, as diretrizes devem espelhar rotas e caminhos, enquanto que as 

recomendações são ações que devem ser seguidas ou não. As diretrizes 

devem ser embasadas em princípios sólidos e não se pode elaborar um ZEE 

sem se falar nos negócios locais, agricultura familiar, parcerias entre 

proprietários de terras improdutivas ou mal cultivadas com assentados em 

contratos regulamentados, e o uso dos recursos naturais.  

Também é preciso atenção para o IDH dos diversos municípios, bem como a 

evolução do índice de Gini, e com isto ordenar tais índices para poder intervir 

naqueles mais baixos para priorizar qualquer planejamento ou intervenção. As 

tabelas mostram as populações dos municípios mas não mostram a 

distribuição dessa população no município, que mais uma vez não contribui 

para um melhor entendimento sobre o território. 

O ZEE não faz qualquer menção à Convenção 169 da ONU/ OIT, da qual o 

Brasil é signatário e que trata do reconhecimento de povos indígenas e tribais, 

não prevendo assim as consultas públicas e a garantia de direitos dos povos 

indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais na definição destes 

zoneamento. 

6. Comentários específicos sobre as zonas 

 

ZONA 12: Depressão e Patamares do Rio de Contas 

 

 

Texto copiado do ZEE/BA 

 

Características e Diretrizes   

 

 

DESCRIÇÃO ECOLÓGICO-ECONÔMICA DA ZONA  
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Zona com Média cobertura vegetal remanescente (23,1%); Apenas 3,4% da 

zona possui elevada vulnerabilidade da biodiversidade; 17,7% da zona possui 

prioridade Extremamente Alta para conservação; Ocorrência de 10 

fitofisionomias (predomínio de Caatinga e ocorrência de Mata Atlântica) na 

zona, considerando um total de 21 mapeadas no Estado (escala 1:100.000); 

Zona com ocorrência de 25 feições de geodiversidade, considerando um total 

de 64 mapeadas no Estado (escala 1:2.500.000); Muito baixa proporção (0%) 

da zona em Unidades de Conservação, sendo 0% sob Proteção Integral e/ou 

Uso Restrito (Muito Baixa); A zona esta inserida nas Bacias dos Rios de 

Contas, Paraguaçu e Pardo; Alta proporção (54,4%) de microbacias com 0% 

ou menos de 20% de cobertura vegetal; 92,5% da zona com Moderada a Alta 

vulnerabilidade à erosão; 100% da zona com vulnerabilidade hídrica Muito Alta; 

Presença de Sítio Arqueológico em Dom Basílio; Presença de Quilombolas e 

alguns Pescadores; Predomínio do uso do solo por pastagens. (ver tabelas a 

seguir). 

 

Texto Comentado 

O documento afirma, relativamente à zona 12 “Zona com média cobertura 

vegetal remanescente (23,1%); apenas 3,4% da zona possui elevada 

vulnerabilidade da biodiversidade”. 

Pergunta-se,  como é possível ter apenas 23,1% de cobertura vegetal e ter 

apenas 3,4% da zona com elevada vulnerabilidade? E que 17,7% da zona 

possuam prioridade extremamente alta para conservação? De onde foi retirado 

tais índices? Ademais, como é que se pode afirmar que 23,1% de vegetação 

remanescente seria uma cobertura média, quando a própria lei estabelece um 

mínimo de 20% de reserva legal nas propriedades (Lei 12651/2012) )13?. 

Relata-se a ocorrência de dez fitofisionomias (predomínio de Caatinga e 

ocorrência de Mata Atlântica, os fragmentos, métricas sobre estes fragmentos 

das fitofisionomias deveria ser apresentado,  bem como sua distribuição dentro 

da zona.  

                                                 
13 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651compilado.htm 
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Mais ainda como é que na zona, considerando um total de 21 mapeadas no 

Estado (escala 1:100.000); Zona com ocorrência de 25 feições de 

geodiversidade, considerando um total de 64 mapeadas no Estado (escala 

1:2.500.000); muito baixa proporção (0%) da zona em unidades de 

conservação, sendo 0% sob proteção integral e/ou uso restrito (muito baixa); a 

zona está inserida nas bacias dos rios de Contas, Paraguaçu e Pardo mesmo 

assim, é indicado que apenas 17,7% da zona tenha alta prioridade  para 

conservação;  

Há 54,4% de microbacias com 0% ou menos de 20% de cobertura vegetal e 

92,5% da zona apresenta uma vulnerabilidade moderada a alta  à erosão, além 

de 100% da zona com vulnerabilidade hídrica muito alta. Mesmo assim se 

escreve que  apenas 17,7 % da zona tenha alta prioridade para conservação. 

Há uma total divergência dos dados apresentados com as potencialidades e 

limitações.  

A questão hídrica, em nenhum momento, para nenhuma zona teve a atenção 

que merece. A vida no planeta depende diretamente da água e, historicamente, 

os seres humanos passaram a intervir nesses ecossistemas assim que os 

encontravam: barragens, canalização, mineração, desvio de fluxo, remoção de 

água, lançamento de efluentes domésticos e agroindustriais, mudanças no uso 

da terra têm afetado as descargas de água e sedimentos que controlam a 

hidromorfologia dos rios (Schumm, 1977)14. Cada intervenção humana afeta 

essas variáveis de uma maneira diferente e seus efeitos podem ser 

cumulativos, mas também podem compensar cada outro. Os rios trocam água, 

materiais, energia e nutrientes de forma recíproca com o meio ambiente. A 

qualidade da água do rio, as características dos sedimentos e as comunidades 

biológicas refletem as características do ambiente a montante e até mesmo a 

jusante, criando uma dimensão social, que se sobrepõe às todas as suas 

outras, longitudinal, vertical, lateral, temporal e atmosférica. Por outro lado, os 

ambientes adjacentes são influenciados termicamente, esculpidos, irrigados e 

nutridos por rios e riachos. Uma bacia hidrográfica é feita pelo somatórios dos 

rios de ordens iniciais, os quais influenciam uma área em várias ordens de 

                                                 
14 Schumm S.A. The fluvial system. Wiley, New York, 338 p., 1977. 
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magnitude maior do que aquela do leito principal do rio, seja provendo água 

para a mata ciliar, seja coletando matéria para ser transportada rio abaixo.  Isto 

posto, fica claro que quaisquer intervenções para garantir a continuidade de 

água, tanto quantitativa- como, qualitativamente falando, necessita-se uma 

atenção extra para estes ecossistemas. Para haver água em rios de ordens 

iniciais é necessário que suas matas ciliares estejam íntegras, e que o fluxo 

natural da água não seja interrompido por barragens, desvio de fluxos e 

remoção intensa, evitando assim o processo de fragmentação do rio. Nada 

sobre o tema é apresentado como característica, o estado da integridade das 

matas ciliares não é apresentado, não se propõem ao longo do documento 

nenhuma atividade de restauração das matas ciliares, reduzindo a 

potencialidade de qualquer atividade. 

O documento cita a presença de sítio arqueológico em Dom Basílio; presença 

de quilombolas e alguns pescadores. Apenas cita, existe aqui uma 

desconsideração sobre o tamanho das populações, e tais comunidades 

tradicionais são apresentadas como se foram apenas dados estatísticos de 

pouco valor, pois indica onde estaria presente um sítio arqueológico, mas não 

indica onde estariam as populações quilombolas. Há a indicação de que haja 

um predomínio do uso do solo por pastagens, mas as mesmas são indicadas 

em tabelas e não existe nenhuma tentativa de mostrar onde as mesmas estão 

em relação por exemplos aos fragmentos florestais existentes. 

POTENCIALIDADES  

Potencialidades na área de Energia e Petróleo e Gás: Potencial geração de 

energia eólica Potencialidades na área de Turismo: Esta localizada na Zona 

Turística da Chapada Diamantina, com potencial para o turismo ecológico e 

cultural Potencialidade Mineral: Vermiculita, Barita, Magnesita, Talco 

 

POTENCIALIDADES  

Potencialidades na área de energia e petróleo e gás:  

Potencial geração de energia eólica  

Potencialidades na área de Turismo: está localizada na Zona Turística da 

Chapada Diamantina, com potencial para o turismo ecológico e cultural  Isto 

não está mostrado, nem evidenciado em nenhum lugar, tampouco apresenta 
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razões para a existência de tal potencialidade, nem muito menos como este 

potencial pode ser incrementado. Como fazer turismo ecológico em uma região 

que não tem cobertura vegetal, ou cultura? Onde as comunidades quilombolas 

são apenas mencionadas como um item, se ter o seu valor cultural 

demonstrado. 

Potencialidade Mineral: vermiculita, barita,  agnesita, talco 

 

LIMITAÇÕES Apenas 3,4% da zona possui Elevada vulnerabilidade da 

 

LIMITAÇÕES  

Apenas 3,4% da zona possui elevada vulnerabilidade da biodiversidade  

92,5% da zona com moderada a alta vulnerabilidade à erosão  

100% da zona com vulnerabilidade hídrica muito alta   

A reduzida cobertura vegetal é também uma vulnerabilidade. A pergunta aqui 

é como é que se pretende apresentar como potencial o turismo ecológico e 

cultural sem água, com alto potencial de erosão? 

Falta claramente a partir dos dados coletados um item sobre prioridades para 

a região, que não aparece em nenhum local.  

Diretrizes 

Zona 12: Depressão e Patamares do Rio de Contas  

DIRETRIZES GERAIS  

1. Compatibilizar as atividades produtivas (com destaque para a mineração e 

agropecuária – fruticultura e bovinocultura) à preservação da biodiversidade e 

dos recursos naturais (especialmente Rio de Contas, Floresta Nacional de 

Contendas do Sincorá) e a manutenção dos serviços ambientais, 

especialmente a disponibilidade hídrica e a sustentação dos patamares mais 

altos que envolvem grande parte da área, além da inclusão social.  

2. Garantir o manejo adequado dos solos, incentivar atividades que demandem 

pouca utilização de recursos hídricos, que mantenham os componentes da 

biodiversidade (Rio de Contas, Floresta Nacional de Contendas do Sincorá) e 

de valor reconhecido aos povos e comunidades tradicionais.  

DIRETRIZES ESPECÍFICAS  
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1. Monitorar a atividade de exploração de urânio, de modo a minimizar as 

externalidades negativas da atividade. 2. Criar e implantar áreas protegidas 

públicas e/ou particulares articuladas às existentes, abrangendo os 

remanescentes de vegetação natural situados sobre as serras residuais e nas 

bordas da Chapada Diamantina, ao norte, da Serra Geral, a oeste, e do 

Planalto Sul Baiano, ao sul, e na planície fluvial do rio de Contas;, e habitats e 

ecossistemas diversificados.  

3. Conservar áreas importantes para a biodiversidade e manutenção dos 

serviços ambientais, especialmente nos fragmentos de caatinga e floresta 

estacional situadas sobre as serras residuais e nas bordas da Chapada 

Diamantina, da Serra Geral e do Planalto Sul Baiano, com vistas 

principalmente à estabilidade da geomorfologia, das características naturais 

dos solos e dos componentes naturais provedores de interação etnobiológica 

com valor reconhecido aos povos e comunidades tradicionais.  

4. Elaborar e implementar programas para a realização de inventários da fauna 

e flora, visando minimizar as lacunas de informação sobre a biodiversidade do 

Estado.  

5. Implantar corredores ecológicos para estabelecimento de conectividade 

entre remanescentes florestais, a partir de Reservas Legais, APPs, RPPNs e 

outras áreas protegidas.  

6. Identificar áreas prioritárias para recuperação e/ou restauração florestal, 

priorizando ações nas unidades de conservação, seu entorno e demais áreas 

protegidas.  

7. Implementar programas e projetos que agreguem valor econômico a 

produtos e remunerem serviços ambientais associados a biodiversidade, 

priorizando os povos e comunidades tradicionais que os geram.  

8. Fortalecer a gestão das áreas protegidas existentes, das quais se destaca: 

Floresta Nacional de Contendas do Sincorá;  

9. Promover o manejo sustentável dos solos, principalmente os aluviais 

situados nas proximidades do rio de Contas, devido à moderada a alta 

vulnerabilidade a erosão, de modo a evitar erosão e assoreamento.  

10. Aprimorar a gestão dos recursos hídricos e monitoramento do uso das 

águas nas planícies fluviais do rio de Contas.  
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11. Adequar, de forma sustentável, a infraestrutura energética às necessidades 

socioeconômicas, aproveitando o potencial energético (solar, eólica, térmicas, 

biodiesel – mamona e girassol) e respeitando as questões ambientais  

12. Apoiar o desenvolvimento do turismo ecológico e cultural, de forma 

sustentável, promovendo o desenvolvimento e a geração de trabalho e renda.  

13. Fomentar a adoção de tecnologias sustentáveis para a expansão das 

atividades de mineração, da agropecuária e da utilização dos recursos hídricos.  

14. Aprimorar o monitoramento da exploração de urânio e minimizar as 

externalidades negativas da atividade.  

15. Fortalecer e estruturar a cadeia produtiva da fruticultura em bases 

sustentáveis  

16. Fomentar políticas de reconhecimento para os povos e comunidades 

tradicionais, que promovam o acesso à terra e à água, à assistência técnica, à 

extensão rural e ao crédito adequados ao seus modos de vida e produção.  

17. Fomentar e expandir os serviços de assistência técnica e extensão rural a 

fim de fortalecer a agricultura familiar e as comunidades tradicionais.  

18. Potencializar programas e ações que atuem na vigilância epidemiológica, 

riscos, agravos e controle das doenças endêmicas e epidêmicas.  

19. Promover o acesso a água, esgotamento sanitário e tratamento de 

efluentes, bem como à coleta, ao tratamento e à disposição adequada de 

resíduos sólidos.  

20. Fomentar política de acesso à habitação de qualidade e combate à 

favelização. 

 

Diretrizes Gerais (comentários) 

As diretrizes no geral são recomendações, muitas das quais são 

obrigação do Estado e não cabem nesse tipo de documento. 

Zona 12: Depressão e Patamares do Rio de Contas  

As diretrizes gerais não apresentam sincronização com as características. 

Nada é mencionado sobre a Floresta Nacional de Contendas do Sincorá ,  por 

exemplo. Mais ainda, compatibilizar as atividades produtivas com a 

conservação, e não preservação da biodiversidade é dever do Estado, e isto 

está ancorado em princípios constitucionais, o que se espera é que um 
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zoneamento ecológico-econômico acrescente algo à política ambiental e à 

economia do território. 

 1. Compatibilizar as atividades produtivas (com destaque para a mineração e 

agropecuária – fruticultura e bovinocultura) à preservação da biodiversidade e 

dos recursos naturais (especialmente Rio de Contas, Floresta Nacional de 

Contendas do Sincorá) e a manutenção dos serviços ambientais, 

especialmente a disponibilidade hídrica e a sustentação este substantivo não 

aparece em documentos técnicos e pode ser visto por distintos atores de 

diferentes formas dos patamares mais altos que envolvem grande parte da 

área, além da inclusão social. Outros itens aqui mencionados, como a 

manutenção dos serviços ecossistêmicos e não ambientais, e a inclusão social, 

também já fazem parte do arcabouço legal constituído.  

2. Garantir o manejo adequado dos solos, outra vez algo que faz parte da 

obrigação do Estado, e isto é algo incompatível com a atividade mineradora e 

agropecuária incentivar atividades que demandem pouca utilização de 

recursos hídricos a atividade agropecuária é aquela que mais usa água, 

portanto uma contradição entre as diretrizes, que mantenham os componentes 

da biodiversidade (Rio de Contas, Floresta Nacional de Contendas do Sincorá), 

algo que não está presente nas características e de valor reconhecido aos 

povos e comunidades tradicionais, bem como este ponto que não aparece nas 

características. 

 

DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

Comentários 

20. Monitorar a atividade de exploração de urânio, de modo a minimizar 

as externalidades negativas da atividade.  

Obrigação legal do Estado. 

2. Criar e implantar áreas protegidas públicas e/ou particulares articuladas às 

existentes. 

A pergunta é como é que  é o Estado vai criar e implantar áreas protegidas 

particulares?  Comenta-se sobre áreas protegidas existentes, mas nas 

características, não existe nenhuma menção à esta, abrangendo os 

remanescentes de vegetação natural situados sobre as serras residuais e nas 
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bordas da Chapada Diamantina, ao norte, da serra Geral, a oeste, e do planalto 

Sul Baiano, ao sul, e na planície fluvial do rio de Contas, e habitats e 

ecossistemas diversificados aqui mistura-se muitas coisas sem lógica, os 

remanescentes vegetacionais, com a planície fluvial do rio de Contas, e 

habitats e ecossistemas diversificados(?), algo de difícil compreensão, mas 

tudo sem o devido embasamento nas características.. 

3. Conservar áreas importantes para a biodiversidade e manutenção dos 

serviços ecossistêmicos. 

No item das características, pouca importância se dá à biodiversidade, 

especialmente nos fragmentos de caatinga e floresta estacional situadas sobre 

as serras residuais e nas bordas da CD, da serra Geral e do planalto Sul 

Baiano, com vistas principalmente à estabilidade da geomorfologia, das 

características naturais dos solos e dos componentes naturais provedores de 

interação etnobiológica com valor reconhecido aos povos e comunidades 

tradicionais.  Em nenhum momento se menciona a questão da restauração, 

como se todos os ecossistemas passassem a ter, mesmo com os 

empreendimentos sugeridos, uma regeneração natural. 

4. Elaborar e implementar programas para a realização de inventários da fauna 

e flora, visando minimizar as lacunas de informação sobre a biodiversidade do 

Estado. 

Inventários não são elementos ecológicos, são informações zoológicas e 

botânicas, que não apresentam significados ecológicos, e não conseguem 

preencher as lacunas de informação sobre a biodiversidade, por terem apenas 

a presença registrada. 

5. Implantar corredores ecológicos para estabelecimento de conectividade 

entre remanescentes florestais, a partir de Reservas Legais, APPs, RPPNs e 

outras áreas protegidas.  

O divórcio das características e diretrizes continua, pois nesse território existe 

apenas uma unidade de conservação, sem mencionar que nas características 

nada é mencionado sobre a fragmentação florestal ou mesmo sobre os 

mosaicos vegetacionais. Passa a impressão disso ter sido copiado de uma 

outra zona e aqui colado.  
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20. Identificar áreas prioritárias para recuperação e/ou restauração 

florestal, priorizando ações nas unidades de conservação, seu 

entorno e demais áreas protegidas   

Nas características não tem nada sobre isto. Existe pouco valor sobre a 

biodiversidade, mesmo sendo a cobertura vegetal de apenas 24,3%, este valor 

é dado como um valor médio, quando o mesmo está próximo ao limiar de 

extinção e também da lei, que obriga a manutenção mínima de 20%. 

20. Implementar programas e projetos que agreguem valor econômico a 

produtos e remunerem serviços ambientais associados à 

biodiversidade, priorizando os povos e comunidades tradicionais que 

os geram.  

Nada existe tampouco sobre esta matéria nas características, não se leva em 

consideração os povos e comunidades tradicionais, nem muito menos o 

contexto da paisagem. 

20. Fortalecer a gestão das áreas protegidas existentes, das quais se 

destaca: Floresta Nacional de Contendas do Sincorá;  

A Floresta Nacional de Contendas do Sincorá não é mencionada nas 

características. Não fica claro o que se deseja. 

9. Promover o manejo sustentável dos solos, principalmente os aluviais 

situados nas proximidades do rio de Contas, devido à moderada a alta 

vulnerabilidade a erosão, de modo a evitar erosão e assoreamento. 

Mais uma recomendação do que qualquer diretriz, não fica claro para nenhum 

planejador o que se quer dizer com isto, principalmente porque as principais 

atividades não estão conectadas com a manutenção dos recursos naturais. 

20. Aprimorar a gestão dos recursos hídricos e monitoramento do uso 

das águas nas planícies fluviais do rio de Contas.  

Mais uma vez uma obrigação legal do Estado e do Conselho Gestor da Bahia 

do Rio de Contas. 

20. Adequar, de forma sustentável, a infraestrutura energética às 

necessidades socioeconômicas, aproveitando o potencial energético 

(solar, eólica, térmicas, biodiesel – mamona e girassol) e respeitando 

as questões ambientais. 
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Isto é também uma obrigação do Estado, em verdade isto é mencionado como 

se os projetos não respeitem as questões ambientais, que é algo inerente ao 

Estado, que tem que licenciar e fiscalizar. 

20. Apoiar o desenvolvimento do turismo ecológico e cultural, de forma 

sustentável, promovendo o desenvolvimento e a geração de trabalho 

e renda. 

Se a região tem apenas uma unidade de conservação, possui baixo valor na 

biodiversidade, mais da metade das microbacias não possui cobertura vegetal 

adequada, ou tem uma baixa cobertura vegetal, qual é o turismo ecológico que 

poderá ser feito?  

No que se refere ao turismo, propriamente dito,  vários projetos estruturantes 

como o Circuito Arqueológico da Chapada Diamantina da Universidade 

Estadual da Bahia com o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Cultural, 

que teve o convênio suspenso em 2015; o projeto Estrada Real em curso, com 

parceria da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral e Secretaria Estadual de 

Turismo; bem como as propostas dos Geoparques: Geopark Morro do Chapéu 

e Geoparque Serra do Sincorá, que após 2 anos de implantação, no dia 12 de 

novembro de 2019, entregou a Carta Sincorá, assinada pelos prefeitos de 

Lençóis, palmeiras, Andaraí e Mucugê, entre outras entidades afins a 

Assembléia Legislativa do Estado da BA, conforme (Anexo I). Apoiar ainda a 

modalidade de Turismo de Base Comunitária, não são apreciados, bem como 

a promoção à descentralização, regionalização do turismo, conforme prevê a 

Organização Mundial do Turismo e Ministério do Turismo, bem como os 

princípios e objetivos, conforme legislação pertinente Lei nº 12933/14 da 

Política Estadual de Turismo. 

13. Fomentar a adoção de tecnologias sustentáveis para a expansão das 

atividades de mineração, da agropecuária e da utilização dos recursos hídricos 

Não tem nada nas características sobre isto.  

Confunde-se, mais uma vez, recomendação com diretriz  

14. Aprimorar o monitoramento da exploração de urânio e minimizar as 

externalidades negativas da atividade.  

Este é um objetivo quase que igual a número 1, muito vago e é muito mais uma 

recomendação, do que uma diretriz.  



35 

15. Fortalecer e estruturar a cadeia produtiva da fruticultura em bases 

sustentáveis. 

Quer dizer que a cadeia produtiva da fruticultura é insustentável, e mesmo 

assim funciona.  

16. Fomentar políticas de reconhecimento para os povos e comunidades 

tradicionais, que promovam o acesso à terra e à água, à assistência técnica, à 

extensão rural e ao crédito adequados ao seus modos de vida e produção. 

17. Fomentar e expandir os serviços de assistência técnica e extensão rural a 

fim de fortalecer a agricultura familiar e as comunidades tradicionais. 

18. Potencializar programas e ações que atuem na vigilância epidemiológica, 

riscos, agravos e controle das doenças endêmicas e epidêmicas. 

19. Promover o acesso a água, esgotamento sanitário e tratamento de 

efluentes, bem como à coleta, ao tratamento e à disposição adequada de 

resíduos sólidos. 

20. Fomentar política de acesso à habitação de qualidade e combate à 

favelização.  

Todas estas diretrizes estão descoladas do que é apresentado na 

caracterização, e são todas recomendações genéricas, sendo a maioria delas 

de obrigação do Estado, não devendo aparecer nesse tipo de documento. 

Três itens que não aparecem nas potencialidades,  a primeira é que aparece o 

número de microbacias, mas não tem a área dessas bacias em relação ao 

território, um dado relevante, que poderia dizer o quão o território tem o 

potencial de fornecer água para outros, e até mesmo, a questão do seu uso. O 

segundo é a mesma informação para o solo, algo que não aparece em nenhum 

lugar. Temos regiões com problemas de desertificação, e como isto não é 

mencionado, não temos nada sobre esta matéria. Por fim, o terceiro, que é o 

potencial para o desenvolvimento da agricultura familiar, que é o item mais 

sustentável que existe para a manutenção das famílias na terra, e permite criar 

uma rede econômica de produtos e serviços em nível local e regional. 

Trabalhos prévios realizados na região demonstram a importância da 

conservação da biodiversidade para o aumento da produtividade da agricultura 
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(Hipólito et al. 2018)15. Além disso, propriedades agrícolas que utilizam 

manejos mais sustentáveis tendem a ter benefícios que ultrapassam os valores 

econômicos da agricultura intensiva (Hipólito et al. 2016)16. 

Por fim não se pode deixar de repetir uma característica que perpassa por 

todas as diretrizes, qual seja o seu caráter de recomendação, e outras que já 

são obrigação do Estado. 

7. Singularidade da Chapada Diamantina 

A Chapada Diamantina (CD) localiza-se na parte central do Estado da Bahia e 

enquanto unidade de relevo, se caracteriza como um extenso planalto residual, 

sendo considerada como um prolongamento da cadeia de serras do Espinhaço 

Setentrional. Representa a região mais proeminente do nordeste brasileiro, 

com elevações que ultrapassam 2000 m (Pico do Barbado) e ocupa uma área 

de aproximadamente 38.000 km2, que equivale à décima quinta parte do 

Estado da Bahia. Um sistema de dobras abertas a suaves, com mergulho 

aproximadamente E-W, controla a morfologia na borda leste da Chapada 

Diamantina (principal área diamantífera). Esta característica estrutural está 

relacionada às colisões da Era Neoproterozóica (de 950-520 Ma) que levou a 

montagem do supercontinente Gondwana e a formação de cinturões 

orogênicos (Magalhães et al. 2015)17. Nesta porção, a CD é formada por 

rochas metassedimentares, constituídas principalmente pelo Grupo Chapada 

Diamantina, de idade Mesoproterozóica, com registros de sedimentação de 

ambiente transicional, de continental (eólico e fluvial) a marinho raso (Pedreira, 

199418; Alkmim & Martins-Neto, 201119). São litotipos como metaquartzarenito, 

                                                 
15 Hipólito J., Boscolo D. & Viana, B. Landscape and crop management strategies to conserve 

pollination services and increase yields in tropical coffee farms. Agriculture, Ecosystems and 

Environment 256: 218-225, 2018. 
16 Hipólito J., Viana B. & Garibaldi, L. The value of pollinator-friendly practices: Synergies 

between natural and anthropogenic assets. Basic and Applied Ecology 17: 659-667, 2016. 
17 Magalhães, A.J.C., Scherer, C.M.S., Raja Gabaglia, G.P. e Catuneanu, O.  
Mesoproterozoic delta systems of the Ac¸ uruá Formation, Chapada Diamantina, 
Brazil.Precambrian Research 257: 1–21, 2015. 
18 Pedreira, A.J. O supergrupo Espinhaço na Chapada Diamantina Centro – Oriental, 
Bahia: sedimentologia, estratigrafia e tectônica. Tese de Doutoramento. Universidade 
de São Paulo, USP. 125 p. 1994. 
19 Alkmim, F.F. & Martins-Neto, M.A. Proterozoic first-order sedimentar sequences of 
the São Francisco craton, Eastern Brazil. Marine and Petroleum Geology 33, 127-139. 
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metarenito impuro bem selecionado (Pedreira & Margalho 1990)20, com lentes 

de conglomerado e metarenito mal selecionado, contendo diamantes. Diversos 

outros minérios podem ser encontrados no seu subsolo, dentre eles: ferro, 

manganês, ouro, fosfato. A CD se é o divisor de importantes bacias 

hidrográficas, como dos rios São Francisco e as bacias que dos rios de Contas 

e Paraguaçu. Devido a sua proeminência, encontra-se submetida a intenso 

processo de erosão. Na porção menos elevada, os carbonatos formam carstes 

notavelmente ricos em cavernas, outra característica da região. 

Do ponto de vista climático, a Chapada Diamantina é um encrave de clima 

subúmido dentro do domínio semiárido. Essa região é ponto de convergência 

de massas de ar, que geram um mosaico climático bastante complexo por 

influência do relevo. Quatro massas de ar atuam nesta região: Equatorial 

Continental; Tropical Continental; Tropical Atlântica e Polar. A ação conjunta 

das mesmas, proporciona um clima tropical chuvoso de floresta, com um a três 

meses secos (Koeppen, 1936)21,  com uma temperatura média anual abaixo 

de 22 °C, bem mais abaixo do que as áreas circundantes. O período de maior 

intensidade de chuva ocorre entre novembro a março, podendo ser torrenciais. 

Neste caso, quando ocorrem nas cabeceiras da serra, a água da chuva escoa 

rapidamente pelos vales, transportando grandes volume de sedimentos e 

águas escuras, através de seus enormes canhões e várias quedas d’água, que 

chegavam à baía de Todos-os-Santos (Spix e Martius, 1854)22. Entretanto, 

prolongados períodos de estiagem podem ocorrer e provocar incêndios 

florestais de grande magnitude. A grande seca de 1877, por exemplo, de 

dimensão catastrófica, forçou grandes emigrações da Chapada Diamantina, 

                                                 
20 Pedreira, A.J. & Margalho, R.S.F.X. 1990. Geologia da Chapada Diamantina 
Oriental, Bahia (Folha Mucugê). Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do 
Brasil. Mucugê (Folha SD.24-V-C-II), Estado da Bahia; Texto Explicativo. Brasília; 
DNPM/CPRM, p.19-68. 
21 Koeppen, W. Das geographische System der Klimate, In: Handbuch der 
Klimatologie, eds. Koeppen, W. e Geiger, R. Borntraeger, Berlin, Bd. 1, Teil. C., 
1936. 
22 Spix, J., &  Martius, K.F.P.Reise in Brasilien (Volume 01). George Jaquet's 
Verlagsbushhandlung, Augsburg, 257 p., 1854  
 



38 

tendo participação no declínio da exploração de diamantes (Giudice e Souza, 

2009)23. 

A exploração de diamantes a partir de meados do séc. XIX ocasionou 

mudanças econômicas na Bahia, cujo período ficou conhecido como “Ciclo do 

Diamante”. Essa atividade foi responsável pela formação de cidades em 

regiões pouco povoadas (Lençóis, Andaraí, Mucugê, etc), multiplicando-se o 

contingente populacional, em curto intervalo de tempo. Os primeiros registros 

da existência de diamantes foram feitos pelos viajantes Spix e Martius, em 

1820, naturalistas que classificaram inúmeras espécies de plantas e animais, 

e registraram suas impressões sobre a pobreza e o caráter peculiar da flora e 

fauna da região. Os registros oficiais sobre a exploração de diamantes datam 

de 1844, em Mucugê, na CD, sendo um ciclo bastante efêmero, devido a 

descoberta de grandes jazidas em Kimberley, na África do Sul, em 1867. Tal 

situação forçou a queda nos preços do mineral no mercado internacional e o 

Brasil perdeu sua hegemonia. Regionalmente, a queda na produção de 

diamantes foi também afetada por longos períodos de estiagem. Mais tarde, 

com a expansão da atividade industrial na Europa e nos Estados Unidos, a 

escavação do metrô de Londres e a abertura do canal do Panamá, o carbonado 

(uma variedade do diamante) trouxe novo alento à economia local. O 

carbonado é um diamante característico da Chapada Diamantina, de cor 

escura e sem brilho, com dureza elevada, com alta resistência ao atrito e ao 

calor. Tal situação impulsionou um novo ciclo de exploração de diamantes na 

região que durou até a primeira década do séc. XX, quando sua produção 

entrou em declínio novamente. A extração desses diamantes na CD era 

realizada de forma rudimentar (conhecida como garimpo de serra), onde se 

explorava o cascalho diamantífero derivado dos conglomerados nos flancos 

das serras (Nolasco, 2002)24.  

Durante o penúltimo e último período glacial e o Holoceno, as características 

geomorfológicas da CD podem ter servido de refúgio (condições ambientais 

                                                 
23 Giudice, D.S.  & Souza, R.M. As cidades da mineração da Chapada Diamantina-
Bahia. Geonordeste, 1: 199-215, 2009. 
24 Nolasco, M.C. 2002. Registros Geológicos Gerados Pelo Garimpo, Lavras 
Diamantinas – Bahia. Tese de Doutorado. Programa de Pós Graduação em 
Geociências– Universidade Federal do Rio Grande do Sul- RS/Brasil. 307 p., 2002. 
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favoráveis) para abrigar a atual floresta estacional (em pleno domínio 

semiárido) e explicar as altas taxas de endemismo florestais encontradas na 

região. A CD, como já afirmado anteriormente,  pertence à região norte da serra 

do Espinhaço, completamente diferente das formações ao seu redor, por 

apresentar um mosaico de vegetação que inclui cerrados, campos rupestres, 

florestas, caatingas todos extremamente biologicamente diverso que abrigam 

grande biodiversidade e endemismos únicos (Harley, 1995)25,  também é fruto 

da longa história de lavras que remonta ao século XIX, modificando 

intensivamente a paisagem da região, onde se há a necessidade de 

manutenção dos serviços ecossistêmicos, aumenta a relevância de ações para 

a implantação de práticas sustentáveis de manejo para a conservação dos 

ecossistemas do entorno (Juncá et al., 2005)26. Os campos rupestres, por 

exemplo, acumulam o registro de mais de mil espécies de plantas endêmicas, 

pois as serras constituem-se em sistemas isolados por terrenos mais baixos 

que atuariam como barreiras geográficas, interferindo na formação de floras 

autóctones (Giulietti & Pirani 1988)27. Olhando num contexto maior, o conjunto 

da Serra do Espinhaço, no qual a Chapada Diamantina se encontra, por 

exemplo, corresponde a aproximadamente 1% do território brasileiro, mas 

abriga mais de 10% das espécies de plantas reportadas ao Brasil e, em média, 

30% delas são endêmicas (Ribeiro et al. 2012)28. 

Não só as plantas se destacam na CD, os anfíbios, por exemplo, que são os 

vertebrados mais ameaçados do planeta, com mais de 100 espécies já 

consideradas extintas, tem 15% (1.039) de todas as espécies mundiais,  

                                                 
25 Harley, R.M. Introduction. In: Stannard, B. L. Flora of the Pico das Almas, Chapada 
Diamantina, Brazil. Royal Botanic Gardens, Kew, 1-42, 1995. 
26 Juncá, F.A., Funch, L.S. & Rocha, W. Biodiversidade e conservação da 

Chapada Diamantina. Distrito Federal: Ministério do Meio Ambiente. 411 

p., 2005. 
27 Giulietti, A.M. & Pirani, J.R. Patterns of geographic distribution of some plant species 
from the Espinhaço Range, Minas Gerais and Bahia, Brazil. In: Vanzolini, P.E. & 
Heyer, W.R. Proceedings of a workshop on neotropical distribution patterns. 
Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro. 39-69, 1988. 
28 Ribeiro P.L., Rapini, A., Silva U.C.S, Konno T.U.P, Damascena, L.S, Berg, C. 
Spatial analyses of the phylogenetic diversity of Minaria (Apocynaceae): assessing 
priority areas for conservation in the Espinhaço Range, Brazil. Syst Biodiv, 10:317–
331, 2012. 
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ocorrem no Brasil, cuja taxa de endemismo é alta (65%), especialmente em 

áreas de altitude. A singularidade da Chapada é também vista e constatada ao 

olharmos não só a miríade de ecossistemas, mas também a flora e a fauna. 

Relativamente aos anuros, temos  77 espécies de anuros registradas para a 

CD, das quais 13 são consideradas endêmicas da Chapada, e nada ao seu 

redor se compara a isto, com relação aos anuros.  

Olhando-se para os répteis, embora com menos estudos, merece destaque o 

recente artigo de Freitas et al. (2012)29, onde foi feito um inventário dos répteis 

escamados da parte central da CD em parte de área do Parque Nacional da 

Chapada Diamantina, unidade de conservação para a qual informações 

detalhadas sobre a herpetofauna são escassas.  

A composição da ictiofauna da CD é única devido ao seu elevado grau de 

endemismo e também da ocorrência de táxons antigos, isto é representante de 

uma fauna possivelmente relictual, tanto em termos geográficos quanto 

taxonômico. A principal bacia hidrográfica que drena a CD é o rio Paraguaçu, 

que, no seu alto curso, detêm o maior número de espécies endêmicas e a maior 

variedade de ambientes aquáticos de altitude. Com isso, é também onde 

encontramos maior singularidade da ictiofauna, com subfamílias, gêneros e 

espécies endêmicas (e.g., subfamília copionodontinae, gênero Myxiops e uma 

série de espécies de Astyanax). Além do rio Paraguaçu a porção norte da 

Chapada é drenada pelo rio Itapicuru que também abriga espécies endêmicas 

(e.g., Astyanax jacobinae, Astyanax epiagos). Já ao sul temos áreas da CD 

drenadas por tributários do alto rio de Contas, principalmente na região de 

Abaíra, Brumado, Jussiape e Piatã. A fauna de peixes do alto rio de Contas 

também apresenta elevado grau de singularidade, com espécies que ocorrem 

apenas ali. Entre elas encontram se as piabas Hasemania piatan, 

Hyphessobrycon brumado e Nematocharax varii. Todas são altamente 

                                                 
29 Freitas, M.A., Veríssimo, D., Uhlig,, V. Squamate Reptiles of the central Chapada 
Diamantina, with a focus on the municipality of Mucugê, state of Bahia, Brazil. Check 
List, [S.l.], 8: 16-22, 2012. Available at: 
<https://www.biotaxa.org/cl/article/view/8.1.016>. Data do acesso: 25 nov. 2020. 
doi:http://dx.doi.org/10.15560/8.1.016. 
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endêmicas, conhecidas apenas se sua localidade tipo e áreas muito próximas 

(isto é, do local onde o material para descrever a espécie foi coletado). Outra 

espécie endêmica, portanto conhecida apenas do alto rio de Contas, é o 

bagrinho Trichomycterus tete. Contudo, a região do Alto rio de Contas é pouco 

conhecida do ponto de vista taxonômico, sendo necessárias ainda expedições 

de coletas de peixes para realização de um inventários e estudos que resultem 

na descrição de novas espécies que lá ocorrem. O rio Paraguaçu a princípio 

possui taxa mais elevada de endemismo mas também é o rio mais conhecido 

do ponto de  vista ictiofaunístico, na CD. Certamente esforços para inventariar 

e descrever a fauna de peixes do Alto Contas irá revelar uma série de novas 

espécies endêmicas.  

A melhor forma de mostrar a singularidade da CD é a conclusão do artigo de 

(Rapini et al. 2008)30, “Durante os séculos XVIII e XIX, a grande fonte de 

riqueza da Cadeia do Espinhaço esteve baseada na produção de minérios. 

Atualmente, ela está concentrada em sua biodiversidade. É necessário 

compreender a origem e manutenção dessa biodiversidade e aplicar o 

conhecimento científico de modo a garantir sua conservação. A sociedade 

deve estar ciente da importância desse patrimônio inigualável e contribuir para 

que sua preservação extrapole os limites estabelecidos pelas unidades de 

conservação. Os campos rupestres representam uma fonte incalculável de 

riqueza e, se bem cuidados, poderão ser mantidos indefinidamente.” 

 

8. Zona de amortecimento do Parque Nacional da Chapada 

Diamantina 

Originalmente as zonas de amortecimento (ZA) objetivavam proteger a 

população humana dos animais selvagens que escapavam de áreas 

protegidas na Índia e na África (Perello, 2012 )31. Na atualidade, contudo a 

função principal das ZA é, ironicamente, e de forma quase oposta, a de 

proteger as unidades de conservação (UC) de impactos oriundos das 

                                                 
30  Rapini, A., Ribeiro, P.L., Lambert, S. & Pirani, J.R. A flora dos campos rupestres 
da Cadeia do Espinhaço. Megadiversidade, 4: 16-24, 2008. 
31 Perello, L. F. C. Princípios ecológicos, legais e metodológicos do planejamento de 
Zonas de Amortecimento. In: Anais do VII CBUC – Congresso Brasileiro de Unidades 
de Conservação. Natal, outubro, 2012. 
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atividades humanas desenvolvidas em seu entorno. No Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (Snuc) consta que as UC, exceto as áreas de 

proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio natural, devem 

possuir uma ZA que corresponda ao “entorno de uma unidade de conservação, 

onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, 

com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” (Snuc, 

art. 2, XVIII), sendo responsabilidade do órgão responsável pela administração 

da unidade estabelecer normas regulamentando a ocupação e o uso dos 

recursos da ZA. Os limites da ZA e as respectivas normas poderão ser 

definidos no ato de criação da unidade ou posteriormente, compondo o plano 

de manejo das UC (Brasil, 2000, art. 25, § 2º)32. O ZEE em nenhum momento 

apresenta informações para o manejo das zonas de amortecimento das 

unidades de conservação, fundamentais, no presente, para a proteção de tais 

unidades, face às pressões que as mesmas sofrem, e que representa uma área 

de atenção que um ZEE deveria olhar, pois seu papel abrange também a  

distribuição espacial das atividades econômicas, levando em conta a 

importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, 

estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e 

determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização de atividades 

incompatíveis com suas diretrizes gerais. Rapini et al. (2008)21 já afirmavam na 

conclusão de artigo sobre a CD que: “A sociedade deve estar ciente da 

importância desse patrimônio inigualável e contribuir para que sua preservação 

extrapole os limites estabelecidos pelas unidades de conservação”. Freitas et 

al. (2008)20, que estudaram os répteis escamados também reforçam esta ideia 

ao sugerir que No entanto, é também importante que se dê mais atenção seja 

dada à gestão das áreas fora das áreas protegidas, visto que a pressão para 

a alteração do uso do solo, nomeadamente para a agricultura, é cada vez 

maior. 

O exame crítico dos pressupostos, valores e prioridades dos 

conservacionistas, bem como um exame das ligações históricas entre os 

                                                 
32 Brasil. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos 
I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências. Brasília: DOU de 19/07/2000. 
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sistemas ecológicos e sociais, será central para o desenvolvimento de 

estratégias de conservação que reconciliem as necessidades sociais, culturais 

e econômicas com os objetivos de conservação e os limites intrínsecos dos 

sistemas ecológicos (Kalamandeen & Gilson, 2007)33, para isto ser possível 

entretanto, documentos decisórios devem ser consistentes, atuais, 

democráticos e corajosos em suas abordagens, para oferecerem as 

informações necessárias para que a sociedade tenha maior e melhor poder de 

decisão. 

Está claro que o ZEE deve ser um instrumento conciliador das demandas 

conservacionistas e econômicas, e  ter uma visão que considere a realidade 

atual e a futura. Para isso é importante, inicialmente uma apropriação do 

conhecimento sobre o território, só se pode conservar, quando se conhece, e 

quando se conhece, se pode planejar com uma base de conhecimentos sólida, 

e então pensar em uma “economia alóctone”, onde toda a cadeia de operações 

é de fora do território, sem deixar de conservar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Kalamandeen, M. & Gilson, L. Demything wilderness implications for protected 
area designation and management. Biodivers Conserv., 16:165–182. 2007. DOI: 
10.1007/s10531-006-9122-x 
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