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Resumo 

Este trabalho objetiva a caracterização do patrimônio geológico e geográfico do Parque Nacional da 

Chapada Diamantina. Foram realizadas várias análises, entre elas a origem das rochas que constituem 

a área em estudo. A região do Parque, apresenta uma complexidade de rochas metamórficas, 

sedimentares e ígneas  associadas aos fenômenos de pressão, temperatura e magmatismo. Durante o 

trabalho de campo pôde-se observar as exuberantes formações rochosas no Parque Nacional da 

Chapada Diamantina, dotado de um singular patrimônio geológico. O andamento da pesquisa tem 

como foco evidenciar o geoturismo no Parque Nacional da Chapada Diamantina buscando também 

analisar as políticas ambientais desenvolvidas para a conservação da biodiversidade da área de 

estudo. Para tanto buscou-se averiguar o posicionamento das autoridades locais e de organizações 

responsáveis pela conservação do parque. Os estudos também buscam privilegiar a caracterização 

geomorfológica do parque, sobretudo os aspectos referentes aos recursos naturais da área em 

questão. Pela vertente do ecoturismo busca-se analisar o desenvolvimento das atividades que 

privilegiam a sustentabilidade dos recursos, educação ambiental e consciência ecológica nesta região. 

Este segmento permite ao turista adquirir conhecimento sobre a geologia e geomorfologia da área 

visitada, além da apreciação da lindíssima paisagem. O Morro do Pai Inácio, o Morro do Camelo e 

Morrão, no município de Palmeiras, Poço Encantado em Itaetê, Poço do Diabo, Ribeirão do Meio, em 

Lençóis, Projeto Sempre Viva em Mucugê, Pratinha, Gruta da Fumaça e a gruta da Lapa Doce, em 

Iraquara são alguns dos principais polos turísticos da região. Alguns órgãos, como a Superintendência 

de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI,) e o Serviço Geológico do Brasil realizam estudos 

precisos acerca do mapeamento geográfico da região em estudo. Em estudos futuros serão utilizadas 
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ferramentas da geotecnologia, cartografia digital, software de georreferenciamento e mapeamento 

digital. Espera-se que com o desenvolvimento desta pesquisa, contribuir na valorização e 

reconhecimento do Parque Nacional da Chapada Diamantina como grande patrimônio da Bahia, do 

Brasil e da Humanidade. 

 

PALAVRAS CHAVES: Chapada Diamantina; Geoturismo; Politicas Ambientais; Geologia; 

Biodiversidade 

 

ABSTRACT  

This study aims to characterize the geological and geographical heritage of the National Park of 

Chapada Diamantina. They performed several analyzes, including the origin of the rocks that make up 

the study area. The Park region, presents a complexity of metamorphic, sedimentary and igneous rocks 

associated with the phenomena of pressure, temperature and magmatism. During the fieldwork could 

observe the exuberant rock formations in the National Park of Chapada Diamantina, with a unique 

geological heritage. The ongoing research is focused on highlighting the geotourism in the Chapada 

Diamantina National Park also seeking to analyze environmental policies developed for conservation of 

biodiversity of the study area. Therefore we sought to determine the position of local authorities and 

organizations responsible for the conservation of the park. The studies also seek to privilege the 

geomorphological characteristics of the park, especially the aspects relating to natural resources of the 

area. The slope of ecotourism seeks to analyze the development of activities that emphasize resource 

sustainability, environmental education and ecological awareness in this region. This segment allows 

tourists to gain knowledge about the geology and geomorphology of the area visited, besides the 

appreciation of the beautiful landscape. The Pai Inácio Hill, Morro do Camelo and Morrão, the city of 

palm trees, in Itaetê Enchanted Well, Devil's Pool, Ribeirão do Meio, in Sheets, Project Viva Forever in 

Mucugê, Pratinha, Grotto of Smoke and Lapa Doce cave in Iraquara are some of the major tourist 

centers of the region. Some organs, such as the Superintendency of Economic and Social Studies of 

Bahia (SEI) and the Geological Survey of Brazil perform precise studies on the geographical mapping of 

the study area. In future studies will be used geotechnology tools, digital mapping, geocoding software 

and digital mapping. It is hoped that with the development of this research contribute to the appreciation 

and recognition of the National Park of Chapada Diamantina as great heritage of Bahia, Brazil and 

Humanity. 
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INTRODUÇÃO 

As maravilhas geológicas da Chapada Diamantina têm fascinado pessoas e é parte 

fundamental de sua identidade cultural. Visitantes deslocam-se de várias partes do mundo para visitar 

montanhas, cachoeiras, grutas, desfiladeiros e outras belezas naturais.   

A criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina  (PNCD) surgiu a partir do interesse de 

asseverar a preservação dos recursos naturais da área abrangida pelo parque. Dessa forma, visando 

também assegurar a pesquisa científica, a visitação pública controlada e a conservação do patrimônio 

geomorfológico da região em estudo. 

Esta região de importância internacional se deve pela conservação de seus recursos naturais, 

históricos e culturais amparados pela Constituição do Estado da Bahia. A legislação deste estado pelo 

Decreto n.º 91655 de 17 de  setembro de 1985 estatui  

 

“Art. 216: Constitui patrimônio estadual e sua utilização far-se-á na forma da 

lei, dentro de condições que assegurem o manejo adequado do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso de seus recursos naturais, históricos e 

culturais: 

I - o Centro Histórico de Salvador; 

II -  o Sítio do Descobrimento, inclusive suas áreas urbanas; 

III – as cidades históricas de Cachoeiras, Lençóis, Mucugê e Rio de Contas; 

IV – a Mata Atlântica, a Chapada Diamantina, e o Raso da Catarina;”(BAHIA, 

1989) 

 

Criado pelo então Presidente da República José Sarney, que assinou o supracitado decreto, e 

logo no artigo I, lê-se: 

            “Ficando criado, no Estado da Bahia. O Parque Nacional da 

Chapada Diamantina como o objetivo de proteger amostras de 

ecossistemas da Serra do Sincorá, na Chapada Diamantina, 

assegurando a preservação dos  seus recursos naturais e 

proporcionando oportunidades controladas para uso pelo publico, 

educação, pesquisa científica e também contribuindo para a 

preservação de sítios e estruturas de interesses histórico-cultural 

existentes na área (...)” 

 



 Esta ação resultou da mobilização de ambientalistas e de algumas comunidades das áreas 

próximas. Os principais objetivos para a criação desta Unidade de Conservação (UC) são a valorização 

econômica e cultural, bem como a conservação da geodiversidade, biodiversidade e das paisagens 

naturais do PNCD. 

O desenvolvimento desta pesquisa está amplamente comprometido com a caracterização dos 

domínios do PNCD, assumindo dessa maneira a validação do conceito de geodiversidade das formas e 

modelado do relevo de toda a Chapada Diamantina, focalizando a área abrangida pelo PNCD. 

 

 

 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A região da Chapada Diamantina ocupa 20% do estado baiano, englobando trinta e três 

municípios, dentre eles Lençóis, Palmeiras, Mucugê, Andaraí e Ibicoara, que formam o PNCD. 

O território do PNCD estende-se pela área central do estado, espaço compreendido entre a 

região oeste e o litoral baiano, está situado na região semiárida do estado, porém a sua tipologia 

climática se diferencia das áreas circunvizinhas por conta da variação da altitude e consequentemente, 

do regime pluviométrico. 

A área total do PNCD compreende 110 quilômetros de comprimento no sentido norte-sul e 27 

quilômetros máximos de largura no sentido leste - oeste. Seu perímetro corresponde a cerca de 370 

quilômetros, abrangendo uma área de aproximadamente 152 575 hectares. O PNCD está situado em 

altitudes que variam entre 600 e 2000 metros. Os pontos mais elevados do estado da Bahia são 

encontrados dentro dos limites do PNCD.  

O PNCD está localizado na porção oeste da folha SD-24 Salvador (SSA) situada na região 

central do estado da Bahia, entre as coordenadas 12°24’23’’S e 13°11’57’’S e 41°35’38’’W e 

41°05’45’’W.  

 A área do PNCD estende-se por seis municípios baianos: Andaraí, Lençóis, Mucugê, Ibicoara, 

Itaetê e Palmeiras. As sedes desses municípios, assim como Igatu e Caeté-Açu não fazem parte dos 

domínios do PNCD. 

A sede do PNCD está localizada em Palmeiras, cidade localizada nas proximidades do limite a 

noroeste desta UC. O principal centro urbano utilizado pelos turistas é a cidade de Lençóis, pequena 

cidade histórica, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional- IPHAN, como 

monumento histórico nacional, no ano de 1973. 

 Devido à escassez de recursos financeiros, não há regulamentação fundiária da área do 

parque, assim como não há cercas nem portões de acesso, impedindo a arrecadação monetária dos 



visitantes. Alguns pontos são administrados por proprietários de terras que cobram valores definidos no 

momento da visitação, causando em muitos casos questionamentos à respeito destes valores. 

 O PNCD encontra-se interligado a outras UC’s da região compreendida pela Chapada 

Diamantina.  Nas áreas próximas do PNCD localizam-se a Área de Proteção Ambiental – APA Estadual 

de Marimbus-Iraquara, com aproximadamente 125 400 hectares. Esta APA foi criada com o objetivo de 

proteger algumas unidades de grutas calcáricas e uma área pantanosa, o Marimbus, conhecida como 

“pantanal baiano”. O Parque Municipal de Mucugê, com aproximadamente 270 hectares de área, 

também faz limite com o PNCD. 

 

ASPECTOS GEOLÓGICOS  

Geologicamente, a Chapada Diamantina é produto de uma inversão de relevo, já que 

corresponde aos remanescentes de uma bacia sedimentar que se instalou sobre o Cratón de São 

Francisco a cerca de 1,8 bilhões de anos atrás (Proterozóico Médio), recoberta, posteriormente pela 

bacia do Bambuí, de 1,1 a 0,6 bi de anos (Proterozóico Superior ao Éon Cambriano). Rica em 

geodiversidade, com importantes geossítios que registram história de sedimentação de unidades do 

Mesoproterozóico (grupo Chapada Diamantina) e Neoproterozóico (grupo Una) do Brasil, inclui 

conglomerados diamantíferos (carbonados), depósitos de origem glacial e registros da vida primitiva na 

Terra (estromatólitos). O Parque Nacional da Chapada Diamantina possui três geossítios que foram 

aprovados pela Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos-SIGEP, a Serra do 

Sincorá, o Morro do Pai Inácio e o Poço Encantado. 

O PNCD é considerado um marco importante na história da mineração de ouro, com garimpos 

fundados por bandeirantes paulistas que remontam ao século XVIII e trechos preservados do Caminho 

Real.  

Os solos da Chapada Diamantina são derivados do metamorfismo regional fraco e insipiente 

sofrido pelas rochas, sendo predominantemente litólicos distróficos ou álicos, associados a 

afloramentos de rochas (RADAMBRASIL 1981). Na borda leste, entre Lençóis e Morro do Chapéu, 

predomina um dobramento mais aberto, com sinclinais e anticlinais de larga amplitude, que favorece a 

formação de platôs e morros tabulares (mesas), tais como o Morro de Pai Inácio (FIGURA 1), em 

Palmeiras e o Morro do Chapéu, cujas altitudes ultrapassam a 1000 m, intercalados a vales abertos, 

como o do Paty, em Andaraí. A porção nordeste, região de Iraquara, constitui um planalto cárstico que 

se desenvolveu de carbonatos neoproterozóico da Formação Salitre (MISI, 1979), onde são 



encontradas grutas de grande porte como a Lapa Doce, com mais de 12 km de extensão e Torrinha, 

com mais de 6 km de extensão.  

 

FIGURA 1: Morro do Pai Inácio                                                                                                                   

Fonte: COSTA, 2012 (arquivo pessoal) 

            O Morro do Pai Inácio (12º27’S e 41º28’W) situa-se no município de Palmeiras, dentro da Área 

de Proteção Ambiental Marimbus-Iraquara, vizinha ao Parque Nacional da Chapada Diamantina, Bahia, 

Brasil. Geológicamente o morro é uma elevação do Supergrupo Espinhaço, Grupo Chapada 

Diamantina, Formação Tombador, com predomínio de arenitos intercalados com siltitos nos topos, e 

conglomerados formados por fragmentos de quartzito e rochas graníticas de granulometria variada 

(Torquato & Fogaça 1981). Nas porções mais elevadas do Morro, entre 1.100 e 1.170 metros acima do 

nível do mar, encontra-se formações rochosas formadas por quartzo-arenito entremeados por 

sedimentos arenosos e solos ácidos (Conceição & Giulietti, 2002). 

FEIÇÕES NATURAIS DO PNCD: CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA E BIODIVERSIDADE 

O clima é mesotérmico, do tipo Cwb com um máximo de chuvas no verão (novembro, 

dezembro e janeiro) e um máximo secundário em março-abril (RADAM BRASIL,1981). Nos meses de 

agosto a novembro há formação de uma estação marcadamente seca. A média de precipitação total 

anual está acima de 1000 mm e a temperatura média anual varia de 22°C a 25°C, ficando as mínimas 

anuais médias em torno de 15°C (FUNCH et al. 2002).  



A região montanhosa da Chapada Diamantina destaca-se pelo elevado grau de endemismo, 

indicando sua grande importância biológica. Possuindo um mosaico paisagístico que apresenta 

variações fisionômicas a distâncias muito curtas: solos de fertilidade média e alta onde se desenvolvem 

florestas e caatingas, seguindo principalmente os níveis de precipitação e profundidade do solo; solos 

pobres e ácidos onde desenvolvem-se diversos tipos de cerrado; regiões de planícies periodicamente 

alagadas, solos aluviais que apresentam cobertura constituída por vegetação hidrófila e margens dos 

rios onde se desenvolvem matas ciliares e ripárias. 

Inserido no do chamado domínio da caatinga, o PNCD ume formado por verdadeiro mosaico 

de paisagens e coberturas vegetais. Além do ecossistema da caatinga, observam-se manchas de 

cerrados remanescentes da Mata Atlântica (nos vales mais encaixados, nos capões e em matas 

ciliares), pântanos (zona conhecida como Marimbus), campos de altitudes, campos gerais e campos 

rupestres.  

Os campos gerais são extensas áreas de vegetação herbácea, com arbustos esparsos, 

localizados nos altos das chapadas em zonas consideradas de pouca declividade e, geralmente, 

encharcados. Já os campos rupestres são afloramentos rochosos, ou lajedos, que geralmente estão 

localizados nas escarpas das serras. A vegetação característica cresce nas fendas das rochas ou 

sobre substratos arenosos rasos. Nesses ambientes costuma ocorrer endemismo de plantas e animais.  

Na porção da APA a leste do Parque Nacional, a maior precipitação permite a ocorrência de 

matas mesófilas cujo estrato superior atinge entre 15 a 20 metros de altura. Nesta porção, devido à 

confluência de rios em uma zona de relevo muito plano, uma grande área marginal fica sujeita a 

inundações periódicas (LIMA & NOLASCO 1997). As áreas periodicamente alagáveis, cobertas por 

vegetação hidrófila, principalmente das famílias Araceae e Cyperaceae, são denominadas localmente 

de Marimbus. Matas, rios e lagoas caracterizam e distinguem essas terras, onde está situado o 

povoado do Remanso, composto por população de aproximadamente 206 pessoas. A área onde está 

situado este povoado caracteriza-se pela presença de uma zona central –  marimbus - periodicamente 

alagada e coberta por vegetação hidrófila, a partir da qual, centrifugamente, rios, lagoas e matas se 

sucedem. 

            A fauna e a flora refletem a diversidade do Parque. Nas zonas pedregosas, destacam-se 

orquídeas, begônias, cactos, canelas-de-ema e bromélias. As áreas abertas são dominadas por 

gramíneas rasteiras e pontuadas pelas sempre-vivas. Ao longo dos rios, nas matas de galeria, é muito 

comum a presença de murici e pau-de-tucano. E nas matas mais densas encontram-se angicos, cedros 



e sapucaias. Já no sertão é rico em cactos como mandacaru, xique-xique e cabeça-de-frade. São 

também comuns o umbuzeiro e a palmeira licuri, que se destacam na caatinga. 

Identificadas uma grande variedade de aves, mais de 300 espécies. O papagaio-verdadeiro, o 

cardeal, o picapau-anão-pintado e o canção são facilmente avistados. O gavião-pé-de-serra e a águia-

cinzenta, embora menos frequentes, também podem ser observados. A região constitui o hábitat de 

cerca de 50 espécies de mamíferos, incluindo algumas ameaçadas de extinção, tais como a onça-

pintada, o macaco-barbado, o tamanduá-mirim e o queixada. O mocó, pequeno roedor, é um dos 

mamíferos mais comuns, sendo facilmente encontrado entre as pedras. Nas trilhas pelo parque, não é 

raro se deparar com cobras, principalmente cascavéis e jararacas. Na região de charcos, podem-se 

encontrar jacarés, capivaras e um grande número de espécies de peixes e aves aquáticas.          

 

POTENCIALIDADES GEOTURÍSTICAS NA REGIÃO E DOMÍNIOS DO PARQUE NACIONAL DA 

CHAPADA DIAMANTINA  

O termo Geoturismo é essencialmente entendido como "turismo geológico" e se centra na 

Geodiversidade. É uma forma de turismo de interesse especial focado na geologia e na formação de 

paisagens. Independentemente da forma como ele é definido ou descrito, o “geo” em Geoturismo 

significa geologia e geomorfologia (Schobbenhaus, 2010). 

 A parte "turismo" em Geoturismo significa visitar geossítios, aprender, entender, valorizar e se 

envolver. Em um sentido mais amplo, Geoturismo compreende os elementos geológicos combinados 

com os componentes do turismo, como atrações, hospedagem, passeios, atividades de interpretação e 

de planejamento e gestão (Schobbenhaus, 2010). Dessa forma, a Chapada Diamantina se enquadra 

na forma do turismo paisagístico, sendo feita de forma contemplativa, científica, de aventura ou 

ecoturismo, e cultural. 

Na Chapada Diamantina o turismo a partir do fim da década de 70 passou a ser incrementado, 

visando resgatar a estagnação econômica decorrente do declínio da mineração que teve seu apogeu 

na primeira metade do século XX. Esse processo tornou-se mais efetivo com o aproveitamento das 

rugosidades deixadas pela atividade mineira e dos geossimbolos ou geossitios representados pela sua 

geodiversidade nos produtos turísticos naturais. Diante disso, verifica-se que os objetivos das políticas 

públicas de turismo são redefinidos a fim de que esse possa contribuir para o bem-estar da população 

residente (FONSECA, 2005). 



A região do Parque Nacional da Chapada Diamantina há muito tempo vem despertando 

atenção pelos seus atrativos naturais, decorrentes das ações físicas que produziram serras esculpidas, 

pela ação dos rios que deram origem a áreas alagadas, belas cachoeiras, grutas,; dos ventos, num 

processo que produziu paisagens de rara beleza cênica aliados a um clima ameno de altitude; 

tornando-se, dessa forma grande valor para a exploração turística. 

PRINCIPAIS GEOSSÍTIOS DE RELEVANTE INTERESSE TURÍSTICO 

O PNCD é formado por 51 geossitios, que são atrativos turisticos de grande relevancia para a 

economia da região. Sesse geossitios são divididos em : 

1. Cachoeiras: do Cardoso, da Piabinha, das Andorinhas, do Tiburtino, da Sibéria, 

Cachoeirão, em Mucugê; Donana, Três Barras e do Ramalho, em Andaraí; da Purificação, 

da Fumaça, do Riachinho e da Conceição dos Gatos, em Palmeiras; do Samuel, do 

Roncador, da Capivari, do Sossego, da Primavera, Cahoerinha e da Mandassaia, em 

Lençóis; do Buracão, em Ibicoara.  

2. Poços: Encantado, em Itaetê; Azul, em Nova Redenção; Donana, em Andaraí; Halley e do 

Diabo, em Lençóis. 

3. Grutas: Lapão, em Lençóis; Santa Maria, Pratinha, Lapa Doce, Torrinha, em Iraquara; da 

Paixao em Nova Redenção; do Castelo, em Mucugê; 

4. Canyon: Carbonado, em Andaraí. 

5. Morros: Branco do Paty, em Andaraí; Branco, Pai Inácio, do Camelo e Morrão, em 

Palmeiras; 

6. Alagadiço: Marimbus; Andaraí e Iraquara. 

7. Vales: do Paty, Mucugê e Andaraí; do Capão, em Palmeiras. 

8. Ribeirões: do Meio, do Baixo, Serrano e Mucugêzinho, em Lençóis; Mar de Espanha, em 

Andaraí. 

9. Outros: Salão de Areias, em Lençóis; Gerais do Vieira, em Palmeiras; Gerais de Mucugê, 

em Mucugê. 

 



POLITICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

 Por muito tempo a microrregião da Chapada Diamantina fez parte do Circuito do Ouro 

e do Circuito do Diamante. A mineração desenfreada mudou o curso de diversos rios e os 

impactos ambientais foram diversos. Com o fim da exploração, a cidades perderam a grande 

riqueza, muitas até foram abandonas, só restando hoje, as ruínas de centros importantes na 

época da mineração. Com o passar do tempo, a Chapada Diamantina surge como potencial 

turístico, criando em 1985, o Decreto nº 91655 que criou o Parque Nacional da Chapada 

Diamantina, colocando parte da Chapada sob a proteção da Legislação Federal. A intenção 

desse decreto é oferece a possibilidade de associar a proteção da paisagem e dos 

monumentos naturais com o turismo e o desenvolvimento regional.  Os aspectos 

arqueológicos, ecológicos, históricos e culturais também são importantes componentes para a 

formação do PNCD.  

Com a decadência da mineração, o impacto local foi inevitável, mas com o surgimento da 

economia baseada no turismo, a população local promoveu o seu renascimento cultural. Respeitando o 

meio ambiente, o grande potencial turístico ajudou na criação de empreendimentos, como pequenos 

negócios, indústrias de hospedagem e novos empregos, gerando novas fontes de ganhos para a 

população nativa. O PNCD tem a capacidade de proporcionar ganhos suplementares para a população 

local e a atração de capital privado, além do desenvolvimento científico, com o treinamento e 

desenvolvimento de pesquisa científica nas várias disciplinas das Ciências da Terra, e dando destaque 

ao ambiente natural e às políticas de desenvolvimento sustentável. 

Um dos principais benefícios é permitir aos turistas conhecer o patrimônio geológico que compõe o 

cenário geoturístico, levando a comunidade a valorizá-lo e, consequentemente, promover a sua 

geoconservação. Educando e ensinando ao grande público sobre temas geológicos e conceitos 

ambientais, as autoridades responsáveis pela conservação do PNCD apoiam a investigação científica 

para as geociências em cooperação com universidades, organizando atividades para o público e dando 

apoio logístico na comunicação do conhecimento geocientífico e dos conceitos ambientais, através de 

centros de informação, museus, visitas guiadas, materiais de divulgação, mapas, painéis, entre outros. 

Preservando o patrimônio geológico para futuras gerações utilizando métodos de excelência em 

conservação. Medidas de proteção adequadas são asseguradas pelas autoridades de gestão do 

Parque, em colaboração com os serviços geológicos, as universidades e outras instituições 

importantes. 



Contudo, mesmo com toda essa política de conservação, o PNCD é a unidade de conservação 

onde se registra o maior número de focos de incêndio entre aquelas gerenciadas pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Anualmente o PNCD sofre grandes impactos 

com o crescente número de incêndios que se alastram nos meses mais secos do ano. Esses incêndios 

atingem a biodiversidade e importantes nascentes de rios. A maior parte dessas queimadas são 

associadas a formas inadequadas do uso do solo, como desmatamento, práticas agrícolas e limpeza 

de pastagem. Ocorrem ainda, incêndios criminosos.  

Um dos maiores incêndios já visto no PNCD ocorreu em 2008 (FIGURA 2), queimando cerca de 75 

mil hectares de vegetação nativa. Essa tragédia já tinha sido prevista pelas brigadas voluntárias que 

em julho, apontaram risco eminente de incêndios florestais. Em outubro o fogo se alastrou, e em 

novembro, quando se tornou incontrolável, o governador do Estado da Bahia decretou emergência nos 

municípios atingidos. Foram usados aviões com depósito para água, produtos e equipamentos para 

ajudar no combate do fogo. Mas o fogo só foi contido com as chuvas do mês de dezembro.  

 

 

 

Figura 2: Incêndio florestal no PNCD. 

Fonte: XAVIER, 2012 

 



No mês de janeiro de 2013 foi registrado um incêndio nas proximidades do distrito de Caeté-Açu 

(Vale do Capão), nas serras de Sobradinho, Larguinho e dos Cristais, nas proximidades do Morrão, 

consumindo cerca de 1600 hectares de vegetação nativa. O combate durou mais de 7 dias onde 

atuaram mais de 70 brigadistas voluntários com o apoio do governo do estado que enviou um avião e 

um helicóptero para ajudar a combater o fogo em locais de difícil acesso.  O fogo só foi totalmente 

contido com a chegada das chuvas de janeiro, que é considerado o maior índice pluviométrico nos 

últimos 16 meses. As fortes chuvas de janeiro diminuíram o risco de incêndio no PNCD e aumentaram 

drasticamente o volume d’água dos rios que fornecem água para as populações locais e ainda voltou a 

abastecer diversas cachoeiras que estavam secas ou com baixa vazão de água. 

 

PRINCIPAIS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA CONSERVAÇÃO DO PNCD 

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) é uma autarquia federal 

dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente, conforme Art. 2º da Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, tem como 

missão proteger o meio ambiente e assegurar a sustentabilidade no uso de recursos naturais, visando 

promover à qualidade ambiental propícia a vida, aprimorar os instrumentos de regulação, certificação, 

licenciamento, avaliação e controle da qualidade ambiental e de acesso e uso sustentável dos recursos 

naturais, para alcançar efetividade em sua atuação, e buscar a valorização das questões ambientais, 

promovendo parcerias e a aproximação das ações, produtos e serviços junto a sociedade. 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) é uma autarquia em regime 

especial. Criado dia 28 de agosto de 2007, pela Lei 11.519; vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e 

integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Cabe ao Instituto executar as ações do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e 

monitorar as Ucs instituídas pela União. Cabe a ele ainda fomentar e executar programas de pesquisa, 

proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para a 

proteção das Unidades de Conservação federais. 

 O Projeto Sempre-Viva localizado no Parque Municipal de Mucugê, foi inaugurado em maio de 

1999, ocupa uma área de 540 hectares, protegendo mananciais, sítios históricos de garimpo, dentre 

outros atrativos naturais (Parque Municipal de Mucugê, 2010). A arquitetura do Projeto é inspirada nas 

antigas casas dos garimpeiros, possui laboratório, herbário, imagem de satélite, estação climatológica 

computadorizada, escritório, centro de visitantes e alojamentos para pesquisadores. O Projeto Sempre 

Viva tem como objetivos e metas conservar os aspectos naturais da região e promover educação 



ambiental para a comunidade local e aos seus visitantes como forma de reverter o quadro de práticas 

injustas ocasionadas ao meio ambiente, como as queimadas que acontecem e que causam um grande 

dano a biodiversidade das espécies.  

 As Brigadas Voluntárias do Parque Nacional da Chapada Diamantina é uma das providências 

tomada por parte das comunidades que vivem dentro ou ao redor das áreas com índices de incêndio. 

As brigadas voluntárias têm como principal objetivo acabar com os incêndios florestais do PNCD. Com 

cerca de 250 brigadistas, forma a maior brigada voluntária do país. Em 1996, após combates 

“artesanais” organizados e dirigidos por voluntários, a chefia do PNCD iniciou um processo de 

capacitação para aprimorar esta atividade. O primeiro curso foi o embrião da Brigada Voluntária de 

Combate a Incêndios Florestais de Lençóis. A brigada esteve na informalidade até outubro do ano 

2000, quando se tornou pessoa jurídica com personalidade própria. De lá pra cá surgiu varias outras 

brigadas como a Brigada de Resgate Ambiental de Lençóis (Bral) e a Brigada Voluntária do Vale do 

Capão. As brigadas de combate a incêndios florestais vem realizando combates em todo o PNCD e 

entorno, demonstrando grande eficiência. Formada em sua maioria por guias locais, esta realmente 

apta a atuar no PNCD, pois as dificuldades de locomoção devido ao terreno montanhoso, constituído 

de serras, vales e desfiladeiros fechados e íngremes exigem dos brigadistas grande habilidade. Além 

dos combates, as Brigadas tem desenvolvido diversas atividades relacionadas à incêndios florestais e 

trabalhos comunitários na área do PNCD e entorno.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento desta pesquisa, desde o início esteve pautado na premissa básica de 

conhecer, preservar e, sobretudo valorizar o riquíssimo patrimônio natural que compõe o PNCD.   

 O PNCD, assim como toda a região da Chapada Diamantina, constitui um importantíssimo 

território. Suas riquezas transcendem aos recursos naturais, compõem a formação sócio histórica, 

econômica e, sobretudo, a identidade cultural das comunidades locais. 

 As políticas de conservação nesta região precisam ser contínuas, sobretudo nos períodos de 

baixa umidade e altas temperaturas. Não são raros a ocorrência de incêndios, provocando verdadeiros 

desastres em todos os ecossistemas área. 

 O fogo é um dos graves problemas do Parque Nacional da Chapada Diamantina e que requer 

uma atenção mais criteriosa das autoridades públicas; a prática cultural de colocar fogo nas terras para 



a limpeza de pastagem traz grandes problemas ao Parque, como afirma Funch: 

“Os problemas ligados à ocupação e atividade humana no 

Parque precisam ser resolvidas com certa urgência, pois a 

fauna, a flora, os solos e os recursos hídricos estão sofrendo 

danos diários que custarão décadas para serem recuperados” 

(Funch, 2008, p.233). 

 

 Desafios e problemas à parte, espera-se que com o desenvolvimento desta pesquisa, ainda 

com resultados preliminares, contribuir na valorização e reconhecimento do Parque Nacional da 

Chapada Diamantina como grande patrimônio natural e histórico da Bahia, do Brasil e quiçá, da 

Humanidade. 
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