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CAPÍTULO I – ASPECTOS GERAIS 

 

1. Introdução 

 

O Parque Municipal Serra do Periperi - PMSP, situa-se no Sudoeste do Estado da 

Bahia, foi criado pelo Decreto Municipal nº. 9.480/99 e ocupa uma área de aproximadamente 

1.095 ha. Seu objetivo, conforme o Decreto de Criação, é proteger a vegetação nativa, fauna, 

as nascentes e a conformação topográfica do topo e encostas da serra do Periperi, recuperar as 

áreas degradadas, controlar os processos erosivos e ordenar o uso e ocupação do solo urbano, 

sendo proibidas quaisquer atividades extrativas, construção e modificação do meio a qualquer 

título, ressalvadas atividades científicas, educativas ou de lazer, devidamente autorizadas pelo 

órgão gestor da unidade.  

Com a sanção da Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, com o objetivo de 

regulamentar o artigo 225 da Constituição Brasileira e instituir o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC, que categoriza as unidades, entre outros aspectos, quanto 

à sua destinação e uso, foram dadas as condições para o início da implantação e 

implementação de uma política estruturante para o setor. Nele estão reunidas as informações 

gerais da Unidade; suas características e peculiaridades; bem como os dados referentes aos 

fatores ambientais (geologia, geomorfologia, clima, solos, hidrologia, vegetação e fauna); a 

ocorrência de desastres naturais ou não, e suas consequências; a análise paisagística e 

ambiental; os fatores socioeconômicos; os valores culturais; as vias de acesso e transportes 

principais; os fatores condicionantes e suposições; bem como a declaração de significância. 

Com base nessas informações, foi elaborado o plano referente ao manejo e desenvolvimento 

da Unidade de Conservação Parque Municipal Serra do Periperi.  

O SNUC determina, que, para implantar as Unidades de Conservação, se faz 

necessária a elaboração de uma ferramenta de análise de sua situação atual e de planejamento, 

estabelecendo ações e prioridades para a gestão desta. Para isso, as unidades devem dispor de 

um instrumento específico de planejamento, intitulado Plano de Manejo, para que possam 

atingir seus objetivos. 

 No plano de manejo, são feitas sugestões para o zoneamento interno da unidade e, 

também, para a delimitação da Zona de Amortecimento (ZA). A ZA, conforme expresso no 

Art. 2º - XVIII do SNUC é definida como o entorno de uma Unidade de Conservação - UC, 

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



11 

 

de minimizar os impactos negativos sobre a Unidade. A Lei Estadual 12.377, de 28 de 

dezembro de 2011 estabelece que os limites da zona de amortecimento devem ser definidos 

no ato de criação da unidade, ou posteriormente, por instrumento normativo do mesmo nível 

hierárquico do que criou a Unidade.  

O Plano de Manejo é um documento técnico mediante o qual, com baldrame geral nos 

objetivos de uma Unidade de Conservação, estabelece seu zoneamento e as normas que 

devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. 

O Parque Municipal Serra do Periperi é uma UC de proteção integral, onde é admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais (Art. 7º. § 1º., da Lei do SNUC), tendo “como 

objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 

beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e 

de turismo ecológico” (caput do Art. 11). 

 

2. Situação Geográfica e Histórica 

 

O Parque Municipal da Serra do Periperi está situado no Estado da Bahia, mesorregião 

Centro-Sul baiano, microrregião do Planalto da Conquista (coordenadas 14° 51’ 58’’, latitude 

sul, e 40° 50’ 22’’, longitude oeste), com uma área territorial de 3.704 km
2
, com altitude do 

nível do mar de 876 m e densidade demográfica igual a 91,41 hab/km
2
. Considerada como a 

3ª maior cidade do Estado da Bahia, com população estimada de 348.718 habitantes para o 

ano de 2017 (IBGE, 2017). Vitória da Conquista é a principal cidade do Sudoeste da Bahia, 

sendo um centro para outros municípios, tanto do Sudoeste, como de outras regiões. Por conta 

do seu dinamismo econômico e dos diversos investimentos públicos e privados realizados no 

município (que incluem a expansão da construção civil), em uma década, a cidade passou da 

11ª posição, para a 6ª, na economia do Estado (PMVC, 2015). 

A história do município de Vitória da Conquista remonta à colonização portuguesa do 

século XVIII. Esta colonização tinha viés exploratório de pedras preciosas no território 

brasileiro, principalmente a busca pelo ouro. Neste período, o território era ocupado por tribos 

indígenas, entre elas os índios kamakã-mongoyó que habitavam as margens do rio Verruga, 

no entorno da Serra do Periperi. Vários sertanistas adentraram pelas terras entre o Rio Pardo e 

o Rio de Contas, dentre estes João Gonçalves da Costa.     
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Aos poucos, o grupo de João Gonçalves da Costa foi ocupando as terras e dominando 

os indígenas, controlando assim uma grande faixa do território que, alguns anos após a sua 

ocupação, passou a ser conhecido como o Sertão da Ressaca, nome originário do Rio Ressaca, 

ponto de partida da ocupação territorial.  

A trajetória de João Gonçalves da Costa em direção ao interior delineou uma 

experiência dolorosa, marcada pelo enfrentamento da resistência indígena e, na ocupação e 

fundação do Arraial da Conquista, primeira designação urbanística de Vitoria da Conquista, o 

capitão encontrou a primeira resistência entre os Ymboré, que possuíam uma reputação de 

selvagens implacáveis. Isso lhes rendeu a exclusão da lei que limitava a exploração do 

trabalho indígena sob o regime de escravidão. 

A segunda nação indígena resistente à ocupação foi a Pataxó. Este grupamento era 

considerado pelos portugueses um grupo discreto e, embora fossem organizados 

socioeconomicamente, não possuíam o mesmo aprimoramento que os Mongoyó e 

conseguiram resistir de modo mais efetivo à ofensiva estrangeira, garantindo a unidade 

cultural por mais tempo. Uma das estratégias era não permitir a aproximação dos filhos mais 

jovens dos estrangeiros, preservando seus laços sociais. Os registros históricos dão conta que 

os Kamakã-Mongoyó foi a nação que estabeleceu relações mais estreitas com os 

exploradores, com o intuito de se manterem como povo. No sertão da Ressaca, tal 

estreitamento rendeu a João Gonçalves da Costa uma aliança contra os aguerridos Ymboré e 

mesmo contra os Pataxó, que restaram expulsos para o litoral. Assim, os Mongoyó 

escravizados foram os braços dos portugueses na abertura de estradas e na derrubada das 

matas para instalação do Arraial e das paragens onde o gado se refazia da fatigante viagem 

entre o litoral e o sertão, dando início à pecuária na região. 

Nos registros existentes, há uma descritiva da paisagem natural como sendo composta 

por densas matas, espécies florísticas deslumbrantes de um perfume lirial. Um dos 

privilegiados observadores, o viajante alemão Maximiliano – Príncipe Maximilian Alexander 

Philipp Zu Wied-Neuwied, escreveu nestas paragens o seu mais importante relato sobre a 

viagem realizada ao Brasil entre os anos de 1815 a 1817, sob o título de Viagem ao Brasil, 

publicado por volta de 1820, com detalhadas descrições sobre tudo o que pôde observar. 

Contou com o apoio de dois auxiliares alemães, Georg Wilhelm Freyreiss e Friedrich Sellow, 

com experiência em coleta e preparação de animais.  

Tal relato dá-nos conta do patrimônio natural perdido e irrecuperável, aumentando a 

responsabilidade sobre a preservação dos remanescentes existentes, entre eles, aquele descrito 

como umbrosa floresta, atualmente denominados Reserva do Poço Escuro e Parque da Serra 
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do Periperi. Sobre a variedade de flores perfumadas ou das Grandes Árvores, pouco se sabe e 

o ouro verde foi quase totalmente retirado, assim como as nações indígenas, dos quais pouco 

ou nada restou. Na trajetória histórica da instalação da cidade, uma linha do tempo nos dá 

conta dos principais acontecimentos. 

Do patrimônio ambiental da cidade, o legado remanescente desde a instalação do 

Arraial de Nossa Senhora da Vitória é a estreita faixa de terra situada mais ao norte da cidade, 

entre os bairros Guarani e Cruzeiro: a Reserva do Poço Escuro. Tal reserva é instalada numa 

extensão de 17 ha de mata, abrigando uma Reserva Florestal onde está situada a principal 

nascente do Rio Verruga, integrando o Parque Municipal da Serra do Periperi. 

O Parque Municipal da Serra do Periperi, criado através do Decreto Municipal nº 

9.480/99, surgiu como resposta às crescentes e ininterruptas tentativas de ocupação da área da 

Serra numa franca e inescrupulosa expansão imobiliária, que insistia em ignorar os Decretos 

Municipais nº 8.9695/96 e nº 9.328/98. 

 

3. Localização e limites atuais 

 

O Parque Municipal da Serra do Periperi está localizado na porção norte da zona 

urbana de Vitória da Conquista, sendo seus extremos situados nas coordenadas UTM 24 S 

(SIRGAS2000), ao oeste em X 297560 e Y 8359628; a leste, X 305182 e Y 8357506; ao sul, 

X 302172 e Y 358030; ao norte, X 302704 e Y 8359757. 
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Figura 1. Localização do Parque da Serra do Periperi, Vitória da Conquista – Ba 
Fonte: SIRGAS (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Plano de elevação da Área do Parque Municipal da Serra do Periperi. 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Limites do Parque Municipal da Serra do Periperi. 

 

4. Histórico do Parque e Antecedentes Legais 

 

A criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pela Lei Nº 691, de 23 de 

dezembro de 1992 foi importante marco legal de instauração da uma Política Pública 

Ambiental no Município. Para dar sustentabilidade às ações de gestão das Unidades de 

Conservação do município, a mesma lei instituiu o Fundo Municipal de Meio Ambiente 

(FAM).  
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O Parque Municipal da Serra do Periperi foi instituído pelo Decreto Municipal nº 

9.480/99, com o objetivo de organizar o uso e a ocupação do solo, preservar áreas verdes 

remanescentes nas encostas e topo da Serra do Periperi, proteger as nascentes existentes e 

recuperar as áreas degradadas pela atividade de mineração, minimizando e corrigindo os 

processos erosivos decorrentes da degradação ambiental. 

A partir da implantação do Parque, foram executadas obras de infraestrutura, 

consistindo na construção de Sede Administrativa (com Módulo de Educação Ambiental e 

Núcleo de Apoio à Pesquisa), do Herbário Sertão da Ressaca, do Centro de Triagem de 

Animais Silvestres, além de canal de drenagem, guarita, cercas e aquisição de veículos e 

equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades de monitoramento, fiscalização 

e educação ambiental. 

Visando fortalecer a política ambiental municipal e, consequentemente, qualificar as 

ações envolvendo o Parque, importantes iniciativas são executadas, com vistas a uma maior 

proteção ao patrimônio ambiental de Vitória da Conquista. São elas: 1) a elaboração e 

implementação do Plano Municipal de Saneamento Ambiental, entre os anos 1997 e 1999; 2) 

a criação do Núcleo de Educação Ambiental, em 1998; 3) a implantação do CETAS, em 

2000; 4) a nomeação da Comissão Municipal de Vigilância Ambiental em Saúde em 2002; 5) 

a instituição do Conselho Municipal de Meio Ambiente pela Lei Nº 1.085, de 2001; e 6) a 

publicação da Agenda 21 Local, em 2004. 

 

5. Valores Culturais 

 

Historicamente, a Serra do Periperi habita o imaginário popular como sendo o palco 

no qual a resistência indígena foi vencida e, por isso, ali habitariam os espíritos dos guerreiros 

mortos, após traiçoeira e sangrenta batalha. O "Mistério na Serra", como bem denomina o 

historiador Durval Lemos Menezes, no entanto, ultrapassa os lendários combates da época do 

erguimento do Arraial da Conquista, chegam aos dias atuais, perpassando todas as décadas e 

atravessando os séculos, alcançando as esferas econômicas e sociais. 

A abundância hídrica existente na Serra do Periperi, até meados da década de 1950, 

garantia o sustento econômico de dezenas de lavadeiras. Isso ocorria em razão de, na área 

onde atualmente estão instaladas a Pousada da Conquista e o Museu Cajaíba, a água "brotar" 

como fonte natural, descer pelas encostas e se juntar a outros córregos formadores do Poço 

Escuro, onde nasce o Rio Verruga (MENEZES, 2010). O mais impressionante, nesse caso, é 

que justamente as áreas do Museu Cajaíba e da Pousada apresentam características ambientais 
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opostas, sendo um retrato das consequências da degradação e do descaso. Na atualidade, as 

lavadeiras desapareceram do alto da Serra. Algumas, no entanto, permanecem em atividade 

nas lavanderias municipais, instalada nos bairros Panorama e Guarani. 

O autor destaca, ainda, as especulações e investigações acerca do potencial mineral e 

da radioatividade que a Serra abrigaria, informando que o engenheiro Durval Vieira Aguiar 

constatou a existência de radiação e a possibilidade de existir diamantes naquela área. O 

alemão Bruno Sundmarken foi proprietário de uma parte da Serra recomendou à sua família 

que, por ocasião de sua morte, aquela deveria ser a última parte da herança a ser vendida, pois 

ele, que era Engenheiro de Minas, dizia que "naquela Serra, existe uma riqueza desconhecida 

pelos brasileiros", alimentando o imaginário local de que a Serra abrigava um vasto 

patrimônio mineral. Outro estudioso, o Professor Maia (Alfhonso Hofman) costumava fazer 

comentários sobre a radioatividade registrada nas areias da Serra e dizia "não vejo com bons 

olhos a localização da cidade na encosta da Serra”.  

Em se tratando da religiosidade na Serra, a instalação de um número expressivo de 

templos religiosos das mais diversas expressões chama a atenção. No entanto, o que mais 

impressiona é o quantitativo de terreiros – templos religiosos de matriz africana – 

concentrados nos bairros adjacentes ao Parque Municipal da Serra do Periperi, vinculando a 

realização de suas práticas religiosas às matas, nascentes e córregos ali existentes. Há que se 

destacar, ainda, a existência de um Cruzeiro, no alto da Serra, no qual durante décadas 

tradicionalmente foi realizada a procissão da "Via Sacra", sendo que desde a inauguração do 

Cristo Crucificado de Mário Cravo, também instalado no alto da Serra, nas imediações do 

antigo Cruzeiro, a procissão passou a ser finalizada naquele lugar que dotado de uma praça, 

passou a abrigar também a missa campal que abre as atividades da Sexta-Feira da Paixão de 

Cristo, ou “sexta-feira santa”. Tais práticas fazem da Serra do Periperi um patrimônio não só 

ambiental, como também religioso e cultural para a comunidade conquistense. 

 

6. Vias de acesso e transportes principais 

 

O PMSP possui inúmeras vias de acesso. São antigos caminhos utilizados por 

criadores de gado, garimpeiros, caçadores, coletores de plantas e outros. A maioria dos 

acessos existentes são anteriores à criação do Parque Municipal, exceto o Anel Rodoviário. 

As principais vias que favorecem o trânsito através do PMSP e as respectivas 

extensões inseridas na área do Parque são apresentadas na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Principais Vias através do Parque Municipal da Serra do Periperi.  

Vias Extensão na área do PMSP (km) 

Rua dos Torres 0,42 

Estrada da Pousada 0,54 

BR-116    0,54 

Rua Santo Antônio 0,65 

Avenida Antônio Nascimento 0,76 

Rua Santa Ana 1,00 

Travessa dos Torres 1,71 

Estrada da Usina 2,17 

Estrada da Batalha 3,17 

Anel Viário 9,1 

 

As inúmeras vias existentes, dentro da UC, acentuaram a fragmentação de habitats e a 

insularização do Parque. Os acessos existentes são movidos por fatores que ligados ao uso e 

ocupação do solo, principalmente à construção do Anel Rodoviário, à ocupação urbana 

descontrolada e à extração de bens minerais, trouxeram consigo impermeabilização do solo, 

processo erosivo à propagação de plantas exóticas, bem como a interrupção de fluxos 

genéticos entre populações de animais e a sua mortandade. 

 No mapa, podemos observar as principais vias inseridas na área de influência da UC 

(Figura 4). 
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Figura 4. Principais acessos à Unidade de Conservação do Parque Municipal da Serra do 

Periperi. 

 

Resumidamente, podemos afirmar que a região de influência do PMSP vem sofrendo 

agressões antrópicas. Atualmente, os impactos ambientais e socioeconômicos no Parque são 

bastante evidentes, decorrentes da inexistência de um planejamento ambiental que garanta a 

sustentabilidade dos recursos naturais. 

A expansão desordenada e rápida da ocupação, acentuada principalmente pela 

construção do Anel Rodoviário Jadiel Matos, tem proporcionado a remoção da vegetação 

nativa para dar lugar a habitações sem considerar a aptidão das terras e a adoção de práticas 

de manejo e conservação de solo. Isso, além da destruição de habitats, acelerou os processos 

erosivos.  

 

7. Fatores condicionantes 

 

Os fatores condicionantes devem integrar este Plano de Manejo para orientar e ou 

justificar o funcionamento do Parque, relacionando-os a este equipamento público, vez que 

tais fatores poderiam ser conflitantes com os objetivos de um parque ambiental. O resultado 

desta verificação deverá facilitar a convivência do Parque com estes fatores, com os quais o 

manejo terá que se condicionar. Para tanto, se faz necessária a promoção do pertencimento, da 

apropriação do Parque por parte das comunidades do entorno. 

O primeiro fator condicionante do manejo da área do PMSP é a sua localização. 

Situado na sede do município de Vitória da Conquista, qualquer atividade econômica, 

industrial ou cultural de origem antrópica, realizada no seu entorno, poderá influenciar 

negativamente a sua composição paisagístico-ambiental e, por conseguinte, os fatores bióticos 

ali encontrados, sem que as autoridades legalmente responsáveis pelo Parque possam 

controlar ou prever, dado que, em alguns casos é difícil perceber alguma irregularidade em 

andamento. 

Na área do Parque, ainda, está inserida parte do Anel Viário, construído após o decreto 

de criação do Parque, ignorando os danos decorrentes do tráfego intenso de veículos e a 

vulnerabilidade a que foi submetida toda a flora e fauna, vitimadas pela retirada de madeira 

utilizada para fins energéticos, tráfico de animais silvestres (especialmente aves) e coleta 

irregular de espécies vegetais endêmicas (Melocactus conoideus Buin. & Bred. e 

Orthophytum conquistense Leme & M. Machado). 
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Desde o início da implantação do Parque, atividades de controle e fiscalização são 

realizadas continuamente. Entretanto, é evidente o volume de resíduos sólidos descartados na 

área do Parque, especialmente resíduos domésticos e da construção civil (nas proximidades 

dos bairros e do Anel Viário), havendo a necessidade de serem intensificadas as ações de 

conscientização do visitante e dos moradores do entorno do Parque, principalmente, com o 

objetivo de evitar novos descartes de resíduos na área do Parque. A retirada de resíduos 

sólidos é uma tarefa que exige um cronograma abrangente e um número considerável de 

colaboradores. Para essa ação, deverá ser elaborado plano de ação específico avaliando a 

intensidade e medida necessária para cada área. 

A proximidade com áreas densamente habitadas e as vias de acesso dentro do Parque 

dificultam o controle da circulação de pessoas, descarte de resíduos, a exploração clandestina 

e a supressão vegetal. Na tentativa de coibir a supressão de vegetação, a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, em ações conjuntas com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 

Secretaria Municipal de Administração e Polícia Militar tem empreendido esforços no sentido 

de promover desocupações e reflorestar as áreas danificadas. No entanto, as ações de maior 

repercussão e eficiência sobre a preservação da vegetação do PMSP são aquelas vinculadas à 

fiscalização preventiva. A mineração clandestina é realizada tanto por agentes externos 

quanto por moradores do entorno com objetivos econômicos ou de uso na construção e 

recuperação de suas moradias. Esse tipo de exploração tem dificultado não apenas a 

regeneração natural de áreas degradadas, como tem aumentado a ocorrência dessas áreas na 

unidade de conservação. 

O costume de criação de animais domésticos e do descarte dessas crias na área do 

parque é um fenômeno que precisará de intervenções mais objetivas, o que implicará num 

constante acompanhamento dos servidores lotados no Parque, pois é sabido que a inserção 

desses animais pode comprometer a colonização natural da área. 

Segundo Menezes (2010), a Serra possuía abundância de água em intensa atividade, o 

que, na atualidade, não mais é possível registrar, em decorrência da supressão da vegetação, 

compactação do solo, redução da capacidade de recarga do Parque e expansão dos trechos 

suscetíveis à erosão. Ainda é comum observar a prática da lavagem de roupas e banhos por 

populares nas nascentes e córregos que ainda permanecem ativos. 

Até o momento a infraestrutura da qual o Parque é dotado está limitada aos serviços 

realizados na fiscalização, recuperação de animais silvestres vítimas do tráfico, produção de 

mudas de espécies nativas e exóticas utilizadas na revegetação do parque e na arborização 
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urbana, sendo estas edificações utilizadas exclusivamente pelos servidores envolvidos nos 

trabalhos. 

O clima da região aparece como um fator condicionante. A redução continuada da 

quantidade de chuva; o aumento no período de insolação, ocasionando temperaturas mais 

elevadas em um intervalo maior de tempo; o carreamento de material sedimentar para as áreas 

de nascentes e para os córregos, aumentando o assoreamento destes mananciais, agravam as 

condições de carga e suporte do parque, bem como dificulta a resiliência da biota. 

Outra característica importante que deve ser levada em consideração é o fato de o 

Parque ter seus limites contidos em uma área urbana, cercado pelos bairros Zabelê, Petrópolis, 

Guarani, Panorama, Cruzeiro, Nossa Senhora Aparecida, Cidade Maravilhosa, Alto da 

Conquista e Primavera. 

A falta de opções para a recreação e o lazer no município provoca uma procura dos 

visitantes ao Parque, principalmente na área do Poço Escuro e essa visitação precisa ser 

melhor controlada e mapeada, demandando, além de infraestrutura adequada, pessoal treinado 

e habilitado no acompanhamento dos grupos de visitação e na realização de trilhas de caráter 

contemplativo e educativo. 

A existência de exemplares de Mata Atlântica, de espécies endêmicas de flora e com 

ocorrência significativa de espécies da fauna em situação de vulnerabilidade (mamíferos e 

aves) ou ainda pouco estudadas (formigas e aranhas), provoca o interesse de pesquisadores e 

acadêmicos diversos. No entanto, o Parque não possui infraestrutura para desenvolvimento de 

pesquisas, nem para atividades a estas correlatas. 

 

8. Suposições 

 

Observando o crescimento populacional de Vitória da Conquista e a expansão 

imobiliária, bem como o crescimento das obras civis daí decorrentes, crescerão as atividades 

de mineração e de supressão vegetal no município, contribuindo para a perda de solo, 

poluição dos mananciais e a perda de biodiversidade em todo o território. 

Resulta daí a intensificação das ameaças e, consequentemente, poluição e modificação 

de características edafoclimáticas e ambientais, o que, sem dúvida, comprometerá os fatores 

bióticos do Parque, especialmente a fauna e a flora. A organização das atividades de uso 

público do Parque deverá provocar um sensível aumento na frequência de visitantes. Tal 

situação intensificará o impacto negativo destas atividades, exigindo um acompanhamento 

mais estreito e qualificado pelo pessoal do Parque. 
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O grande afluxo de visitantes aumentará a movimentação de pessoas sobre o solo, 

poluição sonora e descarte de resíduos. Isso resulta em evidentes problemas de compactação 

do solo por pisoteio, afugentamento de espécies da fauna e aumenta a probabilidade de 

acidentes com ninhos das aves, filhotes e ovos. Ainda, provocará com o pisoteio a 

consequente morte da vegetação rasteira e dos exemplares de formigas, típicas da região. O 

adequado controle e monitoramento da visitação deverá propiciar a revisão contínua do 

estabelecimento dos parâmetros reguladores da visitação. 

Haverá, ainda, o aumento dos esgotos, cuja absorção pelo substrato do Parque deverá 

ser evitada. Desta forma, o escoamento do esgoto para estação de tratamento deverá ser 

realizado da maneira mais criteriosa possível, pois seu manejo inadequado representará um 

forte impacto poluente, ainda mais porque a área da Serra é de recarga aquífera, apresentando-

se como divisor de importantes bacias hidrográficas: a do Rio Pardo e a do Rio das Contas. 

Considere-se que o acesso poderá ser feito através do Anel Viário e das áreas de 

comunicação com os bairros e povoados, o que dificulta o controle pelo pessoal de 

fiscalização. 

 

9. Declaração de significância 

 

Os estudos realizados na área do Parque da Serra do Periperi apontam que esta área é 

um ambiente extremamente importante para a manutenção hídrica da região, sendo ainda uma 

área de comunicação entre biomas importantes, Mata Atlântica e Caatinga, com 

características próprias, abrigando espécies endêmicas de flora e de fauna com um potencial 

ainda inespecífico, demandando avaliações mais criteriosas. Além de espécies de fauna e 

flora, ocorrem no Parque situações minerais que ainda não foram adequadamente estudadas, 

suscitando – nas palavras do historiador Durval Lemos Menezes – em “Mistérios da Serra”. 

Devido à presença de nascentes, em seus limites, o PMSP ganha maior relevância. Os 

mananciais hídricos daí decorrentes são responsáveis pela segurança de várias cidades do 

estado da Bahia, abastecidas pelos Rios Pardo, de Contas e Catolé, além da recarga dos 

córregos situados à jusante da Serra e que compõem a hidrologia do município de Vitória da 

Conquista, nas áreas do entorno da Serra e com ela comunicantes. 

A existência de relevante número de invertebrados proporciona o aparecimento e a 

manutenção de outras espécies que lhes são predadoras, formando uma cadeia na qual grandes 

mamíferos também são beneficiados. Entre os mamíferos que se destacam na ocorrência 

típica da região, estão os marsupiais saruê ou gambá-de-orelha-branca, os roedores ouriço-
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caixeiro e cotia, os primatas macaco-prego-do-peito-amarelo, macaco-prego, macaco-prego-

híbrido (Sagui), a preguiça-comum, o tapiti e, ainda, os felinos gato-do-mato, onça-pintada e 

suçuarana – estas últimas com menor ocorrência mapeada. 

Do ponto de vista da geologia, a área do Parque constitui-se importante representação 

de formação rochosa da região. A altitude que lhe é peculiar, destacando-a no planalto 

conquistense e as características das rochas que compõem a Serra lhe atribuem aspectos 

relevantes ainda não estudados na sua totalidade.  

 

10. Caracterização dos bairros do entorno do Parque Municipal da Serra do Periperi 

 

10.1 Zabelê 

Corresponde ao agrupamento dos loteamentos Vilas Serranas I, II, III e IV, bem como 

URBIS IV e V, sendo uma área altamente adensada, com instalação de comércio varejista, 

atacadista e ainda de algumas fábricas dos ramos têxtil e alimentício. 

 

10.2 Primavera 

Decorrente de um loteamento residencial popular, o bairro Primavera encontra-se em 

plena expansão imobiliária. Sua infraestrutura é limitada, havendo poucos pontos comerciais, 

inexistindo escolas públicas e/ou postos de saúde no local. 

 

10.3 Guarani 

É um dos bairros fronteiriços com a Reserva Florestal do Poço Escuro, extremamente 

adensado, possui estabelecimentos comerciais e instalações fabris do ramo de confecções e 

outras peças do vestuário. 

 

10.4 Cruzeiro 

Sendo um dos mais antigos bairros da cidade, o Cruzeiro surgiu a partir da primeira 

expansão urbana, na qual as famílias menos abastadas foram morar na encosta da Serra. O 

nome do bairro surgiu em razão da instalação de uma grande cruz, objeto de devoção durante 

as festividades de Semana Santa realizadas pela Igreja Católica. É uma das áreas da cidade 

com maior diversidade de práticas religiosas. No entanto, possui alto índice de criminalidade, 

sendo considerado um dos bairros menos seguros do município. 
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10.5 Nossa Senhora Aparecida 

Surgido após ocupações irregulares, entre o bairro Zabelê e o Distrito Industrial, é 

entrecortado pelo Anel Viário Jadiel Matos. A população do bairro em tela é composta 

prioritariamente por pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, com alta taxa 

de criminalidade. 

 

 

11. Dados socioeconômicos do município 

 

Para melhor caracterização e reconhecimento do território em questão, foram 

levantadas e organizadas as informações referentes aos diversos aspectos que compõem a 

referida população, bem como, suas referências ou fontes oficiais especificadas nas tabelas 

conforme segue: 

Tabela 2 – População do Município de Vitória da Conquista, Bahia 

População estimada (2017) 348.718 pessoas 

População no último censo (2010) 306.866 pessoas  

Densidade demográfica (2010) 91.41 hab/km² 

População urbana (2010) 274.73 pessoas 

População rural (2010) 32.127 pessoas 

População masculina (2010) 48,2% 

População feminina (2010) 51,8 
Fonte: IBGE (2017) 

 

Tabela 3 – Dados sobre a Economia do município de Vitória da Conquista, Bahia 

CLASSSIFICAÇÃO VALORES (R$) 

PIB Per capita (2015) 16.785.34 

IDHM Municipal (2015) 0,678 

Fonte: IBGE (2017) 

 

De acordo com dados do IBGE, em 2016, o salário médio mensal dos trabalhadores 

formais em Vitória da Conquista era de 2 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas 

em relação à população total era de 21,6%. Na comparação com os outros municípios do 

estado, ocupava as posições 59 de 417 e 10 de 417, respectivamente. Já na comparação com 

as outras cidades do país, estava na posição 1807 de 5570 e 1094 de 5570, respectivamente. E 

na comparação com os municípios da microrregião, estava em 4 de 17 e 1 de 17, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, tinha 39,7% da população nessas condições, o que colocava o município 
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na posição 404 de 417 dentre as cidades do estado, na posição 2776 de 5570 dentre as cidades 

do Brasil e na posição 17 de 17 dentre as cidades da microrregião do estado (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Dados sobre Trabalho e Rendimento do município de Vitória da Conquista, Bahia 

                   Classificação do município 

Comparação por 

região  

Média salarial Proporção de pessoas 

ocupadas 

Rendimentos mensais de 

até meio salário mínimo 

por pessoa 

Estado da Bahia 59º de 417 10º de 417 404º de 417 

País 1.807º de 5.570 1094º de 5.570 2.776º de 5.570 

Microrregião 4º de 17 1º de 17 17º de 17 
Fonte: IBGE (2017) 

 

Tabela 5 – Dados sobre Educação do município de Vitória da Conquista, Bahia  

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade (2010) 96,85 

No país (2015) 3.87º de 5.570º 

No Estado (2015) 270º de 417º 

Na Microrregião (2015) 10º de 17º 

IDEB - anos iniciais no ensino fundamental (2015) 4,1 

IDEB - anos finais no ensino fundamental (2015) 3,6 

Matriculados no ensino fundamental (2015) 50.232 

Matriculados no ensino médio (2015) 12.679 

Número de estabelecimentos de Ensino Fundamental (2015) 242 

Número de estabelecimentos de ensino médio (2015)  34 
Fonte: IBGE (2017) 

 

Tabela 6 – Dados sobre Saúde do município de Vitória da Conquista, Bahia  

Mortalidade infantil (2014) 14,72  

Estabelecimentos de saúde (público e privado – 2009) 303 

Número de leitos para internação (público e privado – 2009) 861 
Fonte: IBGE (2017) 

 

Tabela 7 – Dados sobre Território e Ambiente do município de Vitória da Conquista, Bahia  

Área da unidade territorial (2016) 3.705,838 km² 

Esgotamento sanitário (2010) 58,3% 

Esgotamento sanitário em relação ao país (2010) 1.888º de 5.570º 

Esgotamento sanitário no Estado (2010)  72º de 417º 

Esgotamento sanitário na microrregião (2010) 4º de 17º 

Urbanização via pública (2010) 6,9% 

Arborização via pública (2010) 55,2% 
Fonte: IBGE (2017) 

 

Tabela 8 – População residente no município de Vitória da Conquista, Bahia 

Município População residente 

Total Homem Mulher 

Vitória da Conquista 306.866 147.909 158.957 

% 100 48,2 51,8 
Fonte: IBGE (2017); Brasil Sabido 
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Tabela 9 – População residente no município de Vitória da Conquista, de acordo com a situação de 

domicílio e o gênero. 

 

Município 

População residente 

Situação de domicílio e sexo 

Urbana Rural 

Vitória da Conquista Total Homem Mulher Total Homem Mulher 

274.739 131.262 143.477 32.127 16.617 15.510 

% 100 47,8 52,2 100 51,7 48,3 
Fonte: IBGE (2017) 

 

Tabela 10 – População residente nos principais bairros do entorno da Serra do Periperi, no município 

de Vitória da Conquista, Bahia. 

Bairros População residente 

Total Homem Mulher 

Zabelê 21.970 10.661 11.309 

Primavera 2.162 1.122 1.040 

Guarani 8.225 3.854 4.371 

Cruzeiro 8.749 4.202 4.547 

Nossa Senhora Aparecida 3.557 1.742 1.815 
Fonte: IBGE (2017) 

 

Tabela 11 – População de 5 anos ou mais de idade, total e alfabetizada e não alfabetizada, segundo os 

bairros. 

Bairros Total Alfabetizada  % Não Alfabetizada % 

Zabelê 20.323 18.209 89,6 2.114 10,4 

Guarani 7.677 6.811 88,7 866 11,3 

Primavera 1.893 1.449 76,5 444 23,5 

Cruzeiro 7.964 6.291 79,0 1.673 21,0 

Nossa Senhora Aparecida 3.237 2.571 79,4 666 20,6 
Fonte: IBGE (2017) 
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CAPÍTULO II – ANÁLISE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 

1. Hidrografia/Hidrologia 

 

No Planalto de Vitória da Conquista é possível identificar duas importantes bacias 

hidrográficas, tanto nos aspectos regionais quanto nacionais. São as Bacias do Médio Rio 

Pardo e Médio Rio de Contas.  

O Planalto da Conquista se constitui num divisor de águas, sendo o interflúvio entre as 

bacias do alto e médio Rio Pardo e bacia do médio Rio de Contas. Segundo Maia (2005) o 

Planalto de Vitória da Conquista possui uma disposição no sentido SO-NE, abrangendo uma 

significativa área do município. Suas vertentes são trabalhadas pelos afluentes do Rio Pardo e 

Rio de Contas, responsáveis pelo contínuo recuo das mesmas. A Serra do Periperi é um 

divisor de águas natural. Dentro dessa perspectiva, situamos o Parque da Serra do Periperi em 

três sub-bacias: sub-bacia do Rio Catolé, sub-bacia do Rio Verruga e sub-bacia do Rio 

Gavião. 

O Município de Vitória da Conquista tem sua malha hídrica formada nomeadamente 

por rios e riachos intermitentes. O principal rio que nasce no Município é o Rio Verruga que 

tem sua principal nascente no Parque Municipal Serra do Periperi. Segundo Rocha (2008) 

apud Silva (2013), o padrão de drenagem básico do Rio Verruga é dentrítico, tendendo 

localmente para o angular, tendo os vales um espaçamento regular, numa rede de drenagem 

incipiente e pouco ramificada, onde a maioria dos vales apresenta-se em forma de “U”, 

mediamente aberto, com fundos chatos.    
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 Figura 5. Rede Hidrográfica do Município de Vitória da Conquista. 

O Parque Municipal da Serra do Periperi (PMSP), além do Rio Verruga, guarda 

nascentes importantes como a nascente da Cascalheira (Nossa Senhora Aparecida) 

(coordenadas UTM: longitude: 301924.82 m e latitude: 8359370.34 m S); nascente do 

Panorama (coordenadas UTM: longitude: 304164.85 m e latitude: 8358215.15 m S); e 

nascente da Serra (coordenadas UTM: Longitude: 302555.03 m e Latitude: 8359317.70 m S), 
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todas pertencentes à sub-bacia do Rio Verruga, e uma pertencente à sub-bacia do Rio Gavião: 

o Bebedouro da Onça (coordenadas UTM: longitude: 298729.00 m e Latitude: 8360242.00 m 

S (Figura 6). 

 

Figura 6. Hidrografia do Parque Municipal da Serra do Periperi. 

 

Rocha (2008) apud Silva (2013) salienta que as encostas da Serra do Periperi, parte 

meridional, onde se localizam boa parte das nascentes do Rio Verruga, sofreram corte e aterro 

para construção da BR-116 e, posteriormente, para construção do Anel Rodoviário, 

contribuindo para o aumento da pressão urbana sobre a Serra.  

A bacia do Rio Verruga representa um importante manancial para a cidade, pois além 

de suas nascentes, existe um lençol freático com água subterrânea que varia no topo da serra, 

de aproximadamente 4 a 10 metros de profundidade, e a jusante pode ser captada a uma 

profundidade média entre 24 e 30 metros. 

 Apesar de todo o aparato da legislação existente e com a criação de unidade de 

proteção integral, verifica-se ainda a presença de diversas áreas degradadas decorrentes da 

pressão urbana, principalmente na nascente da Cascalheira, área de fácil acesso à população, 

apresentando-se pouco preservada. Apesar de estar dentro do espaço territorial do PMSP, a 

sua água infiltra no solo, desaparecendo por alguns metros para ressurgir na BR-116. 

Verifica-se que boa parte da Serra do Periperi e do PMSP pertence a particulares. Esse 

fato dificulta a adoção de algumas medidas alternativas dos gestores públicos nessas áreas, no 
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sentido de combater os problemas ambientais emergentes. Exemplo disso é a nascente do 

Bebedouro da Onça, localizada na fazenda Olho D’Água (Figura 7). 

Figura 7. Nascente Bebedouro da Onça (2018). 

 

A fazenda Olho D’Água localiza-se dentro do Parque, na porção noroeste e a poucos 

metros do Anel Viário. Observa-se que a água dessa nascente é canalizada e desviada para as 

residências pela força da gravidade, servindo como fonte de abastecimento para o 

Assentamento Casulo, o Loteamento Olho D’água e suas cercanias. 

Na porção leste da Serra do Periperi encontra-se a nascente do Panorama, na fazenda 

São José. Essa nascente situa-se em área urbana, no bairro Panorama, limitando-se com 

construções residenciais circundantes, que dificultam o livre acesso e, por consequência, 

mantêm a área em condições de maior equilíbrio ambiental. 

A nascente do Panorama é canalizada e protegida por uma laje de concreto de 

iniciativa do proprietário da fazenda São José. A canalização da água dessa nascente perfaz 

um percurso em superfície até a lavandaria comunitária, situada também no bairro Panorama, 

para atender as necessidades dos moradores locais na lavagem de roupa.  

Ainda no PMSP, bem próximo da sua sede, está localizado um minadouro da Serra do 

Periperi, o qual está protegido por uma cerca que, assim como na maioria das nascentes, 

encontra-se fora das especificações preconizadas na legislação. 

Na área central da Serra, são encontradas diversas nascentes localizadas na Reserva do 

Poço Escuro, que está comprimida pela pressão urbana dos bairros que a circundam e onde 

localiza-se uma área denominada de Poço, cuja água escura é proveniente da putrefação das 
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folhas e raízes que ali caem. As nascentes localizadas no Poço Escuro apresentam 

características de melhor estado de conservação e preservação.  

As diversas formas de uso e ocupação do solo vêm conduzindo à degradação dos solos 

e ao esgotamento de suas nascentes e de suas respectivas áreas de recarga, resultando, 

consequentemente, em elevação do índice de assoreamento e alteração do regime hídrico dos 

cursos d’água. 

As nascentes e suas áreas de recargas hídricas são fundamentais à vida da bacia 

hidrográfica, pois delas dependem a formação dos cursos d’água e, quando bem conservadas, 

contribuem de forma permanente e abundante para as vazões dos rios, tanto em termos de 

quantidade quanto de qualidade da água. São, portanto, áreas especiais e de grande 

importância para a sustentabilidade da bacia hidrográfica, merecendo atenção especial dos 

gestores públicos.  

 

2. Geologia, Geomorfologia e Pedologia 

 

O município de Vitória da Conquista apresenta características geomorfológicas de 

Planaltos Inundados e Planalto dos Geraizinhos. A região está localizada sobre depósitos 

detríticos de cobertura terciário-quaternária, cenozóico, sobre embasamento do pré-

cambriano. Sua estrutura geológica é composta por rochas metamórficas, geralmente 

quartizíticas, fazendo parte da formação geomorforlógica denominada de “geraizinhos”, 

predominando o latossolo vermelho-amarelo álico (LVa), com ocorrência de podzólicos e 

hidromórficos nas partes mais baixas. Segundo Silva
 
(2013), as feições geomorfológicas na 

litosfera terrestre estão estritamente relacionadas aos aspectos geológicos da paisagem que 

compõe uma determinada região. A localização da região de Vitória da Conquista, de acordo 

com o autor, é constituída principalmente por rochas cristalinas oriundas das formações pré-

cambrianas do Complexo Caraíba-Paramirim (Pré-Cambriano Inferior). 
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Para Silva (2013), as rochas que compõem esta unidade geomorfológica são na sua 

maioria metamórficas (Figura 6), em que pode se encontrar abundância de quartzito, 

proveniente de metamorfismo e composto essencialmente pelo quartzo. Desta forma, o 

substrato litológico de Vitória da Conquista apresenta ampla diversidade a respeito desta 

diversidade, pode ser citado: granito, quartzo-biotita, xisto grafitoso, gnaisses, filitos, 

micaxistos, quartzo-feldispático, anfibolitos entre outros minerais. 

Figura 8. Geologia do Município de Vitória da Conquista – Ba, 2013. 

 

Silva (2013) pondera ainda que todos esses materiais litológicos, sobre a influência 

dinâmica de agentes exógenos e endógenos, definem a forma de revelo, onde pode se coligir 

que a predominância de quartzo na área justifique o caráter residual elevado do relevo dessa 

unidade, resultado da maior resistência da rocha. 

O domínio dos Planaltos Inundados abrange relevos predominantemente 

desenvolvidos sobre áreas de deposição continental cenozóica, que encobrem ou mimetizam 

as feições estruturais típicas de outros domínios, correspondendo às regiões geomorfológicas 

de Planaltos Cimeiros e Baixos Planaltos. Silva (2013) ressalta que o Planalto de Vitória da 

Conquista pertence à Região dos Planaltos Cimeiros, que compõe o Domínio dos Planaltos 

Inundados que, por sua vez, constitui o conjunto de estruturas elevadas do centro da Região 

Sudoeste, tem sua disposição no sentido SO-NE, abrangendo uma significativa área do 

Município de Vitória da Conquista. 
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Os Geraizinhos são uma área de relevos aplanados, com altitude superior a 500 m, de 

modo geral entre 600 e 1.000 m. Essa altitude pode ser superada em áreas residuais, como as 

da Serra do Periperi, imediatamente ao norte de Vitória da Conquista. 

Tais características, conforme Maia (2005), são residuais isolados nos trechos norte e 

leste da cidade de Vitória da Conquista, destacando-se a Serra do Periperi, crista residual 

quartzítica situada ao norte da cidade. Esta unidade é caracterizada pela ocorrência de 

topografia tabular, que compõe uma superfície geomorfologicamente estável, constituída de 

amplos planos inclinados, rampeados em sentidos diversos e moldados por vales de fundo 

chato e extremamente alargados. É comum nesta unidade a ocorrência de espessas formações 

superficiais, compostas de material eluvial misturado a depósitos detríticos do Terciário e 

Quaternário. O Planalto dos Geraizinhos apresenta clima semiúmido e mais restrito no 

entrono das cidades de Poções e Planalto, onde apresenta clima tropical semiárido. A 

vegetação na área da unidade é, de modo geral, secundária, herbácea-arbustiva e uniforme. 

Os solos predominantes na região de Vitória da Conquista são os latossolos vermelho-

amarelo álico e o argissolo vermelho-amarelo eutrófico. Os vermelho-amarelo álicos são 

solos classificados como minerais não-hidromórficos, caracterizados como profundos a muito 

profundos. Essa metodologia é aplicada por Silva (2013), que afirma que a área do planalto da 

Conquista apresenta desde solos profundos e vegetação florestal (Floresta Estacional 

Semidecidual) até solos mais rasos com vegetação xerófita, caracterizando transição entre 

ecossistemas de Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. 

Segundo Maia (2005), no município de Vitória da Conquista, os Argissolos estão 

associados às áreas com declividade que varia de 12% a mais de 30%, ou seja, áreas 

caracterizadas pela ocorrência de relevo crenelado até montanhoso. São solos minerais não-

hidromórficos, assinalados pela sequência de horizontes A, Bt e C, com profundidade mais 

frequente entre 150 e 200 cm. Possuem um grande enriquecimento de argila no horizonte B, 

característica que as deixam muito vulneráveis à erosão pela magnitude de sua erodibilidade, 

especialmente pelo fato de estar associadas a áreas de relevo acidentado. 
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Figura 9. Solos do Município de Vitória da Conquista – Ba. 

 

Na área da Serra é comum encontrar calhaus, matacões, rochas expostas sobre o solo e 

sinais de erosão, principalmente em áreas de antigas explorações de minerais. De maneira 

geral, os solos que ocorrem nas proximidades do Anel Viário são predominantemente do tipo 

Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico e Álico, pertencentes, portanto, a ordem dos Oxisois 

da classificação americana (MAIA, 2005). 

São solos minerais, não-hidromórficos, comumente profundos a muito profundos, 

forte a moderadamente drenados, com boa porosidade, apresentando horizonte B latossólico. 

Possuem sequência de horizontes A, Bw e C, com pouca diferenciação entre eles, e cores que 

variam do vermelho ao amarelo, com tons intermediários. São, portanto, solos bem 

desenvolvidos, com avançado estágio de intemperização e que passaram por um processo de 

lixiviação intensa. A ocorrência destes solos envelhecidos favorece o seu manejo mecânico 

em função da ausência de pedregosidade, rochosidade e boa estruturação física e morfológica, 

conferida principalmente pela riqueza em argilas estáveis (floculadas). Entretanto, do ponto 

de vista químico, são solos de baixa fertilidade natural, baixo pH e ricos em elementos tóxicos 

como alumínio, necessitando de elevados investimentos com corretivos e adubos químicos 

para a prática das atividades agrícolas. 
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3. Levantamento de Fauna 

 

Há uma carência muito grande de estudos mais detalhados sobre a diversidade e 

distribuição da fauna na região do Planalto da Conquista, o que acaba por resultar em uma 

área caracterizada de forma precária. Os registros mais antigos (Wied-Neueweid, 1940) dão 

conta de uma fauna riquíssima e similar à do Pantanal mato-grossense, com ocorrência de 

suçuarana, onça-preta, variedade de macacos (guariba, macaco-prego, bugio) e micos, 

preguiça, cachorro-do-mato, raposa, veado, jacaré, jabuti, serpentes e grande diversidade de 

aves e invertebrados. 

Segundo a publicação “Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da 

Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos”, o município foi considerado como área 

de “muito alta importância biológica” quanto à flora (Floresta Estacional Semidecidual) e 

quanto à ocorrência de invertebrados, estando, entretanto, submetido a uma “alta” pressão 

antrópica (MMA/SBF, 2002). 

Dados sobre a fauna na região do Planalto da Conquista provêm dos Relatórios de 

Controle de Entrada e Saída de Animais do Centro de Triagem de Animais Silvestres 

(CETAS) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória da Conquista.  

A partir do funcionamento do CETAS, em janeiro de 2000, passou-se a dispor de 

informações mais precisas sobre as áreas de distribuição de muitas espécies na região, como 

consequência das atividades de soltura de animais reabilitados. O cadastro de áreas de 

Reserva Legal de propriedades rurais do município e seu entorno possibilita o registro das 

espécies ocorrentes e o desenvolvimento de uma consciência conservacionista entre as 

comunidades locais. 

O levantamento da fauna do Parque Municipal da Serra do Periperi buscou preencher 

essa lacuna no conhecimento da biodiversidade local sobre as espécies ameaçadas e o próprio 

equilíbrio/desequilíbrio de populações, informações de grande necessidade para a indicação e 

a adoção de medidas de conservação e manejo nesta área. 

 

4. Mastofauna 

 

Em 2001, foi realizado um levantamento da mastofauna em duas áreas do Parque, na 

Reserva Florestal do Poço Escuro e Bebedouro da Onça. A metodologia utilizada foi a de 

transectos para captura, utilizando armadilhas do tipo Sherman e visualização direta com o 
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auxílio de binóculos. O período de captura compreendeu um total de dez noites, ao longo de 

três meses (quatro em abril, três em maio e três em junho de 2001). Em todo o levantamento 

foi realizado um esforço de 192 armadilhas/noite, 47 capturas de 42 indivíduos, todos 

pertencentes à espécie Didelphis albiventris (conforme taxonomia de EMMONS, 1972), 

localmente denominado saruê ou gambá-da-orelha-branca. Os outros mamíferos foram 

identificados através de visualização direta. 

 

Tabela 12 – Lista de mamíferos identificados mediante visualização, 2001. 

Ordem Espécie Local 

 Nome científico Nome comum Área 1 Área 2 

Poço 

Escuro 

Bebedouro 

da onça 

Edentata 

 

Bradypus variegatus Preguiça- comum x - 

Lagomorpha 

 

Sylvilagus brasiliensis Tapiti x - 

Marsupialia  

 

Didelphis albiventris, 

Marmosops sp* 

Saruê,  

Ratinho-da-mata 

x 

x 

x 

x 

Primates  

 

Cebus apela apela 

Cebus apela xanthosternos 

Cebus sp. 

Callithrix penicillata 

Macaco-prego, Macaco-

prego-do-peito-amarelo, 

Macaco-prego (híbrido) 

Sagüi 

x 

x 

x 

x 

- 

- 

- 

x 

Rodentia Coendou insidiosus, 

Dasyprocta sp. 

Ouriço-cacheiro,  

Cutia 

x 

x 

x 

- 
(*) Provavelmente trata-se da espécie Marmosopsincanus (EMMONS, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Bradypus variegatus – Preguiça-comum. 
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        Figura 11. Marmosops sp. – Ratinho-da-mata (A), Dasyprocta sp. – Cutia (B). 

 

A alta incidência de saruês, constatada com as capturas realizadas e dados disponíveis 

no CETAS, já indicavam uma tendência à superpopulação desses indivíduos no Parque. Há 

um grande número de solicitações de resgate desses animais que, frequentemente, invadem os 

quintais das residências próximas à área, em busca de alimento. A proliferação de saruês pode 

ser um indicador de desequilíbrio ecológico, provavelmente como consequência da 

antropização da área, rompendo a cadeia trófica desses animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Didelphis albiventris – Saruê. 
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Tabela 13 – Lista de Ocorrências na Área do Poço Escuro – 2001. 

Ocorrências Frequência Total 

Abril Maio Junho 

Animais capturados 8 4 7 7 6 3 4 3 3 2 47 

Armadilhas não desarmadas 8 10 8 7 7 0 6 6 6 10 78 

Armadilhas desarmadas sem isca 3 5 4 5 3 6 7 7 7 6 53 

Armadilhas desarmadas com isca 1 1 1 1 4 1 1 2 2 --- 14 

TOTAL 20 20 20 20 20 20 18* 18* 18* 18* 192 
(*) Desaparecimento (provável furto) de 2 armadilhas. 

 

Santos e Martinez (2015), em seu estudo “Interações entre Macacos-Prego (Cebus sp.) 

e Humanos na Reserva Florestal do Poço Escuro, Vitória da Conquista, Ba”, mostra que em 

janeiro de 2011 o grupo estava composto por 19 indivíduos: sete machos adultos, seis fêmeas 

adultas, quatro juvenis e dois filhotes de sexo desconhecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. (Cebus sp.) Sapajus sp.– Macaco-prego. 

             Em 2017, constatou-se através de visualizações diretas que, desde o levantamento de 

mastofauna realizado em 2002, a diversidade de animais constantemente avistados na Reserva 

do Poço Escuro e no entorno permanece a mesma. Porém, diversas solturas de animais 

realizadas pelo CETAS e a proteção da área garantiu a reprodução desses animais e, 

consequentemente, um maior número de indivíduos. 
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Figura 14. Callithrix penicillata – Sagui-de-tufo-preto. 

 

Um levantamento mais detalhado está em fase de planejamento e deverá ser realizado 

por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), em parceria com os técnicos da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, que fornecerá dados científicos atualizados no que se refere aos animais existentes 

na área do Parque. 

É necessário e urgente a realização de novos estudos e inventários da fauna regional, 

de forma a preencher a lacuna de conhecimento sobre a biodiversidade local antes que a 

pressão antrópica sobre o ambiente acabe por extinguir várias espécies ameaçadas, 

desconhecidas e pouco estudadas. 

 

5. Avifauna 

 

O levantamento de animais deste grupo teve metodologia e técnica realizada com 

participação e orientação do pesquisador, Mestre em Ecologia, Edson Ribeiro Luiz, 

ornitólogo do Parque Nacional de Boa Nova/BA. Os estudos foram realizados a partir de 

transectos distribuídos em seis áreas pré-estabelecidas no Parque Municipal da Serra do 

Periperi, fazendo a identificação auditiva e/ou visual (com auxílio de binóculos) das espécies 

encontradas. 
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As aves são assinaladas pelo método de listas de mackinnon (10 espécies) e, quando 

possível, documentando através de fotografias. Em agosto e setembro de 2017 percorreram-se 

três transectos no Parque (um na parte da manhã e dois na parte da tarde) fazendo a 

identificação auditiva e/ou visual das espécies encontradas. Na Tabela 14, apresenta-se o 

resumo das espécies encontradas. 

 

Tabela 14 – Levantamento de Avifauna 

        Espécies Nome comum Frequência 

Agelaiodes badius Asa-de-telha 01 

Amazilia lactea Beija-flor-de-peito azul 01 

Anthracothorax nigricollis Beija-flor-de-veste preta 01 

Athene cunicularia Coruja-buraqueira 02 

Brotogeris chiriri Periquito-de-asa amarela 01 

Caracara plancus Carcará 01 

Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça amarela 01 

Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vermelho 02 

Coereba flaveola Cambacica 02 

Columbina picui Rolinha-picuí 04 

Columbina squammata Rolinha-fogo- apagou 01 

Columbina talpacote Rolinha-caldo-de feijão 02 

Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta 01 

Coryphospingus pileatus Cristinha 02 

Crysomus ruficapillus Garibalde 01 

Cyanocorax cyanopogon Gralha-cancã 01 

Cyclarhis gujanensis Pitiguari 01 

Dacnis cayana Saí-azul 01 

Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-amarela 01 

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura 01 

Eupsittula cactorum Periquito-vaqueiro 01 

Falco sparverius Quiriquiri 01 

Fluvicola nengeta Lavadeira- mascarada 02 

Furnarius rufus João-de-barro 02 

Gnorimopsar chopim Pássaro-preto 01 

Guira guira Anu-branco 01 

Lepidocolaptes angustirostris Arapaçu-do-cerrado 01 

Megarynchus pitangua Bem-te-vi-de-bico- chato 01 

Milvago chimachima Gavião-carrapateiro 01 

Mimus saturninus Sabiá-do-campo 01 

Molothrus bonariensis Chopim 01 

Molothrus rufoaxillaris Vira-bosta-picumã 01 

Myiarchus ferox Maria-cavaleira 01 

Myiarchus tyrannulus Maria-cavaleira-de rabo-enferrujado 01 

Myiophobus fasciatus Filipe 02 

Myiothlypis flaveola Canário-do-campo 02 

Myiozetetes similis Bentevizinho-de-penacho-vermelho 01 

Nystalus maculatus Rapazinho-dos-velhos 01 

Ortalis guttata Araquã 01 
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Phacellodomus rufifrons João-de-pau 01 

Phaeomyias murina Bagageiro 01 

Piaya cayana Alma-de-gato 01 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 01 

Polioptila plumbea Balança-rabo-de-chapéu-preto 02 

 

Algumas das espécies encontradas na Serra do Periperi são apresentadas a seguir: 

 

 

 

 

 

Figura 15. Dacnis cayana – Saí-azul (A); Cyanocorax cyanopogon – Gralha-cancã (B). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Zonotrichia capensis – Tico-tico (A); Furnarius rufus – João-de-barro (B). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17. Coereba flaveola – Cambacica (A); Ortalis guttata – Araquã (B). 
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         Figura 18. Turdus rufiventris – Sabiá-laranjeira (A); Coryphospingus pileatus – Cristinha (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figura 19. Tangara cayana – Saíra-cabocla (A); Phacellodomus rufifrons – João-de-pau (B). 

 

 

Figura 20. Tangara palmarum – Sanhaço-do-coqueiro (A); Athene cunicularia – Coruja-

buraqueira (B). 
 

 

Figura 21. Lepidocolaptes angustirostris – Arapaçu-do-cerrado (A); Polioptila plumbea – 

Balança-rabo-de-chapéu-preto (B). 
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Figura 22. Fluvicola nengeta – Lavadeira-mascarada (A); Tangara sayaca – Sanhaço-cinza 

(B). 

 

6. Entomofauna 

 

No ano de 2001, foi realizada uma pesquisa cientifica na região do Planalto da 

Conquista com o objetivo de identificar as espécies de formigas encontradas no local. 

Destaca-se que o uso de informações oriundas sobre as comunidades de formigas permite 

avaliar o estado de equilíbrio, conservação ou degradação dos habitats, sendo essas 

informações utilizadas como indicadores biológicos.  

No estudo desenvolvido estabeleceu-se a análise em três áreas de Reservas 

Ambientais, das quais a Reserva do Poço Escuro (Área 1 - Reserva do Poço Escuro (14º 50’ 

28” S 40º 50’ 16” W): floresta ripária, situada na Vertente Sul do Parque da Serra do Periperi, 

início do Rio Verruga, Centro-Norte da cidade de Vitória da Conquista) encontrava-se como 

objeto de estudo. A metodologia utilizada foi a de pitfall, com a realização de 50 amostras na 

referida área e distância mínima de 50 metros entre pontos de amostragens.  

Os dados foram analisados a partir do cálculo de frequência, o uso do índice de P50 de 

heterogeneidade (Lauga & Joachim) e processamento estatístico, utilizando o software 

EstimateS (Shannon-Wiener (H’), CHAO 2). A área que apresentou a maior diversidade de 

espécies e gêneros foi a reserva da UESB (56 espécies e 29 gêneros). Ao comparar as três 

áreas, observou-se que houve maior similaridade entre a área de Barra do Choça e a Reserva 

Ecológica da UESB. Era esperado, no entanto, que houvesse maior similaridade entre aquela 

e a Reserva do Poço Escuro, devido às características da vegetação. Isto se deve ao fato da 

Reserva do Poço Escuro estar localizada na zona urbana, o que contribui para que esta área 

esteja obviamente antropizada. Este fator justifica também o valor alto observado para o 

número estimado de espécies (CHAO 2), pois a fauna de formigas, além das espécies nativas, 

contém componentes urbanos. O valor de P50 e o índice de diversidade na reserva da UESB 

indicam que se trata de uma área ainda conservada. É homogênea do ponto de vista da 

vegetação (predominantemente Mata de Cipó), enquanto as outras duas áreas são mais 

heterogêneas. 

Em áreas de mineração, as formigas são os primeiros organismos colonizadores e 

testemunhas das condições de recuperação do meio natural, sobretudo o solo, após a extração 

de minerais e reposição das rochas (MAJER, 1983). Este tipo de realidade se aplica à área do 

entorno do Poço Escuro e à presença de espécies oportunistas. Há necessidade de cuidados 
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especiais visando à recuperação e proteção mais intensiva na Reserva Florestal do Poço 

Escuro, devido à sua localização. Medidas urgentes de recomposição florestal devem ser 

priorizadas, principalmente nesta área, obedecendo-se a critérios adequados de recuperação 

ambiental. 

 

Tabela 15. Número de espécies por gênero de Formicidae amostrados em diferentes áreas de mata no 

Planalto conquistense – Janeiro de 2001. 

 

Gênero 

 

Nº de espécies/gênero 

 

Gênero 

 

Nº de espécies/gênero 

 

Poço 

 

UESB 

 

Barra 

 

Poço 

 

UESB 

 

Barra 

Acropyga 1 1 0 Ochetomyrmex 0 1 0 

Anochetus 1 1 0 Octostruma 0 1 0 

Apterostigma 1 0 0 Odontomachus 0 0 1 

Atta 1 0 0 Oxyepoecus 0 1 0 

Azteca 0 2 0 Pachycondyla 3 3 2 

Brachymyrmex 2 2 1 Paratrechina 2 1 2 

Camponotus 4 3 4 Pheidole 8 15 8 

Cephalotes 0 0 1 Pseudomyrmex 0 1 1 

Crematogaster 2 2 1 Pyramica 0 1 0 

Cyphomyrmex 2 2 0 Quadristruma 1 0 0 

Dolichoderus 1 0 0 Solenopsis 1 3 2 

Dorymyrmex 0 2 1 Stegomyrmex 0 1 0 

Eciton 0 1 0 Thaumatomyrmex 0 1 0 

Ectatomma 2 1 1 Trachymyrmex 0 1 0 

Gnamptogenys 0 1 1 Wasmannia 2 2 2 

Heteroponera 0 1 0     

Hypoponera 2 2 1 Nº de sp 17 32 18 

Hylomyrma 1 1 1 Nº de gêneros 22 29 17 

Labidus 2 1 1 Nº médio de 

sp/amostra 

3,8 4,1 3,0 

Linepithema 1 1 0 Número est. de sp 104,0 77,0 56,3 

Megalomyrmex 1 0 0 Índice de divers. (H) 3,01 3,55 2,97 

Myrmelachista 1 0 0 Heterogeneidade 

(P50) 

55,00 28,29 131,48 

 

7. Répteis e Anfíbios 

 

Em reuniões com o Departamento de Zoologia do Curso de Biologia da UFBA e da 

UESB, firmou-se acordo de que um estudo de levantamento de répteis e anfíbios será 

realizado em parceria com as duas universidades e técnicos do CETAS na área do Parque 

Municipal da Serra do Periperi. O cronograma e o planejamento da pesquisa estão em fase de 

elaboração. 

Em observações aleatórias em áreas do Poço Escuro e do Parque durante o dia a dia 

dos técnicos do CETAS estão listadas na Tabela 16. 
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Tabela 16. Espécies de répteis e anfíbios flagradas no dia a dia pela equipe do CETAS 

Espécies Nome comum 

1 Chelonoidis carbonaria Jabuti 

2 Phrynops geoffroanus Cágado-de-barbicha 

3 Psilops paeminosus Lagarto-de-cauda-vermelha 

4 Ameiva maeiva Calango-verde 

5 Oxirophus trigeminus Cobra-coral-falsa 

6 Micrurus ibiboboca Cobra-coral-verdadeira 

7 Boothrops Cobra-jararaca 

8 Liophis sp Cobra-verde 

9 Boa constrictor Jibóia 

10 Pseudoboa nigra Cobra-preta 

11 Tupinambis teguixin Teiú 

12 Waglerophis merremii Cobra-boipeba 

 

 

 
    

Figura 23. Psilops paeminosus – Lagarto-de-cauda-vermelha (A); Chelonoidis carbonaria – 

Jabuti-piranga (B). 

 

 
   

Figura 24. Waglerophis merremii – Cobra-boipeba (A); Phrynops geoffroanus – Cágado-de-

barbicha (B). 
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Figura 25. Oxirophus trigeminus – Cobra-coral-falsa (A); Ameivamaeiva – Calango-verde 

(B). 

 

8. Levantamento de Flora 

 

8.1 Análise da vegetação nativa 

 

A vegetação predominante do município de Vitória da Conquista, bem como a do 

Sudoeste da Bahia é denominada popularmente de Mata de Cipó, sendo classificada como 

Floresta Estacional Semidecidual. Situa-se em áreas de tensão ecológica, existindo uma 

grande plasticidade de espécies, de ampla distribuição, capazes de suportar variações de 

temperatura, umidade e altitude, caracterizando espécies euriécias. 

Os primeiros relatos de caráter corográfico sobre a vegetação, realizados em 1815 por 

Weid Neueweid, descrevem o local do “Arraial da Conquista” como abundante de “lindas 

árvores e arbustos floridos”, destacando “a extrema variedade de suas flores”. “A situação de 

Conquista não é desagradável, sobretudo porque do fundo do vale, cercado de colinas 

suavemente inclinadas, avistam-se os flancos e cimos dessas colinas cobertos de matas”. Já 

em 1897, Tranqüilino Torres descreve a flora da região como talvez a mais rica do Estado, 

sendo as principais madeiras a braúna, o vinhático, o ipê, o bálsamo, o pau-brasil, a sucupira, 

a sapucaia, o jatobá, a umburana, a copaíba, a aroeira, além de frutíferas (murici, araçá, umbu, 

araticum, guabiraba e cambuí). 

A Mata de Cipó caracteriza-se como vegetação de transição entre a mata costeira e a 

região do sertão, ocorrendo exclusivamente no Estado da Bahia. Essa vegetação apresenta 

dominância da forma fanerófita decidual a semidecidual. Trata-se de uma vegetação 

relativamente baixa com copa engalhada e folhas pequenas, raramente ultrapassando 10-12 
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metros de altura. Em alguns remanescentes, chega a alcançar 18 metros, porém, com 

diâmetros pequenos. A Mata de Cipó do Planalto de Conquista pode ser classificada como 

Floresta Estacional, que apresenta um gradiente de caducifólia menor que 50% e, desta forma, 

a sua classificação é tida como Semidecidual. Apesar das árvores, no geral, perderem suas 

folhas na época mais desfavorável, o seu bosque permanece verde. 

De modo geral, a vegetação apresenta-se com adaptações para a aridez, com folhagem 

esclerófila de pequeno tamanho e gemas protegidas por pelos, mas a maioria das espécies não 

apresenta acúleos. A floresta apresenta uma densidade de indivíduos (lianas e árvores) média 

à alta. Sua estrutura é composta por um emaranhado de árvores e lianas lenhosas quase 

impenetrável sem auxílio de instrumentos de corte. Muitas vezes as árvores crescem de tal 

forma envergadas sob o peso dos cipós, que algumas são confundidas com estes. 

A composição florística é bastante diversa e compõe-se principalmente por espécies 

dos gêneros Aspidosperma, Piptadenia, Caesalpinea, Pisonea, Anonna, Cordia, Ormosia, 

Mabea, Erythroxylum, Myrcia, Psidium, Astronium, Melanoxylon, Dalbergia, Eugenia, 

Mymenaea, Mimosa, Ocotea, Handroanthus, Copaifera, dentre outras. Análises da Floresta 

Estacional do Planalto da Conquista, utilizando a carta da SUDENE de Belo Campo e 

imagens Landsat, estimaram, a partir de NDVI (Índice de Vegetação da Diferença 

Normalizada), a existência de 59.619 ha de Floresta Estacional (Mata de Cipó) em 1975, o 

equivalente a 32,42% da área analisada, e que mais de 55% das Florestas Estacionais originais 

foram devastadas no período de 1975-1983. 

As atividades atuais de ocupação das microbacias registram a cafeicultura e a pecuária 

como as mais importantes atividades econômicas, seguidas pelas lavouras de mandioca e as 

culturas anuais de feijão e milho. Ressalta-se que na maior parte dessa região as 

produtividades oriundas dessas explorações são consideradas baixas em função das condições 

edafoclimáticas desfavoráveis, especialmente em relação à baixa fertilidade dos solos e a 

desuniformidade quanto à distribuição das chuvas. Conclui-se, portanto, que as formações 

florestais originais cederam lugar para a implantação de pastagens e culturas, restando apenas 

pequenos remanescentes em estágio secundário e plantas isoladas nas pastagens. A vegetação 

lacustre é constituída por Poáceas, Ciperáceas e principalmente pela Typha dominguensis 

(taboa), relativamente preservadas pela não-exploração dessas áreas alagadas. 

 

8.2 Levantamento Florístico e comportamento das Espécies 
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Para a composição florística do Parque Municipal da Serra do Periperi, utilizou-se os 

dados obtidos em levantamento florístico realizado nesta área, no período de 2000/2001, por 

técnicos da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (PMVC). Ainda, realizou-se 

consulta ao Herbário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), que possui 

estudos relacionados à flora da Serra do Periperi, além de consultas a artigos científicos que 

tratam sobre a composição florística da área do Poço Escuro. 

Marinho e Azevedo (2014) realizaram um estudo objetivando inventariar, descrever e 

ilustrar as espécies de Orchidaceae presentes na Reserva do Poço Escuro. Neste estudo, 

encontrou-se 12 espécies de Orchidaceae, distribuídas em 12 gêneros. 

Souza et al. (2016) realizaram levantamento florístico das hepáticas (Marcanthiophyta) 

na Reserva do Poço Escuro entre fevereiro de 2011 e março de 2012. Como resultado, 

identificou-se 35 espécies, distribuídas em 10 famílias e 19 gêneros. 

Em outro artigo, Souza et al. (2015) descreveram a realização do inventário florístico 

dos musgos da Reserva do Poço Escuro, resultando na identificação de 27 espécies 

distribuídas em 18 gêneros e 14 famílias, registrando-se a primeira citação da espécie 

Syrrhopodon lycopodioides (Brid.) Müll. Hal. na região Nordeste do Brasil. 

Na Tabela 17 estão descritas as espécies identificadas no Parque Municipal da Serra 

do Periperi com a respectiva fonte consultada. 

 

Tabela 17. Espécies de Angiospermas identificadas no Parque Municipal da Serra do Periperi 

Família Nome científico Nome comum Fonte 

Anacardiaceae 

 Astronium graveolens Jacq Gonçalo-alves 3 

Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo, Tapiriri 3 

Tapirira obtusa (Benth.) J. D. Mitch. 
Pau-pombo, Fruto-de-

pombo 
3 

Anonaceae 

Annona cacans Warm. Araticum-cagão 3 

Annona coriacea Mart. Ararticum, Araticum-liso 1;2 

Duguetia sp. 
 

2 

Guatteria citriodora Ducke 
 

3 

Guatteria sp. 
 

1;2 

Rollinia sericea  
Cortiça, Araticum-

pecanine 
3 

Aquifoliaceae Ilex sp.   2 

Araliaceae 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. 

& Frodin 
Morototó 1;2 

Schefflera sp.   2 

Arecaceae Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze 
Buri, Coquinho-do-

gerais 
3 

Asteraceae  
Eremanthus capitatus (Spreng.) MacLeish   2 

Gochnatia sp. Candeia 1 
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Piptocarpha sp.   2 

Bignoniaceae 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 

Mattos 
Ipê-amarelo-cascudo 1 

Jacaranda puberula Cham. Jacarandá, Carobinha 1 

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers Cipó-de-são-joão 1 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum. 
Ipê-branco, Caroba-de-

flor-branca 
1 

Boraginaceae 

Cordia leucocephala Moric. Desinchadeira 3 

Cordia sellowiana Cham 
Juruté, Chá-de-bugre, 

Louro 
3 

Cordia superba Cham. 
Grão-de-galo, Babosa-

branca 
1 

Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. Louro, Mutamba 3 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Almecegueira 3 

Cactaceae 

Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A. Berger Cacto 3 

Melocactus conoideus Buining & Brederoo Cabeça-de-frade 1 

Melocactus matanzanus León Cabeça-de-frade 1;2 

Pentaedrophorus (Labour.) Byles & G. D. 

Rowley  
3 

Pilosocereus   3 

Caryocaraceae Caryocar brasilense A.St.-Hil. Pequi, Grão-de-burro 3 

Cecropiaceae Cecropia sp. Imbaúba, Embaúba 3 

Celastraceae 
Maytenus robusta Reissek Cafezinho 3 

Maytenus sp.   2 

Clusiaceae 

Calophyllum brasilense Cambess. Guanandi, Macaquinho 3 

Clusia sp. 
 

2 

Kielmeyera sp.   2 

Commelinaceae 
Benghalensis L.     

Commelina sp.   3 

Connaraceae 
Rourea bahiensis Forero   2 

Rourea bahiensis Forero   2 

Convolvulaceae Ipomoea sp.   2 

Cyperaceae Cyperus sp.   2 

Dicksonaceae Dicksonia sellowiana Hook. 
Samambaiaçu-imperial, 

Xaxim 
3 

Ebenaceae Diospyros sp.   2 

Ericaceae Gaylussacia sp.   2 

Erythroxylaceae Erythroxylum sp.   1;2 

Euphorbiaceae 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 
Sete-cascas, Tapiá, Pau-

de-tamanco 
3 

Croton sp1. 
 

2 

Croton sp2. 
 

2 

Jatropha sp. 
 

3 

Maprounea guianensis Aubl. 
 

2 

Pera glabrata Poepp. ex Baill. Tabocuva, Tamanqueira 3 

Sebastiania sp.   2 

Fabaceae Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip Contas de Nossa 1;2 
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Senhora 

Acacia polyphylla DC. Monjoleiro, Maricá 1 

Affonsea bullata Benth. Ingá-cabeludo 1 

Amburana cearensis (Allemao) A.C.Sm. Umburana 3 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 
Angico-branco, Cambuí-

angico 
1 

Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira, Sucupira-preto 1;2 

Calliandra sp. 
 

2 

Cenostigma sp. 
 

3 

Chamaecrista ramosa (Vogel) H. S. Irwin & 

Barneby  
2 

Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba, Pau-vermelho 2 

Dalbergia miscolobium Benth. 
 

2 

Dimorphandra sp. 
 

2 

Diplotropis ferruginea Benth. Sucupira-marreta 1;2 

Enterolobium contortisiliqumm (Vell.) Morong Tamboril 3 

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. Tamboril 3 

Erythrina speciosa Andrews Mulungu-do-litoral 3 

Goniorrhachis marginata Taub. Itapicuru 3 

Hymenaea courbaril L. Jatobá 3 

Hymenaea stigonocarpa Hayne Jatobá 1;2 

Inga edulis Mart. Ingá 3 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz Pau-ferro 3 

Melanoxylon brauna Schott Braúna, Baraúna 3 

Mimosa sp. 
 

2 

Ormosia arborea (Vell.) Harms Olho-de-cabra 3 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Pau-jacaré 1 

Piptadenia sp. 1 Anjico 1 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. Algaroba 3 

Sclerolobium rugosum Benth. Angá-ferro, Ingá-bravo 3 

Senna acuruensis (Benth.) H. S. Irwin & 

Barneby  
2 

Senna floribunda (Cav.) H. S. Irwin & Barneby 
 

3 

Senna sp. 
 

2 

Stryphnodendron adstrigens (Mart.) Coville 
 

2 

Swartzia macrostachya Benth. Grão-de-burro 3 

Swartzia sp. 
 

2 

Bauhinia smilacina (Schott) Steud. Cipó-escada-de-macaco 3 

Crotalaria sp. 
 

1 

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Rabo-de-bugio 3 

Machaerium punctatum Pers. 
 

3 

Machaerium sp. Caboclo 3 

Platypodium elegans Vogel Jacarandá-branco 3 

Lamiaceae   

Aegiphila sellowiana Cham. Tamanqueiro, Minura 3 

Aegiphila sp. 
 

2 

Eriope sp. 
 

2 
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Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley Catinga-de-bode 3 

Melissa sp. Alecrim-do-gerais 3 

Vitex capitata Vahl 
 

2 

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke Azeitona-da-terra 2 

Vitex sp.   2 

Lauraceae 

Cinnamomum sp.   2 

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. Canela-frade 3 

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez Canela-preta 3 

Ocotea sp.1 Pixuri 1 

Ocotea sp.2 
 

2 

Urbanodendron bahiense (Meisn.) Rohwer   1 

Magnoliaceae Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng. Araticum-fruta-de-pau 3 

Malpighiaceae 

Byrsonima basiloba A.Juss. 
Murici, Murici-do-

campo 
1 

Byrsonima sp. 1 Murici 1;2 

Byrsonima sp. 2 
  

Byrsonima sp. 3 
  

Malpighiaceae   2 

Malvaceae 
 Pachira glabra Pasq. Castanha-do-maranhão 3 

Luehea grandiflora Mart. Açoita-cavalo 1 

Melastomataceae 

Miconia ligustroides (DC.) Naudin   2 

Miconia sp. 
 

1;2 

Tibouchina sp. Quaresmeira-da-terra 1 

Myrsinaceae Rapanea sp.   2 

Myrtaceae 

Eugenia sp. 
  

1;2 

 
Myrcia cf. splendens (Sw.) DC. 

 
2 

Myrcia sp.    1;2 

Myrcianthes pungens (O.Berg) D.Legrand Guabirobaçu 3 

Myrtaceae (sp.1, sp.2, sp.3, sp.4, sp.5, sp.6) 
 

2 

Psidium sp.   3 

Nyctaginaceae Guapira sp.   2 

Ochnaceae 

Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. Farinha-seca 1 

Ouratea sp. 
 

2 

Ouratea spectabilis (Mart. ex Engl.) Engl. Folha-de-serra 1 

Olacaceae Ximenia sp.   2 

Orchidaceae 

Acianthera saurocephala (Lodd.) Pridgeon & 

M.W.Chase 
  4 

Barbosella crassifolia (Edwall) Schltr. 
 

4 

Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe 
 

4 

Eltroplectris triloba (Lindl.) Pabst 
 

4 

Gomesa barbata (Lindl.) M.W.Chase & 

N.H.Williams  
4 

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 
 

4 

Polystachya estrellensis Rchb.f. 
 

4 

Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl. 
 

4 
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Psilochilus modestus Barb.Rodr. 
 

4 

Sarcoglottis curvisepala Szlach. & Rutk. 
 

4 

Stelis aprica Lindl. 
 

4 

Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W.Chase & 

N.H.Williams 
  4 

Passifloraceae 

Passiflora cincinnata Mast. Maracujá-do-mato 1 

Passiflora setacea DC. Maracujá-de-cobra 1 

Passiflora sp.   1;2 

Phytolaccaceae Seguieria langsdorffii Moq. Seguieria 3 

Polygaleaceae 

aff. Cocoloba sp.   2 

Bredmeyera sp. 
 

2 

Polygalaceae sp.   2 

Portulacaceae Portulaca sp.   2 

Proteaceae 

Roupala montana var. paraensis (Huber) K.S. 

Edwards 

Carvalho-brasileiro, 

Carne-de-vaca 
1 

Roupala sp.   2 

Rhamnaceae Ziziphus joazeiro Mart. Juá 3 

Rubiaceae 

Alibertia sp.   1;2 

Amaioua guianensis Aubl. 
Canela-de-veado, 

Pimentão-bravo 
3 

Rubiaceae sp.   2 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
Mamica-de-porco, 

Laranjeira 
3 

Salicaceae 

Casearia commersoniana Cambess.   3 

Casearia sp.1 
 

2 

Casearia sp.2 
 

2 

Casearia sp.3 
 

2 

Casearia sylvestris Sw. 
Guaçatunga, Cafezeiro-

do-mato, Chá-de-bugre 
1 

Sapindaceae 

Cupania zanthoxyloides Cambess.   3 

Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 

 

3 

Matayba sp.   2 

Solanaceae 
Brunfelsia sp. Manacá-da-serra 3 

Solanum sp.   2 

Styracaceae 
Styrax ferrugineus Nees & Mart.   2 

Styrax sp.   2 

Verbenaceae Lantana camara L. Lantana 2 

Vochysiaceae 

Vochysia sp.   2 

Quaela sp. Pau-terra 2 

Vochysia tucanorum Mart. Pau-de-tucano 1;2 

Fonte: 1-Herbário Sertão da Ressaca (PMVC); 2-Herbário UESB; 3-Identificação em campo por técnicos da 

PMVC com consulta à bibliografia especializada (LORENZI,1998), citado em PMVC (2008); 4-Artigo 

científico (MARINHO e AZEVEDO, 2014). 
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Tabela 18. Espécies de Briófitas identificadas no Parque Municipal da Serra do Periperi. 

Família Espécie Fonte 

Aneuraceae Riccardia digitiloba (Spruce ex. Steph) Pagan 1 

Calymperaceae 

Calymperes tenerum Mull.Hal. 2 

Octoblepharum albidum Hedw. 2 

Syrrhopodon gaudichaudii Mont. 2 

Syrrhopodon incompletus var. lanceolatus 

(Hampe)W.D.Reese 
2 

Syrrhopodon lycopodioides Brid. Mull. Hal. 2 

Syrrhopodon parasiticus (Sw. ex Brid.) Paris 2 

Syrrhopodon prolifer Schwagr. 2 

Caphaloziellaceae Cylindrocolea rhizantha (Mont) R.M. Schust 1 

Dicranaceae Campylopus filifolius (Hornsch.) Mitt.  2 

Hypnaceae Isopterygium tenerum (Sw.) Mitt. 2 

Jubulaceae 

Frullania caulisequa (Ness) Ness 1 

Frullania ericoides (Nesse ex Mart) Mont 1 

Frullania gibbosa Ness 1 

Lejeuneaceae 

Anoplolejeunea conferta (C.F.W. Meissn.) A. 

Evans 
1 

Brachiolejeunea phyllorhyza (Ness) Kruijt & 

Gradts 
1 

Ceratolejeunea laete-fusca (Aust) Schust. 1 

Cheilolejeunea acutangula (Ness) Grolle 1 

Cheilolejeunea unciloba (Lindenb) Malombe 1 

Cololejeunea camilli (Lehm.) A. Evans 1 

Lejeunea adpressa Ness 1 

Lejeunea flava (Sw) Ness 1 

Lejeunea minutiloba Evans 1 

Lejeunea oligoclada Spruce 1 

Lejeunea phyllobola Ness & Mont. ex Mont. 1 

Microlejeunea bullata (Taylor) Stephani 1 

Microlejeunea epiphylla Bischl. 1 

Schiffneriolejeunea polycarpa (Ness) Gradst. 1 

Lepidoziaceae 

Bazzania heterostipa (Steph) Fulford 1 

Telaranea diacantha (Mont.) J.J. Engel & G.L. 

Merr. 
1 

Chilosciphus bidentatus Steph 1 

Crytolophocolea martiana subsp. 

Bidentula(Nees) L. Soderstr., Crand-Stotl.& 

Stotler 

1 

Crytolophocolea martiana (Nees)L. 

Soderstr.,Crand.- Stotl. & Stotler 
1 

Matzgeriaceae 

Metzgeria furcata (L.) Corda 1 

Metzgeria hegewaldii Kuwah.. 1 

Metzgeria myriopoda Lindb 1 

Meteoriaceae 
Meteorium nigrescens (Sw. ex Hedw.) Dozy & 

Molk. 
2 
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Orthostichella pachygastrella (Müll. Hal. ex 

Ångstr.) B.H. Allen & Magill 
2 

Myriniaceae Helicodontium capillare (Hedw) A. Jaeger 2 

Neckeraceae 
Neckeropsis undulata (Hedw.) Reichardt 2 

Porotrichum substriatum (Hampe) Mitt. 2 

Orthotrinchaceae Schlotheimia rugifolia (Hook.) Schwägr. 2 

Phyllogoniaceae Phyllogonium viride Brid. 2 

Pilotrichaceae 
Callicostella merkelii (Hornsch.) A. Jaeger 2 

Callicostella pallida(Hornsch.) Ângstr. 2 

Plagiochilaceae 

Plagiochila adianthoides (Sw) Lindenb. 1 

Plagiochila corrugata (Ness) Ness & Mont. 1 

Plagiochila martiana Ness 1 

Plagiochila montagnei Ness 1 

Plagiochila patula (Sw) Lindenb. 1 

Porellaceae Porella brasiliensis (Raddi) Schiffn 1 

Pottiaceae Hyophila involuta (Hook.) A. Jaeger 2 

Pterobryaceae 
Jaegerina scariosa (Lorentz) Arzeni 2 

Orthostichopsis praetermissa W.R. Buck 2 

Radulaceae Radula tectiloba Stephani 1 

Rhyzogoniaceae Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt. 2 

Sematophyllaceae 

Sematophyllum beyrichii (Hornsch) Broth. 2 

Sematophyllum cuspidiferum Mitt. 2 

Sematophyllum galipense (Mull. Hal.) Mitt. 2 

Sematophyllum subpinnatum (Brid.) E. Britton 2 

Sematophyllum subsimplex (Hedw.) Mitt. 2 

Fonte:1-Souza et al. (2015); 2-Souza et al. (2016). 

 

8.3 Características Morfológicas e Reprodutivas de algumas espécies identificadas no 

Parque Municipal da Serra do Periperi 

 

Para a caracterização das espécies, foram coletadas plantas que apresentavam ramos 

férteis, com inflorescência ou frutos, sendo posteriormente herborizadas e levados ao 

Herbário Sertão da Ressaca para identificação, tratamento e quebra de dormência das 

sementes. As coletas foram executadas através de caminhamentos em transectos definidos 

para cada uma das seis áreas em que foi dividido o Parque da Serra do Periperi (Área 1 – 

Bebedouro da Onça; Área 2 – Encosta Oeste; Área 3 – Cumeada Oeste; Área 4 – Talhão 

Central (Poço Escuro); Área 5 – Encosta Leste e Área 6 – Cumeada Leste. Além disso, 

algumas espécies foram identificadas em campo com consulta à bibliografia especializada. As 

exsicatas botânicas atualmente encontram-se acondicionadas no Herbário Sertão da Ressaca. 

Abaixo estão apresentadas as informações referentes ao levantamento realizado. 
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1 - Abarema jupunba (MIMOSACEAE), abarema 

Morfologia: Árvore de 4 m, copa densa, tronco ereto, casca rugosa e partida, folhas 

compostas com 4-8 pares de folíolos, verdes escuras durante todo ano, glabras, bordo inteiro, 

inflorescência em capítulos terminais, corola branca, frutos tipo legume, com deiscência 

espontânea. Frutos apresentam-se retorcidos com a face interna vermelha quando se abrem, e 

de sementes negras com mancha branca, duras.  

Florescimento de outubro a janeiro.  

Local de coleta: Antigo camping, Poço Escuro (Área 4 – Talhão Central).  

Época de coleta: Julho.  

Tratamento pré-semeadura: Embebição em água por 48 horas. 

Dormência: Tegumento duro, física.  

Germinação: Média, 35 dias após a semeadura.  

Produção da muda: 100 dias após germinação, desenvolvimento moderado. 

 

2 - Amburana cearensis (FABACEAE), umburana 

Morfologia: Árvore com 6 m, toco tortuoso, com descamamento, marrom 

avermelhado, decídua, copa aberta, folhas compostas, 11-15 folíolos, inflorescência em 

panículas terminais, corola creme clara. Fruto legume deiscente contendo uma sâmara. 

Semente cinza com pequenas manchas negras, medicinais.  

Florescimento de abril a junho.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 - Talhão Central).  

Época de coleta: Setembro.  

Tratamento pré-semeadura: Embebição em água por 48 horas.  

Dormência: Não constatada.  

Germinação: Boa, iniciando de 10 a 20 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento moderado, apta para o plantio aos 5 meses. 

 

3- Anadenanthera colubrina (MIMOSACEAE), angico 

Morfologia: Árvore de 8 m, tronco ereto, copa ramificada, folhas compostas, 

bipinadas, folíolos opostos, planta pioneira, decídua, inflorescência em capítulos reunidos em 

cachos terminais, fruto legume deiscente, semente circular, fina, negra. 

Florescimento em novembro.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 – Talhão Central).  
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Época de coleta: Julho.  

Tratamento pré-semeadura: Embebição em água por 48 horas.  

Dormência: Não apresentou.  

Germinação: Boa, 10 dias após semeadura.  

Produção da muda: Rápida. Aos 90 dias está apta para o plantio. 

 

4 - Annona cacans (ANNONACEAE), araticum 

Morfologia: Árvore de 11 m, tronco ereto com destacamento do súber, copa globosa, 

folhas simples, alternas, sem estípulas, lanceoladas, glabras, decídua, pioneira, flores axilares 

em número de 1-3, fruto composto de bagas reunidas em forma de pinha, altamente laxante.  

Florescimento de setembro a novembro.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 -Talhão Central).  

Época de coleta: Janeiro.  

Tratamento pré-semeadura: Despolpamento das sementes e embebição em água por 24 

horas.  

Dormência: Não apresentou.  

Germinação: Baixa. Início aos 40 dias, prolongando-se até os 80 dias.  

Produção da muda: Após a germinação, o desenvolvimento é rápido. Apta para o 

plantio definitivo aos 4 meses. 

 

5 - Bombacopsis glabra (BOMBACACEAE), castanha-do-maranhão. 

Morfologia: Árvore de 5 m, tronco liso, verde, copa alta, aberta, folhas compostas por 

5-7 folíolos, pouco pubescentes, lanceolados, coriáceos, flores poliestaminadas terminais, 

fruto cápsula deiscente, verde, sementes marrons, listradas de branco, comestíveis.  

Florescimento de setembro a novembro.  

Local de coleta: Serra do Periperi (Área 3 - Cumeada Oeste).  

Época de coleta: Agosto.  

Tratamento pré-semeadura: Embebição em água por 48 horas.  

Dormência: Não apresenta.  

Germinação: Alta, rápida, iniciando aos 5 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento rápido, apta para o plantio aos 70 dias. 
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6 - Bowdichia virgilioides (FABACEAE), sucupira 

Morfologia: Árvore com 6 m, tronco ereto, copa elevada, semidecídua, folhas 

compostas com 9-21 folíolos, pubescentes, ápice retuso, inflorescência em panícolas ou 

cachos terminais, corola lilás, fruto legume deiscente, mebranáceo com 2-8 sementes 

pequenas alaranjadas.  

Florescimento de agosto a setembro.  

Local de coleta: Serra do Piripiri (Área 5 - Encosta Leste).  

Época de coleta: Novembro.  

Tratamento pré- semeadura: Embebição em água por 48 horas.  

Dormência: Tegumento impermeável.  

Germinação: Baixa. Início de 30 a 60 dias.  

Produção da muda: Após a emergência, o desenvolvimento é rápido. Pronta para o 

plantio aos 6 meses. 

 

7 - Byrsonima sp. (MALPIGHIACEAE), murici 

Morfologia: Arvoreta de 3 m, lenhosa, ramificada, folhas simples, opostas, elípticas, 

bordo dentado, inflorescência em rácemos terminais, corola amarela, fruto tipo drupa, 

monospérmica, amarela quando madura, mesocarpo comestível, endocarpo duro. 

Florescimento de setembro a novembro.  

Local de coleta: Serra do Periperi (Área 4 - Talhão Central).  

Época de coleta: Abril.  

Tratamento pré-semeadura: Despolpamento, embebição em água por 48 horas. 

Dormência: Impermeabilidade em função do endocarpo duro.  

Germinação: Baixa. Lenta, com início de 30 a 60 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento moderado. Pronta para o plantio aos 4 meses. 

 

8 - Caesalpinia ferrea var. férrea (CAESALPINIACEAE), pau-ferro 

Morfologia: Árvore com 12 m, tronco curto e marrom, apresenta riditoma, copa aberta 

tipo taça, folhas compostas bipinadas, folíolos ovais, bordo liso, glabros, inflorescência em 

cachos terminais, corola amarela, fruto tipo legume, septado, seco, indeiscente, sementes 

marrons, lisas e duras.  

Florescimento de novembro a janeiro.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 - Talhão Central).  
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Época de coleta: Outubro.  

Tratamento pré-semeadura: Beneficiamento com martelo, escarificação mecânica e 

embebição em água por 48 horas.  

Dormência: Tegumento duro, física.  

Germinação: Média. Início da germinação de 8 a 15 dias. 

Produção da muda: Crescimento moderado, apta para o plantio aos 7 meses. 

 

9 - Caesalpinia ferrea var. leiostachya (CAESALPINIACEAE), pau-ferro 

Morfologia: Árvore de 10 m, tronco ereto, com riditoma, coloração cinza, copa 

ramificada, inflorescência em cachos terminais, corola amarela, digitaliforme, folhas 

compostas, bordo liso, folíolos oblongos, bipinada, florescimento de novembro a fevereiro, 

fruto legume negro septado, indeiscente, sementes pretas, lisas e duras.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 - Talhão Central).  

Época de coleta: Novembro. 

Tratamento pré-semeadura: Beneficiamento com martelo, escarificação mecânica e 

embebição em água por 48 horas.  

Dormência: Tegumento duro, física.  

Germinação: Boa. Início de 30 a 50 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento rápido, apta para o plantio aos 4 meses. 

 

10 - Calophyllum brasiliensis (GUTTIFERAE), guanandi 

Morfologia: Árvore de 15 m, tronco com casca rugosa-sulcada, copa densa, 

perenifólia, folhas simples, opostas, lanceoladas, coriáceas, sem estípulas, glabras, flores 

reunidas em racemos ou panícolas, corola branca, fruto drupa, verde, semente, creme, clara, 

endosperma abundante.  

Florescimento de setembro a novembro.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 - Talhão Central).  

Época de coleta: Junho.  

Tratamento pré-semeadura: Semeadura direta.  

Dormência: Não constatada.  

Germinação: Boa. Lenta, inicia-se de 40 a 60 dias.  

Produção da muda: Crescimento moderado, apta para o plantio aos 5 meses. 
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11 - Cenostigma sp. (CAESALPINIACEAE), Legum.1, pau-preto 

Morfologia: Arbusto com 3 m, copa em dicásio, perenifólia, folhas compostas, 

alternas, paripinadas, folíolos em 6-10, herbáceos, glabros, inflorescência em rácemos 

terminais, corola amarela, fruto tipo legume, deiscente, com 2-5 sementes, deltóides, planas, 

marrom-claras.  

Florescimento durante todo o ano, mas com concentração de agosto a outubro.  

Local de coleta: Serra do Periperi (Área 5 - Encosta Leste).  

Época de coleta: Junho.  

Tratamento pré-semeadura: Embebição em água por 24 horas.  

Dormência: Não constatada.  

Germinação: Boa. Início aos 4 dias, estendendo-se aos 7 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento rápido, pronta para o plantio aos 3 meses. 

 

12 - Copaiba langsdorffii (CAESALPINIACEAE), copaíba 

Morfologia: Árvore 8 m, tronco com descamamento, copa alta densa, semidecídua, 

folhas compostas pinatífidas, paripenadas, folíolos alternos ligeiramente opostos, glabros, 

inflorescência em panículas, corola branca, fruto tipo folículo, deiscente, monospérmico, 

semente negra, reniforme, hilo branco, com arilo amarelo.  

Florescimento de dezembro a março.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 - Talhão Central).  

Época de coleta: Agosto.  

Tratamento pré-semeadura: Embebição em água por 48 horas.  

Dormência: Não constatada.  

Germinação: Média. A emergência inicia-se aos 20 dias, prolongando-se até 40 dias.  

Produção da muda: Crescimento moderado, apta para o plantio aos 5 meses. 

 

13 - Enterolobium contortisiliquum (MIMOSACEAE), tamburil 

Morfologia: Árvore de 10 m, tronco liso, semidecídua, copa aberta, folhas 

recompostas, inflorescência em capítulos axilares, estames compridos de cor branca, fruto 

legume contorcido, indeiscente, negro, liso, brilhante, com 6-12 sementes.  

Florescimento: setembro a novembro.  

Local de coleta: Bebedouro da Onça (Área 1 – Bebedouro da Onça).  

Época de coleta: Julho.  
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Tratamento pré-semeadura: Extração da semente do fruto, escarificação mecânica e 

embebição em água por 48 horas.  

Dormência: Não constatada.  

Germinação: Alta e uniforme, início de 10 a 20 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento rápido. Apta para plantio aos 80 dias. 

 

14 - Enterolobium schomburgkii (MIMOSACEAE), tamburil 

Morfologia: Árvore de 12 m, tronco com casca rugosa e descamamento em placas, 

semidecídua, folhas recompostas, inflorescência em capítulos axilares, estames compridos e 

brancos, fruto legume contorcido, indeiscente, superfície rugosa, marrom-escura, com 12-18 

sementes.  

Florescimento de setembro a outubro.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 - Talhão Central).  

Época de coleta: Julho.  

Tratamento pré-semeadura: Extração da semente do fruto, escarificação mecânica e 

embebição em água por 48 horas.  

Dormência: Não constatada.  

Germinação: Boa. Uniforme, início de 10 a 15 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento rápido. Apta para o plantio aos 70 dias. 

 

15 - Erythrina speciosa (FABACEAE), eritrina, mulungu 

Morfologia: Árvore de 4 m, tronco e ramos com espinhos, decídua, pioneira, folhas 

compostas, trifolioladas, herbáceas, flores em cachos terminais, corola tubulosa simpétala 

vermelha, fruto legume, deiscente, marrom quando maduro com 8-14 sementes, reniformes, 

hilo branco, marrons rajadas, duras.  

Local de coleta: Serra do Periperi (Área 2 - Encosta Oeste).  

Época de coleta: Novembro.  

Tratamento pré-semeadura: escarificação mecânica e embebição em água por 48 

horas. 

Dormência: Tegumento duro impermeável à água.  

Germinação: Boa. Inicia-se de 10 a 20 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento rápido. Apta para o plantio aos 3 meses. 
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16 - Goniorrhachis marginata (CAESALPINIACEAE), itapicuru 

Morfologia: Árvore de 10 m, tronco com casca rugosa e descamante, copa compacta e 

globosa, perenifólia, folhas compostas, dois pares de folíolos, membranosos-coriáceos, 

glabros, flores em espigas, raque quadrangular, corola branca perfumada, fruto legume plano, 

amarelo, sementes planas elípticas, marrons.  

Florescimento de janeiro a março.  

Local de coleta: Bebedouro da Onça (Área 1 – Bebedouro da Onça).  

Época de coleta: Julho.  

Tratamento pré-semeadura: Embebição em água, 24 horas.  

Dormência: Não constatada.  

Germinação: Alta, inicia aos 8 dias até os 15 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento moderado. A muda está pronta para o plantio 

aos 6 meses. 

 

17 - Hymenaea courbaril var. stilbocarpa (CAESALPINIACEAE), jatobá 

Morfologia: Árvore de 6 m, semidecídua, tronco ereto, copa aberta, folhas compostas 

de dois folíolos, brilhantes, lanceolados, pecíolo fino, glabros, flores em cachos, corola 

branca, sépalas marrons, estames acima da corola, fruto legume, indeiscente, negro, brilhante, 

mesocarpo farináceo, comestível, sementes, ovais, marrons, duras.  

Florescimento de outubro a dezembro.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 – Talhão Central).  

Época de coleta: Agosto  

Tratamento pré-semeadura: Quebra do fruto, escarificação mecânica e embebição em 

água por 48 horas.  

Dormência: Tegumento impermeável à água.  

Germinação: Alta, início aos 12 dias até os 20 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento rápido, apta para o campo aos 3 meses. 

  

18 - Hymenaea stigonocarpa (CAESALPINIACEAE), jatobá 

Morfologia: Arbusto 3,5 m, tronco com casca fina, folhas compostas, dois folíolos, 

glabros, coriáceos, obovados, bordo inteiro, pecíolo grosso, flores em cachos, corola creme 
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clara, fruto legume, seco, indeiscente, marrom, mesocarpo farináceo comestível, sementes 

arredondadas, duras, marrons.  

Florescimento de dezembro a fevereiro.  

Local de coleta: Serra do Periperi (Área 5 - Cumeada Leste).  

Época de coleta: Agosto.  

Tratamento pré-semeadura: Quebra do fruto, escarificação mecânica e embebição em 

água por 48 horas.  

Dormência: Tegumento impermeável à água.  

Germinação: Alta, rápida e homogênea, inicia-se aos 15 dias prolongando-se até os 25 

dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento rápido, apta para o plantio aos 3 meses. 

 

19 - Inga edulis (MIMOSACEAE), ingá 

Morfologia: Árvore de 6 m, tronco claro, liso, copa baixa e densa, pernifólia, folhas 

compostas, paripinadas, folíolos discolores, glabros, coriáceos, bordo ondulado, ráquis com 

extensões, flores reunidas em espigas axilares, poliestaminadas, fruto legume, estriado e 

comprido, verde, semente negras com arilo adocicado e comestível.  

Florescimento de outubro a janeiro.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 - Talhão Central).  

Época de coleta: Maio.  

Tratamento pré-semeadura: Embebição em água por 24 horas.  

Dormência: Não constatada.  

Germinação: Alta, rápida, emergência em 7 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento rápido, pronta para o plantio em 3 meses. 

 

20 - Jacaranda puberula (BIGNONIACEAE), jacarandá, carobinha 

Morfologia: Arbusto 2-3 m, ramificado devido à regeneração natural do local, folhas 

compostas bipinadas, folíolos glabros, lisos, inflorescência terminal em panículas, corola 

digitaliforme, vistosa, lilás.  

Florescimento de agosto a novembro, fruto tipo sílica, deiscente, com sementes 

membranáceas planadoras.  

Local de coleta: Serra do Periperi (Área 5 - Encosta Leste).  

Época de coleta: Novembro  
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Tratamento pré- semeadura: Semeadura direta, sem tratamento.  

Dormência: Não apresenta.  

Germinação: Boa, rápida. Inicia-se aos 8 dias, prolongando-se até os 20 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento médio. Apta para o plantio definitivo aos 4 

meses. 

  

21 - Jatropha sp. (EUPHORBIACEAE), jatropha, cansanção 

Morfologia: Arbusto 2,5 m (pode chegar a 8 m), lactescente, urticante, tronco 

ramificado, liso, folhas simples, longas, pecioladas, com 3-5 lobos, alternas, inflorescência em 

dicásios, corola branca, fruto tipo cápsula trilocular, indeiscente, dura, contendo 1-3 sementes, 

planas, negras.  

Local de coleta: Serra do Periperi (Área 2 - Encosta Oeste).  

Época de coleta: Julho.  

Tratamento pré-semeadura: Retirada do fruto e semeadura direta.  

Dormência: Não constatada.  

Germinação: Boa, apesar de demorar 25 dias para emergir.  

Produção da muda: Desenvolvimento rápido, apta para o plantio aos 2 meses. 

 

22 - Kielmeyera sp. (GUTTIFERAE), rosa-do-campo 

Morfologia: Arvoreta de 2-3 m, tronco tortuoso, ramificado, com casca rugosa e 

fissurada, decídua, folhas simples, verticiladas, subcoriáceas, nervura central saliente, 

espatuladas, inflorescência em rácemos terminais, corola róseo-clara, fruto cápsula deiscente 

trivalvar, sementes com extensão alar.  

Florescimento de fevereiro a abril.  

Local de coleta: Serra do Periperi (Área 5 - Cumeada Leste).  

Época de coleta: Novembro.  

Tratamento pré-semeadura: Semeadura direta.  

Dormência: Morfológica, devido ao embrião ser rudimentar.  

Germinação: Baixa e lenta. Início aos 3 meses.  

Produção da muda: Desenvolvimento bastante lento. Apta para o plantio aos 12 meses. 

 

23 - Machaerium sp. (FABACEAE), caboclo 
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Morfologia: Árvore de 5 m, apresenta tronco com descamamento, copa densa, 

ramificada, folhas compostas imparipenadas, 4 a 6 pares de folíolos, glabros, ápice cuspidado, 

inflorescência em panícolas, corola branca, fruto tipo sâmara monospérmico, semente 

reniforme marrom.  

Florescimento de fevereiro a maio.  

Local de coleta: Serra do Periperi (Área 5 - Encosta Leste).  

Época de coleta: Novembro.  

Tratamento pré-semeadura: Retirada da sâmara, embebição em água por 48 horas.  

Dormência: Provável dormência morfológica devido à formação rudimentar do 

embrião.  

Germinação: Baixa. Lenta, inicia-se aos 35 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento lento, apta para o plantio aos 7 meses. 

  

24 - Myrcianthes pungens (MYRTACEAE), guabirobaçu 

Morfologia: Arbusto de 3 m, copa perenifólia, folhas simples, opostas, ápice 

cuspidado, limbo com nervura marginal, glabro e inteiro. Flores solitárias poliestaminadas, 

vistosas, fruto tipo drupa globosa, com 1-2 sementes, mesocarpo comestível, semente marrom 

clara redonda.  

Florescimento de outubro a novembro.  

Local de coleta: Bebedouro da Onça (Área 1 – Bebedouro da Onça).  

Época de coleta: Janeiro.  

Tratamento pré-semeadura: Despolpamento e plantio direto.  

Dormência: Não constatada.  

Germinação: Média. Início de 30 a 40 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento lento. Apta para o plantio definitivo aos 8 

meses. 

 

25 - Ocotea sp. (LAURACEAE), pixuri 

Morfologia: Árvore de 8 m, crescimento ereto, copa alta, heliófita, folhas glabras, 

bordo inteiro, alternas, inflorescência em panícolas, fruto tipo glande composto de cúpula e 

aquênio, coloração verde, sementes cremes claras. Embrião pequeno, frágil, localizado na 

base da semente.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 – Talhão Central).  
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Época de coleta: Outubro.  

Tratamento pré-semeadura: Sem tratamento.  

Dormência: Não apresentou.  

Germinação: Boa, 40 dias para germinar. Continua até 60 dias após semeadura. 

Produção da muda: 120 dias após germinação está apta para o plantio, com 30 cm de 

altura. 

26 - Ormosia arborea (FABACEAE), olho-de-cabra 

Morfologia: Árvore de 12 m, tronco áspero cinza-amarronzado, ereto, copa 

ramificada, semidecídua, heliófita, folhas compostas imparipenadas, folíolos coriáceos, 

glabros, lisos, inflorescência em cachos terminais, corola rósea, fruto folículo com 1-2 

sementes, cor vermelha alaranjada e preta.  

Florescimento de outubro a novembro.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 - Talhão Central).  

Época de coleta: Novembro  

Tratamento pré-semeadura: Escarificação mecânica e embebição em água por 48 

horas.  

Dormência: Tegumento duro, física.  

Germinação: Boa. Início aos 20 dias, prolongando-se até os 50 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento lento. Apta para o plantio definitivo aos 7 

meses. 

 

27 - Ouratea spectabilis (OCHNACEAE), ouratea 

Morfologia: Arvoreta com 3 m, tronco rugoso, perenifólia, copa rala, folhas simples, 

disposição em espiral, coriáceas, bordo serrado, nervura principal saliente, inflorescência em 

panícolas, terminais, corola amarela, fruto drupa negra sobre receptáculo intumescido 

vermelho.  

Florescimento de agosto a setembro.  

Local de coleta: Serra do Periperi (Área 4 - Talhão Central).  

Época de coleta: Outubro.  

Tratamento pré-semeadura: Semeadura direta.  

Dormência: Não constatada.  

Germinação: Baixa. Início em 3 semanas.  

Produção da muda: Desenvolvimento lento. Pronta para o plantio aos 5 meses. 
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28 - Piptadenia gonoacantha (MIMOSACEAE), jacaré 

Morfologia: Arbusto com 2,5 m, perenifólia, espinhento, ramos com extensões alares, 

folhas recompostas, inflorescência em espiga terminal, corola amarelo pálida, fruto tipo 

legume, deiscente, marrom pálido, com 3-6 sementes.  

Florescimento de outubro a janeiro.  

Local de coleta: Serra do Peripieri (Área 2 - Encosta Oeste).  

Época de coleta: Setembro.  

Tratamento pré-semeadura: Embebição em água por 24 horas.  

Dormência: Não constatada.  

Germinação: Boa. Abundante. Inicia de 5 a 10 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento rápido, indo para o campo aos 3 meses. 

 

29 - Platypodium elegans (FABACEAE), jacarandá-branco 

Morfologia: Árvore de 12 m, tronco sulcado, copa densa, semidecídua, folhas 

compostas, paripenadas com 10 – 20 folíolos, herbáceos, glabros, flores em cachos, corola 

amarela, vistosa, frutos tipo sâmara, sementes reniformes, enrrugadas, marrons.  

Florescimento de setembro a novembro.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 - Talhão Central).  

Época de coleta: Novembro  

Tratamento pré-semeadura: Retirada da semente da sâmara e embebição em água por 

48 horas.  

Dormência: Não constatada.  

Germinação: Média. Início da emergência de 15 a 25 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento lento. Pronta para o plantio aos 8 meses. 

  

30 - Prosopsi juliflora (MIMOSACEAE), algaroba 

Morfologia: Árvore de 5 m, tronco tortuoso, copa ramificada, folhas compostas, 

verdes claras, planta xerófita, fruto legume amarelo, septado, indeiscente, sementes marrons, 

duras, florescimento de novembro a fevereiro, espigas terminais.  

Local de coleta: Cascalheira da BR-116 (Área2 - Cumeada Oeste).  

Época de coleta: Junho.  

Tratamento pré-semeadura: Beneficiamento e embebição em água por 48 horas.  



67 

 

Dormência: Tegumento duro, física.  

Germinação: Média, 30 dias após a semeadura.  

Produção da muda: 90 dias após a germinação. Rápido desenvolvimento. 

 

31 - Schinopsis brasiliensis (ANACARDIACEAE), braúna 

Morfologia: Árvore de 7 m, tronco ereto, casca espessa, copa ramificada, provida de 

espinhos, folhas compostas pinadas, folíolos subcoriáceos, 8 –10 folíolos, panícolas terminais, 

fruto tipo sâmara alada.  

Florescimento em março.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 – Talhão Central).  

Época de coleta: Outubro.  

Tratamento pré-semeadura: embebição em água por 48 horas.  

Dormência: Não apresentou.  

Germinação: Média, não uniforme. Início aos 30 dias, prolongando-se até 60 dias após 

semeadura.  

Produção da muda: Crescimento lento. Apta para o plantio aos 180 dias. 

 

32 - Seguieria langsdorffii (PHYTOLACCACEAE), seguieria 

Morfologia: Árvore de 4 m, tronco espinhento, semidecídua, copa alta, folhas simples, 

alternas, coriáceas, ápice retuso, bordo inteiro, inflorescência em rácemos terminais e axilares, 

fruto tipo sâmara monospérmica, semente esférica, negra, brilhante.  

Florescimento de setembro a outubro.  

Local de coleta: Serra do Periperi (Área 2 - Encosta Oeste).  

Época de coleta: Maio.  

Tratamento pré-semeadura: Retirada das sementes da sâmara, embebição em água por 

48 horas.  

Dormência: Tegumento impermeável à água.  

Germinação: Baixa. Inicia de 10 a 30 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento das mudas é moderado, podendo efetuar o 

plantio aos 5 meses. 

  

33 – Sparattosperma leucanthum (BIGNONIACEAE), ipê-branco 
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Morfologia: Árvore de 8 m, semidecídua, pioneira, tronco estriado com sulcos, 

apresentando descamamento, folhas compostas, digitadas, com 5 folíolos, bordo ondulado, 

longo pecioladas, flores reunidas em cachos terminais, corola branca com estrias róseas, 

digitaliforme, bordos recortados, fruto sílica com 15-20 cm, sementes com extensões alares.  

Florescimento de janeiro a março.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 - Talhão Central).  

Época de coleta: Setembro.  

Tratamento pré-semeadura: Semeadura direta.  

Dormência: Provável causa morfológica, devido ao embrião ser rudimentar.  

Germinação: Baixa. Lenta, a emergência ocorre a partir dos 30 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento lento. Pronta para o plantio aos 9 meses. 

 

34 - Swartzia macrostachya (CAESALPINIACEAE), grão-de-burro 

Morfologia: Árvore de 6 m, tronco ereto, casca apresenta rachaduras, copa ramificada, 

densa, folhas compostas, pinadas com folíolos glabros na face adaxial e tomentosos na 

abaxila, em número de 7-17, flores em rácemos terminais, corola branca, fruto legume 

drupáceo com arilo amarelo, com 1-3 sementes.  

Florescimento de setembro a janeiro.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 - Talhão Central).  

Época de coleta: Novembro  

Tratamento pré-semeadura: Semeadura direta.  

Dormência: Não apresenta. A viabilidade da semente é curta, não sendo superior a 30 

dias.  

Germinação: Boa, iniciando-se aos 20 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento lento. Apta para o plantio aos 8 meses. 

 

35 - Tabebuia chrysotricha (BIGNONIACEAE), ipê-cascudo 

Morfologia: Árvore de 6 m, tronco com casca grossa e sulcada, copa ramificada, 

aberta, folhas compostas palmadas com 5 folíolos, pubescentes, ásperos, coriáceos, face 

abaxial mais clara, inflorescência em panícolas terminais, corola digitaliforme, amarela, fruto 

sílica alongada pubescente, sementes aladas planadoras. 

Florescimento de agosto a novembro.  

Local de coleta: Serra do Periperi (Área 5 - Cumeada Leste).  
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Época de coleta: Novembro.  

Tratamento pré-semeadura: Semeadura direta.  

Dormência: Não apresentou.  

Germinação: Média. Início de 14 dias a 30 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento moderado, apta para o plantio aos 5 meses. 

  

 

 

 

36 - Vochysia tucanorum (VOCHYSIACEAE), pau-de-tucano, pau-doce 

Morfologia: Árvore de 5 m, tronco levemente rugoso cinza, folhas simples opostas 

verticiladas, sem estípulas, glabras, inflorescência em cachos, corola amarela, lingulada, 

frutos tipo cápsula deiscente, 4 lóculos, sementes com extensão alar membranácea.  

Florescimento de novembro a março.  

Local de coleta: Serra do Periperi (Área 5 - Encosta Leste).  

Época de coleta: Novembro.  

Tratamento pré-semeadura: Semeadura direta.  

Dormência: Não apresentou.  

Germinação: Baixa, lenta, com início aos 40 dias.  

Produção da muda: Crescimento lento, apta para o plantio aos 10 meses. 

 

37 - Ximenia americana (OLACACEAE), ameixa-do-brasil 

Morfologia: Arbusto de 3 m, folhas opostas, simples, com células silificadas na face 

abaxial, flores pequenas, hermafroditas, fruto drupa, comestível, sementes ricas em óleo.  

Florescimento em novembro.  

Local de coleta: Poço Escuro (Área 4 – Talhão Central).  

Época de coleta: Maio.  

Tratamento pré-semeadura: Embebição em água por 24 horas.  

Dormência: Não apresentou.  

Germinação: Baixa, 50 dias após semeadura.  

Produção da muda: 150 dias. Crescimento lento. 

 

38 - Zizyphus joazeiro (RHAMNACEAE), juá 
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Morfologia: Árvore de 5 m, tronco curto, perenifólia, ramos espinhentos, folhas largo-

elípticas, tripalminérvias, subcoriáceas, bordo dentado, flores pequenas reunidas em dicásios, 

corola amarelo pálida, sépalas coriáceas, fruto tipo drupa, amarelo, mesocarpo doce e 

comestível, sementes com endocarpo duro.  

Florescimento de novembro a dezembro.  

Local de coleta: Serra do Periperi (Área 2 - Encosta Oeste).  

Época de coleta: Junho.  

Tratamento pré-semeadura: Despolpamento e plantio.  

Dormência: Física, devido à impermeabilidade do endocarpo.  

Germinação: Baixa e lenta, com início aos 90 dias.  

Produção da muda: Desenvolvimento lento, apta para o plantio definitivo aos 9 meses. 

 

9. Análise dos Reflorestamentos 

 

No Parque Municipal da Serra do Periperi, existem algumas áreas que foram 

revegetadas com espécies nativas e outras com espécies exóticas. São elas: 

1 – Área do Bosque de Eucalipto nas proximidades do Bairro Nossa Senhora Aparecida - 

Coordenadas geográficas: Lat 24° 0300721, UTM 8359000 e altitude de 1059 m acima do 

nível do mar. Esta área foi revegetada com várias espécies de eucalipto no meio da década de 

1980 com o objetivo de evitar o crescimento populacional nas imediações. O objetivo foi 

alcançado, apesar das pressões provocadas pela população de bairros vizinhos, com a retirada 

da madeira. 
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Figura 26. Bosque de Eucalipto no Bairro Nossa Senhora Aparecida. 

 

2 – Cascalheira da Rio-Bahia – Coordenadas Geográficas: Lat 24° 0301915, UTM 8359445 e 

altitude de 1070 m acima do nível do mar. Nesta área, há árvores exóticas (Eucalyptus spp.) e 

arbustos. Alguns trechos têm solo sem cobertura vegetal. 

 

 
   

Figura 27. Cascalheira da Rio-Bahia. 

   

3 – Área de 40 ha que iniciou sua revegetação entre 1998 e 2002, com espécies nativas da 

Mata Estacional Semidecidual Montana do município de Vitória da Conquista, cuja área 

revegetada tem 5 ha.  
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4 – Cascalheira da Conquistinha – Coordenadas Geográficas: Lat 24° 0303475, UTM 

8359049 e altitude de 1000 m acima do nível do mar. Essa é uma área pequena com 4 ha, 

onde 1 ha foi revegetado com espécies nativas da Mata Estacional local. 

 

 

Figura 28. Cascalheira Conquistinha. 

 

5 – Borda do Poço Escuro Lado Oeste – Coordenadas Geográficas: Lat 23° 0302347, UTM 

8359125 e altitude de 1020 m acima do nível do mar. Essa borda tem uma área de 15 ha 

revegetada com espécies nativas da Mata Estacional Semidecidual Montana. Atualmente, esta 

área possui trechos com vegetação arbórea, arbustiva, vegetação em regeneração e alguns 

trechos com gramíneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Poço Escuro. 
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10. O Herbário Sertão da Ressaca 

 

O Herbário Sertão da Ressaca é um espaço sob a tutela da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Vitória da Conquista (SEMMA) e localiza-se numa área do Parque 

Municipal da Serra do Periperi, lat 24° 0302267, UTM 8359125. 

No Herbário, encontra-se cerca de 400 exsicatas de material botânico coletado no 

Parque Municipal da Serra do Periperi. O levantamento florístico do Parque Municipal da 

Serra do Periperi iniciou-se no ano de 2000. Algumas amostras de material botânico foram 

coletadas e identificadas até o nível de espécie, algumas em nível de família e outras 

aguardam identificação. 

Figura 30. Exsicata de material botânico do Parque Municipal da Serra do Periperi.  

 

Além disso, no Herbário desenvolve-se a produção de mudas de árvores nativas. As 

mudas produzidas são destinadas a recuperação de áreas degradadas no Parque Municipal da 

Serra do Periperi e de outras áreas do município de Vitória da Conquista. 

Atualmente, há cerca de 12.000 mudas de árvores nativas, além de algumas exóticas, 

dando ênfase às espécies de ocorrência na Serra do Periperi. 
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Figura 31. Viveiro do Herbário Sertão da Ressaca.   

Ainda no herbário vem sendo realizada a reprodução do Melocactus conoideus, uma 

espécie de cacto conhecido popularmente como cabeça-de-frade, endêmico do Município de 

Vitória da Conquista – BA, de ocorrência na serra do Periperi e que se encontra ameaçado de 

extinção. 

 

 

Figura 32. Produção de mudas de Melocactus conoideus. 

 

 

Por se localizar em uma área estratégica, onde pode-se ter acesso tanto à mata do poço 

escuro quanto ao alto da Serra do Periperi, o Herbário Sertão da Ressaca tornou-se também 
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um local de observação e estudo botânico. Constantemente recebe-se a visita de 

pesquisadores, profissionais e estudantes de diversos cursos como Engenharia Agronômica, 

Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Biologia e Técnico em Meio Ambiente para 

aulas práticas ou estágio curricular. 

 

Tabela 19. Relação das espécies reproduzidas no Herbário Sertão da Ressaca 

Nome comum Nome científico 

Abarema Abarema jupunba 

Amora Morus nigra 

Anjico Piptadenia sp. 

Aroeira pimenta Schinus terebinthifolius 

Aroeira salsa Schinus molle 

Azeitona da terra Vitex megapotamica 

Cabeça de Frade Melocactus conoideus 

Carobinha Jacaranda puberula 

Castanha do Maranhão Bombacopsis glabra 

Copaíba Copaifera langsdorffii 

Flamboyant Delonix regia 

Guapuruvu Schizolobium parahyba 

Ingá-cabeludo Affonsea bullata 

Ingá-de-metro Inga edulis 

Ipê-amarelo Tabebuia sp. 

Ipê-rosa Tabebuia sp. 

Ipezinho Tecoma stans 

Jaca Artocarpus heterophyllus 

Jacarandá-mimoso Jacaranda mimosifolia 

Jamelão Syzygium cumini 

Jatobá Hymenaea stigonocarpa 

Madeira-Nova Pterogyne nitens 

Moringa Moringa oleifera Lam 

Mulungu Erythrina velutina 

Mulungu-do-litoral Erythrina speciosa 

Oiti Licania tomentosa 

Olho-de-cabra Ormosia arborea 

Tamburil Enterolobium contortisiliquum 

Paineira Chorisia speciosa 

Pau-Brasil Caesalpinia echinata 

Pau-ferro Caesalpinia ferrea 

Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha 

Pitanga Eugenia uniflora 

Quaresmeira Tibouchina granulosa 

Sansão-do-campo Mimosa caesalpiniaefolia 

Sete-cascas Samanea tubulosa 

Sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 

Sombreiro Clitoria fairchildiana 

Tamboril-Bravo Peltophorum dubium 

Umburana Amburana cearensis 
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11. Situação Fundiária 

 

O Parque Municipal da Serra do Periperi passou por quatro importantes marcos 

temporais no que se refere à preservação. Criado em 1996, por meio do decreto municipal nº. 

8695/96, com uma área de 500 ha acima da cota de 1000 m de altitude. Sua ampliação para 

1000 ha ocorreu em 1998, mediante decreto municipal nº. 9328/98, incluindo a Reserva do 

Poço Escuro. Em 1999, através do decreto municipal nº. 9480/99, os atuais 1.300 ha de matas 

foram tombados como Área de Preservação Ambiental e, em 2007, por meio da Lei municipal 

nº. 1410/2007, foi elevada à categoria de Unidade de Conservação. 

Ocorre, todavia, que as áreas particulares dentro do perímetro do Parque não foram 

efetivamente desapropriadas, de forma que diversas investidas de loteamento e supressão 

vegetal foram e permanecem sendo feitas na Serra. Cita-se, por exemplo, processo de 

loteamento no bairro Bateias, bem como ocupações irregulares nos bairros Nova Cidade, 

Cidade Maravilhosa e povoado de Batalha. 

As tabelas a seguir dizem respeito a levantamento fundiário realizado no âmbito da 

proposta de Plano de Manejo concluído em 2008 e que necessita de mais pesquisas para 

novos dados. 

 
Tabela 20. Levantamento fundiário das terras públicas do Parque Municipal da Serra do Periperi  

Denominação Área (m
2
) Situação Decreto Documentação 

Fazenda Olho 

D’Água 

600.000 Desapropriação Dec. Nº 2.391/85 Escritura Livro 59-A, fls.130v 

a 132 (2º Ofício) 

Alto do 

Cruzeiro 

4.700 Desapropriação Dec. Nº 5.967/90 Escritura R. 3-21.886 

Camping 36.380 Doação  Escritura (1º Ofício) Livro 

128, fls. 4/5 

Margens do 

Córrego Sujo 

37.264 Desapropriação Dec. Nº 706/74 Escritura Livro 16-A, fls. 54V 

a 56 (2º Ofício) 

Serra do 

Cruzeiro 

10.000 Permuta Lei Nº 233/81 Escritura Livro 41-A, fls. 144 

a 145v (2º Ofício) 

Alto da Serra do 

Cruzeiro 

10.400 Permuta Lei Nº 244/81 Escritura Livro 193 (2º Ofício) 

41, fls. 192 a 

Alto da Serra do 

Periperi 

378.145 Desapropriação Dec. Nº 2.242/85 Escritura Livro 59-A, fls. 54 a 

56 (2º Ofício) 

Alto da Serra do 

Periperi 

720 Desapropriação Dec. Nº 2.882/85 Escritura Livro 62-A, fls.163v 

a 164v (2º Ofício) 

Parte da 

Fazenda Ouro 

Preto 

33.942 Desapropriação Dec. Nº 3.857/87 Escritura Livro 192-A, fls. 

186v a 187v (1º Ofício) 

Terreno na 90.000 Desapropriação Dec. Nº Escritura Livro 230, fls. 4v a 
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Estrada da Pedra 

Branca 

(Pombal) 

3.951/87 6v (1º Ofício) 

Terreno na Rua 

Bela Vista 

11.110 Desapropriação Dec. Nº 4.137/87 Escritura Livro 220, fls. 142 a 

143v (1º Ofício) 

Área na Fazenda 

Choça 

450 Doação  Escritura Livro, fls.(1167 

Ofício) 

Área 

remanescente 

da Fazenda 

Floresta 

350.000 Desapropriação Dec. Nº 

7.007/92
1
 

Escritura Livro 44 (3º Ofício) 

20, fls. 42v a 44 (3º Ofício) 

Fazenda Lisboa 446.959 Adquirida Dec. Nº 1.853/84
2
 Escritura Livro 57- A, fls. 4 a 

5v (2º Ofício) 

Terreno na 

Avenida 

Antônio 

Nascimento 

5.084 Doação  Escritura Livro 62- A, fls. 173 

a 173 

Terreno na 

Estrada da 

Lagoa João 

Gomes 

140.000 Adquirida Dec. Nº 

6.249/91 

Escritura Livro 16, fls. 19 a 20 

(3º Ofício) 

Fazenda Bela 

Vista da Serra 

3.710.994 Desapropriação Dec. Nº 

12.06.92 

Tabelionato de Notas do 3º 

Ofício, Livro 25, fls. 198a 

199v. 
(1)- Altera o Decreto Nº 6.217/91. 

(2)- Segundo o Laudo de Avaliação de Bens Imóveis Pertencentes ao Munícipio, a área é de 482.500,00 m
2
. 

 

 
Tabela 21. Levantamento fundiário das terras particulares do Parque Municipal da Serra do Periperi 

DENOMINAÇÃO ÁREA (m
2
) DOCUMENTAÇÃO 

MOVESA, motores e 

Veículos do Nordeste S/A 

105.467,5 Cartório de Reg. de imóveis e hipotecas 2º 

ofício, Mat.: 11.055 (21.12.97) 

Bahia Sul Construtora e 

Incorporadora Ltda. 

239.540,5 Tabelionato de Notas do 1º Ofício, Livro 251, 

fls. 56/57v (26.01.89) 

Aliomar Coelho dos Santos 950.000 Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 

do 1º ofício, R1-7219, Livro 2v-1, fls. 85 

(12.01.81) 

Mário Oliveira Ladeia 101.470 Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 

do 2º ofício, Mat.: 2.083 (14.04.77) 

Jaldo Jabur 193.600 Tabelionato de Notas do 3º Ofício, Livro 001, 

fls. 124v/125 (22.11.94) 

Jaldo Jabur 600.000 Tabelionato de Notas do 3º Ofício, Livro 001, 

fls. 56/57v (21.12.93) 

Kleber Guedes Medrado et 

Al 

962.800 Tabelionato de Notas do 3º Ofício, Livro 001, 

fls. 66v/67 (28.01.94) 

Edilce Figueira Brito 51.378 Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 

do 2º ofício, Mat.: 7.220 (20.08.82) 

Loteamento Jardim das 

Candeias Ltda. 

220.000 Tabelionato de Notas do 1º Ofício, Livro 236, 

fls. 198/199 (06.07.88) 

Nélson Costa dos Santos   

Empreiteira de Construção 

Civil Ituaçu Ltda. 

309.940 Termo de Aforamento da Igreja nº 5.997, 

Livro 23, fl. 140 (05.04.95) 

Edilando Alves de Souza 21.780 Tabelionato de Notas do 2º Ofício, Livro 17, 

fls. 181v/182 (17.04.96) 
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Conquistadora Conquista 

Materiais de Construção 

Ltda. 

61.182 Tabelionato de Notas do 1º Ofício, Livro 310, 

fl. 105 

Nélson Costa dos Santos 6.810.000 Tabelionato de Notas do 1º Ofício, Livro 22, 

fl. 98v (17.11.88) 

José Menezes Rocha 220.000 Tabelionato de Notas do 1º Ofício, Livro 142, 

fls. 162v (01.08.80) 

 

12. Zona de Amortecimento do Parque Municipal da Serra do Periperi 

 

A zona de amortecimento (ZA) do PMSP foi definida de acordo com o Artigo 25 da 

Lei Nº. 9.985 de 18 de julho de 2000, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), conforme transcrição abaixo: 

Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção 

Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir 

uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores 

ecológicos. 

§ 1º O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá 

normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos 

da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma 

unidade de conservação. 

§ 2º Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos 

e as respectivas normas de que trata o § 1º poderão ser definidas no 

ato de criação da unidade ou posteriormente. 

 

Esta mesma lei, em seu artigo 2º, inciso XVIII, estabelece que a ZA é “o 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”. Para 

atingir este objetivo, os limites da ZA do PMSP foram estabelecidos considerando-se as 

atividades exercidas no entorno e as características ambientais da região.  

Fato relevante a se registrar é que o Parque Municipal da Serra do Periperi é uma 

Unidade de Conservação localizada em área limítrofe entre a zona urbana e a zona rural de 

Vitória da Conquista/BA. Assim sendo, a zona de amortecimento na área urbana do Parque 

conflita com as mesmas coordenadas do Parque, tendo em vista disposto no Parágrafo único 

do Art. 49 da Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação: 

Art. 49. A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção 

Integral é considerada zona rural, para os efeitos legais. 

Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de 

conservação de que trata este artigo, uma vez definida formalmente, 

não pode ser transformada em zona urbana. 

 

Nessa área, o órgão responsável pela aplicação da Política Municipal de Meio 

Ambiente fiscalizará as atividades humanas, eliminando ou ao menos mitigando todo e 

qualquer impacto direto e indireto ao PMSP. Por já se tratar de área urbana um grande 
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perímetro do Parque, os esforços se direcionarão ao controle da expansão urbana, bem como a 

evitar a instalação de indústrias ou atividades poluidoras. Já na área rural, deverá ser evitada, 

salvo em casos especiais, a construção de qualquer tipo de empreendimento ou residência. 
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CAPÍTULO III - MANEJO E DESENVOLVIMENTO 

 

1. Introdução 

 

Manejo é uma série de políticas que guia a atuação da gestão de Unidades de 

Conservação. Este capítulo, portanto, baseado numa análise detalhada do Parque Municipal 

da Serra do Periperi, observando-se fatores ambientais - bióticos e abióticos - e humanos - 

sociais e econômicos -, tem por objetivo estabelecer parâmetros para lidar com os problemas e 

a situação atual identificados pelos dados que constituem os capítulos anteriores. 

Partindo-se daí, tem-se, então, as recomendações de manejo da área, que pretendem 

seu funcionamento harmônico e integrado, como se espera de uma unidade de conservação 

ambiental. Inclui o item “Objetivos de Manejo”, para melhor direcionamento das atitudes de 

intervenção na área. Após a definição destes, procede-se ao Zoneamento, que é a divisão da 

totalidade da área em zonas de manejo específico. Este, por sua vez, é orientado pelos 

Programas, subdivididos em Subprogramas, onde se reúnem as recomendações. 

 

2. Determinação dos Objetivos Específicos do Manejo 

 

 Preservar a diversidade e a riqueza de espécies e o equilíbrio natural da área; 

 Proteger espécies raras, em perigo e ameaçadas de extinção, especialmente o cacto 

Cabeça-de-Frade (Melocactus Conoideus), a Bromélia-Conquistense (Orthophytum 

conquistense) e o Macaco-Prego-do-Peito-Amarelo (Sapajus xanthosternos); 

 Garantir as condições naturais da área para a reprodução das espécies animais e 

vegetais; 

 Manter a área como banco genético, importante para a flora da região; 

 Proteger os sítios históricos e arqueológicos; 

 Fomentar atividades de investigação científica e interpretação e educação ambientais, 

compatíveis com os objetivos do Parque. 

 Levar o público a entender e apreciar o valor do Parque e a perceber a necessidade de 

conservação da natureza; 

 Prover a área de meios necessários e suficientes ao seu bom funcionamento e correto 

desenvolvimento das atividades. 
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3. Zoneamento 

 

Para que sejam alcançados os objetivos deste Plano de Manejo, faz-se necessária a 

divisão do Parque Municipal da Serra do Periperi em zonas, tendo em vista que existem 

características e demandas específicas de cada área, devendo cada uma ser tratada conforme 

suas necessidades. 

Assim sendo, o zoneamento foi realizado de acordo com as zonas características 

definidas no artigo 7º do Decreto Federal nº 84.017 de 21 de setembro de 1979. São as 

seguintes áreas: i) Zona Matriz; ii) Zona de Proteção Específica; iii) Zona de Recuperação; iv) 

Zona de Uso Conflitante; v) Zona de Uso Especial; vi) Zona Cultural, Turística e de Lazer. 

Figura 33. Zoneamento do Parque Municipal da Serra do Periperi. 

 

3.1 Zona Matriz 

 

É aquela que possui o menor grau possível, dentro do contexto geral do Parque, de 

intervenção humana, apresentando o mais elevado estágio de preservação. Funciona como 

matriz de repovoamento de outras zonas, onde já são permitidas atividades humanas 

regulamentadas. Esta Zona é dedicada à proteção integral dos ecossistemas e dos recursos 

genéticos e ao monitoramento ambiental. 
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3.1.1 Objetivo Geral de Manejo 

Proteção integral dos recursos naturais, garantindo o processo evolucionário dos 

ecossistemas. 

 

 3.1.2 Descrição 

Corresponde à porção noroeste da Serra do Periperi, se estendendo desde a estrada da 

Batalha até parte do Bairro Zabelê, acima do Anel Rodoviário. 

 

3.1.3 Objetivos Específicos 

• Proteger, por meio de ações de fiscalização, a flora e a fauna dessa área; 

• Estimular e viabilizar a execução de pesquisa e monitoramento ambiental, com fins 

exclusivamente científicos; 

• Garantir a evolução natural da vegetação em pontos atingidos por queimadas, através 

de ações de fiscalização, monitoramento e programas de educação ambiental 

direcionados às comunidades do entorno. 

 

3.1.4 Normas 

• As atividades humanas permitidas limitam-se à fiscalização e a pesquisas com fins 

exclusivamente científicos; 

• Essas atividades não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais; 

• Não serão permitidas instalações de quaisquer infraestruturas nas partes do Parque 

abrangidas por esta Zona; 

• O deslocamento de pessoas nesta Zona, quando estritamente necessário, será feito 

vagarosa e silenciosamente, não sendo permitido deslocamentos em veículos 

motorizados, observando-se com extremo cuidado os meios e instrumentos utilizados 

para a mínima perturbação ao sossego dos animais; 

• As pesquisas científicas limitam-se àquelas explicitamente aprovadas e autorizadas 

pela Prefeitura de Vitória da Conquista; 

• Considerar-se-á como critério básico para aprovação das pesquisas científicas 

propostas para esta Zona, principalmente aquelas que envolvam coletas que não 

possam ser realizadas em outro local fora da área; 
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• A fiscalização e os pesquisadores autorizados deverão ser advertidos para não 

deixarem resíduos nos locais percorridos; 

• Fica proibida a visitação nesta Zona, exceto aquelas com fins de fiscalização e 

pesquisa científica. 

  

3.2 Zona de Proteção Específica 

 

É aquela em que, tendo em vista características muito peculiares, merece uma política 

diferenciada de proteção. A Reserva Florestal do Poço Escuro (Lat. 14º 50’ 28”, Long. 40º 

50’ 17,7”), situada mais especificamente entre os bairros Guarani e Petrópolis, contém 

espécies da flora e fauna, bem como uma população residente de macacos-prego-do-peito-

amarelo (Cebus apella), saruês (Didelphis albiventris) e macacos-prego (Cebus sp). Nesta 

Reserva, está localizada a nascente do Rio Verruga.  

Com 17 hectares de mata ciliar, a Reserva Florestal do Poço Escuro de Vitória da 

Conquista abriga uma vegetação exuberante e constitui-se praticamente como último 

remanescente de mata de grande porte da zona urbana da cidade. 

 

3.2.1 Objetivo Geral de Manejo 

Preservar os ambientes naturais e os recursos genéticos, facilitando, ao mesmo tempo, 

as atividades de pesquisa científica e educação ambiental. 

 

3.2.2 Descrição 

Corresponde à faixa de mata atlântica preservada localizada entre os bairros Guarani e 

Petrópolis, sendo possível boa visualização do Viaduto Engenheiro Wellington Figueiredo 

(Viaduto do Guarani). Anteriormente, uma área de Preservação Ambiental autônoma e 

posteriormente integrada à Unidade de Conservação Parque da Serra do Periperi, tendo em 

vista que ambas estão interligadas geograficamente. 

 

3.2.3 Objetivos Específicos 

• Proteger a faixa de Mata-de-Cipó (transição entre os biomas de Mata Atlântica e 

Caatinga) preservada entre os bairros Guarani e Petrópolis, porção norte do município 

de Vitória da Conquista; 
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• Estimular e viabilizar a pesquisa científica, monitoramento, educação ambiental, 

interpretação ambiental e recreação, sem qualquer interferência no meio; 

• Manter condições apropriadas para a manutenção e reprodução das espécies animais 

que habitam na área. 

 

 3.2.4 Normas 

• As atividades humanas permitidas são aquelas de fiscalização, monitoramento 

ambiental, pesquisa científica e uso público restrito; 

•  Não serão abertas novas trilhas e as já existentes serão preservadas; 

•  Os visitantes, durante as trilhas, deverão ser orientados a não jogarem lixo na área da 

reserva; 

•  A fiscalização será permanente nesta Zona; 

•  É proibida a caça ou pesca de qualquer tipo; 

• Em caso de apreensão de equipamentos de caça e pesca, o controle desses 

equipamentos ficará sob a responsabilidade da administração do parque; 

•  Os visitantes serão acompanhados por um fiscal e um educador ambiental;  

•  As trilhas deverão ser realizadas com acompanhamento policial. O visitante deverá se 

responsabilizar pela segurança pessoal durante as visitas nesta zona; 

• É proibida a construção de infraestrutura nesta Zona, sendo permitida montagem 

temporária de estruturas imprescindíveis à pesquisa e ao monitoramento ambiental, a 

critério do Chefe do Parque da Serra do Periperi; 

• As pesquisas científicas somente ocorrerão desde que devidamente autorizadas pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

• Serão observadas as normas relacionadas às atividades desenvolvidas nesta Zona, 

descritas nos subprogramas, quando aqui se aplicarem. 

 

3.3. Zona de Uso Conflitante 

São as áreas em que estão situados empreendimentos que se estabeleceram 

anteriormente à criação da Unidade de Conservação, em discrepância com os objetivos de 

preservação da área protegida. 
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3.3.1 Objetivo Geral de Manejo 

Intensificar práticas de controle e recondicionamento da qualidade ambiental, com 

vistas a avaliar a viabilidade da remoção das estruturas para local propício e recuperação da 

vegetação, bem como a retirada de todo tipo de resíduo sólido irregularmente depositado. 

 

3.3.2 Descrição 

Corresponde à área onde se encontra irregularmente instalada a Usina de Refino de 

Asfalto de Vitória da Conquista, com coordenadas 14° 49’ 44,88” S e 40° 50’ 58,51” W, à 

época, em uma Área de Proteção Ambiental e posterior Unidade de Conservação; à faixa onde 

foi implantado o Anel Rodoviário Jadiel Matos; à área onde estão instaladas a rede elétrica 

(subestação da Coelba) e de transmissão de sinal de rádio e TV; à área de extração de 

cascalho e à área de extração de areia próxima ao Bebedouro da Onça. 

 

3.3.3 Objetivos Específicos 

• Analisar os impactos provocados por estes empreendimentos considerando o seu 

potencial poluidor para, assim, promover ações preventivas e, quando for o caso, 

mitigadoras; 

• Viabilizar estudos voltados para recuperação das áreas atingidas pelas atividades de 

extração mineral; 

• Intensificar a educação e a fiscalização ambiental, com vistas a evitar mais prejuízos 

ao Parque da Serra do Periperi; 

• Avaliar a viabilidade de remoção da Usina de Asfalto para local propício; 

• Monitorar as atividades existentes na zona conflitante, com o objetivo de adequá-las 

aos padrões de qualidade ambiental, visando minimizar os impactos gerados. 

 

3.3.4 Normas 

• O Município intensificará a fiscalização a respeito do descarte de resíduos sólidos de 

qualquer natureza na área do Parque; 

• Não é permitido o descarte de resíduos da construção civil em toda área do Parque da 

Serra do Periperi; 

• O Município intensificará a fiscalização, com a finalidade de impedir o avanço das 

atividades já existentes na zona conflitante; 
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• Não é permitida a extração mineral nesta zona ou em qualquer outra área do Parque. 

 

3.4 Zona de Uso Especial 

É aquela que contém os equipamentos necessários à administração, à manutenção e 

aos serviços do Parque Municipal da Serra do Periperi, abrangendo infraestruturas relativas à 

manutenção, à proteção, à circulação e aos demais usos e serviços. Possui estruturas 

integradas às áreas naturais e preservadas. São elas: sede do setor de fiscalização ambiental; 

Centro de Triagem de Animais Silvestres (14º 50’ 1,52” S e 40º 50’ 13,69” W); Herbário 

Sertão da Ressaca (14º 50’ 4,57” S e 40º 50’ 14,94” W) e Praça da Juventude – Módulo de 

Educação Ambiental (14º 50’ 39,48 S e 40º 50’19,57” W). 

 

3.4.1 Objetivo Geral de Manejo 

Minimizar os impactos gerados pelas estruturas administrativas e de manutenção já 

implantadas no Parque Municipal Serra do Periperi.  

 

3.4.2 Descrição 

Corresponde à área entre a Reserva Florestal do Poço Escuro e o Anel Viário Jadiel 

Matos, onde estão instalados: 

• Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) – Implantado em 2000, é uma 

unidade de referência, tanto no estado, quanto fora dele, em razão da qualidade dos trabalhos 

prestados para a preservação da biodiversidade. Com sede no Parque Municipal da Serra do 

Periperi, o CETAS tem por objetivo recepcionar e recuperar animais silvestres apreendidos 

pela fiscalização ambiental e destiná-los ao seu habitat. Desde a sua criação, o CETAS tem 

cumprido um papel relevante na preservação e no povoamento da fauna nativa regional e 

nacional, reduzindo o alto índice de mortalidade de animais resgatados do tráfico e 

contribuindo para a construção de uma consciência conservacionista e para o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas de diversas instituições; 

• Herbário Sertão da Ressaca – Em julho de 2000, a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente iniciou o levantamento florístico das espécies ocorrentes na Serra do Periperi. 

Desde então, foi instalada uma oficina de herborização, núcleo embrionário, abrigando hoje o 

material botânico coletado na Serra do Periperi. Já foram catalogadas 39 famílias distintas e 

30 espécies foram reproduzidas no viveiro experimental, sendo plantadas nos locais de 

ocorrência da Serra. As principais famílias são Myrtaceae, Asteraceae, Fabaceae e 
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Annonaceae, com destaque para espécies endêmicas M. conoideus (cactaceae) e Diplotropis 

ferruginea (Fabaceae). O M. conoideus (“cabeça-de-frade”), uma dessas espécies endêmicas, 

cujo habitat se restringe à Serra do Periperi, foi descoberto nos anos 70 pelo Holandês Albert 

Beuning. A espécie corre risco de extinção em virtude da degradação provocada pela 

mineração. Entre as atividades desenvolvidas pelo herbário, destaca-se a produção de mudas 

de árvores nativas para serem utilizadas em atividades de recuperação de áreas degradadas no 

Parque Municipal da Serra do Periperi e demais áreas degradadas no município de Vitória da 

Conquista. São também doadas a instituições ou pessoas interessadas em formar pequenos 

bosques. No herbário também é realizado o levantamento florístico do Parque Municipal da 

Serra do Periperi. 

• Fiscalização do Parque – Exerce o controle da poluição ambiental (sonora, 

atmosférica, visual e de contaminação do solo e da água), usando, para isto, de medidas legais 

ao seu alcance (leis ambientais vigentes no âmbito Municipal, Estadual e Federal). Atua nas 

áreas de fiscalização, manutenção e vigilância de forma a impedir a ocupação desordenada, o 

desmatamento e a degradação ambiental, além de atuar no combate ao tráfico e 

comercialização de animais silvestres. Próximo a essa edificação, localiza-se o berçário da 

espécie endêmica M. Conoideus. 

• Módulo de Educação Ambiental – Desenvolve ações que buscam integrar a 

sociedade com a pesquisa, o meio ambiente e a educação, por meio de um objetivo principal: 

promover a conscientização através da mobilização da comunidade para o equilíbrio do bem 

ambiental. São realizadas atividades teóricas e práticas com escolas da rede pública e privada 

e entidades civis locais e regionais, através de palestras, oficinas de reciclagem, realização de 

semanas temáticas, apoio a pesquisas nos espaços ambientais da cidade e na realização de 

cursos e eventos, apoio e parcerias em projetos acadêmicos e visitas ecoturísticas aos espaços 

ambientais protegidos do município. 

 

3.4.3 Objetivos Específicos 

• Promover a correta destinação dos resíduos sólidos e efluentes oriundos das 

atividades administrativas e de manutenção do Parque Municipal da Serra do Periperi;  

• Permitir visitação exclusivamente para fins de pesquisa, quando devidamente 

autorizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

• Intensificar a produção de mudas nativas para a recuperação de nascentes e áreas 

degradadas. 
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3.4.4 Normas 

• O acesso exclusivo de pesquisadores à Zona de Uso Especial será permitido 

mediante comunicação escrita e justificada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e, somente ocorrerão, desde que devidamente autorizadas pela referida Secretaria; 

• Só serão permitidas as coletas de quaisquer materiais para pesquisa sob expressa 

autorização por escrito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com 

acompanhamento de um fiscal; 

• Os veículos que percorrerem a zona de uso especial deverão permanecer em baixa 

velocidade, sendo proibido o uso de buzina; 

• A Direção do Parque e todo o Município deverão estar atentos à legislação específica 

acerca da fiscalização e manejo da área. 

 

3.5 Zona de Recuperação 

Trata-se de área com intensos sinais de degradação e onde pretende-se alcançar o 

restabelecimento dos recursos naturais. O processo de recuperação poderá ser natural ou, se 

necessário, induzido. É uma zona provisória, pois, uma vez reconstituída, será incorporada a 

uma das zonas permanentes. 

 

 3.5.1 Objetivo Geral de Manejo 

Criar condições para a recuperação natural dos recursos do Parque atingidos por ação 

antrópica e, quando necessário, induzir a recuperação das áreas degradadas através de plantio 

e manejo. 

 

3.5.2 Descrição 

Trata-se de diversas áreas degradadas no Parque, por desmatamento antrópico, 

queimadas, rebaixamento de lençóis freáticos e descarte de resíduos sólidos, a saber: i) área 

do bairro Nova Cidade, destruída por desmatamento com fim de loteamento; ii) área acima do 

Assentamento Casulo (Povoado de Batalha), intensamente desmatada com objetivo de 

loteamento; iii) área nordeste do bairro Cidade Maravilhosa, intensamente desmatada para fim 

de loteamento; iv) Área acima do bairro Ibirapuera e Nossa Senhora Aparecida, intensamente 
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desmatada pela pressão urbana; v) área da antiga cascalheira; vi) área de extração mineral 

próxima ao bairro Primavera. 

3.5.3 Objetivos Específicos 

• Reduzir drasticamente as intervenções humanas nessas áreas; 

• Intensificar a fiscalização ambiental com objetivo de obter a recuperação dos 

recursos atingidos, de maneira tanto natural quanto interventiva, no tempo mais breve 

possível; 

• Estimular e viabilizar temas de pesquisa científica, monitoramento, educação 

ambiental, interpretação ambiental e recreação, sem qualquer interferência no meio. 

 

3.5.4 Normas 

• Não é permitida a visitação pública nesta zona; 

• A infraestrutura instalada nesta zona deverá ser exclusivamente destinada aos 

trabalhos de recuperação induzida; 

• Os resíduos sólidos e efluentes oriundos dessas instalações deverão ser corretamente 

destinados, respeitando condições estabelecidas na legislação ambiental; 

• As atividades permitidas limitam-se à fiscalização, ao monitoramento e a pesquisas 

científicas; 

• A recuperação induzida nesta zona deverá ser feita mediante projeto específico, 

adotando espécies nativas e eliminando as exóticas; 

• As pesquisas científicas somente ocorrerão desde que devidamente autorizadas pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

• Deverão ser observadas as normas relacionadas às atividades a serem desenvolvidas 

nesta Zona, descritas nos subprogramas, quando aqui se aplicarem. 

  

3.6 Zona Cultural, Turística e de Lazer 

A Zona Cultural, Turística e de Lazer é a área onde se encontram instalados 

equipamentos e estruturas que tem por objetivo o fomento aos aspectos culturais, o incentivo 

à pesquisa e à educação. 
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3.6.1 Objetivo Geral de Manejo 

Traçar metas e estabelecer regras quanto à utilização das áreas destinadas à cultura, ao 

turismo e ao lazer. 

 

3.6.2 Descrição 

Trata-se de áreas onde foram edificadas estruturas com objetivo de representação e 

estímulo à cultura nordestina e ao turismo ecológico. São elas: i) Cristo Crucificado de Mário 

Cravo; ii) Praça da Juventude; ii) Cruzeiro antigo. 

 

3.6.3 Objetivos Específicos 

• Intensificar a fiscalização ambiental, com objetivo de preservar a zona cultural, 

turística e de lazer. 

• Desenvolver atividades voltadas para o incentivo da cultura e lazer, com o objetivo 

de atrair a comunidade para estes espaços. 

• Promover ações de educação ambiental com o objetivo de conscientizar a 

comunidade local. 

 

3.6.4 Normas 

• O acesso de visitantes à Zona Cultural, Turística e de Lazer será permitida mediante 

comunicação escrita e justificada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sendo 

vedada a retirada ou alteração de quaisquer atributos que pertencem a esta zona. 

• A infraestrutura que porventura seja instalada nesta zona, quando permitida, não 

poderá afetar as características da zona. 

• As pesquisas científicas somente ocorrerão desde que devidamente autorizadas pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

•   A fiscalização deverá ocorrer constantemente nesta zona.  

• O visitante deverá se responsabilizar pela segurança pessoal durante as visitas nesta 

zona. 

 

4. Programas de Manejo 
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O Plano de Manejo do Parque da Serra do Periperi permitirá o aprofundamento e 

detalhamento dos estudos sobre a flora, fauna, o solo, a situação sociocultural das 

comunidades que vivem no entorno dessa área, do grau dos impactos negativos da mineração 

e de outras ações antrópicas, das possibilidades de recuperação e das diretrizes para sua gestão 

sustentável. 

 

4.1. Programa de Operações 

 

4.1.1 Subprograma de Administração 

 

a) Objetivos e Resultados Esperados 

 Proporcionar condições para que possam ser desenvolvidas as atividades propostas 

nos demais subprogramas; 

 Dotar o Parque de pessoal e meios necessários à execução das atividades desse 

Subprograma; 

 Oferecer condições para que possam ser incrementados os estudos científicos, bem 

como as atividades de monitoramento ambiental e uso público que levem o Parque 

da Serra do Periperi a uma efetivação como Unidade de Conservação; 

 Implementação do Plano de Manejo. 

 

b) Atividades e Normas 

 Definir e oficializar, junto à Prefeitura Municipal, logotipo para o Parque; 

 Elaborar projeto de uso, ocupação e tratamento paisagístico da área da Sede, 

localizada na Zona de Uso Sustentável, devendo ser incluídos a trilha interpretativa 

ao berçário do M. Conoideus, painéis informativos, sinalização geral da área, portão 

de entrada e estacionamento; 

 O projeto deverá considerar uma futura ampliação da Sede Administrativa, que 

apresenta pouco espaço disponível, após suas salas serem adaptadas para 

arquivamento de documentos, bem como com a atual falta de adequação de suas 

instalações para atender às ações de educação ambiental e pesquisa; 

 No projeto ainda deverá constar a total reconstrução da Sede Administrativa do 

Herbário Sertão da Ressaca, que hoje funciona em uma construção improvisada, 

bem como de ampliação dos viveiros do Centro de Triagem de Animais Silvestres, 
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atendendo às seguintes categorias: i) viveiros de recepção de mamíferos; ii) 

viveiros de recepção de aves; iii) viveiros de recepção de répteis; iv) viveiros de 

recuperação de mamíferos; v) viveiros de recuperação de aves; vi) viveiros de 

recuperação de répteis; vii) viveiros de preparação para soltura de mamíferos; viii) 

viveiros de preparação para soltura de aves; ix) viveiros de preparação de soltura de 

répteis; 

 O uso das instalações por pesquisadores depende da disponibilidade das mesmas. 

Tabela 22. Recurso humano necessário 

Quantidade Cargo função 

Sede administrativa 

01 Chefe do Parque Municipal da Serra do Periperi 

01 Secretária 

01 Auxiliar de serviços gerais 

01 Coordenador de fiscalização 

10 Fiscal ambiental 

03 Motorista 

02 Seguranças patrimoniais 

02 Assistentes administrativos 

07 Brigadista de incêndio 

05 Educador ambiental 

01 Jardineiro 

Cetas 

01 Coordenador 

01 Biólogo 

01 Zootecnista 

03 Médico veterinário 

03 Auxiliar de manutenção de viveiros 

02 Segurança patrimonial 

01 Motorista 

02 Auxiliar de serviços gerais 

01 Assistente administrativo 

Herbário Sertão da Ressaca 

01 Coordenador 

01 Assistente administrativo 

01 Biólogo 

01 Engenheiro agrônomo 

03 Jardineiro 

01 Auxiliar de serviços gerais 

02 Segurança patrimonial 
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01 Motorista 

Reserva Florestal do Poço Escuro 

04 Educador ambiental 

01 Coordenador de educação ambiental 

03 Fiscal/trilheiros 

03 Segurança patrimonial 

01 Auxiliar de serviços gerais 

01 Jardineiro 

01 Motorista 

 

 O quadro de pessoal acima relacionado deverá ser composto integralmente de 

servidores públicos da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, e reportar-se-

ão à Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 A fiscalização do parque ocorrerá todos os dias da semana e 24h por dia, devendo 

haver revezamento entre fiscais e motoristas para atendimento às normas 

trabalhistas vigentes; 

 Os fiscais trajarão colete, boné e crachá, bem como terão sempre consigo câmera 

fotográfica, GPS e material para imediato preenchimento de Auto de Infração, 

quando da detecção de crimes e/ou infrações ambientais; 

 A fiscalização diurna manterá, sem exceção, 2 (duas) rondas diárias na área do 

Parque, sendo uma no período matutino e uma no vespertino, utilizando-se de todas 

as vias de acesso; 

 A fiscalização noturna ficará a postos na Sede Administrativa do Parque para 

atendimento a denúncias, bem como realizará 1 (uma) ronda diária no perímetro do 

Parque, observando-se focos de incêndio e movimentações suspeitas, convocando, 

sempre que necessário, apoio policial; 

 O Chefe do Parque da Serra do Periperi e o coordenador de fiscalização deverão 

acompanhar os fiscais em pelo menos uma das visitas diárias, emitindo relatório 

mensal das atividades; 

 Quando noticiado foco de incêndio na área do Parque, por qualquer meio que seja, 

a equipe de brigadistas se deslocará imediatamente ao ponto informado, 

empreendendo esforços, ao máximo, para que o fogo não se alastre; 

 A Sede Administrativa do Parque deverá conter livros, laboratório e todo o 

equipamento necessário à realização de projetos de pesquisa e de educação 
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ambiental, bem como cópias deste Plano de Manejo e banco de TCC’s e pesquisas 

que se referirem ao Parque da Serra do Periperi; 

 Os acessos à Sede, bem como ao CETAS e ao Herbário, deverão conter essa 

indicação através de placa informativa; 

 Todas as vias do Parque deverão ter placas com a logomarca do Parque da Serra e 

informações a respeito da Lei de Crimes Ambientais, do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação e do Código Municipal de Meio Ambiente, legislações 

que protegem o Parque; 

 A Sede Administrativa deverá conter duas salas de aula, recepção, sala dos fiscais, 

sala dos brigadistas, sala do Chefe do Parque, sala do Coordenador de Fiscalização, 

sala dos estagiários, cozinha, banheiros e laboratórios, e será aberto a visitantes; 

 O Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) não será aberto à visitação, 

salvo a pesquisadores autorizados pelas Universidades a que estiverem vinculados, 

e que, através de ofício encaminhado ao coordenador com prazo mínimo de 30 

(trinta) dias anteriores à data solicitada, tenha obtido autorização; 

 O Herbário Sertão da Ressaca poderá receber visitantes, desde que os mesmos 

tenham encaminhado ofício com prazo mínimo de 30 (trinta) dias anteriores à data 

da visita ao coordenador e obtido autorização e tenha a visita, natureza educativa; 

 O Herbário Sertão da Ressaca terá em sua estrutura a sala do coordenador, sala dos 

funcionários, sala dos estagiários, laboratórios de botânica, banco de germoplasma, 

cozinha, depósito de ferramentas e banheiros; 

 O Centro de Triagem de animais silvestres terá sala do coordenador, sala dos 

funcionários, sala dos estagiários, viveiros de recepção, manejo e preparação para 

soltura, laboratórios, salas de cirurgia, dispensa, guarita, banheiros e cozinha; 

 Os funcionários do CETAS utilizarão jaleco, sendo em cor branca para os médicos 

veterinários, biólogos e zootecnistas, em cor verde escura para os auxiliares, e 

fardamento padrão para os seguranças patrimoniais e motoristas, todos 

identificados com crachá; 

 Os funcionários do Herbário Sertão da Ressaca utilizarão calça, bota e fardamento 

contendo a logomarca do Parque Municipal da Serra do Periperi; 

 A Sede Administrativa será responsável pela triagem inicial dos visitantes, sendo 

responsabilidade dos educadores escolherem as trilhas e a forma de recepção dos 

visitantes; 
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 A Sede do Poço Escuro será a Praça da Juventude, onde estarão instaladas a sala do 

coordenador de educação ambiental, a sala dos educadores ambientais e a sala dos 

fiscais; 

 No Poço Escuro, haverá uma sala de apoio, de depósito de ferramentas e banheiros; 

 Os fiscais/trilheiros e os educadores ambientais farão revezamentos quanto ao 

acompanhamento de visitantes nas trilhas, sendo que cada visita terá um 

funcionário de cada uma das duas categorias, devendo as visitas serem solicitadas 

mediante ofício ao coordenador de educação ambiental com prazo mínimo de 30 

(trinta) dias anteriores à data da visita; 

 Os educadores ambientais estarão à disposição, mediante solicitação anterior, 

disponibilidade e escala elaborada pelo coordenador de educação ambiental, para se 

deslocarem a escolas e comunidades da zona rural e urbana para ações educativas; 

 Não acontecerão visitas ao Poço Escuro e à área do Parque da Serra, salvo à Sede 

Administrativa, principalmente quando se tratarem de crianças, sem 

acompanhamento policial e assinatura de Termo de Responsabilidade; 

 O Herbário Sertão da Ressaca terá como atividade principal a produção de mudas 

de espécies arbóreas para o reflorestamento do Parque Municipal da Serra do 

Periperi, sendo permitida com ressalvas a doação de mudas para o público externo, 

a critério do coordenador e autorizado pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente; 

 O Centro de Triagem de Animais Silvestres terá como atividade principal a 

recepção de animais silvestres para manejo, recuperação e devolução à natureza; 

 A Chefia do Parque da Serra do Periperi será responsável pela execução dos 

programas e subprogramas, devendo atualizar o Plano de Manejo sempre que 

necessário e solicitar apoio dos demais setores para as demandas que surgirem. Os 

demais setores, quando a atuação superar sua competência originária e sua 

autonomia, deverão reportar-se ao Chefe do Parque, e este reportar-se-á ao 

Secretário Municipal de Meio Ambiente de Vitória da Conquista, autoridade 

ambiental do Município; 

 Para o atendimento às demandas do CETAS e do Herbário, será perfurado um poço 

artesiano; 

 Os canteiros de produção de mudas acompanharão a demanda, devendo ser 

ampliados sempre que observada a necessidade; 
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 Serão respeitadas todas as normas definidas no Zoneamento. 

 

Tabela 23. Materiais e equipamentos necessários.  

Quantidade Cargo/função 

Sede administrativa 

20 Computadores completos 

02 Veículos 4x4 cabine dupla 

02 Motocicletas tipo trail 

10 GPS portátil 

10 Rádio comunicador 

10 Câmeras fotográficas dslr 16mp 

02 Drones profissionais com câmera hd 

14 Equipamentos de proteção individual para brigadistas 

14 Equipamentos para contenção de incêndio 

05 Kits de manutenção de jardins: piquetes, rastelos, enxadas, pás, facões e 

carrinhos 

CETAS 

30 Perneira em couro sintético contra picada de cobra 

15 Bota de couro 

15 Bota de borracha 

15 Bota coturno 

25 Capa de chuva 

05 Binóculo up close g2 20x50 - preto – celestron 

05 Binóculo lente rubi 10x25mm c/ bolsa – zenit 

02 GPS e trex 10 portátil – garmin 

02 Câmera digital sony dsc-hx300 20.4 mp, zoom óptico de 50x + cartão de 

memória de 8gb 

15 Notebook 

02 Datashow 

05 Pendrive 

05 Puçá – zootech, diâmetro 50cm, cabo de alumínio anodizado 100cm, saco 

100cm 

05 Puçá – zootech, diâmetro 60cm, cabo de alumínio anodizado retrátil 120cm, 

saco 120cm 

05 Puçá de contenção equiposfauna, código Puc160, dimensão 60x120cm 

05 Puçá de contenção equiposfauna, código Pca150, dimensão 140x40cm 

06 Pinção para contenção de répteis aces art. 181-312 

50 Seringas para injeção à distância de anestesia 

10 Bastão para injeção à distância, para contenção de mamíferos, bastão 

confeccionado em alumínio anodizado e borracha 

15 Luva de malha de aço oxidado (açougueiro), punho curto (tamanho M) 

30 Luva de malha de aço oxidado (açougueiro), cano alto (tamanho M) 

15 Luvas de raspa 

200 Brincos de identificação – zt 900 brinco nº 01 (~7mm) com 3 números para 

pequenos mamíferos 

10 Aplicador de brinco de identificação zt 901 

10.000 Anilhas de aço inox para psitacídeos 

10.000 Anilhas de plástico colorida para passeriformes 

10.000 Microchip 

10 Alicate para colocação de anilhas corte e colocação 

10 Alicate para corte de anilhas 

10 Aparelho tatuador 
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10 Pirógrafo 

10 Termômetro digital – animal temp art.zt304 

20 cx Luvas de procedimentos 

10 Mesa cirúrgica para animais 

10 Foco cirúrgico 

1 Aparelho de raio X 

- Materiais para raio X 

20 kits Instrumentais cirúrgicos 

500 Seringas descartáveis com agulhas 

- Água oxigenada 

- Álcool 

- Álcool iodado 

- Degermante 

- Algodão 

- Gaze 

- Atadura 

- Almotolia 

- Medicamentos 

10 Pesola (balança) 

50 Kit mamadeiras 

1.000 Seringa multiuso 

1 Armário suspenso para cozinha 

20 Panelas de alumínio batido/fundido com alça de madeira 

05 Caldeirão de alumínio 

20 Pratos esmaltados 

02 Liquidificador 

02 Liquidificador industrial 

20 Garfo de material inoxidável 

20 Colher de material inoxidável 

20 Faca de material inoxidável 

10 Faca de corte para carnes 

10 Caixas plástica com tampa 

10 Caixa plástica para transporte de hortifruti 

02 Purificador de água para beber (parede) 

02 Freezer horizontal 

10 Assadeiras 

10 Bebedouro 

30 Comedouro para gaiolas 

30 Luvas de borracha para serviços gerais 

15 Avental 

15 Pano de prato 

- Hortifruti 

- Ração 

- Sementes 

- Grãos 

- Papa para filhotes 

- Leite 

- Ovos 

- Flocos de milho 

- Carne 

- Farinhas alimentícias 

2 Bomba submersa 

3 Caixa d’água de PVC com capacidade para 1.000 litros 

10 Torneiras de meia polegada 

- Tubo de PVC meia polegada 
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2 Mangueira 60m 

- Lavadora de pressão 

5 Vassoura de fogo 

3 Tampa plástica para vaso sanitário 

10 Baldes de água 10 litros 

20 Pano de chão 

- Materiais de limpeza em geral 

- Maquita 

1 Furadeira 

2 Jogo de ferramentas 

2 Serrotes 

1 Motosserra (corte de madeira para reforma de recintos) 

5 Carrinho de mão 

5 Facão 

- Arames galvanizados - fio 

- Pregos 

10 Cola para canos de PVC 

10 Fita veda-rosca 

10 Fita isolante 

05 Equipamento para solda elétrica 

- Escada comprida 

- Cal 

- Cimento 

- Broxa para caiação 

- Roupeiro de aço em chapa 24 com 8 vãos grandes artmóveis cinza 

- Roupeiro de aço em chapa 24 com 4 vãos grandes, medindo 1,99 m x 62,5 cm x 

42 cm artmóveis cinza 

- Telas de alambrado fio 12 (rolos) 

2 Veículo automotivo 4x4, cabine dupla 

Herbário Sertão da Ressaca 

11 Computadores completos 

10 GPS portátil 

10 Rádio comunicador 

10 Câmeras fotográficas dslr 16mp 

2 Bomba submersa 

3 Caixa de água pvc 1.000 litros 

- Sistema de irrigação subterrânea 

1 Caminhão irrigador 

5 Pendrive 

1 Trator escavadeira (para central de compostagem) 

1 Ripas e peças de madeira 

- Caneleira 

- Capacete 

- Protetor auricular (para os operadores de trator) 

15 Bota de couro 

15 Bota de borracha 

15 Bota coturno 

- Ripas e peças de madeira 

25 Capa de chuva 

- Insumos (NPK, terra preta, esterco bovino, sacos para mudas, adubo químico) 

1 Veículo automotivo 4x4, cabine dupla 
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4.1.2 Subprograma de Manutenção  

 

a) Objetivo e Resultado Esperado 

• Zelar pelo patrimônio do Parque, assegurando a sua funcionalidade e bom aspecto. 

 

b) Atividades e Normas 

• Zelar pelos equipamentos de uso do Parque (rádios, viaturas, câmeras, GPS e etc.); 

• Pintar, periodicamente, as instalações e mantê-las em bom estado de conservação; 

• Proceder à limpeza rotineira das instalações, ainda que não estejam sendo 

utilizadas; 

• Manter limpa a área do Parque, realizando manutenção dos jardins semanalmente; 

• Adquirir ferramentas básicas para pequenos reparos (martelo, chaves, pás, etc.); 

• Manter estoque de material para limpeza, pintura e peças para reposição; 

• Inspecionar, periodicamente, reparar ou trocar, quando necessário, toda a 

sinalização do Parque e painéis externos; 

• Adquirir extintores de incêndios e equipar, com eles, todas as instalações; 

• Será obedecida, rigorosamente, a indicação de revisão dos extintores; 

• Recolher o lixo das instalações e acondicioná-lo devidamente através de coleta 

seletiva para encaminhamento à cooperativa de reciclagem e ao aterro sanitário; 

• Manter as trilhas do Parque conservadas para visitação; 

• Outras atividades não propostas neste subprograma, relacionadas diretamente à 

manutenção do Parque, ficarão a critério da chefia, observando-se todos os 

cuidados para o não comprometimento dos recursos naturais da área; 

• As atividades previstas neste subprograma serão efetuadas, preferencialmente, pelo 

pessoal do Parque; 

• Em geral, as atividades deste subprograma ficarão a critério da chefia do Parque, 

conforme as necessidades; 

• Serão respeitadas todas as normas definidas no zoneamento. 

 

c) Requisitos 

• Recursos financeiros; 

• Infraestrutura e equipamentos; 

• Pessoal; 
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• Materiais. 

 

4.2 Programas de Conhecimento 

 

Vários programas de desenvolvimento e pesquisas são elaborados por esta unidade. 

Por se encontrar em um ecótono – comunidade mista ou área de transição entre duas 

comunidades vizinhas, apresentando geralmente algumas características e espécies próprias – 

toda pesquisa volta-se para o levantamento das espécies contidas nessa área. Já foram 

catalogadas 39 famílias distintas e 30 espécies foram reproduzidas em viveiro experimental, 

sendo plantadas nos locais de ocorrência na Serra. As principais famílias são Myrtaceae, 

Asteraceae, Fabaceae e Annonaceae, com destaque para espécies endêmicas M. conoideus 

(Cactaceae) e D. ferruginea (Fabaceae). 

O levantamento da fauna e flora da área e estudos sobre a espécie endêmica 

Melocactus conoideus são a principal atividade de pesquisa na área da serra do Parque. Desde 

1989, o M. conoideus é considerado endêmico do município de Vitória da Conquista, 

sudoeste da Bahia, e sua distribuição é atualmente restrita ao alto da Serra do Periperi, às 

margens da BR-116. Além da pesquisa de levantamento, foi delimitado, nesta área do Parque, 

o berçário do M. conoideus em local restrito para visitação de cunho exclusivamente 

científico, mediante aprovação do projeto de pesquisa pelo órgão responsável. Cuidado 

especial deve ser dedicado a esta área devido à importância da espécie endêmica, bem como 

de sua preservação e proteção, as visitas podem prejudicar o seu florescimento e germinação, 

pelo fluxo indevido de pessoas. 

Laboratórios de universidades como a UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia), a UFBA (Universidade Federal da Bahia) e o IFBA (Instituto Federal da Bahia) 

contribuem todos os anos para estudos e preservação das espécies encontradas na área do 

Parque. 

 

4.3 Subprograma de Monitoramento Ambiental 

 

Tendo em vista a necessidade de proteção ambiental do M. conoideus, foi 

desenvolvida pelo Herbário Municipal do Sertão da Ressaca uma oficina de herborização, 

num núcleo embrionário, abrigando o material botânico coletado na Serra do Periperi visando 

a reprodução do M. conoideus em viveiro, sendo essa experiência realizada pela primeira vez, 

com o objetivo de recomposição da espécie que se encontrava ameaçada na área do berçário 
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em função do surgimento de um fungo. Esta forma de monitoramento e estratégia de 

preservação é um dos meios de contribuir para que o M. conoideus persista de modo seguro e 

continue a ser utilizado como objeto de estudo em trabalhos científicos. É uma espécie que 

corre risco de extinção em virtude, principalmente, da degradação provocada pela mineração. 

O monitoramento, através da Fiscalização Ambiental, garantirá a preservação da fauna 

e flora do Parque, uma vez que atua nas áreas de fiscalização, manutenção e vigilância, de 

forma a impedir a ocupação desordenada, o desmatamento e a degradação ambiental. Atua, 

ainda, no combate ao tráfico e comercialização de animais silvestres. 

 

 

a) Objetivo e Resultado Esperado 

• Promover constante vigilância da vida natural do Parque para avaliação das 

medidas continuadas de recuperação e manejo. 

 

b) Atividades e Normas 

• Promover a reprodução do M. conoideus, espécie endêmica do Parque da Serra do 

Periperi, bem como manter estudos constantes para a manutenção e manejo dos 

espécimes já identificados, empreendendo esforços para evitar doenças e o tráfico; 

• Manter fiscalização diária da área do Parque, para evitar ações antrópicas; 

• Manter exsicatas atualizadas a cada dois anos, avaliando-se as mudanças naturais e 

exóticas da vegetação do Parque; 

• Manter banco de germoplasma para reprodução de espécies e repovoamento; 

• Manter vigilância da incidência de espécies animais fixas e migratórias, com o 

objetivo de avaliar impactos a essas populações; 

• Triar e anelar os animais que passarem pelo CETAS, mantendo constante 

monitoramento da reprodução das espécies. 

 

4.4 Subprograma de Incentivo à Pesquisa 

 

Segundo o Art. 4º da Lei 9.985/2000 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 

é objetivo das UC’s “proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental”. Dessa forma, deve a gestão do Parque Municipal da 

Serra do Periperi viabilizar os meios necessários à realização de pesquisas e incursões 

científicas à Serra, identificando suas características para melhor manejo. 
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Cabe, assim sendo, o firmamento de Convênios e Acordos de Cooperação Técnica 

com instituições de nível superior para a realização de pesquisas e disponibilização de pessoal 

para estudos do Parque. 

 

a) Objetivo e Resultado Esperado  

• Incentivar e protagonizar incursões ao Parque da Serra do Periperi para realização 

de pesquisas, obtendo com os seus resultados dados para um manejo de excelência. 

 

b) Atividades e Normas 

• Viabilizar e dar suporte para pesquisadores; 

• Firmar convênios com Universidades para realização de pesquisas e projetos de 

extensão, bem como cessão de professores e estagiários; 

• Manter banco de artigos e TCC’s referentes à Serra do Periperi; 

• Manter laboratórios para estudos e identificação de animais e vegetais. 

 

4.5 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

 

A Serra do Periperi foi o sustentáculo do desenvolvimento urbano de Vitória da 

Conquista, proporcionando minerais, água e madeira para a construção civil, o que elevou a 

cidade ao posto de 3ª maior da Bahia. A Serra do Periperi, no ano de 1999, teve seu 

tombamento enquanto Área de Preservação Ambiental, e em 2007, através do Código 

Municipal de Meio Ambiente – Lei 1.410/2007 -, foi categorizada como Unidade de 

Conservação. 

  Ocorre que diversos episódios tornaram a Serra extremamente vulnerável a ações 

antrópicas, como a implantação do Anel Rodoviário Jadiel Matos, que cortou o Parque ao 

meio e piorou o cenário de incêndios e de degradação. A partir dos primeiros anos da década 

de 2010, a Serra tornou-se alvo de invasões em massa, principalmente no alto dos bairros 

Nova Cidade e Cidade Maravilhosa, por ocupações denominadas Bela Vista e 

Maravilhosinha, respectivamente, e no povoado de Batalha, mais especificamente no espaço 

entre o Anel Rodoviário e o assentamento Casulo, sendo as duas primeiras ocupações para 

loteamentos residenciais informais, e a última para chácaras e sítios. 

Nas três áreas citadas, objeto das ocupações, totalizam-se aproximadamente 85 ha de 

mata nativa queimada/extraída para fins de instalação de barracos e loteamentos. Para essas 
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áreas, fazem-se necessárias múltiplas ações de plantio e monitoramento para recuperação das 

áreas degradadas. 

No ano de 2017, foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta junto ao 

Ministério Público do Estado da Bahia, em que o Município de Vitória da Conquista 

comprometeu-se a realizar diversas intervenções no Parque Municipal da Serra do Periperi, 

como: cercamento de toda a área, recuperação das áreas degradadas, publicação deste Plano 

de Manejo, intensificação da educação ambiental e envolvimento da comunidade na 

preservação. Esse TAC se deu justamente no contexto de crescimento das ocupações na Serra, 

que geraram grande perda de biodiversidade regional. 

 

4.6 Objetivos do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) 

 

Dependendo das condições da área degradada há a possibilidade da adoção de 

propostas ou destinos de recuperação diversos, tais como: 

 Restauração stricto sensu: a volta completa de ambientes pouquíssimos perturbados às 

condições originais preexistentes e, mesmo assim, com remota possibilidade de ser 

alcançada; 

 Restauração lato sensu: ambientes com baixa intensidade de perturbação e, 

consequentemente, com boa resiliência, mas que não retornariam exatamente à 

condição original; 

 Reabilitação: para perturbações irreversíveis, se não houver intervenção antrópica 

efetiva; 

 Redefinição ou redestinação: relacionada ao uso distinto da área, sem vínculo com o 

ecossistema original. 

A seguir estão listadas as principais medidas de recuperação aplicáveis a um PRAD, 

que devem ser descritas e/ou justificadas conforme solicitado. 

• Ações para retirada ou redução do(s) processo(s) causador(es) de degradação. Por 

exemplo, aceiros e outras ações de prevenção e combate a incêndios; cercas e 

outras ações de isolamento para impedir o acesso de animais domésticos; plantio de 

vegetação tampão em volta do fragmento de vegetação a ser protegido ou 

recuperado, para fins de evitar ou amenizar o efeito de borda; retirada de 

edificações, estruturas e materiais que estejam impedindo a regeneração; cessão de 

lançamento ou tratamento de efluentes; 
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• Conectividade da área a ser recuperada com outras formações vegetais naturais ou 

ecossistemas do entorno; 

• Recomposição topográfica (aterros, retaludamento e outras obras de engenharia, 

criando paisagem próxima da original ou harmônica com ela e seu entorno); 

• Reintrodução de solo; 

• Adequação das propriedades físico-químicas do solo; 

• Sistemas de contenção de erosão e lixiviação; 

• Drenagem de fundação com cálculos para contenção ou escoamento da água do 

sistema; 

• Drenagem de superfície, indicando obras específicas, como taludes de base larga e 

canaletas de concreto; 

• Croqui mostrando a disposição das mudas em campo; 

• No caso de utilização de insumos, estes deverão estar de acordo com o anexo VI da 

Instrução Normativa nº 64/2008 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, que regulamenta a agricultura orgânica no Brasil; 

• Técnica de recuperação da vegetação e justificativa (por exemplo, regeneração 

natural, enriquecimento com espécies nativas, plantio heterogêneo com mudas ou 

semeadura, técnicas de nucleação, translocação de serrapilheira para aporte de 

banco de sementes); 

• Listagem das espécies (nome científico, nome popular e família) a serem 

empregadas por formação vegetal, indicando: quantidade, espaçamento, forma de 

propagação (muda, semente, esporos ou parte vegetativa), tamanho, porte 

(herbácea, arbustiva e arbórea) e classificação ecológica (pioneira, secundária e 

climácica). A lista deve ser baseada no “estudo de caracterização fitofisionômica e 

florística da gleba e entorno”; 

• Deverá ser priorizado o plantio de indivíduos procedentes de populações locais 

(atenção especial deve ser dada à distância e à fitofisionomia de origem das 

matrizes em relação à área a ser recuperada), buscando-se evitar assim eventos de 

poluição genética e de invasão críptica. No caso de propágulos adquiridos de 

terceiros, apresentar declaração do fornecedor contendo informações sobre o local 

de procedência das matrizes, principalmente município e fitofisionomia. 

• Manejo da fauna existente e medidas que estimulem a vinda de dispersores de 

sementes e polinizadores. 
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4.7 Medidas de manutenção 

  

As medidas de manutenção devem ser previstas no projeto e visam basicamente 

garantir a efetividade das medidas de recuperação ao longo do tempo, até que o PRAD seja 

considerado encerrado. As principais medidas de manutenção aplicáveis a um PRAD são: 

• Reparo dos sistemas de contenção de erosão como taludes de base larga e outras 

obras de engenharia; 

• Irrigação e adubação; 

• Roça e coroamento; 

• Controle de pragas e doenças; 

• Substituição de plantas mortas. 

 

4.8. Medidas de monitoramento e avaliação 

 

Uma vez iniciada a execução do PRAD, deverão ser elaborados relatórios de 

monitoramento e avaliação visando informar sobre a execução das medidas propostas; 

justificar as medidas propostas não realizadas; informar os sucessos e insucessos da 

recuperação, com base nos parâmetros monitorados; apontar e propor correções para possíveis 

falhas do processo de recuperação da área. O relatório de monitoramento e avaliação que 

demonstrar que a área se encontra satisfatoriamente recuperada deverá solicitar autorização 

para o encerramento da execução do PRAD. Na prática, o sucesso do PRAD dificilmente 

ocorre antes de 5 anos e varia de situação para situação. 

Caso o controle de pragas e doenças seja imprescindível, dar preferência a métodos 

que sejam pouco agressivos ao meio ambiente, como os de contenção física. No caso de 

utilização de insumos para controle de pragas e doenças, estes deverão estar de acordo com o 

anexo VIII da Instrução Normativa nº 64/2008 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, que regulamenta a agricultura orgânica no Brasil. 

Os relatórios devem ser elaborados por responsável técnico, com emissão de Atestado 

de Responsabilidade Técnica (ART). Na elaboração do PRAD, deve-se descrever a 

metodologia de monitoramento e avaliação a ser adotada, contemplando os seguintes itens: 

• Delineamento amostral padronizado; 

• Indicadores de monitoramento e avaliação; 

• Parâmetros e intervalos de diagnóstico dos indicadores; e 
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• Periodicidade da coleta de dados e da apresentação dos relatórios. 

 

4.9. Insumos (materiais e serviços) e custos 

 

Neste tópico, deverão ser detalhados todos os insumos necessários à execução das 

medidas de recuperação, manutenção, monitoramento e avaliação. Deverão ser apresentados: 

• Planilha com listagem de material, quantidade, rendimento do uso, valor unitário e 

valor total/tipo de material; 

• Planilha com listagem dos serviços, tempo de duração, rendimento, valor unitário e 

valor total/tipo de material; e 

• Orçamento total de execução do PRAD, contemplando os materiais e serviços. 

 

4.10. Cronograma físico-financeiro 

 

Deve contemplar as medidas de recuperação, manutenção e monitoramento e 

avaliação, bem como a elaboração e envio de relatórios. Deve, ainda, prever as atividades, 

insumos (materiais e serviços) e custos em cada etapa do PRAD, sendo detalhado por ano e, 

quando necessário, por menor escala temporal (por exemplo, mês, trimestre ou semestre). 

 

4.11. Programa de educação Ambiental 

 

O Módulo de Educação Ambiental (MEA) é um setor da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, vinculado ao Setor de Viabilização de Projetos (GEVIP), responsável pela 

divulgação, educação e sensibilização ambiental da população do município. O módulo 

desenvolve trabalhos com as crianças e adolescentes das redes municipal e estadual de ensino, 

bem como entidades civis locais e regionais e com a comunidade em geral, realizando e 

apoiando inúmeras atividades que visam a valorização do meio ambiente, ou seja, 

preocupados com a conservação de recursos naturais e a sustentabilidade, considerando a 

questão de modo holístico, respeitando assim os aspectos sociais, econômicos, políticos e 

éticos. Nesse sentido, o módulo atua para a preservação e recuperação de áreas ambientais 

degradadas através da educação. As atividades do MEA consistem em: 

Palestras educativas com temas relacionados ao meio ambiente – e, dessa forma, as 

palestras são divididas em temas, especificando assim o assunto a ser tratado: resíduo sólido, 
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recurso hídrico, consumo responsável, sustentabilidade, conservação da flora e fauna locais, 

dentre outros. 

 

a) Objetivo e Resultado Esperado 

• Promover constantes ações de educação ambiental formal e não formal, para 

públicos diversos, com o objetivo de demonstrar à população a importância de 

preservar a Serra do Periperi para o equilíbrio ambiental da cidade. 

 

b) Atividades e Normas 

• Teatro de Fantoches. Para atingir de maneira eficaz e lúdica a primeira infância – 

creches e séries iniciais – o módulo desenvolveu apresentações teatrais utilizando 

fantoches, com personagens como o macaco Concas, o Saponildo, o Saruê, a 

menina Anabela e vários outros personagens que contam as melhores histórias para 

explicar aos pequenos como cuidar do meio ambiente; 

• Sensibilização ambiental para as comunidades. Associação de moradores, grupos 

religiosos, dentre outros que se interessam por mudar a realidade ambiental de sua 

localidade e necessitam dos serviços do módulo para sensibilizar as pessoas em 

questão. Através de palestras mais simples e com grande apelo para que as pessoas 

se juntem para ajudar na conservação e preservação do meio ambiente, o módulo 

busca sensibilizar essa população para uma ação efetiva à causa ambiental 

• Campanha Porta a Porta. Visa atingir a população que por algum motivo não é 

alcançada nas palestras de comunidade. O trabalho de porta a porta é feito, como o 

próprio nome já diz, de porta a porta em uma determinada localidade. De 

preferência quando se tem alguma intervenção no local – plantio, mutirão de 

limpeza – em que a educação ambiental é feita com os moradores a fim de informá-

los e sensibilizá-los da atividade; 

• Visitas ao Poço Escuro. Atração mais importante, mediada pelo Módulo de 

Educação Ambiental. Recebe visitantes de todos os lugares da região que queiram 

conhecer a reserva ambiental do Poço Escuro. Com um número limitado de 

visitantes, uma palestra ambiental e o acompanhamento da Policia Militar, as 

visitas são controladas pelo módulo a fim de garantir a eficácia e eficiência de uma 

visita ecológica; 
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• Eco Exposição de material reutilizado. Essa exposição, normalmente é realizada em 

feiras e ações sociais e visa mostrar o trabalho do módulo e desenvolver a 

curiosidade para os temas relacionados ao meio ambiente; 

• Distribuição de cartilhas e revistas. As cartilhas ambientais e as revistas da Turma 

do Sarú têm como objetivo desenvolver o conhecimento através de material 

didático local abordando temas relacionados ao meio ambiente em Vitória da 

Conquista. Os alunos podem entender tal temática como parte de sua realidade e, 

dessa forma, serem protagonistas ativos na preservação e conservação ambiental; 

• Apoio e parcerias a projetos que visam o desenvolvimento da educação ambiental a 

fim de construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação e preservação do meio ambiente. É o 

caso dos apoios a projetos acadêmicos, apoio à educação ambiental da Polícia 

Federal e ao projeto Eco Teens e Eco Kids do Ministério Público. 

 

4.12. Programa de Uso público – Poço Escuro 

 

Com 17 hectares de área, a Reserva Florestal do Poço Escuro de Vitória da Conquista 

é o local ideal quando o assunto é preservação do meio ambiente. A reserva abriga uma 

vegetação exuberante e constitui-se praticamente como último remanescente de mata de 

grande porte da zona urbana da cidade. A mata também conserva uma alta representatividade 

em relação à fauna, com alta diversidade biológica. Preservada como uma reserva florestal 

dentro do Parque da Serra do Periperi, atualmente é visitada por estudantes de instituições 

públicas e privadas, universitários e pesquisadores. Além da diversidade, eles são atraídos 

pelas três trilhas que existem no local: trilha principal, trilha bordo leste e trilha bordo oeste. 

Na reserva ambiental é encontrada vegetação característica de Mata Atlântica, Mata de Cipó e 

Caatinga. 

As trilhas são realizadas com o intuito de promover a educação ambiental. Os 

visitantes obedecem normas estabelecidas pelo MEA (Módulo de Educação Ambiental) para a 

eficiência da visita. Primeiramente, são agendadas as visitas e estabelecido o número máximo 

de alunos para que a visita possa acontecer. Uma vez concluído esse processo, os visitantes 

são recebidos no auditório da Praça da Juventude – local onde o MEA está instalado – e uma 

palestra de cunho informativo é ministrada. A palestra contém informações curiosas e precisas 

da reserva, abordando a conduta que cada pessoa deve tomar. 
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Objetivo e Resultado Esperado 

 

• Promover a sensibilização para a conscientização das pessoas a respeito da 

necessidade do convívio harmônico entre cidade e meio ambiente. 

 

Atividades e Normas 

• Realizar incursões educativas ao Poço Escuro e às outras áreas da Serra, como 

comunidades, escolas, igrejas e sociedade civil organizada como um todo; 

• Manter diários de bordo atualizados para compor bancos de dados de visitantes; 

• Promover eventos com a temática da Serra do Periperi, informando à população por 

todos os meios possíveis da existência dessa Unidade de Conservação e da 

importância de se preservar; 

• Manter estruturas necessárias à realização de visitas ao Poço Escuro. 

 

4.13. Programa de Proteção  

 

A proteção da biodiversidade está entre os principais papéis de uma Unidade de 

Conservação. As ações desenvolvidas para tanto devem privilegiar a adoção de possibilidades 

de preservação in situ dos recursos naturais, de forma a resguardar a sua diversidade e 

integridade em condições mais próximas o possível da natural.  

Nesse contexto, são ferramentas e diretrizes do Programa de Proteção aos recursos 

naturais do Parque Municipal da Serra do Periperi:  

 O Zoneamento do Parque, com as restrições e possibilidades definidas em cada uma 

das zonas consolidadas no processo de planejamento participativo;  

 A fiscalização, controle e proteção do ambiente, visando coibir a invasão e depredação 

dos recursos naturais e histórico-culturais dentro do PMSP e em sua Zona de 

Amortecimento, por meio de atividades de vigilância;  

 Inibir a ocorrência de danos nas Zonas de Uso Conflitante e de Amortecimento da UC, 

por meio de rotinas de vigilância;  

 Coibir a ocorrência de atividades danosas ao patrimônio protegido, como queimadas, 

caça e coleta de espécies ou recursos minerais, instalação de armadilhas – inclusive na 

Zona de Amortecimento – e adoção de práticas de uso público e de impacto elevado 
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dentro do PMSP e qualquer outra atividade que fuja ao lazer com princípios de 

mínimo impacto na natureza;  

 Penalizar os infratores, causadores de danos ambientais, com base na legislação 

vigente;  

 Mitigar ou recuperar eventuais danos ambientais, por meio de projetos em parceria 

com pesquisadores, institutos, universidades, ONGs e OSCIPs (Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público), entre outros. 

 

a) Objetivos e Indicadores  

 

Os elementos deste Programa estão organizados em um conjunto de diretrizes que, por 

sua vez, têm objetivos e indicadores, elencados na Tabela 24. Estas diretrizes foram 

delineadas pensando na melhoria da gestão da UC. É fundamental que estes sejam 

incorporados, contextualizados e adequados à realidade e especificidades da UC. 

 

 

 

Tabela 24. Objetivos e indicadores do Programa de Proteção ao Parque Municipal Da Serra do 

Periperi. 

 

 

Programa: Proteção 

dos Recursos Naturais 

e histórico-culturais 

Objetivos Indicadores 

1- Resguardar o domínio territorial 

do PMSP, preservando seu 

patrimônio natural e histórico-

cultural, por meio de ações 

promovidas e coordenadas pela 

gestão da UC. 

1- Rotas de fiscalização desenvolvidas 

e em execução; 

2- Incorporação da rotina de proteção 

ambiental por todos os 

colaboradores da UC; 

3- Manutenção e recuperação dos 

recursos naturais do PMSP. 

 

 

 

 

Diretriz 1 

Implantação do 

Zoneamento do 

Parque 

1- Melhorar o controle de acesso ao 

PMSP; 

2- Implantar as regras de uso de cada 

uma das zonas do PMSP. 

1- Limites do PMSP sinalizados, 

incluindo a categoria do 

zoneamento da UC, nas vias de 

acesso (estradas e trilhas); 

2- Manutenção e uso constante da 

planilha de registro de acesso já 

existente, com informações 

tabuladas e analisadas 

periodicamente; 

3- Número e periodicidade de 

ações de conscientização junto aos 

moradores do entorno do Parque 

sobre os limites e zoneamento 

Diretriz 2 

Implantação do Plano 

de Fiscalização e 

Vigilância 

1- Garantir a fiscalização efetiva 

dentro do PMSP e em sua Zona de 

Amortecimento 

1- Número de cursos e 

treinamentos específicos por ano; 

2- Número de ocorrências e ações 

de prevenção, coibição e punição 
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de danos ambientais identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretriz 3 

Implantação do 

programa de proteção 

e flora, fauna e 

recursos hídricos 

1- Intensificar a proteção da fauna e 

flora locais; 

2- Recuperar áreas de preservação 

permanente de nascentes, mesmo que 

intermitentes 

3- Recuperar a vegetação e as 

funções ecológicas das APP´s; 

4- Isolar, através de cercamento, as 

nascentes degradadas existentes na 

área do Parque; 

5- Proteger a vegetação arbórea das 

nascentes e das margens dos cursos 

d’água (mata-ciliar); 

6- Eliminar os fatores de degradação; 

7- Implantar técnicas de recuperação; 

8- Realizar os tratos culturais das 

áreas durante todas as fases, por pelo 

menos 24 meses; 

9- Monitorar as áreas em 

recuperação, conforme a técnica de 

recuperação escolhida; 

10- Integrar a sociedade em torno da 

questão ambiental, principalmente as 

questões voltadas à preservação e 

recuperação do PMSP. 

1- Monitoramento dos vetores de 

pressão antrópica e catástrofes 

naturais na UC por sensoriamento 

remoto; 

2- Número anual de ações 

educativas na região, com ênfase 

no município de Vitória da 

Conquista; 

3- Número de ações repressivas na 

região, incluindo a Zona de 

Amortecimento. 

 

 

4.13.1 Linhas de Ação  

 

DIRETRIZ 1 – Implantação do Zoneamento do Parque 

 

Linha de Ação 1. Programa de estruturação econômico-financeira  

Esta linha de ação objetiva viabilizar os recursos financeiros necessários à implantação 

das ações de recuperação e gestão indicadas no presente Plano de Manejo. Para tanto, faz-se 

necessário e prioritário o desenvolvimento de projetos ambientais para as Zonas de 

recuperação, podendo contribuir com a captação dos recursos financeiros necessários à 

construção do cenário desejável para o Parque. Outros projetos destinados ao manejo da Zona 

Matriz também utilizarão de recursos financeiros pleiteados e/ou das parcerias estabelecidas 

com outras instituições.  

A obtenção de recursos financeiros, inclusive a fundo perdido, deverá ser pleiteada 

junto a instituições como o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social), Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil, Ministério do Meio Ambiente, 
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Ministério das Cidades, Ministério da Agricultura, Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), Fundação O Boticário, Programa Petrobrás Ambiental, entre outras.  

Sugere-se a formulação de projetos e propostas de financiamento para o 

desenvolvimento de projetos de recuperação ambiental (Zona de Recuperação) e manutenção 

da Zona Matriz, como atividades iniciais para implantação desta linha de ação.  

 

Linha de Ação 2. Delimitar a Zona de Amortecimento e estabelecer normas específicas para 

a sua ocupação e uso dos seus recursos. 

Deverá ser feito através de instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que 

criou a Unidade de Conservação, segundo Lei Estadual de nº 12.377 de 28/11/2011, art. 80, § 

2º. 

 

Linha de Ação 3. Estabelecer acordos de compensação ambiental com as empresas que usam 

a zona de uso conflitante.  

Deverá ser feito um acordo formal com as empresas que utilizam a Zona de Uso 

Conflitante do PMSP, tanto para fins de manutenção de seus equipamentos quanto para 

transposição no interior do Parque, de forma que possam contribuir para a sua gestão. Este 

acordo deverá ter como contrapartidas:  

• A destinação de recursos financeiros para a gestão do PMSP;  

• O apoio à pesquisa no PMSP; 

• A manutenção das estruturas de Uso Público no PMSP; 

• A manutenção das vias de acesso e demais áreas da Zona de Uso Conflitante no 

PMSP, em acordo com os limites de uso desta zona.  

 

Linha de Ação 4. Sistema de controle de acesso no PMSP 

Deverá ser implantado um sistema de controle de acesso ao PMSP, em período 

contínuo de 24h, com recursos humanos e materiais adequados para sua manutenção. 

 

DIRETRIZ 2 – Implantação de Plano de Fiscalização e Vigilância 

 

As linhas de ação destas diretrizes deverão ser estabelecidas pela gestão do PMSP, em 

comum acordo com seu Conselho Consultivo. Em linhas gerais, as linhas de ação destas 

diretrizes devem considerar:  
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• A alocação de recursos humanos para a fiscalização; 

• Capacitação constante para os recursos humanos de fiscalização;  

• As rotas de fiscalização no interior da UC;  

• Sistema de controle e registro de ocorrências no PMSP e sua Zona de 

Amortecimento.  

 

DIRETRIZ 3 – Implantação do Programa de Proteção à Flora, Fauna e Recursos Hídricos. 

 

Linha de Ação 1. Cadastramento, georreferenciamento, registro fotográfico, caracterização e 

elaboração de projetos técnicos de preservação e recuperação de nascentes. 

Cada nascente terá uma ficha cadastral preenchida, na qual deverá constar sua 

caracterização detalhada, considerando informações sobre sua localização georreferenciada; 

tipo de formação; tipo de acúmulo; seu estágio de conservação; uso e ocupação da área de 

recarga; uso e exploração da sua APP; uso de sua água; aferição da quantidade e qualidade da 

água da nascente por meio de equipamentos adequados; o detalhamento das intervenções a 

serem realizadas para recuperar a nascente, caso necessário, entre outros dados relevantes. 

 

 

Linha de Ação 2. Programa de recuperação de áreas de preservação permanente  

Esta linha de ação tem por objetivo proteger as Áreas de Preservação Permanente 

(APPs), visando principalmente a recomposição vegetal através de plantios de espécies 

nativas. O processo de recuperação das APPs deverá ser iniciado com a sua delimitação, 

especialmente na Zona de Recuperação.  

Para que o objetivo desta linha de ação seja alcançado, a recuperação efetiva das APPs 

deverá ser objeto de um programa que contemplará principalmente a recomposição vegetal 

através de plantios de espécies nativas, cercamento do perímetro da APP da nascente com raio 

mínimo de 50 metros, realização de plantio de enriquecimento e estímulo à regeneração 

natural em APP’s no entorno das nascentes, a possível readequação de algumas trilhas que 

correm paralelamente aos corpos d’água (zona de recuperação) e do cumprimento na íntegra 

das restrições previstas em cada zona.  

A implementação da linha de ação deverá ocorrer mediante a formulação de projetos 

de recomposição vegetal aprovados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que 

acompanharão a implementação e o monitoramento. 
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Linha de Ação 3.  Aquisição de equipamentos e monitoramento e manutenção das 

intervenções realizadas. 

O monitoramento e a manutenção das intervenções consistirão na avaliação contínua 

do estado de conservação destas, na verificação do seu funcionamento adequado e na 

realização de reparos necessários, tendo como objetivo assegurar que essas intervenções 

cumpram por maior tempo possível as funções a que se destinam. Para isso, será necessária a 

aquisição de equipamentos para o objetivo desejado. 

 

Linha de Ação 4. Gerenciamento de passivos ambientais  

O Gerenciamento de Passivos Ambientais tem por objetivo monitorar os passivos 

críticos existentes na área do Parque, previamente identificados nos levantamentos de campo 

e aplicar os procedimentos necessários à recuperação e/ou estabilização do local, 

especialmente na Zona de Recuperação.  

Esta linha de ação prioriza, desta forma, a avaliação da relação dos impactos da área 

com as alterações que decorrem dos diferentes modos para o seu uso e ocupação, 

caracterizando e indicando os passivos ambientais mais frequentes no PMSP, que afetam os 

corpos d’água. No caso da identificação e caracterização de novos passivos, estes deverão 

considerar o tipo, a causa geradora, o nível de risco da situação, a dinâmica atual, os impactos, 

os processos de degradação ambiental e as medidas de estabilização ou remediação.  

A atribuição para execução desta linha de ação deve ser responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente.  

 

Linha de Ação 5.  Monitoramento dos Vetores de Pressão  

O monitoramento deve ser feito em escala mínima anual, por meio de sensoriamento 

remoto e pesquisas de campo, considerando os vetores de pressão naturais e antrópicos. Como 

consequência, deverá fomentar os programas de gestão do PMSP, permitindo a adoção de 

medidas de controle dos vetores de pressão e, quando possível, de correção e mitigação dos 

danos causados. 

 

Linha de Ação 6. Ações educativas no município de Vitória da Conquista. 



115 

 

Tal como previsto no Programa de Educação Ambiental, deverão ser realizadas ações 

educativas sobre a importância do PMSP e sua preservação, com ênfase nas escolas do 

entorno do Parque e das demais escolas do município. 

 

4.14. Programa de Pesquisa, Manejo e Monitoramento Ambiental 

 

a) Objetivos e Indicadores 

        Os elementos deste Programa estão organizados em um conjunto de diretrizes que por 

sua vez têm objetivos e indicadores, elencados na Tabela 25. Estas diretrizes foram delineadas 

pensando na melhoria da gestão da UC. É fundamental que sejam incorporadas, 

contextualizadas e adequadas à realidade e à especialidade da UC. 

 

Tabela 25. Objetivos e indicadores do Programa de Pesquisa, Manejo e Monitoramento Ambiental do 

Parque Municipal da Serra do Periperi. 

 

 

Programa: 

Pesquisa, Manejo e 

Monitoramento 

Ambiental 

Objetivos Indicadores 

1- Ampliar o conhecimento existente 

sobre recursos naturais e histórico-

culturais do PMSP, tanto focadas na 

conservação in situ dos recursos quanto 

nas possibilidades de interface entre os 

recursos existentes e suas possibilidades 

de uso indireto. 

• Quantidade de pesquisas 

desenvolvidas no Parque; 

• Percentual de aplicação de 

recursos do PMSP em pesquisas 

prioritárias. 

Diretriz 1 

Pesquisas 

Prioritárias 

1- Apresentar os temas prioritários de 

pesquisa no PMSP e em sua Zona de 

Amortecimento. 

• Quantidade de projetos de 

pesquisas prioritárias 

desenvolvidas no PMSP e em sua 

Zona de Amortecimento 

 

 

Diretriz 2 

Infraestrutura de 

apoio à pesquisa 

1- Disponibilizar a infraestrutura básica 

para o desenvolvimento de pesquisas no 

PMSP; 

2- Identificar necessidades de 

implantação de infraestruturas 

específicas, em função das necessidades 

das pesquisas prioritárias da UC. 

• Ampliação da infraestrutura 

disponível para a pesquisa; 

• Identificação e posterior 

implantação da infraestrutura 

específica para as pesquisas 

prioritárias. 

 

 

 

 

 

Diretriz 3 

Gestão da pesquisa 

1- Organizar as atividades de pesquisa 

desenvolvidas no PMSP 

• Divulgação da possibilidade de 

pesquisa no PMSP em 

universidades, institutos de 

pesquisa, sociedades científicas e 

eventos temáticos; 

• Número de Projetos de Pesquisa 

submetidos para aprovação; 

• Número de relatórios finais 

apresentados após término das 

pesquisas; 

• Número de oportunidades de 

difusão dos resultados nas 

pesquisas junto aos colaboradores 

da UC e a comunidade local. 
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Diretriz 4 

Monitoramento 

ambiental 

1- Identificação de parâmetros 

ambientais para o monitoramento 

contínuo. 

• Número de parâmetros 

identificados; 

• Número de projetos implantados 

de monitoramento ambiental 

contínuo; 

• Percentual de aplicação dos 

resultados do monitoramento 

ambiental no manejo do PMSP. 

 

 

DIRETRIZ 1. Pesquisas Prioritárias 

 

Linha de Ação 1. Implantação de Parcelas Permanentes 

As temáticas de pesquisa e monitoramento devem focar estudos dos fatores que 

promovam ou impeçam a regeneração natural da vegetação. Estudos sobre a chegada de 

propágulos em diferentes áreas, para testar a influência do entorno no processo de 

recuperação; estudos sobre a diversidade dos indivíduos regenerantes; e estudos de longo 

termo, para o acompanhamento da dinâmica da vegetação, são algumas das recomendações. 

Os temas sugeridos para a pesquisa podem ser executados em diferentes localidades do 

Parque, mas uma maneira de otimizar as comparações e a logística seria criar uma rede de 

parcelas permanentes no parque onde estudos sobre a vegetação de diferentes temáticas 

pudessem ser realizados.  

As parcelas permanentes podem ser instaladas em localidades com diferentes 

fitofisionomias e em diferentes estágios de regeneração. Dessa maneira, possibilitarão 

responder questões sobre a ecologia da vegetação, ou seja, a resposta das espécies vegetais a 

diferentes condições ambientais correlacionadas com as fitofisionomias, e questões sobre o 

processo de recuperação ambiental.  

Outra vantagem promovida pelas parcelas permanentes é a infraestrutura 

disponibilizada, o que facilita muito a logística de pesquisa e monitoramento. Em uma parcela 

permanente, além da delimitação da área por meio de estacas, todos os indivíduos arbóreos 

devem ser mapeados, marcados e identificados. A marcação permanente de indivíduos 

arbóreos permite uma identificação botânica muito acurada, pois permite que o indivíduo seja 

acompanhado até que seja possível a coleta de material reprodutivo. Ademais, não somente os 

indivíduos arbóreos devem ser identificados e marcados nas parcelas permanentes, mas 

também os indivíduos lianescentes, herbáceos e epifíticos.  
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As informações geradas a partir dos dados coletados nas parcelas permanentes poderão 

servir como base para levantamentos florísticos que foquem espécies não-arbóreas. Uma das 

grandes lacunas do conhecimento no PMSP é a diversidade de espécies não-arbóreas que ele 

protege. Essa informação é crucial para um diagnóstico da biodiversidade total do Parque e de 

quantas espécies ameaçadas de extinção existem no território do PMSP.  

Além das recomendações de pesquisa sobre a ecologia e sobre a biodiversidade da 

vegetação, são necessários estudos de estratégias de controle de espécies invasores. As 

sugestões de pesquisa têm como principal objetivo levantar informações que subsidiem o 

manejo e testem hipóteses sobre temas da biologia da conservação. Essas sugestões são gerais 

e, caso seja conveniente, devem ser detalhadas pelos gestores do PMSP, especificando os 

problemas científicos abordados e os objetivos operacionais. Por outro lado, os temas gerais 

podem ser apresentados para alunos de pós-graduação e pesquisadores com interesse de 

estudar a vegetação do Parque. 

 

DIRETRIZ 2.  Infraestrutura de apoio à pesquisa 

 

Linha de Ação 1. Disponibilização de recursos específicos para a infraestrutura de pesquisa 

no PMSP. 

A estruturação do PMSP para a pesquisa depende da existência de recursos materiais e 

financeiros que possam ser aplicados no fomento à pesquisa, tanto no que diz respeito à 

alimentação, transporte e até mesmo bolsas de apoio aos pesquisadores. Estes recursos devem 

ser previstos no orçamento anual do município de Vitória da Conquista, direcionados de 

forma específica para esta finalidade no PMSP.  

 

Linha de Ação 2. Identificação da infraestrutura necessária para o incentivo à pesquisa no 

PMSP.  

O investimento na infraestrutura para a pesquisa deverá ser feito em consonância com 

as pesquisas prioritárias apontadas nas Diretrizes 1 e 4 deste programa. A decisão cabe à 

gestão do PMSP, em comum acordo com o Conselho Consultivo e com as instituições de 

pesquisa parceiras do PMSP. 

 

DIRETRIZ 3. Gestão de Pesquisa 

 

Linha de Ação 1.  Integração Institucional e formalização de parcerias. 
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Esta linha de ação tem por objetivo estabelecer alternativas de cooperação técnica, 

parcerias e/ou outros instrumentos legais e administrativos com instituições ligadas às demais 

esferas de governo, além de empresas, instituições de ensino e pesquisa, organizações não-

governamentais, associações e sindicatos. A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 

juntamente com o setor gestor do Parque, é responsável por colocar em prática o Programa de 

Integração Institucional. 

É importante ressaltar que a implantação desta linha de ação demandará experiências 

diversas e disponibilidade de recursos humanos especializados, como é o caso das ações 

vinculadas à recomposição das Áreas de Preservação Permanente, às atividades de educação 

ambiental e outros que estão associados aos projetos de gestão da qualidade dos recursos 

hídricos.  

Considerando a abrangência de um Plano de Manejo, a seguir estão listadas algumas 

instituições que podem contribuir com a implantação das ações de recuperação e gestão 

propostas para o PMSP:  

• Universidade Federal da Bahia – UFBA;  

• Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB;  

• Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR;  

• Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC;  

• Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA 

• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –

IBAMA;  

• Secretarias Estaduais de Governo;  

• Ministério Público Federal e Estadual.  

Sugere-se como prioritário formalizar e reforçar as parcerias entre as diversas 

instituições e agentes ambientais que podem ser envolvidos no processo. 

 

Diretriz 4.  Monitoramento Ambiental 

 

Linha de Ação 1.  Conservação e Monitoramento da Fauna e Flora do PMSP 

O monitoramento da fauna e flora tem como objetivo detalhar a caracterização da 

riqueza faunística e florística na área do PMSP. 

A área prioritária para o estudo corresponde à Zona de Recuperação. As áreas para os 

estudos em longo prazo correspondem à Zona Matriz. 
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 Os objetivos gerais do monitoramento são: 

• Caracterizar a região quanto à biodiversidade da fauna e flora; 

• Identificar espécies com potencial para a indicação da qualidade de habitat na área 

do Parque (bioindicadores); 

• Monitorar as espécies mais susceptíveis às alterações ambientais; 

• Estabelecer estratégicas de conservação e, quando pertinentes, propor ações 

específicas de manejo; 

• Proibir a introdução de espécies exóticas no interior da UC; 

• Gerar base de dados para comparações em longo prazo; 

• Preservar os recursos naturais essenciais para sobrevivência da fauna e flora locais. 

O escopo de trabalho dessa linha de ação compreende as seguintes atividades: 

• Visitas periódicas às bacias hidrográficas do Parque; 

• Coleta e transporte de espécies para fins científicos que avaliem a manutenção da 

diversidade e abundância da comunidade da fauna e flora local; 

• Emissão de relatórios analíticos com registros fotográficos das espécies coletadas. 

Esses resultados devem ser acompanhados pela Secretaria de Gestão do Parque, sendo 

de responsabilidade do órgão competente a emissão da licença para pesquisa científica na 

área. 

 

 

Linha de Ação 2. Gestão da Qualidade de Recursos Hídricos. 

A Gestão do Uso e da Qualidade dos Recursos Hídricos objetiva controlar e prever os 

impactos da qualidade das águas do PMSP, garantindo que não ocorra nos corpos d’água 

nenhuma alteração que não seja de origem natural.  

Este processo deve incluir no seu escopo as campanhas de educação ambiental para os 

moradores locais e agentes ambientais, bem como as instruções aos visitantes, contemplando 

a importância da conservação dos recursos hídricos para as comunidades aquáticas locais e 

regionais. O correto gerenciamento dos resíduos sólidos também é parte desta linha de ação.  

Na prática, as variações na qualidade e na quantidade das águas superficiais podem ser 

indicativas dos processos de degradação ou da situação ambiental das microbacias que 

compõem a área do PMSP. Assim, a médio e longo prazo, as informações geradas serão de 

utilidade para a gestão ambiental da UC, servindo inclusive de referência para a ativação de 

medidas corretivas, auxiliando diretamente as comunidades aquáticas.  
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O monitoramento deverá apresentar periodicidade semestral, contemplando uma 

campanha de amostragem no período chuvoso e outra campanha durante a estação seca. 

Sugere-se que o monitoramento seja realizado em todas as microbacias existentes na área do 

Parque.  

A seguir, é apresentada a listagem dos grupos de parâmetros sugeridos para o 

monitoramento da qualidade da água superficial:  

 Oxigênio dissolvido;  

 Temperatura;  

 Turbidez;  

 Condutividade;  

 pH;  

 Coliformes totais e fecais;  

 DBO;  

 Nitrogênio Total;  

 Fósforo total.  

 

 

 

 

 

4.15. Programas De Manejo – Cronograma 

 

Tabela 26. Cronograma para os programas de manejo. 

PROGRAMAS DE MANEJO PERÍODO* 

I II III IV 

4.2. PROGRAMAS DE CONHECIMENTO  

4.2.1 Subprograma de Monitoramento Ambiental  

Objetivo e Resultado Esperado 

•Promover constante vigilância da vida natural do Parque para avaliação das 

medidas continuadas de recuperação e manejo; 

X X X X 

Atividades e Normas 

•Promover a reprodução do M. conoideus, espécie endêmica do PMSP, bem 

como manter estudos constantes para a manutenção e manejo dos espécimes 

já identificados, empreendendo esforços para evitar doenças e o tráfico; 

X X X X 

•Manter fiscalização diária da área do Parque, para evitar ações antrópicas; X X X X 

•Manter exsicatas atualizadas a cada dois anos, avaliando-se as alterações na 

vegetação do Parque; 

 X  X 

•Manter banco de germoplasma para reprodução de espécies e 

repovoamento; 

 X X X 

•Manter vigilância da incidência de espécies animais fixas e migratórias,  X X X 
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com o objetivo de avaliar impactos a essas populações; 

•Triar e anelar os animais que passarem pelo CETAS, mantendo constante 

monitoramento da reprodução das espécies; 

X X X X 

4.2.2 Subprograma de Incentivo à Pesquisa  

Objetivo e Resultado Esperado 

•Incentivar e protagonizar incursões ao Parque da Serra do Periperi para 

realização de pesquisas, obtendo com os seus resultados dados para um 

manejo de excelência; 

X X X X 

Atividades e Normas 

•Viabilizar e dar suporte para pesquisadores; 

X X X X 

•Firmar convênios com Universidades para realização de pesquisas e 

projetos de extensão, bem como cessão de professores e estagiários; 

 X  X 

•Implantar e manter banco de artigos e TCC’s referentes à Serra do Periperi;   X X 

•Implantar e manter laboratórios para estudos e identificação de animais e 

vegetais. 

  X X 

4.3 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

Objetivo e Resultado Esperado 

•Empreender ações de recuperação das áreas degradadas, utilizando-se da 

produção de mudas de espécies arbóreas para reflorestamento de áreas 

desmatadas do Parque, bem como dos trabalhos do CETAS para o manejo 

de espécies animais e repovoamento do Parque. 

 X X X 

Atividades e Normas 

•Realizar quantos plantios forem necessários para o reflorestamento de áreas 

degradadas do Parque da Serra, utilizando-se dos produtos gerados pelo 

Herbário Sertão da Ressaca e de TAC’s firmados com infratores ambientais; 

 X X X 

•Manter banco de germoplasma para reprodução de espécies e 

repovoamento; 

 X X X 

•Manter vigilância da incidência de espécies animais fixas e migratórias, 

com o objetivo de avaliar impactos a essas populações, bem como 

empreender esforços para promover o ambiente ideal à reprodução e 

repovoamento dos animais endêmicos; 

 X X X 

•Manter fiscalização diária para evitar novas investidas de ocupação do 

Parque da Serra, bem como incêndios e extrativismo criminoso; 

X X X X 

4.4 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Objetivo e Resultado Esperado 

•Promover constantes ações de educação ambiental formal e não-formal, 

para públicos diversos, com o objetivo de demonstrar à população a 

importância de se preservar a Serra do Periperi para o equilíbrio da cidade 

X X X X 

Atividades e Normas 

•Teatro de Fantoches. Para atingir de maneira eficaz e lúdica a primeira 

infância – creches e séries iniciais – o módulo desenvolveu o sistema de 

fantoches, com personagens como o macaco Concas, o Saponildo, o Saruê, 

a menina Anabela e vários outros personagens que contam as melhores 

histórias para explicar aos pequenos como cuidar do meio ambiente; 

X X X X 

•Sensibilização ambiental para as comunidades. Associação de moradores, 

grupos religiosos e etc., que se interessam por mudar a realidade ambiental 

de sua localidade e necessitam dos serviços do módulo para sensibilizar as 

pessoas em questão. Através de palestras mais simples e com grande apelo 

para que as pessoas se juntem para ajudar a questão ambiental, o módulo 

busca sensibilizar essa população para uma ação efetiva à causa ambiental; 

X X X X 



122 

 

•Campanha Porta a Porta. Visa atingir a população que por algum motivo 

não é alcançada nas palestras de comunidade. O trabalho de porta a porta é 

feito, como o próprio nome já diz, de porta a porta em uma determinada 

localidade. De preferência quando se tem alguma intervenção no local – 

plantio, mutirão de limpeza e etc.- em que a educação ambiental é feita com 

os moradores a fim de informá-los e sensibilizá-los da atividade; 

X X X X 

•Visitas ao Poço Escuro. Atração mais importante, mediada pelo Módulo. 

Recebe visitantes de todos os lugares da região que queiram conhecer a 

reserva ambiental do Poço Escuro. Com um número limitado de visitantes, 

uma palestra ambiental e o acompanhamento da Polícia Militar, as visitas 

são controladas pelo módulo a fim de garantir a eficácia e eficiência de uma 

visita ecológica; 

X X X X 

•Eco Exposição de material reutilizado. Essa exposição, normalmente feita 

em feiras e ações sociais, visa mostrar o trabalho do módulo e desenvolver a 

curiosidade para o tema ambiental. 

X X X X 

•Distribuição de cartilha e revistas. As cartilhas ambientais e as revistas da 

Turma do Sarú têm como objetivo desenvolver o conhecimento através de 

material didático local. Ambas abordam temas relacionados ao meio 

ambiente em Vitória da Conquista. Os alunos podem entender o tema como 

parte de sua realidade e, dessa forma, serem ativos na proteção e 

preservação ambientais; 

X X X X 

•Apoio e parcerias a projetos que visam o desenvolvimento da educação 

ambiental a fim de construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. É o 

caso dos apoios a projetos acadêmicos, apoio à educação ambiental da 

Polícia Federal, ao projeto Eco Teens e Eco Kids do Ministério Público e 

etc. 

X X X X 

4.5 PROGRAMA DE USO PÚBLICO – POÇO ESCURO 

Objetivo e Resultado Esperado 

•Promover a sensibilização para a conscientização das pessoas a respeito da 

necessidade do convívio harmônico entre cidade e meio ambiente; 

X X X X 

Atividades e Normas 

•Realizar incursões educativas ao Poço Escuro e a demais áreas da Serra 

com comunidades, escolas, igrejas e sociedade civil organizada; 

X X X X 

•Promover eventos com a temática da Serra do Periperi, informando a 

população por todos os meios possíveis da existência dessa Unidade de 

Conservação e da importância de se preservar; 

X X X X 

•Manter estruturas necessárias à realização de visitas ao Poço Escuro; X X X X 

•Incentivar o convívio harmônico com as populações animais e vegetais 

existentes, demonstrando a não necessidade de desmatar para viver. 

X X X X 
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4.16. Orçamento 

 

Tabela 27. Orçamento 

I – SEDE ADMINISTRATIVA 

Descrição Detalhamento Quantidade Unidade Valor 

unitário (R$) 

Valor total 

(R$) 

Computadores 

completos 

Microcomputador; estação de trabalho desktop; com processador de 4 

núcleos; Número de Threads: 4; Frequência baseada em processador: 

2.70 GHZ; frequência Turbo Max: 3.30 GHZ; Cache: 6 MB; velocidade 

do barramento: 8 GT/S DMI2; TDP: 65 W; Placa Mãe: Socket: 

LGA1151; memória: 4 x DIMM, máximo de 64GB, DDR4 2133 MHZ 

NON-ECC, unbuffered; gráficos onboard: Processador gráfico 

integrado – saída multi-VGA: Portas HDMI/DVID/RGB/ displayport; 

áudio: Áudio de alta definição. Canais 2 / 4 / 5.1 / 7.1; LAN: LAN chip 

(10/100/1000mbit); slots de expansão: 1 x PCIE 3.0/2.0 x16 (x16 mode) 

- 1 x PCIE 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode) - 1 x PCIE 3.0/2.0 x1 - 1 x 

PCI; interface de armazenamento: 6 x porta(s) SATA 6GB/S; USB: 1 x 

PC6 porta(s) USB 3.0/2.0 (4 no painel traseiro, azul, conectores internos 

para mais 2 porta(s) – 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (2 no painel traseiro, 

preta(s), conectores internos para mais 4 porta(s). Conectores internos 

I/O: 1 x entrada USB 3.0, com suporte a 2 portas USB 3.0 adicionais; 2 

entrada(s) USB 2.0, com suporte a 4 portas USB 2.0 adicional(s); 1 x 

mono out header; 2 porta(s) para conector com 1 conector(es) de 

ventoinha do processador (1 x 4 -pin); 6 x conectores SATA 6GB/s; 2 

conector(es) de ventoinha do chassi (2 x 4 -PIN); 1 x LPT header; 1 

conector(es) de força EATX de 24 pinos; 1 conector(es) de força ATX 

12v de 4 pinos; 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP); 1 

painel(s) do sistema; 1 x conector interno para alto-falante; 1 x chassis 

intrusion connector(s); 1 x 14-1 PIN TPM connector; conectores painel 

traseiro 1 x PS/2 teclado; 1 x PS/2 mouse; 1 saída(s) DVI-D; 1 saída(s) 

D-SUB; 1 x displayport; 1 x HDMI; 1 porta(s) LAN (RJ45); 2 porta(s) 

USB 2.0; 3 entrada(s) de áudio; 4 x USB 3.0; memória: 8 GB DDR4 

2133 MHZ; HD: 1TB SATA 6.0GB/s 16MB 7200 RPM; gabinete: 

preto, padrão, 4 baias; fonte de alimentação: padrão ATX, 600w reais; 

20 Und. 2.244,00 

 

44.880,00 
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leitor de CD/DVD: leitor e gravador de CD/DVD, SATA, padrão; placa 

de vídeo: 1GB 64BITS DDR3 DVI+HDMI+VGA; Windows 10 64 BIT 

brazilian, professional com licença de uso e mídia de instalação. 

Veículos 4x4 cabine 

dupla 

Veículo tipo pick-up; cabine dupla para 5 lugares; com quatro portas; 

air bag dianteiro para motorista e passageiro; volante de direção com 

ajuste de altura multifuncional; motor diesel com potência mínima de 

170 CV; tração 4x4 de acionamento mecânico e roda livre automática; 

cambio de 6 marchas, sendo 5 à frente e 1 à ré; freio dianteiro com disco 

ventilado de 16´ e traseiro a tambor; direção hidráulica com pinhão e 

cremalheira, com assistência hidráulica e ar condicionado instalados de 

fábrica; capacidade para transporte de carga de no mínimo 1.000 kg; 

altura livre do solo de no mínimo 220mm; pneus lameiro tipo biscoito 

com roda de aço aro 16; equipado com guincho, dianteiro fixado 

diretamente no chassi do veículo, com tração mínima de 3000kg, 

redução 1:32 com cabo de aço medindo 5/16 de diâmetro e no mínimo 

25 metros de comprimento, o referido equipamento deverá ser 

cadastrado juntamente com o veículo no RENAVAN; equipado com 

bagageiro de teto; fixação de carga por ganchos. 

2 Und. 133.000,00 266.000,00 

Motocicletas tipo 

trail 

Motocicleta 0 km original de fábrica: Ano de fabricação 2017/2017 ou 

superior, potência aproximada de motor de 150cc, tipo On off road trail, 

pintura sólida da linha de produção cor vermelha, partida elétrica, freio 

a disco dianteiro, combustível renovável flex, quadro mínimo semiduplo 

com itens inclusos: 1(um) par de antena protetora anti cerol: Mínimo de 

6 estágios em aço inox, dimensões aproximadas; fechada 12 cm; Aberta 

60 cm,marca de referência Roncar ou similar, 1(um) unidade de protetor 

motor (mata cachorro) em aço tubular 1020 fina frio inox, com mínimo 

de parede de 1,50 mmacompanhado de parafusos porcas e abraçadeira, 

marca de referência Roncar ou similar, 1 (um) par de protetorde punho: 

bicomponente, com largura mínima 25cm, Altura mínima: 25cm, 

Comprimento mínimo: 25cm, pesomínimo: 2 kg, marca de referência 

Roncar ou similar, 1(um) baú/bauleto: Injetado em matéria prima PP 

(Polipropileno) com capacidade mínima 45 litros equipado com base 

fixadora, lente com defletor na cor preta, marca de referência Roncar ou 

similar, 1(um) par de sanfona bengala 32 dentes na cor preta, marca de 

referência Roncar ou similar. Obs: motocicleta já com todos itens 

2 Und. 15.290,00 30.580,00 
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instalados. Marca de referência: motocicleta Honda ou similar. 

GPS portátil GPS portátil com bússola de 03 eixos. Características mínimas: tela 

monitor: 5.6 x 4.1 cm (A X L). 160 x 240 pixels, transflectivo, TDT 

colorido; Alimentação: 2 baterias AA; Histórico; Alertas; Rotas; 

Características de desempenho; Acompanhado de 1 suporte em formato 

de mosquetão, 1 cabo USB e 1 manual em português; Garantia mín. de 

12 meses. 

10 Und. 1.439,00 14.390,00 

Rádio comunicador Rádio comunicador portátil, alcance de até 56 km em áreas abertas, 

aviso de bateria fraca, opera 7 canais UHF na banda FRS com 1/2 watt,  

opera 7 canais UHF nas bandas FRS/GMRS com 2 WATT,  opera 8 

canais UHF na banda GMRS com 2 WATT, display com iluminação de 

fundo, conector para fone de ouvido e microfone com VOX Control, 

121 códigos para eliminação de interferências, sensibilidade do 

microfone com 03 estágios de sensibilidade, misturador de mensagens 

com 03 códigos diferentes, 10 tons de chamada, tom de confirmação, 

filtro QT para eliminação de ruídos, priority scan, scan manual, tecla de 

avanço para o próximo canal ativo,  tecla para remover canal não 

desejado da lista de scan, botão de travamento do teclado, autonomia 

para até 11hs de conversação usando baterias recarregáveis ou pilhas 

AAA. Contendo: 2 rádios, 2 baterias recarregáveis, 1 carregador duplo, 

2 clipes para cinto, manual de instrução em Português, assistência 

técnica local, estadual ou no Rio de Janeiro, Belo horizonte e Brasília. 

Na cor preta. Tensão: 12 unidades de 127V e 06 unidades de 220V. 

Garantia mínima de 1 ano. 

10 Par 113,36 1.133,60 

Câmeras fotográficas 

DSLR 16MP 

Câmera fotográfica digital com resolução mínima de 16mp, foto 

panorâmica, processamento de arquivos RAW, gravação e edição de 

filmes FULL HD, modo LIVE VIEW, escala ISO 100-6400, zoom 

óptico 26x ou superior, flash interno, saída HDMI para conexão com 

HDTV, vídeo HD, 3D, bateria recarregável, acompanhada de cartão de 

memória 16GB. 

10 Und. 1.689,00 16.890,00 

Drones profissionais 

com câmera HD 

Veículo aéreo não tripulado (DRONE). Peso máximo (Incluindo 

Bateria) - 1280 g. Tamanho em diagonal máximo - 590 mm. Velocidade 

de subida máxima - 5 m/s. Velocidade de descida máxima - 3 m/s. 

Velocidade máxima - 16 m/s (sem vento). Temperatura de operação - 

0°C to 40°C. GPS - GPS/GLONASS Câmera Sensor - Sony EXMOR 

2 Und. 8.999,00 17.998,00 
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1/2.3” Effective pixels: 12.4 M (total pixels: 12.76 M). Lentes - FOV 94° 

20 mm (35 mm format equivalent) f/2.8, focus at ∞ . ISO Range - 100-

3200 (vídeo) 100- 1600 (photo). Velocidade de disparo -8s -1/8000s. 

Imagem - tamanho máximo - 4000 x 3000 pixels. Burst Shooting: 3/5/7 

shots. Time-lapse. Módulo de gravação. UHD: 4096x2160p 24/25, 

3840x2160p 24/25/30. FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60. HD: 

1280x720p 24/25/30/48/50/60. Tipo de cartão de memória - Micro SD. 

Máximo Bitrate de armazenamento de vídeo: 60 Mbps. Formatos de 

arquivos suportados FAT32/exFAT. Photo: JPEG, DNG. Vídeo: MP4, 

MOV (MPEG-4 AVC/H.264). Temperatura de operação - 0°C to 40°C 

“Gimbal” (suporte de câmera) Alcance de controle: Inclinação -90° a 

+30° Estabilização: 3-AXIS (rotação e giro) Posicionamento da visão. 

Velocidade Max: Menor que 8 m/s (quando 2 m sobre solo). Altitude de 

alcance: 50 cm-300 cm. Alcance de operação: 50 cm-300 cm Ambiente 

de operação: Superfícies com padrão claro e luz adequada (Lux > 15) 

Controle Remoto. Frequência de operação: 2.400 GHz2.483 GHz. 

Distância máx: até 5 km (sem obstruções). Porta de saída de vídeo: 

USB. Temperatura de operação: 0°C- 40°C. Bateria: 6000 mAh LiPo 

2S. Suporte para Mobile Device: Para tablet ou smartphone. 

Sensibilidade de recebimento (1%PER): -101 dBm ±2 dBm Voltagem: 

1.2 A @7.4 V Carregador de bateria Voltagem: 17.4 V Phantom 3 

Advanced: 57 W Bateria Inteligente. Capacidade: 4480 mAh. Voltagem: 

15.2 V. Tipo de Bateria: LiPo 4S. Energia: 68 Wh. Peso: 365 g. Tempo 

máximo de voo: Aproximadamente 23 minutos Temperatura de 

operação: -10°C to 40°C Aplicativo (Tipo Live View). Aplicativo 

Mobile tipo: DJI GO EIRP 100mW. Densidade espectral: 6.9mW/MHz. 

Frequência de Tempo Real: 2.4GHz ISM. Qualidade de Tempo Real: 

até 720P @ 30fps Latência 220ms. Deverá ser fornecida mais 01 (uma) 

bateria adicional, nas mesmas especificações, e 01 (uma) maleta de 

armazenamento e transporte, rígida externamente e com interior em 

espuma projetado especificamente para guarda e transporte do DRONE 

e seus acessórios. 

Capuz de segurança Capuz de segurança, tipo balaclava; confeccionado em malha de fibra 

de meta-aramida de 300 g/m²; possui abas, abertura parcial, que pode 

ser utilizada como total; Tamanho único; Cor: Amarelo Claro. 

  74,35  
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Características e aplicabilidades: Para proteção da cabeça e pescoço 

contra riscos de chama e flash de fogo; para uso simultâneo com outros 

EPI como óculos contra radiação Infravermelha e Ultravioleta, 

vestimentas contra chama e fagulhas quentes como operações de solda, 

luvas, combate a incêndio etc. 

Macacão de 

Segurança 

Composto por 93% de meta aramida, 5% de para aramida e 2% de uma 

fibra antiestática; forro em feltro de fibras aramidas; gola com 

transpasse "lapela"; • Manga reta com fole nas axilas; ajuste em velcro; 

fechamento frontal com zíper 75 cm com dois cursores e carcela com 

velcro laranja de 1" (uma polegada); faixa refletiva amarela e prata de 

50mm frente e costas abaixo das axilas, passando sobre os dois bolsos 

frontais, braços e pernas; dois bolsos frontais, sendo um bolso chapado e 

um bolso porta rádio com tampa; dois bolsos na parte traseira chapados 

com tampa e dois bolsos tipo cargo (210x260mm) na altura dos joelhos 

nas laterais de cada perna com tampa fechadas por velcro; reforço 

interno nos joelhos 200x280mm; costuras duplas nos cotovelos 

260x150mm. Proteção do tronco, membros superiores e inferiores do 

usuário contra agentes térmicos (chamas). 

  1.280,00  

Calça de segurança Calça de segurança de combate a incêndio, com, no mínimo, quatro 

camadas de proteção: 1ª camada externa brigada 208 g/m2; 2ª camada 

barreira de vapor em poliuretano; 3ª camada barreira térmica em filtro 

em fibra aramida; 4ª quarta camada forro em fibra aramida. Com faixas 

refletivas antichamas na cor amarelo limão em volta da barra; sem 

braguilha e com elástico na parte traseira da cintura, suspensórios; 

Características e aplicabilidade: Para proteção dos membros inferiores 

do usuário contra agentes térmicos (chamas). 

  1.090,00  

Blusão de segurança Jaqueta de segurança para bombeiro; Proteção do usuário contra agentes 

térmicos de alta temperatura (calor) para uso em lugares com o fogo 

estruturado e resgate, ou onde há riscos térmicos de alta temperatura; 

Composição, mínima, 4 camadas sendo: Externa: 93% meta-aramida, 

5% para-aramida e 2% fibra antiestática; Interna: 100% película de 

PTFE; Enchimento: 100% fibra aramida; Forro: 50% viscose e 50% 

meta-aramida; Fechamento frontal em velcro alinhado por zíper; 

Interna: 100% película de PTFE; Enchimento: 100% fibra aramida; 

Forro: 50% viscose e 50% meta-aramida; Fechamento frontal em velcro 

  599,00  
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alinhado por zíper; Testado e aprovado pela Norma EN 469:2005, IPT-

Franca. 

Bota de segurança 

para bombeiro 

Confeccionada em borracha vulcanizada, com espuma térmica e forro 

térmico; Possui biqueira e palmilha de aço; Cor preta com alta 

estanqueidade e acabamento amarelo; Frontal do cano, possui uma 

proteção de tíbia na cor amarela, confeccionada em borracha; Borda 

superior do cano é dotada de duas alças para facilitar o calçamento; As 

alças ficam dispostas uma em cada lateral no cano; Acabamento de 

borracha retardante a chamas e altamente resistente; Área dos pés é 

inteiramente cercada pelo isolante de espuma de PU; Possui sola com 

desenho antiderrapante, retardante a chamas, resistente a 

escorregamento e à abrasão; Isolamento elétrico para tensões até 600 

Volts. 

  310,80  

Equipamentos para 

contenção de 

incêndio  

Abafador - Indicado para o combate direto e rescaldo, apagando o fogo 

por abafamento. Indicado no combate a incêndios rasteiros em sub-

bosque florestal, pastagens e áreas rurais. Construída de lâmina (‘flap’) 

de borracha compacta, com duas lonas internas. Parafusada em armação 

de ferro em forma de T com furação para 4 parafusos, e angulação de 

45ºpara maior ergonomia do operador durante o combate. 01 Cabo de 

madeira, torneado e lixado, flexível e resistente a impactos. 

Comprimento 1,50m X 28mm de diâmetro 01 Lona construída de 

lâmina (flap) de borracha compacta, com duas lonas internas. 

Comprimento: 0,41 cm e Largura: 0,32 cm. 

14 Und. 98,92 1.384,88 

Mochila costal - Mochila costal flexível para transporte de água e 

combate a incêndios, confeccionada em manta de PVC, de cor amarela e 

soldada eletronicamente. Possui correias reguláveis com ombreiras 

acolchoadas permitindo mais conforto. Engate metálico roscado. 

Mangueira de alta resistência com molas de reforço nas pontas. Bomba 

em latão e bico regulável para jato pleno e spray. Quebra-ondas interno 

para maior conforto e estabilidade. Garantia de 1 ano. 

14 Und. 880,30 12.324,20 

Lanterna de mão - à prova de explosão: para uso em atmosferas 

explosivas. Corpo confeccionado em alumínio fundido, proporcionando 

alta resistência à impactos, grande durabilidade, fácil manuseio e 

operação. Lente: fabricada em vidro temperado com 8mm de espessura, 

resistente a choques térmicos e impactos - refletor interno: fabricada em 

14 Und. 161,40 2.259,60 
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alumínio de alta eficiência- iluminação: através de uma lâmpada 

halógena 2,4 volts com até 15 horas de operação contínua - 

acionamento: através de um pino roscado. Diâmetro da lanterna: 

74x74mm. Comprimento da lanterna: 215mm. Peso da lanterna: 440g. 

 Lanterna para capacete - à prova de explosão 14 Und. 406,60 5.692,40 

 Bússola - tamanho 44mm, de mão ou bolso, confeccionada em 

alumínio, à prova d'água, mostrador ponteiro, à prova de choque. 

14 Und. 42,00 588,00 

 Facão - em aço inox, ótima qualidade, ultra resistente; comprimento 

lâmina = 37 cm; largura da lâmina = 4,5 cm; espessura aço inox = 3 

mm; comprimento total = 50 cm; comprimento cabo = 13 cm 

14 Und. 49,30 690,20 

 Foice - Foice em aço carbono especial de alta qualidade; temperada em 

todo corpo da peça, com olho de 32 mm de diâmetro, pintura em verniz 

transparente, excelente fio, com pintura eletrostática a pó com maior 

proteção contra oxidação, cabo com madeira de origem renovável com 

comprimento de 120cm. 

14 Und. 37,90 530,60 

 Binóculo - Desempenho óptico Ampliação: 10 x Lentes objetivas: 42 

milímetros de diâmetro Eco-Glass: Óptica chumbo e arsênico-livre 

Ótica multi revestida, lente revestimento antirreflexo BAK4 vidro 

prisma, design Porro prisma Ângulo de visão aparente: 55 °16 pés de 

distância mínima de foco Alívio de olho 12 milímetros. Revestimento 

em borracha esculpida. Acabamento caixa preta Peso: 27 OZ.  

2 Und. 895,00 1.790,00 

 Pá cortadeira 14 Und. 28,48 398,72 

Kits de manutenção 

de jardins:  

Kit composto por piquetes, rastelos, enxadas, pás, facões e carrinhos 

(um de cada) 

5 Und. 209,80 1.049,00 

SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                            R$ 491.958,10 

II - CETAS 

Descrição Especificação Quantidade Unidade Valor 

unitário (R$) 

Valor total 

(R$) 

Perneira em couro 

sintético contra 

picada de cobra 

Perneira de segurança convencional em couro sintético duplo, sem 

proteção no joelho; possui 3 talas de polipropileno, costura em linha de 

poliéster super reforçadas com fechamento em velcro com orifícios nas 

laterais para ventilação; ilhós para fixação no pé; Medidas: 42cm de 

altura total por 52cm de panturrilha e 46cm do tornozelo. Diâmetro: 60 

x 51 cm; Tamanho M. 

3 Und. 29,00 87,00 

Botina marluvas Bota de segurança confeccionada em couro. Fechamento em elástico nas 10 Und. 38,00 380,00 
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elástico vulcaflex 

couro relax preto 

bico plástico 

laterais. Biqueira de polipropileno. Palmilha de montagem em EVA. 

Solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de 

impacto, injetado diretamente ao cabedal. C.A. 28498. Tamanhos: 37 (2 

pares); 39 (2 pares); 40 (2 pares); 41 (2 pares); 42 (2 pares) 

 

Botina de segurança 

de amarrar com bico 

em pu 

Botina de segurança de amarrar, em couro, com bico em PU. Cor preta. 

CA: 26710. Tamanhos: 36 (1 par); 37 (2 pares); 38 (2 pares). 

5 Und. 58,00 290,00 

Bota de borracha Par de botas de borracha confeccionada em policloreto de vinila (PVC), 

salto estratégico de 2 centímetros, cano alto, antiderrapante, cor preta. 

Ideal para efetuar limpeza em ambientes com proteção. Tamanhos: 37 

(4 pares); 39 (2 pares); 40 (2 pares); 41 (2 pares); 42 (2 pares). 

12 Und. 41,00 492,00 

Capa de chuva Material PVC flexível e impermeável Costuras seladas eletronicamente. 

Fechamento frontal com quatro botões de pressão. Touca Fixa Manga 

Longa Cor preta ou amarela Tamanho G (4 quantidades). Tamanho M 

(8 quantidades). 

12 Und. 16,90 202,80 

Binóculo Nikon 

8246 Aculon A211 

10x42 

Desempenho óptico Ampliação: 10 x Lentes objetivas: 42 milímetros de 

diâmetro Eco-Glass: Óptica chumbo e arsênico-livre Ótica 

multirrevestida, lente revestimento antirreflexo BAK4 vidro prisma, 

design Porro prisma Ângulo de visão aparente: 55 °16 pés de distância 

mínima de foco Alívio de olho 12 milímetros. Revestimento em 

borracha esculpida. Acabamento caixa preta Peso: 27 OZ.  

1 Und. 895,00 895,00 

Binóculos 10 X 

42mm 

Binóculos Leupold 119198 BX-1 Mackenzie Green Ring 10 x 42mm 1 Und. 899,00 899,00 

Binóculo Bushnell 

12x42 porro prova 

d'água esportivo 

134212 

Binóculo Bushnell 12x42 H20 Porro Binocular oferece uma carcaça à 

prova de nevoeiro e armaduras de borracha texturizadas com nervuras 

macias para manter a aderência. Este binocular de prisma de Porro 

oferece menos perda de luz e maior profundidade de campo do que os 

modelos comparáveis de prisma de telhado. Um sistema de lentes 

multicoated e um vidro de prisma BAK4 de alta transmissão permitem 

que estes óculos selados com intempéries exibam imagens claras e 

brilhantes que são nítidas com detalhes. 

1 Und. 899,98 899,98 

Notebook 5ª geração do Processador Intel® Core™ i5-5200U (2.2 GHz expansível 

para até 2.7 GHz, Cache de 3MB) – Marca de referência: DELL. 

1 Und. 2.294,00 2.294,00 

Pendrive Pen Drive 32GB – Marca de referência: Sandisk - Cruzer Blade 2 Und. 42,80 85,60 

Puçá pássagua – Arco de aço com pintura eletrostática a pó e proteção plástica. Arcos 5 Und. 330,00 1.650,00 
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zootech, diâmetro 

50cm 

parafusados para facilitar a troca das telas (sacos). Cabo de alumínio 

anodizado 100cm, saco 100cm. 

Puçá pássagua – 

zootech, diâmetro 

60cm 

Arco de aço com pintura eletrostática a pó e proteção plástica. Arcos 

parafusados para facilitar a troca das telas (sacos). Cabo de alumínio 

anodizado retrátil 120cm, saco 120cm. 

2 Und. 405,00 810,00 

Puçá freeman - 

zootech 

Especial para captura de répteis, aves e mamíferos. Cabo de alumínio 

anodizado e rede (saco) em algodão. Dispositivo abre-fecha. 

Comprimento: 125cm. Peso: 790. 

3 Und. 115,00 345,00 

Pinça para répteis – 

zootech (ART. 

ZT370) 

Pinça para répteis dobrável. Punho (pistola) e jacaré (pinção) em 

alumínio fundido com pintura eletrostática a pó. Haste em alumínio 

anodizado. Cabo e mola em aço INOX. Comprimento (haste): 75cm. 

Peso: 730g. 

2 Und. 

 

279,00 558,00 

Seringas para 

injeção à distância 

de anestesia 

Seringa Automática de 35 cm art. 6011 Zootech. Descartável, altamente 

higiênico. Pressão de injeção por reação química. Uso em projetores a 

gás. Kit contém: 01 Cartucho de gás art. 5020; 04 Agulhas 19 mm art. 

6003; 04 Agulhas 25 mm art. 6004; 01 Dardo de nylon 5ml art. 6005; 01 

Posicionador art. 50212. Peça de alongamento, comprimento 85 cm, art. 

6012. Seringa manual, comprimento 100 cm, conteúdo 5 ml, art. 118-

310. 

50 Und. 4,90 245,00 

Bastão para injeção à 

distância 75 cm - 

zootech (ZT800) 

Bastão confeccionado em alumínio anodizado e borracha. Kit contém: 

01 Bastão; 01 Dardo “Mini-ject” 5ml; 01 Dardo “Mini-ject” 3ml: 02 

Agulhas; 01 Cartucho de gás. 

2 Und. 85,00 170,00 

Luva de malha de 

aço oxidado 

tamanho M 

(açougueiro) 

Luva de segurança confeccionada em malha de aço, com fio 0,5 mm de 

espessura, anel de diâmetro externo de 4,0 mm e interno de 3,0; pulseira 

de 2,5 cm de largura; elos de aço inox da mesma malha de aço; travas 

em retângulos vasados de 20 mm de largura e 10 mm de altura; fecho 

tipo gancho fixo no final da pulseira. 

1 Und. 240,00 240,00 

Luvas de raspa cano 

curto 

Luvas de raspa com 7 cm de punho. Reforço interno em raspa, tanto na 

palma como também na face palmar dos dedos. Reforço externo extra, 

localizado entre os dedos polegar e indicador. Tamanhos variados. CA 

8080. 

20 Und. 7,60 152,00 

Luvas de raspa cano 

longo 

Luvas de raspa punho longo 20 cm.  Reforço interno em raspa, tanto na 

palma como também na face palmar dos dedos. Reforço externo extra, 

localizado entre os dedos polegar e indicador. CA 8390. 

10 Und. 12,00 120,00 

Anilhas de aço inox Anilha de aço inox aberta, diâmetro 10,0 ALT 4,0 Polido. Com 200 Und. 14,55 2.910,00 
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para psitacídeos 

(Amazona aestiva - 

Papagaio) 

Gravação: CETAS VCA 060 à CETAS VCA 260. 

Anilhas de aço inox 

para psitacídeos (Ara 

ararauna - Arara) 

Anilha de aço inox aberta, diâmetro 13,5 ALT 4,0 Polido. Com 

Gravação: CETAS VCA 001 à CETAS VCA 050. 

50 Und. 15,18 759,00 

Anilhas de aço inox 

para psitacídeos 

(Eupsittula cactorum 

- Periquito) 

Anilha de aço inox aberta, diâmetro 5,5 ALT 4,0 Polido. Com 

Gravação: CETAS VCA 060 à CETAS VCA 160. 

100 Und. 11,77 1.177,00 

Anilhas de plástico 

colorida para 

passeriformes 

diâmetro 2.0 

Anilhas abertas de plástico vermelha. Material PVC (Plastic Split Rings) 

Diâmetro 2.0. 

3.000 Und. 0,70 2.100,00 

Anilhas de plástico 

colorida para 

passeriformes 

diâmetro 2.4 

Anilhas abertas de plástico vermelha. Material PVC (Plastic Split Rings) 

Diâmetro 2.4. 

3.000 Und. 0,70 2.100,00 

Anilhas de plástico 

colorida para 

passeriformes 

diâmetro 3.0 

Anilhas abertas de plástico vermelha. Material PVC (Plastic Split Rings) 

Diâmetro 3.0. 

2.000 Und. 0,70 1.400,00 

Anilhas de plástico 

colorida para 

passeriformes 

diâmetro 3.2 

Anilhas abertas de plástico vermelha. Material PVC (Plastic Split Rings) 

Diâmetro 3.2. 

500 Und. 0,70 350,00 

Anilhas de plástico 

colorida para 

passeriformes 

diâmetro 4.0 

Anilhas abertas de plástico vermelha. Material PVC (Plastic Split Rings) 

Diâmetro 4.0. 

300 Und. 0,70 210,00 

Anilhas de plástico 

colorida para 

passeriformes 

diâmetro 4.5 

Anilhas abertas de plástico vermelha. Material PVC (Plastic Split Rings) 

Diâmetro 4.5. 

300 Und. 0,70 210,00 

Microchip com Microcircuito Eletrônico - Microchip - Animal ID. ISSO 11784/11785. 300 Und. 12,00 3.600,00 
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aplicador Tamanho: 2.12x12mm. Transponder Syringe no Brand 

Leitor de microchip Leitor Universal Global Scan. Leitura dos microchips, Anilha RFID, 

brincos eletrônicos etc. Tela em cristal líquido com 2 linhas x 16 

caracteres; Memória para 800 leituras; Software e cabo para 

transferência dos dados para o computar; Uso simplificado, um botão 

com as funções liga e leitura; Desligamento automático após o uso, 

economizando bateria; Bip sonoro com indicador de leitura correta; 

alimentado com bateria convencional de 9 volts; Tamanho: 15 x 8 x 3,5 

cm. Peso: 155g (incluído bateria); Bluetooth opcional. 

1 Und. 900,00 900,00 

Alicate para 

colocação de anilhas 

(médio - diâmetro 

8,5 a 20,0 mm) 

Alicate para aplicação de anilhas abertas de diâmetro 6,5 até 20,0 mm. 

Material: Aço carbono, com cabo revestido em plástico. 

1 Und. 200,86 200,86 

Alicate para abrir 

anilhas 

Alicate para afastar as pontas exclusivamente das anilhas abertas de 

diâmetro 1,8 até 50,0 mm. Material: Aço carbono, com cabo revestido 

em plástico. 

1 Und. 127,05 127,05 

Alicate para corte de 

anilhas 

Alicate para cortar anilhas de diâmetro 1,8 até 20,0 mm em alumínio, e 

de 1,8 até 3,5 mm em aço inox. Material: Aço carbono, com cabo 

revestido em plástico. Tem sistema de alavanca desenvolvido para 

minimizar a forca exercida para o corte das anilhas, ocasionando menor 

risco de machucar o pássaro. 

2 Und. 200,86 401,72 

Aparelho tatuador Máquina de tatuagem rotativa e caneta máquina de maquiagem 

permanente com a agulha. Especificações: Tipo: Pen tatuagem; Material 

da Moldura: liga de alumínio; Construção: Polida à mão; Uso 

Recomendado: Delineadora e Sombreado; Velocidade de 

Funcionamento (rpm): 9000; Voltagem (V): 7. 

1 Und. 294,00 294,00 

Pirógrafo Pirógrafo Profissional 110/220 V Bivolt. Potência: Ajustável de 0-50 

Watts; Peso: 1,38 Kg; Dimensões: 13x9,5x14 (L x A x P em cm); 

Tempo ligado: 2 horas (Temp. máxima), 3 horas (Temp. média). 

Material: Caixa metálica com micro pintura; Caneta leve e fácil de 

manusear; Cordão da caneta extremamente flexível; Caneta em madeira; 

possui alça para transporte. Acompanha o equipamento: 1 rolinho de fio 

níquel-cromo 1 mm para reposição; 5 Pontas para reposição; 2 

Parafusos que prendem o fio níquel-cromo à caneta; 

1 Und. 189,50 189,50 

Termômetro digital   Termômetro Digital - Animal Temp Art.ZT304. Desenhado e fabricado 1 Und. 90,50 90,50 
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na Holanda. Mede temperaturas com intervalo de 6 segundos. 

Ergométrico - desenhado especificamente para animais. 

Agulha 30/7 

intramuscular 

Agulha Hipodérmica 30 x 7 mm utilizada para aspiração e aplicação de 

medicações administradas vias intramuscular, subcutânea e 

intravascular. É descartável e possui paredes finas em aço inox afiadas 

sem rebarbas, que facilita a punção e reduz a dor do paciente. Vêm em 

embalagens esterilizadas e individuais em blister de plásticos e papel 

grau cirúrgico, com uma selagem eficiente, garantindo a integridade do 

produto até a utilização. Caixa com 100 Unidades. 

5 Cx 12,00 60,00 

Água oxigenada 

volume 10 

Água oxigenada volume 10 de 1 litro. Antisséptico. 10 Und. 10,00 100,00 

Álcool Álcool 70 Hospitalar 1 Litro. Antisséptico. 20 Und. 8,24 164,80 

Álcool Iodado Álcool iodado 0,1% - Uma solução alcoólica contendo 0,1% de Iodo, 

indicado como antisséptico tópico, utilizada em curativos no tratamento 

de feridas. 

5 Und. 6,00 30,00 

Algodão (500g) Algodão rolo hidrófilo 500gr. 100% algodão. Uso em curativos, 

assepsias ou como absorvente de sangue e secreções líquidas. 

5 Und. 12,40 62,00 

Gaze compressa 

(pacote com 500 

unidades) 

Compressas Cirúrgicas de Gaze Hidrófila da Mb Têxtil. 100% Algodão 

Não Estéril Alta Absorção 500 Compressas 7,5cm De Comprimento 9 

Fios /Cm² 8 Camadas 5 Dobras. 

10 Pct. 18,45 184,50 

Almotolia Almotolia Plásticas Ambar 125ml J.prolab. 10 Und. 2,20 22,00 

Luvas de 

procedimentos 

tamanho M 

Luva de Procedimento Látex 100% natural, não estéril, ambidestras, 

resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 

AQL. Classificadas para a proteção do profissional nos procedimentos 

não invasivos. Tamanho M. Caixas com 50 pares. 

20 Cx 16,49 329,80 

Pesola 30g (Balança) Balança pesola linha micro. Arco rotativo que permite posicionamento 

ideal da escala para leitura. Graduação precisa com alta resolução. 

Resistente à abrasão, cor eletrizada. Prova de sobrecarga acima de 

1000grs. Medição da posição apenas vertical. Pesagem de pequenos 

animais com cone de pesagem de passarinho 3655. Unidade de pesagem 

métrico. Artigo nº 20030 zootech. Capacidade 30g. divisão 0,25g. 

padrão boca de jacaré s 80mm, l0 220mm, lm 300m, d12mm, peso 25g. 

1 Und. 195,00 195,00 

Pesola 100g 

(Balança) 

Balança Pesola linha micro. Arco rotativo que permite posicionamento 

ideal da escala para leitura. Graduação precisa com alta resolução. 

Resistente à abrasão, cor eletrizada. Prova de sobrecarga acima de 

1 Und. 195,00 195,00 
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1000grs. Medição da posição apenas vertical. Pesagem de pequenos 

animais com cone de pesagem de passarinho 3655. Unidade de Pesagem 

Métrico. Artigo nº 20100 Zootech. Capacidade 100g. Divisão 1,0g. 

Padrão Boca de Jacaré S 80mm, L0 220mm, Lm 300m, d12mm, Peso 

25g. 

Pesola 300g 

(Balança) 

Balança Pesola linha médio. Arco rotativo que permite posicionamento 

ideal da escala para leitura. Graduação precisa com alta resolução. 

Resistente à abrasão, cor eletrizada. Prova de sobrecarga acima de 

1000grs. Medição da posição apenas vertical. Apontador de arrasto 

disponível como acessório. Olho de clipe com suspensão baixa rotativa 

que oferece fácil intercâmbio com outros acessórios. Unidade de 

Pesagem Métrico. Artigo nº 40300 Zootech. Capacidade 300g. Divisão 

2,0g. Padrão Boca de Jacaré S 100mm, L0 220mm, Lm 320m, Lp 300, 

d12mm, Peso 31g. 

1 Und. 230,00 230,00 

Pesola 1.000g 

(Balança) 

Balança Pesola linha médio. Arco rotativo que permite posicionamento 

ideal da escala para leitura. Graduação precisa com alta resolução. 

Resistente à abrasão, cor eletrizada. Prova de sobrecarga acima de 

1000grs. Medição da posição apenas vertical. Apontador de arrasto 

disponível como acessório. Olho de clipe com suspensão baixa rotativa 

que oferece fácil intercâmbio com outros acessórios. Unidade de 

Pesagem Métrico. Artigo nº 41000 Zootech. Capacidade 1000g. Divisão 

10,0g. Padrão Boca de Jacaré S 100mm, L0 220mm, Lm 320m, Lp 300, 

d12mm, Peso 34g. 

1 Und. 230,00 230,00 

Kit mamadeiras 

especiais Art. ZT302 

Mamadeiras Especiais Art. Zootech 302. Kit contendo: 01 valise de 

plástico; 02 garrafas inquebráveis de 50ml; 02 bicos para pequenos 

mamíferos (saguis, roedores, mustelídeos); 02 bicos para médios 

mamíferos (canídeos, felinos, primatas); 02 bicos adaptáveis em 

qualquer tipo de garrafa comum, para grandes mamíferos (cervídeos, 

camelídeos, bovinos, canídeos e felinos de grande porte). 

1 Und. 95,00 95,00 

Seringa multiuso 

Art. ZT301 

Seringa Multiuso Art. Zootech 301. Indispensável para: Alimentar 

filhotes de pássaros, sem risco de ruptura de esôfago ou papo. Alimentar 

aves adultas, que rejeitam alimentação. Aplicação oral de medicamentos 

em mamíferos. Injeções intramusculares e subcutâneas. Kit contendo: 

01 valise de plástico; 01 seringa (dosadora) 25ml de propileno; 04 bicos 

de metal. 

1 Und. 185,00 185,00 
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Armário suspenso 

para cozinha 

Armário Aéreo com 3 Portas – Branco. Estrutura em Aço; Acabamento 

pintura UV alto brilho; 3 portas de bater; 1 prateleira interna. Altura 52 

cm; Largura 105 cm; Profundidade 28 cm. 

2 Und. 180,00 360,00 

Jogo de panelas de 

alumínio 

batido/fundido com 

alça de madeira 

Jogo de panela de alumínio fundido e tampa de alumínio repuxado, com 

alças de madeira, 5 peças. Espessura do alumínio 3 mm. Características: 

panela 1: capacidade: 0,900 litros, altura: 7cm, altura com tampa: 11cm, 

comprimento / largura (diâmetro): 16cm, comprimento com alça: 23cm, 

peso: 535g. Panela 2: capacidade: 1,2 litros, altura: 8cm, altura com 

tampa: 11,5cm, comprimento / largura (diâmetro): 18cm, comprimento 

com alça: 25cm, peso: 643g. Panela 3 : capacidade: 1,7 litros, altura: 

8,5cm, altura com tampa: 12cm, comprimento / largura (diâmetro): 

20cm, comprimento com alça: 27cm, peso: 755g. Panela 4: capacidade: 

2,1 litros, altura: 9cm, altura com tampa: 12,5cm, comprimento / largura 

(diâmetro): 21,5cm, comprimento com alça: 29cm, peso: 865g. Panela 

5: capacidade: 2,6 litros, altura: 9,5cm, altura com tampa: 13,5cm, 

comprimento / largura (diâmetro): 23,5cm, comprimento com alça: 

31,5cm, peso: 1,012kg. 

1 Und. 140,00 140,00 

Caldeirão de 

alumínio 20 l 

Caldeirão panela linha hotel industrial 20 litros - nº 30. Capacidade 20 

litros; tamanho 30 cm x 27,2 cm; espessura: 2 mm. 

2 Und. 75,30 150,60 

Liquidificador 

industrial 

Liquidificador industrial 2 litros alta rotação. Copo em aço inox 

composto por 4 facas no fundo e 2 na lateral todas em aço temperado 

com corte fundido. Características técnicas: tensão: 110v ou 220v; 

rotação: alta rotação; potência: 800w; frequência: 60 HZ; 

rotação: 18000rpm; capacidade: 2 litros; peso: 10 kg. 

1 Und. 564,90 564,90 

Faca de corte para 

carnes 

Faca com lâmina em aço inoxidável 6" (polegadas). Fio com 

excepcional resistência e durabilidade. Cabo em madeira, com design 

profissional, anatômico. 

5 Und. 21,70 108,50 

Caixas plástica 

organizadoras 

Caixa organizadora com tampa flex média alta 29 litros 6 Und. 30,00 180,00 

Caixa plástica para 

transporte de 

hortifrúti 

Caixa plástica para hortifrúti 55 x 34 mm. Capacidade volumétrica: 47 

litros. Capacidade carga por caixa: 30 kg. Capacidade carga por 

empilhamento: 330 kg. Cubagem unidade: 0,06308 m³. Cubagem 

embalagem volume: 0,124 m³. 

10 Und. 24,50 245,00 

Freezer horizontal Freezer horizontal 415 litros branco. Consumo aproximado de energia: 

45,6 kwh/mês. Eficiência energética a.  Material do produto: plástico, 

1 Und. 1.499,00 1.499,00 



138 

 

eps, metal, cobre, alumínio. Painel de controle mecânico. Pés 

niveladores. 1 porta. Armazenamento 415 l. Voltagem 220 v. Altura 84 

cm. Largura 143 cm. Comprimento 69 cm. Peso 54 kg. 

Assadeiras de 

alumínio 30 x 20 cm 

Forma retangular funda rochedo - 37,3 cm. Material alumínio 20 Und. 20,00 400,00 

Bebedouro aves 

rosca 2l 

Bebedouro com Rosca desenvolvido especialmente para aves. Feito em 

plástico, comporta 2 litros de água. Dimensões (diâmetro da base x 

altura): 18 x 20 cm. Peso: 0,160 Kg 

15 Und. 10,75 161,25 

Comedouro de 

alumínio fundido 

pesado mini 

Comedouro Alumínio Pesado para Cães Médio. Fabricado em alumínio 

com preenchimento de areia. Tamanho mini. Diâmetro da base 14,5 cm. 

Diâmetro da boca 12 cm. Altura 7 cm. Capacidade 350 ml. 

10 Und. 17,50 175,00 

Comedouro de 

alumínio fundido 

pesado pequeno 

Comedouro Alumínio Pesado para Cães Médio. Fabricado em alumínio 

com preenchimento de areia. Tamanho pequeno. Diâmetro da base 20 

cm. Diâmetro da boca 16,5 cm. Altura 8 cm. Capacidade 1000 ml. 

10 Und. 17,50 175,00 

Comedouro para 

aves 3Kg 

Comedouro para Aves PVC Leitoso 3kg.  Material 100% Virgem. Peso: 

2,5 kg 

10 Und. 15,00 150,00 

Comedouro para 

aves com gancho 

Comedouro de plástico para pássaros com gancho e tampa de 2 furos. 

Cor transparente. É versátil pois possui gancho para colocação simples 

em qualquer tipo de gaiola. 

20 Und. 2,70 54,00 

Comedouro com aba 

e gancho para 

papagaios 

Comedouro Com Aba e Gancho. Medidas: 5,2 cm – altura 9,2 cm - 

comprimento c/ aba. Cores aleatórias. 

20 Und. 2,00 40,00 

Comedouro 

(Banheira) plástica 

para aves 

Banheira Cristal Pequena Para Aves. Medidas 

aproximadas: Comprimento: 11 cm; Largura: 5,5 cm. 

20 Und. 2,70 54,00 

Purificador de água 

para beber (Parede) 

Purificador de Água Gelada C/ Compressor 220V 2 Und. 399,00 798,00 

Luvas de borracha 

(tipo mucambo)  

Luva de borracha tamanho M amarela 30 Und. 3,45 103,50 

Avental Avental confeccionado em napa resistente, cor branca em sua totalidade. 

Cordão para amarração, tamanho único, dimensões, largura superior 25 

cm, largura inferior 70 cm, altura 75 cm. 

15 Und. 6,90 103,50 

Pano de prato Pano de prato 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, 

lavável e durável, em cores variadas 400 x 750 mm.  

10 Und. 2,99 29,90 

Hortifrutigranjeiros Abacaxi  700 Und. 4,35 3.045,00 
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Abóbora  1000 Kg 2,64 2.640,00 

Aipim  1000 Kg 3,29 3.290,00 

Alface  1000 Pt. 2,29 2.290,00 

Amendoim com casca  1000 Kg 5,60 5.600,00 

Amendoim sem casca  680 Kg 6,29 4.277,20 

Banana da prata  7840 Kg 4,69 36.769,60 

Banana d'água  7900 Kg 4,99 39.421,00 

Batata doce  1350 Kg 2,99 4.036,50 

Beterraba  1350 Kg 2,99 4.036,50 

Cenoura  1680 Kg 2,59 4.351,20 

Chuchu  950 Kg 2,00 1.900,00 

Coco seco  710 Und. 3,00 2.130,00 

Couve  1350 Pt. 2,50 3.375,00 

Laranja  680 Kg 2,09 1.421,20 

Maçã  680 Kg 4,83 3.284,40 

Mamão  740 Kg 4,29 3.174,60 

Maracujá  1680 Kg 5,19 8.719,20 

Melancia  1120 Kg 2,29 2.564,80 

Melão  340 Kg 3,29 1.118,60 

Milho verde  1680 Dz 12,00 20.160,00 

Ovos brancos  510 Dz 4,59 2.340,90 

Pepino  680 Kg 2,29 1.557,20 

Repolho  680 Kg 3,35 2.278,00 

Ração, sementes e 

grãos 

Arroz com casca  42 Kg 0,95 39,90 

Flocos de milho pré-cozido  115 Kg 2,49 286,35 

Milho alpiste  230 Kg 14,00 3.220,00 

Milho farelo - Saco 60kg 500 Kg 38,00 19.000,00 

Milho grão - Saco 60kg 500 Kg 35,00 17.500,00 

Painço  200 Kg 2,80 560,00 

Xerém - Saco 50kg 50 Kg 64,00 3.200,00 

Ração para cabra - Saco 40 kg 200 Kg 85,00 17.000,00 

Ração para gato  50 Kg 33,27 1.663,50 

Ração para aves  230 Kg 36,00 8.280,00 

Ração para cães  50 Kg 9,45 472,50 
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Ração para coelho  30 Kg 31,50 945,00 

Ração para psitacídeos - kg 85 Kg 38,90 3.306,50 

Ração para suínos - Kg 70 Kg 23,00 1.610,00 

Ração peletizada para pássaros - kg 140 Kg 65,90 9.226,00 

Ração triturada vitaminada - Kg 310 Kg 35,60 11.036,00 

Semente de girassol - Saco 30kg 60 Kg 50,00 3.000,00 

Ração para cães - filhotes - Kg 10 Kg 7,20 72,00 

Ração tipo Alcon Club Papa para Filhotes de Pássaros - 600 g 5 g 37,00 185,00 

Ração tipo Alcon Club Papa para Filhotes de Psitacídeos - 600 g 10 g 42,50 212,50 

Caixa de água PVC 

5.000l 

Caixa d’água polietileno 5.000 L. Características Técnicas Redondo, 

com tampa. Impossibilita a infiltração de raios “UV”. Capacidade: 5000 

Litros. Material: Polietilileno. Altura da Tampa: 2,00. Altura sem 

tampa: 1,63. Diâmetro com Tampa: 2,45. Diâmetro sem Tampa: 2,37. 

Diâmetro da Base: 1,85. Cor azul.  

1 Und. 

 

1.655,00 1.655,00 

Torneiras de meia 

polegada 

Torneira 1/2 polegada de metal 10 Und. 20,00 200,00 

Tubo de PVC meia 

polegada 

Tubo de PVC 1/2 polegada 5 Und. 8,00 40,00 

Mangueira flexível  Mangueira flexível trançada com fio 60m 2 Und. 60,00 120,00 

Vassoura de fogo 

com mangueira 

longa 

Lança Chamas, vassoura de fogo. Lança chamas para higienização dos 

recintos. Equipamento com 2,5 metros de mangueira de 500 PSI e ¼ de 

diâmetro. Haste de 65 cm e caneca de 2" polegadas zincada. Cabo 

anatômico de polipropileno. 2 registros de zamac. Conexão botijão de 

13 kg. 

1 Und. 72,00 72,00 

Baldes de plástico 5l Balde de plástico multiuso 5 l. Cores variadas 5 Und. 3,50 17,50 

Baldes de plástico 12 

l 

Balde de plástico multiuso 12 l. Cores variadas 5 Und. 8,80 44,00 

Pano de chão Pano de chão, tipo saca de tecido (algodão) alvejado, com 

18 batidas, com dimensões de 72x48 cm (100% algodão). Boa absorção 

20 Und. 5,00 100,00 

Água sanitária  Água sanitária c/ cloro ativo, 1000 ml- concentração mínima 2,0% p/p e 

máxima de 2,5% p/p, uso geral, sem adição de corantes, fragrância ou 

quaisquer outras substancias. As embalagens devem ser opacas, de 

plástico rígido e de difícil ruptura, de modo a não permitir interações do 

produto com o meio externo. Devem ser validas, com fechamento que 

300 l 1,70 510,00 
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impeça vazamentos. Prazo de validade 06 meses, na data de entrega, de 

acordo com as regulamentações técnicas da ANVISA. 

Sabão em pó  Detergente em pó. Tensoativo aniônico, Enzimas, Alvejante (Perborato 

de Sódio), bloqueador óptico, fragrância suave, agentes sequestrantes e 

quelantes. Embalagem plástica. 1Kg. Validade mínima de 1 ano na data 

de entrega. 

24 Kg 8,85 212,40 

Gel pinho  Detergente neutro gelatinoso, superconcentrado, desengordurante, com 

alto poder umectante e emulsionante. Biodegradável. Composição 

química: Matéria ativa aniônica, Conservante, Perfume Essência de 

Pinho, Características Físicas: pH (100%) 7,0 - 8,0% RS: 18,0 - 25,0. 

Embalagem plástica. 1l. Validade mínima de 1 ano na data de entrega. 

48 l 6,00 288,00 

Desinfetante Desinfetante multiuso, bactericida, desodorizante e comação limpadora. 

Indicado para sanitários em geral, fragrânciafloral (frasco 1l). A 

embalagem deve conterexternamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, quantidade de 

produto.Validade mínima de 1 ano na data de entrega. 

96 l 6,70 643,20 

Detergente 500 l Detergente líquido tipo CLEAR neutro p/ higienização de louças. 

Embalagem plástico rígido, bico dosador. Frasco com 500 ml. 

84 l 1,89 158,76 

Esponja de limpeza 

multiuso (bucha) 

Esponja de limpeza, material fibra vegetal, formato retangular, 

abrasividade mínima/ média, aplicação utensílios domésticos, 

características adicionais dupla face. 

240 Und. 1,90 456,00 

Esponja de aço (tipo 

Bombril) 

Esponja de lã de aço carbono, de textura macia, isenta de sinais de 

oxidação. As esponjas deverão ser embaladas em sacos plásticos 

selados, devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o 

nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade ou apenas a 

data final de validade, peso líquido, número de unidades e demais 

informações exigidas pela legislação em vigor. Deverá o produto manter 

suas características inalteradas quando abrigado em local seco, por um 

período mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 

48 Pct 2,32 111,36 

Papel higiênico 

(fardo)  

Papel higiênico- folha dupla de alta qualidade, pacotes com 8 rolos de 

30m x 10 cm/u. 100% de fibras celulósicas virgens, sem extrato de 

algodão, picotado e gofrado. Prazo de validade indeterminado. 

96 FD 34,90 418,80 

Papel toalha fardo  Papel toalha interfolhado, com folhas duplas, na cor branca, com 100% 

celulose virgem (não reciclado), em tamanho padrão (22x20,7 cm), em 

pacotes com 02 unidades. 

144 Pct 35,23 422,76 
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Café 250 g Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, 

sabor predominante de café arábica, admitindo-se mistura de café 

conilon em até 20% e o máximo de 20% de PVA (grãos pretos, verdes e 

ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 

(cinco), pacote de 250g, com todas as informações pertinentes ao 

produto, previsto na legislação vigente, constatando data de fabricação e 

validade nos pacotes individuais.  

144 Pct 4,50 648,00 

Açúcar cristal  Açúcar cristal, acondicionado em embalagem plástica lacrados de 1 Kg, 

com todas as informações pertinentes ao produto, previsto na legislação 

vigente, constando data de fabricação e validade nos pacotes 

individuais. 

144 Kg 2,30 331,20 

Serra de Mármore 

(Makita) 

Serra Mármore 1.450W tipo Makita 5" 4100NH2Z. Informações 

técnicas: Potência: 1.450W. Capacidades: a 0 grau: 32,5mm (1-1|4")a 45 

graus: 21,5mm (7|8"). Diâmetro do disco: 110mm (4-3/8"). Furo do 

disco: 20 mm (7/8"). Rotações por minuto (rpm): 12.000. Dimensões 

238 x 211 x 169mm. Cabo elétrico 2,5m (8.2ft). 220 V. 

1 Und. 440,00 440,00 

Furadeira Furadeira de Impacto Reversível 1/2 Pol. 750W 220V GSB-16 RE com 

Maleta. Sistema de engrenamento helicoidal. Interruptor eletrônico com 

pré-seleção de velocidade e comutador de sentido de giro, permitindo 

maior precisão e maior gama de aplicações. Botão-trava para trabalhos 

contínuos. Empunhadura emborrachada. Especificações Técnicas: 

Tensão: 220V; Potência: 750W; Número de rotações (sem carga): 0 – 

3.000 R.P.M.; Potência útil: 351W; Mandril: 1/2” (13mm); Amplitude 

de aperto: 13mm; Impactos por minuto: 0 – 48.000 min-; Amplitude de 

perfuração: Concreto: 16mm; Madeira: 30mm; Aço: 13mm; Alvenaria: 

18mm. 

1 Und. 279,00 279,00 

Jogo de ferramenta Jogo de ferramentas espelhadas com 111 peças - composto por: 1 

Alicate de corte diagonal 6"; 1 Alicate de bico meia-cana 8"; 1 Alicate 

universal 8"; 01 Adaptador para bits com cabo e catraca encaixe de 1/4"; 

40 Bits com encaixe de 1/4" sendo: 7 Bits fenda: 3,5 (02 peças), 4 (02 

peças), 5,5, 6,5 e 8 mm, 3 Bits quadradas: S1, S2 e S3, 8 Bits phillips: 0 

(02 peças), 1 (02 peças), 2 (02 peças) e 3 (02 peças); 2 Adaptadores, 7 

Bits TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40; 3 Bits pozidriv: PZ1, 

PZ2 e PZ3; 4 Bits tri-wing: 1, 2, 3 e 4; 6 Bits hexagonais: 2, 3, 4, 5, 6 e 

7mm; 1 Cabo T de 10" com extensão encaixe de 1/2". 1 Catraca 

1 Kit 429,00 429,00 
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reversível de 10” com encaixe de 1/2":: 1 Catraca reversível de 6” com 

encaixe de 1/4"; 2 Chaves de fenda: 5,5 x 75 mm e 6,5 x 100mm; 2 

Chaves phillips: 1 x 75 mm ; 2 x 100 mm; 11 Chaves combinadas 

espelhada: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 mm; 8 Chaves 

hexagonais: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 e 6 mm; 1 Extensão de 5" com 

encaixe de 1/2"; 1 Extensão de 2" com encaixe de 1/4"; 1 Extensão de 

4" com encaixe de 1/4"; 1 Extensão flexível 6" 1/4"(M) x 1/4"(F); 1 

Junta universal com encaixe de 1/2"; 1 Junta universal com encaixe de 

1/4"; 1 Martelo de pena; 2 Soquetes de vela: 16 e 21 mm; 15 Soquetes 

sextavados espelhado com encaixe de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 mm; 11 Soquetes sextavados espelhado 

com encaixe de 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm; 1 Suporte 

para as chaves hexagonais; 4 Suportes para os bits; 1 Maleta com berços 

e identificação de medidas. 

Serrotes  Serrote com lâmina 20 polegadas 2 Und. 45,00 90,00 

Arames 

galvanizados 

Arames Galvanizados (Amarração) rolo 1 kg Nº 20 6 Rl 15,50 93,00 

Arames 

galvanizados rolo 

1kg 

Arames Galvanizados (Amarração) rolo 1 kg Nº 18 3 Rl 15,50 46,50 

Pregos tamanho 8 

cm (saco 1kg) 

Prego com cabeça 8 x 8 em saco de 1 kg 2 Kg 17,00 34,00 

Pregos tamanho 

(saco 1kg)12 cm 

Prego com cabeça 12 x 12 em saco de 1 kg 2 Kg 16,00 32,00 

Cola para canos de 

pvc 

Cola cano PVC - frasco 175g com pincel aplicador 10 Und. 14,60 146,00 

Fita veda rosca Fita veda rosca 18mm x 50m 10 Und. 8,76 87,60 

Fita isolante Fita isolante em PVC, antichamas. 19mm x 10m. Ótima elasticidade e 

resistência. Preta. 

10 Und. 6,20 62,00 

Equipamento para 

solda elétrica 

Máquina de solda. Pro 3200 250 amp 220V. Frequência (HZ) 60. Peso 

(kg) 20,5. Acessórios: Acompanha 2 cabos de solda, porta eletrodo e 

garra negativa. 

1 Und. 535,00 535,00 

Máscara de solda Máscara de solda com escurecimento automático 1 Und. 129,00 129,00 

Escada comprida 5m Escada Extensível 2 x 10 5165. Estrutura em alumínio, pés em 

polipropileno emborrachado e rodas em polipropileno. Rodas para 

1 Und. 270,00 270,00 
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facilitar o uso. 3 formas de usar. Material da escada: alumínio. Alcance 

em metros 5,4. Peso máximo suportado: 150 kg.  

Cal (sacos) Cal hidratada para construção civil 20 kg 30 Sc 7,00 210,00 

Cimento (sacos) Saco de cimento 50 kg 10 Sc 26,00 260,00 

Broxa para caiação Broxa para pintura retangular 15 cm 5 Und. 12,99 64,95 

Carrinho de mão Carrinho de mão com pneu e câmara. Material do carrinho: Aço 

carbono. Material da roda: pneu com câmara. Cor preto. Capacidade: 

60. Tipo de roda: 8.  

5 Und. 99,00 495,00 

Facão Facão Esporte Caça Camping 18 Polegadas. Lâmina em aço carbono 

com fio liso. Cabo de polipropileno fixado por pregos de alumínio. 

Tamanho da lâmina: 18". Comprimento total: 580mm. 

5 Und. 45,00 225,00 

Roupeiro de aço em 

chapa 24 com 8 vãos 

grandes artmóveis 

cinza 

Roupeiro de aço com 8 vãos grandes - 1,97 m x 1,23 m x 40 cm. Altura: 

197 cm; Largura: 123 cm; Profundidade: 40 cm. Tipo de vão: grande. 

Chapa 24. Quantidade de vãos: 8. 

1 Und. 929,00 929,00 

Roupeiro de aço em 

chapa 24 com 4 vãos 

grandes medindo 

1,99 m x 62,5 cm x 

42 cm artmóveis 

cinza 

Roupeiro de aço com 4 vãos grandes - 1,97 m x 62,5 cm x 42 cm. 

Compartimentos de 94 cm de altura x 32 cm de largura, com reforço em 

ômega de 6 cm de largura por dentro de cada porta no sentido vertical, 2 

venezianas medindo 11,5 cm de altura x 7 cm de largura e pitão para 

cadeado, 2 ganchos, um de cada lado. 

1 Und. 589,00 589,00 

Telas de alambrado 

fio 12 (rolos) 

Telas de alambrado 2 m de altura x 20 m de comprimento. Fio 12 

(rolos). 

5 Rl 840,00 4.200,00 

Veículo automotivo 

4x4 

Veículo tipo pick-up; cabine dupla para 5 lugares; com quatro portas; 

air bag dianteiro para motorista e passageiro; volante de direção com 

ajuste de altura multifuncional; motor diesel com potência mínima de 

170 CV; tração 4x4 de acionamento mecânico e roda livre automática; 

cambio de 6 marchas sendo 5 a frente e 1 a ré; freio dianteiro com disco 

ventilado de 16´ e traseiro a tambor; direção hidráulica com pinhão e 

cremalheira, com assistência hidráulica e ar condicionado instalados de 

fábrica; capacidade para transporte de carga de no mínimo 1.000 kg; 

altura livre do solo de no mínimo 220mm; pneus lameiro tipo biscoito 

com roda de aço aro 16; equipado com guincho, dianteiro fixado 

diretamente no chassi do veículo, com tração mínima de 3000kg, 

redução 1:32 com cabo de aço medindo 5/16 de diâmetro e no mínimo 

1 Und. 133.000,00 133.000,00 
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25 metros de comprimento, o referido equipamento deverá ser 

cadastrado juntamente com o veículo no RENAVAN; equipado com 

bagageiro de teto; fixação de carga por ganchos. 

SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                  149.492,53 

III - HERBÁRIO SERTÃO DA RESSACA 

Descrição Especificação técnica Quantidade Unidade Valor 

unitário (R$) 

Valor total 

(R$) 

Perfuração de poço 

artesiano 

Prestação de serviço de perfuração, revestimento e implantação de poço 

artesiano. Especificações: diâmetro nominal do poço 6’ (seis 

polegadas); revestimento em tubo gel mecânico 6’ ou PVC 6’, com 

parede de 4 a 5 mm de espessura (qualidade de referência TIGRE OU 

AMANCO). Profundidade estimada: Máx. 100m. 

1 Poço 180.000,00 180.000,00 

Bomba submersa Bomba submersa para poço artesiano, Bomba Submersa TRIF. 220V – 

7,5 HP + Painel de comando completo + Cabo condutor elétrico 

trifásico - 150m 

2 Kit 6.800,00 13.600,00 

Bota de segurança Botas de borracha confeccionada em policloreto de vinila (PVC), salto 

estratégico de 2 centímetros, cano alto, antiderrapante, cor preta. Ideal 

para efetuar limpeza em ambientes que demandem proteção. Tamanhos 

variados, conforme solicitação de fornecimento. 

15 Par 87,70 1.315,50 

Botina de couro Botas de segurança, de amarrar, confeccionadas em couro. Com 

biqueira de aço e certificação/tamanhos variados 

15 Par 77,77 1.166,55 

Caixa de água  Reservatório para água potável fabricado em PEAD (polietileno de alta 

densidade); será instalado sobre piso de concreto (não será enterrado); 

capacidade de 10.000 litros; dotada de portinhola de visita com tampa 

de acesso com fechamento que proteja contra a entrada de insetos, com 

diâmetro mínimo de 60 cm e máximo de 80 cm (tampa com rosca ou 

outro dispositivo que garanta o fechamento); pré-disposição de local 

para instalação dos flanges de conexão de entrada e saída;  

3 Und. 3.593,22 10.779,66 

Registro para caixa 

d'água 

Registro de 50mm.  Registros de gaveta conforme NBR 15705/2009 ou 

mais recente. MCA - Pressão Máx. Funcionamento: 40; MCA - Pressão 

Mín. Funcionamento: 2. 

3 und 46,90 140,70 

Tubos PVC - em 

metros 

Tubo em PVC Azul - para irrigação, diâmetro de 50 mm, fornecido em 

barras de 6,0 metros; Tubo em conformidade com a NBR 14312 ou 

mais recente. 

34 Barra 32,99 1.121,66 

Areia Areia comum - para contrapiso. 6 m³ 16,00 96,00 
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Cimento Cimento CP II tradicional - saco com 50kg 21,87, silicato de cálcio, 

alumínio e ferro sulfato de cálcio, filer carbonático. 

3 Sc 23,80 71,40 

Joelho Joelho azul de 50mm PN 40, soldável. Pacote com 10 unidades 1 pct 32,90 32,90 

Redução Redução com rosca 50mm/25mm 1 Und. 3,60 3,60 

Câmeras fotográficas DSLR, 20mp, lentes de 18-55mm 10 Und. 1.929,29 19.292,90 

Caminhão tanque 

irrigador 

Caminhão pipa - especificações mínimas: Motor: N° cilindros: 6; 

Cilindrada total: 6.693 cm³; Potência liquida: 230 CV; Torque liquido: 

1.500 Rpm; Sistema de injeção: eletrônica; Emissão: PROCONVE P7. 

Transmissão: Manual mecanizada; 6 (seis) marchas a frente e 1 (uma) a 

ré. Suspensão: Dianteira: molas semi-elípticas de duplo estágio, 

amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra 

estabilizadora; Traseira: molas principais semi-elípticas de ação 

progressiva, molas auxiliares parabólicas ou trapezoidais, amortecedores 

hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Rodas e 

pneus: Rodas em aço estampado 22,5 X 7,5”; Pneus radiais sem câmara 

275/ 80R22,5. Direção: Hidráulica integral com esferas recirculantes. 

Freios: Freio de serviço: Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com 

ABS + EBD; Freio de estacionamento: Ar com molas acumuladoras nas 

rodas traseiras; Freio Motor: Válvula tipo borboleta com acionamento 

eletro pneumático. Pesos: Pesos em ordem de marcha: Eixo dianteiro: 

3139 kg; Eixo traseiro: 3926 kg; Total: 7065 kg. Pesos – limite máximo 

especificado: Eixo dianteiro: 6000 kg; Eixo traseiro: 17000 kg; Total 

admissível: 23000 kg; Capacidade máxima de tração (CMT): 32000 kg. 

Desempenho: Relação de redução do eixo traseiro: 4,10/5,59:1 ou 

4,56/6,21:1; Velocidade máxima: 107 km/h. Tanque irrigador / 

bombeiro agrícola: Capacidade: 15.000 litros; Estrutura de perfis e 

chapas de aço estrutural; Acabamento: fundo anti-corrosivo epóxi, 

pintura em poliuretano (PU); Bomba centrífuga acoplada a uma caixa 

multiplicadora de torque acionada pela tomada de força, com vazão 

máxima de 75 m³/h e pressão máxima de trabalho de 60 MCA; Saídas 

tipo “bico de pato” nas laterais e conjunto de irrigador superior traseiro; 

Kit lava ruas: conjunto de dois bicos frontais acoplados sob o pára-

choque dianteiro do veículo; Barra traseira com Ø 3” com furos para 

irrigação por gravidade, com acionamento pneumático dentro da cabine; 

Mangueira de borracha com Ø 1”, 25 m de comprimento, bico de 

1 Und. 377.999,00 377.999,00 
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pressão regulável para jato e neblina; Carretel de retração manual. 

Referências: Ford Cargo 2423 - 6x2; Volkswagen Constellation 24.280 - 

6x2; Mercedes Benz Atron 2324 - 6x2; Volvo VM - 6x2; Iveco Tector 

240E28S - 6x2. 

Perneira de 

Segurança 

Perneiras de segurança com talas de PVC, fechamento lateral através de 

fivelas e velcro, com proteção de metatarso 

25 Par 36,00 R$                  

900,00 

Capa de chuva Material PVC flexível e impermeável Costuras seladas eletronicamente. 

Fechamento frontal com quatro botões de pressão. Touca Fixa Manga 

Longa Cor preta ou amarela Tamanhos variados, conforme solicitação 

de fornecimento. 

25 Und. 89,90 R$               

2.247,50 

Capacete  Capacete de segurança tipo classe A sem aba cor amarelo 25 Und. 32,99 824,75 

Viveiro telado para 

cultivo de plantas 

Cobertura e fechamento laterais com tela de polyetileno anti-UV,50% 

de sombra, dimensões 24x16m 

384 m
2
 19,59 7.522,56 

Viveiro telado para 

cultivo de plantas 

Cobertura e fechamento laterais com tela de polyetileno anti-UV,50% 

de sombra, dimensões 23x15m 

345 m
2
 18,57 6.406,65 

Cabo internet Cabo de rede Isolação: Termoplástica, 4 pares de cabos trançados, 

Preto, Cat5E, CCA, UTP. Diâmetro: 0,50mm. 

300 m 1,41 423,00 

Computadores 

completos 

INTELCORE I5, Memória RAM 8GB, HD 1TB, HDMI, USB, CD, 

sistema operacional WINDOWS 10, tela 15,6 

11 Und. 2.244,00 24.684,00 

Impressora Impressora multifuncional jato de tinta colorida (Scanner, Impressora e 

Copiadora Colorida), adaptada com sistema BULK INK mais tintas, ou 

o sistema (BULK INK) ser natural dela.com características mínimas de: 

1 - Impressora - Velocidade de impressão: de no mínimo 34 PPM em 

Preto em Cores, Resolução: de no mínimo 5760 x 1440 DPI de 

resolução otimizada, Tamanho da gota: 3 picolitros, Número de jatos: 

90 injetores x 4 (CMYK) os 4 cartucho de cores separados. Área de 

impressão: Máxima: 21,6cm x 111 cm BorderFree: 10cm x 15cm, 13cm 

x 18cm, 20cm x 25cm, e carta. Papel e Alimentação: Folhas soltas. 

2 Und. 768,89 1.537,78 

GPS portátil GPS portátil com bússola de 03 eixos. Características mínimas: tela 

monitor: 5.6 X 4.1 cm (A X L). 160 X 240 pixels, transflectivo, TDT 

colorido; Alimentação: 2 baterias AA; Histórico; Alertas; Rotas; 

Características de desempenho; Acompanhado de 1. Suporte em 

formato de mosquetão, 1 cabo USB e 1 manual em português; Garantia 

mín. de 12 meses. 

10 Und. 1.439,00 14.390,00 

Sacos para mudas Sacos com costura eletrônica apenas no fundo e sanfonado. (Dimensões 10.000 Und. 0,04 350,00 
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15 x 25 plástico in natura com 28 micra). 

Sacos para mudas Em material plástico. Cor: preto. Dimensões 15X28X08 20.000 Und. 0,04 700,00 

Esterco bovino Esterco bovino curtido 10 m
3
 120,00 1.200,00 

Terra preta Terra preta comum vegetal, deverá ser própria para jardins e ter as 

seguintes características: textura média (nem argilosa e nem arenosa 

demais); coloração escura, indicando presença de matéria orgânica bem 

decomposta; isenta de sementes ou mudas de plantas daninhas. 

20 m
3
 115,00 2.300,00 

Terra preta Terra preta comum vegetal, deverá ser própria para jardins e ter as 

seguintes características: textura média (nem argilosa e nem arenosa 

demais); coloração escura, indicando presença de matéria orgânica bem 

decomposta; isenta de sementes ou mudas de plantas daninhas. 

20 m3 R$                 

115,00 

2.300,00 

Calcário Dolomítico 18 Sc 135,00 2.430,00 

Adubo NPK Formulação 4-14-8  18 Sc 

(50kg) 

74,00 1.332,00 

Peças de madeira Roxinho, dimesões 1,30mx0,07x0,05m 44 Und. 16,00 704,00 

Peças de madeira Roxinho, dimesões 6,5mx0,07x0,05m 297 Und. 25,00 7.425,00 

Peças de madeira Roxinho, dimesões 1,20mx0,07x0,05m 88 Und. 15,00 1.320,00 

Pendrive 16GB 5 Und. 39,90 199,50 

Protetor auricular 

(para os operadores 

de trator) 

Tipo concha haste total, adaptável 4 Und. 0,99 3,96 

Rádio comunicador Rádio comunicador portátil, alcance de até 56 km em áreas abertas, 

aviso de bateria fraca, opera 7 canais UHF na banda FRS com 1/2 watt,  

opera 7 canais UHF nas bandas FRS/GMRS com 2 watt,  opera 8 canais 

UHF na banda GMRS com 2 watt, display com iluminação de fundo, 

conector para fone de ouvido e microfone com VOX Control, 121 

códigos para eliminação de interferências, sensibilidade do microfone 

com 03 estágios de sensibilidade, misturador de mensagens com 03 

códigos diferentes, 10 tons de chamada, tom de confirmação, filtro QT 

para eliminação de ruídos, priority scan, scan Manual, tecla de avanço 

para o próximo canal ativo,  tecla para remover canal não desejado da 

lista de scan, botão de travamento do teclado, autonomia para até 11hs 

de conversação usando baterias recarregáveis ou pilhas AAA. 

Contendo: 2 rádios, 2 baterias recarregáveis, 1 carregador duplo, 2 

clipes para cinto, manual de instrução em Português, assistência técnica 

10 Par 113,36 1.133,60 
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na Bahia, preferencialmente em Vitória da Conquista. Na cor preta.  

Ripas de madeira Ripa de madeira (tipo telhado) 6m x 1,5mm. 3000 m 5,89 17.670,00 

Sistema de irrigação 

para a produção de 

mudas de árvores 

nativas 

Microasperssão invertida para 10 canteiros suspensos, dimensões: 

0,75m de altura,1,20m de largura,12m de comprimento, distanciados 

0,80m entre si, distância 50m da caixa d'agua. 

1 Cj 11.950,00 11.950,00 

Sistema de irrigação 

para a produção de 

mudas de árvores 

nativas 

Microasperssão invertida para 10 canteiros suspensos, dimensões: 

0,75m de altura,1,20m de largura,12m de comprimento, distanciados 

0,80m entre si, distância 50m da caixa d'agua. 

1 Cj 11.950,00 11.950,00 

Trator escavadeira 

(para central de 

compostagem) 

Tração 4x4, capacidade da caçamba carregadeira 0,8 a 1m
3
, capacidade 

da caçamba escavadeira 0,2 a 0,3 m
3 
. 

  

1 Und. 291.260,00 291.260,00 

Veículo automotivo  Veículo tipo pick-up; cabine dupla para 5 lugares; com quatro portas; 

air bag dianteiro para motorista e passageiro; volante de direção com 

ajuste de altura multifuncional; motor diesel com potência mínima de 

170 CV; tração 4x4 de acionamento mecânico e roda livre automática; 

cambio de 6 marchas sendo 5 a frente e 1 a ré; freio dianteiro com disco 

ventilado de 16´ e traseiro a tambor; direção hidráulica com pinhão e 

cremalheira, com assistência hidráulica e ar condicionado instalados de 

fábrica; capacidade para transporte de carga de no mínimo 1.000 kg; 

altura livre do solo de no mínimo 220mm; pneus lameiro tipo biscoito 

com roda de aço aro 16; equipado com guincho, dianteiro fixado 

diretamente no chassi do veículo, com tração mínima de 3000kg, 

redução 1:32 com cabo de aço medindo 5/16 de diâmetro e no mínimo 

25 metros de comprimento, o referido equipamento deverá ser 

cadastrado juntamente com o veículo no RENAVAN; equipado com 

bagageiro de teto; fixação de carga por ganchos. 

1 Und. 133.000,00 133.000,00 

SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                         R$ 1.149.484,17 

TOTAL GERAL                                                                                                                                                                                                 R$ 1.790. 934,80 
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