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APRESENTAÇÃO

Um dos grandes desafi os à implementação das Unidades de Conservação (UC) é 
a sua consolidação territorial. A consolidação territorial é um conjunto de ações 

com foco no entendimento, planejamento e execução de medidas que possibilitem a 
efetiva governabilidade do território das Unidades de Conservação, de forma a garantir 
a implantação e gestão das áreas protegidas de uma Unidade de Conservação. Con-
templa um conjunto de ações capazes de garantir a sua efetiva implantação e viabiliza-
ção, como a consolidação de limites, a qual propicia o conhecimento dos reais limites 
físicos das UC a aquisição de terras e benfeitorias, o reassentamento de populações 
residentes a mediação de confl itos socioambientais a incorporação de terras públicas 
e o estabelecimento de termos de compromisso com populações residentes em UC 
de posse e domínio públicos.

No caso das UC de Proteção Integral, nas categorias que determinam que a posse e 
domínio de seu território devem ser públicos, é imperativa a resolução da situação 
fundiária, principalmente através da desapropriação e indenização das propriedades e 
remanejamento das populações residentes. Até o momento, a situação fundiária das 
UC de proteção integral do Estado da Bahia, não se encontra ainda resolvida.

Também é importante considerar que a regularização fundiária e demarcação de ter-
ras nas unidades de conservação de proteção integral foram priorizadas no âmbito da 



Lei nº 9985/2000 – SNUC e do seu decreto regulamentador para aplicação 
de recursos de compensação ambiental.

O Programa de Consolidação Territorial de Unidade de Conservação – PCTU 
foi a forma identifi cada para enfrentar a problemática da Regularização Fun-
diária em UC e tem, entre outros objetivos, planejar e executar as ações ne-
cessárias à efetiva consolidação da posse e domínio do Estado sobre as terras 
que integram as Unidades de Conservação do Estado da Bahia, em especial 
os parques estaduais da Serra do Conduru, do Morro do Chapéu, da Serra dos 

Montes Altos e das Sete Passagens, as estações ecológicas de Wenceslau Gui-
marães e do Rio Preto, monumentos naturais Cânions do Subaé e Cachoeira do Ferro 
Doido, parques metropolitanos de Pituaçu e das lagoas e dunas do Abaeté, totalizando 
84.285,61ha a serem regularizados e consolidados, atendendo não somente ao que 
dispõem as normas ambientais e administrativas, mas, em especial, ao desenvolvimen-
to dos demais Programas de Gestão, propiciando efetividade às políticas públicas esta-
belecidas para a proteção da biodiversidade in situ.

Apresenta-se, portanto, o PCTU como um importante passo para a solução das ques-
tões fundiárias de nossas Unidades de Conservação Estaduais, propiciando a devida 
consolidação dos seus limites para a efetiva implementação e gestão
.
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CONSIDERAÇÕES
INICIAIS

Inicialmente, cumpre observar que o con-
ceito estabelecido para Regularização Fun-
diária aborda, de forma parcial, a problemá-
tica existente nas Unidades de Conservação, 
restringindo-se a iniciativas voltadas para a 
aquisição de terras, quando, na verdade, deve-
riam abarcar um conjunto de ações capazes de ga-
rantir a efetiva implantação e viabilização das mesmas.

Em segundo lugar, é preciso compreender que, historicamente, 
não foram defi nidas e implantadas ações estruturantes capazes de dotar o órgão 
estadual responsável pela gestão de Unidades de Conservação de condições ope-
racionais para a realização das ações necessárias ao alcance das metas estabelecidas 
ao processo de regularização fundiária. 

A somatória das duas questões abordadas acima gera consequências bastante gra-
ves que, sem prejuízo de outras, relacionamos:

  Acúmulo do passivo de terras a serem regularizadas;

  Acúmulo do passivo de benfeitorias a serem indenizadas;

  Inadequação do marco regulatório para garantir a homogeneidade e 
transparência das ações;

  Insufi ciência ou subutilização de recursos tecnológicos;

  Não enfrentamento de problemas socioeconômicos existentes no interior 
das unidades;



  Não cumprimento de dispositivos previstos na Lei do SNUC, a exemplo da 
implantação de política de reassentamento de populações tradicionais e a 
assinatura de Termos de Compromisso;

 Insufi ciência de recursos orçamentários e fi nanceiros, se contrapondo à 
baixa execução de recursos de Compensação Ambiental.

 

UNIVERSO DO PROGRAMA
a. Unidades de Conservação Estaduais da Bahia, tanto as de Proteção Integral 

quanto as de Uso Sustentável.

b. Compete ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, atra-
vés da Coordenação de Gestão de Unidades de Conservação – COGES e 
da Diretoria de Unidades de Conservação – DIRUC a atribuição de alcançar 
a consolidação territorial de todas as Unidades de Conservação Estaduais.

c. O Programa de Consolidação Territorial deverá considerar os diversos gru-
pos de Unidade de Conservação, a sua intervenção variará de intensidade 
conforme as categorias de Unidades de Conservação protegida por grupo, 
e passiveis de inserção no PCTU (US – Uso Sustentável, PI – Proteção Inte-
gral e PM – Parque Metropolitano).



PROPOSTA
Para garantir que os problemas existentes sejam enfrentados e equacionados, pro-
põe-se que um conjunto de medidas de curto, médio e longo prazo seja adotado, 
como pressuposto para a sua superação, posto que um grande desafi o está colo-
cado: as Unidades de Conservação Estaduais precisam ser efetivamente implanta-
das e manejadas com a desejada efi ciência e efi cácia.

Como ponto inicial, há de se entender que a regularização fundiária não se resol-
ve somente mediante a aquisição de imóveis e indenização de benfeitorias. Um 
conjunto de medidas deve ser adotado para garantir a plena governabilidade das 
áreas protegidas.

Aliada a essas medidas, deve-se adotar medidas de caráter estruturante que au-
mentem a capacidade operacional do INEMA, garantindo quantidade e qualidade 
ao processo, com a celeridade que a problemática requer.

A descentralização das ações e do planejamento e a inclusão da componente so-
cioeconômica nas políticas ambientais voltadas para a criação, implantação e ges-
tão de áreas protegidas são condições fundamentais. 

Dentro desse contexto é que se propõe a criação e implantação do Programa de 
Consolidação Territorial de Unidades de Conservação, constituído de ações, sub-
-ações e atividades, conforme exposto nos itens seguintes.

ção do Programa de Dentro desse contexto é que se propõe a criação e implantaç
do de ações, sub-Consolidação Territorial de Unidades de Conservação, constituído

-ações e atividades, conforme exposto nos itens seguintes.



DIRETRIZES

a. Adoção de medidas de caráter estruturante que aumentem a capacidade 
operacional do INEMA, garantindo quantidade e qualidade ao processo, 
com a necessária celeridade.

b. A descentralização das ações e do planejamento e a inclusão do compo-
nente socioeconômico nas políticas ambientais voltadas para a criação, 
implantação e gestão de áreas protegidas.

c. Promoção do conhecimento dos reais limites físicos das Unidades de 
Conservação Estaduais pela sociedade. 

d. Promoção de mecanismos democráticos que possibilitem a plena partici-
pação das famílias e entidades envolvidas.

e. Articulação com os órgãos estaduais e federais executores das ações de 
reassentamento.

f. Estabelecimento de espaços de negociação para a realização de acordos 
e compromissos que visem a implantação de medidas saneadoras para 
minimização de confl itos. 

g. Transferência de terras públicas sob domínio de outros órgãos públicos, 
federais ou estaduais, ampliando a governabilidade do INEMA sobre as 
Unidades de Conservação.

h. Estabelecimento de parcerias institucionais com o objetivo de facilitar e agili-
zar o processo de regularização fundiária das Unidades de Conservação.

Wenseslau Guimarâes/Condurú
Janduarí Simões



ESTRUTURA DO PROGRAMA
 Ações Estruturantes
 Sistema de informações georreferenciadas

a. Diagnóstico – lastreado nos bancos de dados existentes no INEMA, nos 
programas e sistemas de informações, literais e gráfi cas, elaborar diag-
nóstico que permita aferir as vantagens e desvantagens dos mecanismos 
atualmente utilizados e, como decorrência, disponibilizar informações que 
possibilitem a identifi cação de alternativas.

b. Elaboração e Aprovação de Projeto Técnico – elaborar e aprovar projeto 
técnico destinado a implantar o sistema de informações georreferencia-
das das Unidades de Conservação, principalmente as questões fundiárias 
e ações necessárias ao aprimoramento do Sistema Estadual de Unidades 
de Conservação.

c. Aquisição de Equipamentos e Programas – adquirir equipamentos e 
programas necessários à implantação do Sistema no INEMA Sede e órgãos 
descentralizados.

d. Implantação do Projeto – implantação do Sistema de Informações me-
diante cronograma que considere fases intermediárias e parciais de im-
plantação, contemplando as Unidades de Conservação prioritárias ou com 
maior volume de informações disponíveis

MA



 Regulação e normatização

a. IN para Aquisição de Terras e Benfeitorias – à luz das propostas aqui apre-
sentadas, adequando-a aos conceitos e metas de regularização fundiária 
das Unidades de Conservação.

b. Elaboração e Aprovação do Manual de Avaliação de Imóveis –  necessidade 
de normatizar os procedimentos adotados pelo INEMA nos processos de avalia-
ção de imóveis a serem adquiridos mediante compra ou desapropriação.

c. Elaboração e Aprovação do Manual de Levantamento Fundiário – defi-
nir os procedimentos metodológicos, técnicos e jurídicos que deverão 
ser observados para a realização ou contratação de serviços de Levanta-
mento Fundiário das UC.

d. Elaboração e Aprovação do Manual de Demarcação e Sinalização – de-
finir procedimentos metodológicos, técnicos e jurídicos que deverão ser 
observados para a realização ou contratação de serviços de Demarca-
ção ou Sinalização Física das UC.

e. Estabelecer diretrizes para adequação da Política Estadual de Reassen-
tamento de Populações Residentes – propor ao INCRA, CDA e entidades 
da sociedade civil diretrizes e procedimentos metodológicos necessá-
rios para o reassentamento de populações residentes em Unidades de 
Conservação Estadual.

f. Elaboração e Aprovação de Manual de Incorporação de Terras Públicas – 
estabelecer procedimentos metodológicos, técnicos e jurídicos neces-
sários à incorporação de terras públicas federais, estaduais ou munici-
pais ao patrimônio do INEMA.

g. Elaboração de Modelo de Termo de Referência para contratação de ser-
viços de regularização fundiária – disponibilizar modelo de Termo de Re-
ferência que oriente a contratação de serviços necessários à regularização 
fundiária e consolidação territorial das Unidades de Conservação Estadual



 Defi nição e Consolidação de Parcerias

a.  Defi nição de Parceiros por Ações e Atividades – elaborar relatório lastreado 
no PCTU, enumerando as ações e atividades com demanda de parcerias, bem 
como identifi car os possíveis parceiros a serem envolvidos.

b. Articulação e Negociação Institucional – promover a articulação técnica 
e política com potenciais parceiros, buscando a elaboração de plano de tra-
balho conjunto, bem como a defi nição dos instrumentos jurídicos a serem 
celebrados.

c. Estabelecimento de Parcerias – fi rmar instrumentos jurídicos capazes de 
garantir a integração de políticas e ações que garantam a otimização dos 
planos e projetos governamentais.



 Formação do núcleo de consolidação
 territorial do INEMA

a. Fortalecimento, otimização e aprimoramento dos processos de re-
gularização fundiária nas UC estaduais – disponibilizar equipe técnica 
especializada, necessária para a execução dos trabalhos, vinculada à Coor-
denação de Gestão de Unidades de Conservação da DIRUC/INEMA.

b. Suporte logístico – disponibilizar meios de locomoção, comunicação ma-
teriais e suprimentos e espaço físico necessários para o desenvolvimento 
das atividades do núcleo. 

 Capacitação e consolidação de servidores

a. Elaborar e aprovar Plano de Capacitação voltado à regularização fundiária.

b. Defi nir demandas, prioridades e linhas de capacitação a serem implementadas.

c. Defi nir os servidores a serem capacitados para cada uma das atividades, 
avaliar e revisar as atividades específi cas de capacitação.

 Ações Meio
 Organização de documentação e patrimônio

a. Coleta e Análise de Documentação Existente – coletar e analisar os docu-
mentos existentes, principalmente aqueles relativos à validade jurídica de do-
mínio, bem como a qualidade cartográfi ca de plantas e memoriais descritivos.

b. Guarda e Registro de Documentação – organizar arquivos de documenta-
ção de imóveis adquiridos, principalmente escrituras, plantas e memoriais des-
critivos, bem como promover o adequado lançamento patrimonial e a digitali-
zação ou microfi lmagem dos documentos.
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 Levantamento fundiário

a. Diagnóstico Preliminar – mediante a coleta de informações preliminares 
e reunião com Técnicos e Gestor da Unidade de Conservação, sistematizar 
conhecimentos disponíveis, realizar diagnóstico preliminar sobre as questões 
fundiárias que permitam a defi nição de metodologia, demandas e priorida-
des para aquisição dos imóveis.

b. Cadastro Socioeconômico – identifi car e cadastrar os ocupantes, identifi -
cando as relações sociais e econômicas intra grupo e entre o grupo e a Uni-
dade de Conservação.

c. Diagnóstico Rural Participativo – utilizando-se de metodologia participa-
tiva, promover o aprofundamento do cadastro socioeconômico, apontando 
alternativas para reassentamento de populações residentes.

d. Identifi cação de Malha Fundiária – mediante a utilização de metodologia 
adequada, realizar a identifi cação de imóveis com geração de plantas e me-
moriais descritivos dos mesmos.

e. Análise Dominial – desenvolver os trabalhos necessários para que se tenha 
pareceres conclusivos acerca da dominialidade dos imóveis a serem indeni-
zados (cadeia dominial).

 
 Ações Finalísticas
 Consolidação de limites

a. Diagnóstico Preliminar – promover estudos e análises dos limites hoje esta-
belecidos com vistas a identifi car os problemas existentes.

b. Revisão de Memorial Descritivo – com base nos diagnósticos elaborados e 
na situação fática das Unidades de Conservação, levantadas a partir das posi-

 A
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ções técnicas dos diversos setores do INEMA, elaborar proposta de revisão dos 
limites daquelas que tenham diagnóstico negativo relativo aos seus limites.

c. Demarcação e Sinalização de Limites – mediante levantamento dos pon-
tos críticos, promover a demarcação e sinalização dos limites das Unidades de 
Conservação, contribuindo para a implantação de políticas de fi scalização e 
proteção das áreas protegidas.

 Aquisição de terras e benfeitorias

a. Instrução de Processos – instruir adequadamente os processos, median-
te a juntada de documentos e peças técnicas, bem como com os pareceres 
técnicos conclusivos necessários à aquisição dos imóveis e benfeitorias.

edian-
pareceres 

nfeitorias.



b. Valoração de Imóveis e Benfeitorias – desenvolver atividades de campo 
e de escritório para a elaboração de Laudo de Avaliação, que estabeleça os 
preços de terras e benfeitorias a serem praticados para a aquisição do imó-
vel, para o depósito judicial ou para a contestação de laudo pericial.

c. Indenização de Terras e Benfeitorias – desenvolver negociações, tendo o 
Laudo de Avaliação como parâmetro, para concluir os pagamentos ou depó-
sitos judiciais, que permita a aquisição defi nitiva dos imóveis e benfeitorias.

d. Registro e Cadastro de Imóveis – após a aquisição do imóvel, promover o 
registro e a matrícula em nome do INEMA e cadastrar o imóvel em todas as 
instâncias necessárias (SPU, INCRA, SAEB, etc.).

 Reassentamento de
 populações residentes

a. Disponibilização de Terras – promover articulações 
institucionais com os órgãos fundiários que 
culminem com a aquisição e disponibi-
lização de terras para a implantação 
de projeto de reassentamento, 
observando-se as expectativas 
dos benefi ciários.

b. Elaboração de Projeto de 
Reassentamento - definir 
projeto de reassenta-
mento que contemple 
um cronograma de 
implantação, atividades 
econômicas, parcela-
mento, organização social, 
créditos etc.
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c. Transferência de Famílias Residentes - desocupação das áreas da Unida-
de de Conservação, mediante a transferência das famílias para o projeto de 
reassentamento.

d. Monitoramento e Avaliação - estabelecimento e implantação de meto-
dologia que permita a contínua avaliação do projeto, considerando o de-
senvolvimento socioeconômico das famílias reassentadas, bem como a 
relação estabelecida entre estas e a Unidade de Conservação

 Mediação de Confl itos Socioambientais

a. Diagnóstico Preliminar do Confl ito – coletar, sistematizar e avaliar infor-
mações sobre o confl ito instaurado ou potencial, possibilitando a identifi -
cação da origem, o nível de tensão, possibilidades de solução etc., de forma 
a instrumentalizar o INEMA para a abertura de negociações.

b. Articulação e Negociação – articular com os atores envolvidos as alterna-
tivas de solução do confl ito, buscando a instauração de processo de nego-
ciação participativa para mediação do confl ito.

c. Plano de Solução de Confl itos – elaborar, negociar e aprovar proposta de 
solução do confl ito, que será assumida e implementada de acordo com as 
competências institucionais.

d. Monitoramento do Confl ito – avaliar permanentemente os compromis-
sos assumidos, garantindo o seu cumprimento e evitando o ressurgimento 
ou agravamento do confl ito.

 
 Incorporação de terras públicas

a. Diagnóstico Preliminar de Terras Públicas – elaborar relatório preliminar, 
com base nas informações disponíveis no INEMA ou nos órgãos fundiários 
que permita a identifi cação da demanda de regularização de terras públi-
cas abrangidas por Unidades de Conservação Estaduais.



b. Busca de Documentação e Material Cartográfi co – de posse do diagnós-
tico preliminar, promover a busca junto ao INEMA, cartórios e órgãos pú-
blicos, de documentos (plantas, memoriais descritivos, certidões, registro, 
escrituras, etc.), relacionados às terras públicas já incorporadas ou a serem 
incorporadas ao patrimônio do INEMA.

c. Articulação Institucional – promover articulações institucionais, téc-
nicas e políticas, que permitam o estabelecimento de parceria que uni-
fique a metodologia e estratégia com vistas à transferência do domínio 
ou uso das terras públicas.

d. Elaboração de Peças Técnicas e Jurídicas – elaborar ou adequar 
peças técnicas e jurídicas necessárias para a materialização da 
transferência do domínio.

e.  Transferência de Domínio – elaborar, aprovar e publicar os atos ne-
cessários à transferência do domínio.

 
 Termo de compromisso

a. Organização de Dados e Informações – identifi car a população residente 
a ser mobilizada para a assinatura dos Termos de Compromisso, bem como 
a elaboração de dados preliminares sobre a demanda e pressão exercida 
sobre a Unidade de Conservação.

b. Mobilização e Negociação – articular, mobilizar e instaurar processo de 
negociação entre INEMA e população residente, visando a discussão, ela-
boração e assinatura dos Termos de Compromisso.

c. Elaboração de Proposta – elaborar, mediante processo de negociação, e 
aprovar os Termos de Compromisso a serem assinados.

d. Assinatura dos Termos de Compromisso – mobilizar a população e pactu-
ar o acordo, materializado na assinatura dos Termos de Compromisso.



 Metas

Essas metas referem-se ao período de 2012 a 2015, conforme PPA. Em 2014, será 
elaborado o planejamento para a segunda etapa dos trabalhos, tendo como base 
os planos de consolidação realizado nas UC nesse período.

Curto Prazo

  Estabelecer o GT Institucional de Regularização Fundiária através da portaria 
conjunta entre a SAEB, PGE, CDA, INEMA e SEMA, em dezembro de 2011.

  Elaborar instrumentos legais para dar providência ao fl uxo processual para 
a regularização fundiária em unidades de conservação.



Médio Prazo (2012 a 2013)

  Elaborar 10 (dez) diagnósticos socioeconômicos e fundiários de todos os 
ocupantes e ocupações, para as unidades de conservação estaduais.

  Elaborar 10 (dez) Planos de Consolidação Territorial, individuais, para as Uni-
dades de Conservação. 

  Elaborar 6  (seis) Termos de Referência para contratação de serviços espe-
cializados necessários para a execução dos Planos de Trabalhos, com foco 
em georreferenciamento de imóveis internos e limites externos das unida-
des de conservação, avaliação de terras e benfeitorias, análise documental, 
sinalização de limites e demais atividades que venham a ser identifi cadas.

Longo Prazo (2013 a 2015)

  Instrução processual para a aquisição de terras e benfeitorias em aproxima-
damente 300 unidades territoriais rurais, preferencialmente nas UC PE da 
Serra do Conduru, EE de Wenceslau Guimarães, PE do Morro do Chapéu e 
PE da Serra dos Montes Altos, mediante a análise jurídica de documentação 
imobiliária, identifi cação e georreferenciamento de limites das unidades 
territoriais rurais e das UC e avaliação de imóveis (terra nua e benfeitorias).

  Encaminhar 300 processos instruídos para aquisição de terras e benfeitorias.

  Incorporar ao patrimônio público 300 imóveis rurais.

 Financiamento

a. Orçamento Geral do Estado – estabelecer e executar estratégia para re-
compor o orçamento das ações de regularização fundiária do PPA.
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b. Compensação Ambiental – defi nir, planejar e normatizar os mecanismos 
de utilização racional dos recursos de fi nanciamento da regularização fun-
diária, nos termos do que dispõe a legislação específi ca.

c. Outros Mecanismos de Financiamento – defi nir, planejar e normatizar os 
mecanismos alternativos e legais, que viabilizam as ações necessárias para a 
Consolidação Territorial das Unidades de Conservação, em especial:

d. Compensação de Reserva Legal

e. Conversão de Multas

f. Dação em Pagamento

g. Reposição Florestal

h. Doações 

i. Artigos 47 e 48 do SNUC

j. Outros

COMPOSIÇÃO FINAL

O Programa de Consolidação, quando implementado, deverá ser composto por 
planos específi cos para cada uma das Unidades de Conservação, podendo ser con-
solidado em âmbito estadual e contendo:

  Metas físicas para cada uma das atividades e subatividades

  Demanda de recursos fi nanceiros e proposta de fontes para captações

  Estratégia de planejamento e execução

  Cronograma físico e fi nanceiro

  Estratégia de monitoramento, controle e avaliação

L





GLOSSÁRIO DE SIGLAS

CDA – Coordenação de Desenvol-
vimento Agrário – órgão em regime 
especial de administração direta es-
tadual, integrante da estrutura da 
Secretaria da Agricultura, Irrigação e 
Reforma Agrária (SEAGRI), que tem 
por fi nalidade promover, coordenar, 
supervisionar, acompanhar, executar e 
avaliar as políticas de reforma agrária, 
regularização fundiária e das diversas 
modalidades de associativismo rural 
no âmbito do Estado.

GT – Grupo de Trabalho.

INCRA – Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária – autarquia 
federal com a missão prioritária de 
realizar a reforma agrária, manter o 
cadastro nacional de imóveis rurais e 
administrar as terras públicas da União.

INEMA – Instituto de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos – autarquia da Se-
cretaria do Meio Ambiente (SEMA) é o 
órgão executor da Política Ambiental 
do Estado da Bahia.

NCT – Núcleo de Consolidação Territorial.

PCTU – Programa de Consolidação Ter-
ritorial de Unidades de Conservação.

PPA – Plano Plurianual.

SAEB – Secretaria de Administração do 
Estado da Bahia – Secretaria que tem 
entre as suas competências, estabelecer 
diretrizes e propor normas de adminis-
tração geral, coordenando a execução 
de atividades dos órgãos e entidades 
da Administração Pública Estadual em 
matéria de recursos humanos, material, 
patrimônio e encargos auxiliares.

SNUC – Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação – instituído pela Lei 
Federal 9985/00, estabelece critérios e 
normas para a criação, implantação e 
gestão das unidades de conservação.

SPU – Secretaria de Patrimônio da 
União – tem por fi nalidade adminis-
trar o patrimônio imobiliário da União, 
zelar por sua conservação e formular e 
executar a política de gestão do patri-
mônio imobiliário da União. 

UC – Unidades de Conservação.
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