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RESOLUÇÃO CEPRAM Nº 1.768 DE 18 DE SETEMBRO DE 1998 

 

Aprova o Plano de Manejo e o 
Zoneamento da Área de Proteção 
Ambiental de Coroa Vermelha. 

 

O CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CEPRAM, no uso de suas 
atribuições e, considerando as informações constantes do Processo nº 980000638/9, 
referentes ao Plano de Manejo e Zoneamento propostos pela Bahiatursa S. A. para a 
Área de Proteção Ambiental de Coroa Vermelha, criada pelo Decreto Estadual nº 
2.181 em 07/06/93, publicado no D. O. em 08/06/93, sob responsabilidade da 
Bahiatursa S. A., 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Coroa 
Vermelha e o Zoneamento Ecológico-Econômico nele proposto, de acordo com os 
respectivos Mapas de Zoneamento. 
 
Art. 2º - A Administração da APA de Coroa Vermelha será executada pela Bahiatursa 
S.A., empresa vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da Bahia. 
 
§ 1º - A Administração da APA de Coroa Vermelha será assessorada por um Comitê 
Paritário integrado por: 
I - um representante da Bahiatursa, que o presidirá; 
II - um representante do IBAMA; 
III - os Prefeitos dos municípios integrantes da APA, Porto Seguro e Santa Cruz de 
Cabrália; 
IV - um representante do DDF; 
V - um representante de associação representativa de empresários do setor turístico; 
VI - um representante de associação representativa de empregados do setor turístico; 
VII - três representantes de organizações não governamentais ambientais ou outras 
sediadas na região. 
 
§ 2º - A Bahiatursa apresentará ao CEPRAM, para aprovação, no prazo de 90 
(noventa) dias, o detalhamento do modelo de gestão. 
 
Art. 3º - As obrigações dos empreendedores serão consubstanciadas em: 
I - Termo de Acordo e Compromisso Ambiental - TAC Ambiental, a ser registrado nos 
Cartórios de Registro Imobiliário da circunscrição dos respectivos imóveis; 
II - Termos de Acordo e Compromisso Urbanísticos, referentes aos projetos de 
parcelamento e urbanização. 
 
Art. 4º - Cabe à Bahiatursa S/A, em todas as zonas aprovadas pelo Plano de Manejo 
envolvendo os órgãos componentes do Escritório Técnico de Licenciamento e 
Fiscalização - ETELF: 
I - instruir os processos de licenciamento dos projetos e empreendimentos situados 
dentro dos limites da APA e encaminhá-los ao CRA; 
II - identificar, com base nos Relatórios de Informação Ambiental - RIA, as áreas de 
remanescentes da Mata Atlântica e ecossistemas associados, em especial, restingas e 



 

suas áreas úmidas, segundo seus estágios sucessionais; atualizar mapas e aplicar e 
estas áreas, o regime instituído pelo Decreto nº 750/93; 
III - elaborar os Termos de Referência para apresentação dos Relatórios de 
Informação Ambiental - RIA; 
IV - prestar apoio aos pequenos empreendedores, às microempresas e empresas de 
pequeno porte para a elaboração do RIA - Relatório de Informação Ambiental; 
V - articular ações preventivas de combate a incêndio, inclusive pela manutenção de 
aceiros ao longo das estradas e realizar campanhas educativas; 
VI - fiscalizar o cumprimento das obrigações dos empreendedores estabelecidas 
mediante Termos de Acordo e Compromisso Ambiental; 
VII - promover a fiscalização da execução dos Planos de Recuperação das Áreas 
Degradadas; 
VIII - promover a fiscalização intensiva para impedir a ocupação irregular e uso 
indevido das zonas incluídas na categoria de preservação; 
IX - promover a viabilização de projetos de arborização nas áreas urbanas, priorizando 
as espécies da vegetação nativa; 
X - promover o apoio técnico para as atividades agrícolas e florestais permitidas; 
XI - promover programas para a manutenção do banco genético e da biodiversidade; 
XII - estimular a transformação das áreas com ambientes preservados, em Reserva 
Particular do Patrimônio Natural - RPPN e sua manutenção; 
XIII - promover medidas destinadas ao tombamento dos monumentos históricos, 
arquitetônicos e arqueológicos da região; 
XIV - articular o levantamento cultural da região; 
XV - assessorar os Municípios para a modificação da legislação municipal e instalação 
dos Conselho Municipais de Meio Ambiente; 
XVI - articular soluções públicas para esgotamento sanitário, abastecimento de água, 
eletrificação, sistema viário, além de coleta e disposição final de lixo, sistema de saúde 
e implantação de postos de saúde e de emergência; 
XVII - promover cursos de capacitação profissional e de educação ambiental para os 
setores que trabalham com turismo e para as escolas municipais; 
XVIII - encaminhar relatórios anuais de gestão ao CRA e ao CEPRAM, promovendo, 
com a comunidade, debates e avaliações; 
XIX - revisar, periodicamente, o Mapa de Zoneamento da APA, incorporando as 
informações provindas dos Relatórios de Informação Ambiental - RIA, e dos outros 
estudos ambientais solicitados, submetendo qualquer área que venha a ser 
reconhecida e caracterizada pela legislação, como de regime mais estrito, aos 
respectivos termos. 
 
Art. 5º - Ficam estabelecidos os seguintes condicionamentos para a Administração da 
APA: 
 
I - acompanhar as atividades sócio-econômicas dos índios Pataxós dentro do contexto 
da APA, visando amenizar os possíveis impactos decorrentes dessas atividades, 
assegurando os objetivos de criação dessa Unidade de Conservação; 
II - considerar a parte da ZHR - Zona de Hotelaria Residencial que se situa entre as 
ZPR - Zona de Proteção Rigorosa, localizadas no alto do tabuleiro da formação 
barreiras, no município de Porto Seguro, que encontra-se em ambiente de vegetação 
típica de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração e restinga arbórea em 
estágio avançado, como ZPR - Zona de Proteção Rigorosa; 
III - desenvolver um Plano de Disciplinamento Urbanístico e Paisagístico envolvendo o 
conjunto das zonas ZOM - Zona de Orla Marítima, ZPV - Zona de Proteção Visual, 
ZTM - Zona Turística de Média Densidade e ZTB - Zona Turística de Baixa Densidade, 
obedecendo aos parâmetros ambientais estabelecidos para cada uma dessas zonas; 



 

IV - exigir, na ZTB - Zona Turística de Baixa Densidade, que as redes ou 
equipamentos de saneamento sejam implantados em área não atingível pelo lençol 
freático, salvo com uma proteção técnica que elimine o risco de contaminação do 
lençol freático, devidamente aprovada pela Administração da APA e os órgãos 
competentes; 
V - realizar, no prazo de 180 dias, estudos viabilizando a inclusão dos recifes de corais 
localizados no limite da APA na porção leste (Oceano Atlântico), paralelo à linha de 
praia, enquadrando-os no zoneamento de acordo com suas características ambientais 
e posterior aprovação pelo CEPRAM; 
VI - corrigir a expressão por extenso corresponde a ZPP - Zona de Preservação 
Permanente que se encontra equivocada; 
VII - identificar no mapa de zoneamento, a área de ZPP, localizada entre a ZPV - Zona 
de Preservação Visual e, ZHR - Zona Hotelaria Residencial / ZEP - Zona de Expansão 
Prioritária, no município de Santa Cruz Cabrália; 
VIII - realizar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, estudo para verificar possibilidade 
de interligação das áreas de ZPP, na ZHR, atravessadas pela via interna projetada; 
IX - todo empreendimento a ser localizado na área da APA de Coroa Vermelha, 
deverá realizar antes da efetiva implantação do mesmo, o levantamento arqueológico 
da sua gleba. 
 
Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CEPRAM, em 18 de setembro de 
1998. 
 

LUIZ CARREIRA 

Presidente 
 

 


























































































































































































































