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A PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n° 7.735, de 22 de 
fevereiro de 19891, e o inciso XIV, do Regimento Interno do IBAMA aprovado pela 
Portaria MINTER n° 445, de 16 de agosto de 1989, artigo 24 do anexo I ao Decreto n° 78, 
de 5 de abril de 19912, e  

CONSIDERANDO o artigo 9° da Lei n° 6.902, de 27 de abril de 19813, o artigo 4° da 
Resolução CONAMA n° 10, de 14 de dezembro de 19884, os artigos 3° e 5° do Decreto 
n° 88.421, de 21 de junho de 19835, o Decreto n° 99.274, de 6 de junho de 19906, o 
artigo 4° letras, a, b, c, d e e do Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 19677, os 
artigos, 1°, 2°, 3°, 4° e 10 da Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 19678 e a Lei n° 7.653, de 12 
de fevereiro de 1988, 

CONSIDERANDO a captura acidental em bancos de alimentação das tartarugas 
marinhas; 

CONSIDERANDO a pesca artesanal, de lazer e semi-industrial sem critérios técnicos, 
inclusive com o advento da gincana anual de pesca em período reprodutivo das 
tartarugas marinhas, bem como os acampamentos recreativos e turísticos; 

CONSIDERANDO o pastoreio bovino e caprino extensivo nas áreas de dunas e de 
reprodução das tartarugas marinhas; 

CONSIDERANDO a caça, perseguição, destruição e apanha da fauna silvestre local e 
migratória, resolve: 

 

Art. 1° Definir como Zona de Vida Silvestre (ZVS) da área de Proteção Ambiental (APA) 
de Piaçabuçu as áreas de praias, pré-dunas, dunas móveis, dunas fixadas e da 
Floresta Perenifólia de Restinga. Para os fins da presente Portaria, deverão ser 
observados os seguintes conceitos: 

I) Zona de Vida Silvestre: é a área onde a proteção é essencial, tanto para a 
sobrevivência das espécies da fauna e flora da biota regional consideradas 
vulneráveis, endêmicas ou ameaçadas de extinção, bem como para biótipos 
raros de significado regional, nacional ou mundial; 

II) Praias: caracterizadas pela ação direta das águas oceânicas sobre areias, 
segundo os fluxos e refluxos das marés, os ventos e as correntes marinhas e 
necessariamente utilizadas pelas tartarugas marinhas no processo de desova em 
perimo específico (setembro-março); 

                                                 
1 Vide Lei n° 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. 
2 O Decreto n° 78, de 5 de abril de 1991 foi revogado pelo Decreto n° 3.059, de 14 de maio de 1999. 
. Vide Decreto n° 3.059, de 14 de maio de 1999. 
3 Vide da Lei n° 6.902, de 27 de abril de 1981. 
4 Vide Resolução CONAMA n° 10, de 14 de dezembro de 1988. 
5 Decreto n° 88.421, de 21 de junho de 1983. 
6 Vide Decreto n° 99.274, de 6 de junho de 1990. 
7 Vide Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967. 
8 Vide Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967. 



III) Pré-dunas: arcas que surgem a partir dos sedimentos areno-quartzosos 
depositados pelo mar na faixa de praia e que através dos ventos dominantes 
(SE e NE) são transportados e depositados num processo contínuo; 
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IV) Dunas Móveis: constituem-se na unidade formada por sedimentos areno-
quartzosos marinhos, que submetidos ao agente eólico, apresentam grande 
mobilidade. Um cordão arenoso de dunas com orientação NE - SO, estende-se 
desde a foz do rio São Francisco até as imediações do povoado de Pontal do 
Peba.  

Apresenta a característica de depositar-se devido a ação do agente eólico, 
sobre a unidade ambiental subseqüente, invadindo-a com grande rapidez e 
soterrando os terrenos e a vegetação que ocorrem na mesma. A vegetação 
existe normalmente em manchas no topo e nas encostas a sotavento, sendo 
esta constituída por espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas característica de 
floresta perenifólia de restinga; 

V) Dunas Fixas: são depósitos areno-quanzosos marinhos fixados, onde a 
cobertura vegetal é representada pela floresta perenifólia de restinga. O relevo 
é de modo geral suave-ondulado, apresentando uma série de pequenas 
depressões hidromórficas com declives de até 4º30'. Em alguns trechos 
apresenta alinhamentos paralelos de bancos arenosos. A vegetação que 
coloniza estas depressões é herbácea e em algumas delas, também ocorrem 
espécies aquáticas; 

VI) Floresta Perenifólia de Restinga: é uma formação relativamente pouco 
densa, com árvores de porte em torno de 12-15 metros, troncos finos, 
ramificação geralmente baixa, caules muitas vezes tortuosos e copas irregulares. 
Consiste a área da Floresta Perenifólia de Restinga, alterada pela ação 
antrópica, as áreas de domínio privado cortadas pela AL-101, onde ocorre a 
única mancha de vegetação de restinga remanescente de algum significado 
no interior da APA. 

 

Art. 2° Fica a critério do Superintendente Estadual proibir ou restringir na ZVS a 
realização do evento gincana de pesca em época do período reprodutivo (desova) 
das tartarugas marinhas (setembro a março), bem como acampamentos com fins 
recreativos e turísticos140.  

 

Art. 3° Fica proibida a caça, destruição, perseguição e apanha da fauna silvestre local 
e migratória na ZVS, bem como a retirada de madeira.  

 

Art. 4° Fica proibido o trânsito de motos, bugres e qualquer outro tipo de veículos 
automotores nas áreas de pré-dunas e dunas.  

 

Art. 5° Na ZVS só serão permitidas edificações destinadas às pesquisas, após 
licenciamento do IBAMA.  

 

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no D.O.U., ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
                                                 
140 Alterado pela Portaria nº 91-N/91, de 25 de outubro de 1991. 
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Tânia Maria Tonelli Munhoz 
Presidente 

 
(D.O.U. de 19/07/1991) 

 
 


