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A Serra da Jacobina, também chamada de 
Piemonte Norte do Itapicuru, é um con-
junto de serras com aproximadamente 
200 km de extensão entre os municípios 
de Miguel Calmon e Jaguarari, centro 
norte do Estado da Bahia. A serra abriga 
centenas de nascentes, cachoeiras, 
grutas, fauna, flora que a diferencia da 
região em seu entorno. O clima mais 
ameno e com mais chuvas durante o ano 
faz com que a agricultura e a pecuária 
sejam atividades fortes na região, que 
também desenvolve a economia do eco-
turismo em suas muitas cachoeiras e 
matas. A água, mais abundante na serra 
que na região em seu entorno traz 
muitos interesses e é coletada para dife-
rentes usos e consumos em mais de 20 
barragens e represas em seu entorno. A 
serra de Jacobina é também rica em 
minério, com diferentes empresas explo-
rando seus recursos, é parte integrante 
do parque eólico da Bahia, e possui áreas 
de cerrado, mata atlântica, campos 
rupestres e de altitude, que abrigam uma 
enorme biodiversidade que não se apre-
senta na caatinga que a cerca. 



Quer saber mais?
*com informações da Agência Nacional de Águas (ANA)  

Este evento tem por objetivo apresentar à 
comunidade regional e aos poderes públi-
cos municipais uma proposta para criação 
de uma Área de Proteção Ambiental (APA), 
nas nascentes dos Rios Itapicuru, Itapicu-
ru-Açu e Itapicuru Mirim. A criação desta 
unidade de conservação, ideia que vem 
sendo discutida há muitos anos por dife-
rentes entidades e prefeituras da região, 
visa ordenar o desenvolvimento das ativi-
dades econômicas, apoiar ações de geren-
ciamento ambiental compartilhado e 
conter ações predatórias nas áreas de 
nascentes da Serra da Jacobina, Piemonte 
Norte do Itapicuru, consideradas a “caixa 
d’água do Rio Itapicuru”, responsável por 
abastecer mais de 500.000 dos 1.300.000 
habitantes da bacia. A área proposta para 
a APA Nascentes do Itapicuru incluí parte 
dos municípios de Miguel Calmon, Jacobi-
na, Mirangaba, Caem, Saúde, Pindobaçu, 
Antônio Gonçalves, Campo Formoso, 
Senhor do Bonfim e Jacobina. 

"O homem coletivo sente a
necessidade de lutar!"  Chico Science

Senhor do Bonfim e Jacobina. 

"O "O " homomo em em e cococ lolo elel titit



LEI Nº 9.433/1997
Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei 
nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezem-
bro de 1989.

LEI Nº 6.938/1981
Estabelece a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, constitui o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e 
institui o Cadastro de Defesa Ambiental.

Legislação

EM CASO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

193 - CORPO DE BOMBEIROS
08000 71 1400 - INEMA/BA

0800 284 3611 - SEMA/PMJ
0800 071 1400 - INEMA/BA

DISQUE DENÚNCIA AMBIENTAL



Programação

Proposta de Área e tipo de 
Unidade de Conscervação.14h às 18h

Plano de Mobilização em Defesa
das Serras da Jacobina.8h às 12h

Diagnóstico sócioambiental do
alto das Serras da Jacobina.

25 de Maio (Sexta-feira)

26 de Maio (Sábado)

9h às 12h

das Serras da Jacobina.



REALIZAÇÃO

APOIO

SEMINÁRIO EM DEFESA DAS
SERRAS DA JACOBINA.

Visite!
www.aspaffchapadanorte.blogspot.com.br

Curta a nossa página! 

Contatos
secretaria_aspaff@hotmail.com

(74) 9 8109-4467

www.facebook.com/serrasdajacobina
TODOS PELA PRESERVAÇÃO DAS SERRAS DA JACOBINA!

CBHI
COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO 
RIO ITAPICURU

COMISSÃO PASTORAL
DA TERRA 

COMUNICAÇÃO, ARTE E CULTURA


