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Projeto de Pesquisa Registrado – Informações Gerais

1. Coordenador (a): ALESSANDRA NASSER CAIAFA (ancaifa@ufrb.edu.br) 

Vice-coordenador (a): CAROLINA SALDANHA SCHERER 

(carolina.ss@ufrb.edu.br)

2. Título do projeto: Unidade de Conservação da Serra da Jibóia: Uma 

estratégia para conservação no extremo norte do Corredor Central da Mata 

Atlântica 

3. Código: 975, processo 23007.011871/2014-06 

4. Data de aprovação: 28/08/2014 

5. Área de Conhecimento: CCAAB - Área 2: Biodiversidade 

6. Resumo: O Projeto “Unidade de Conservação da Serra da Jibóia: Uma estratégia para 

conservação no extremo norte do Corredor Central da Mata Atlântica” é um anseio que existe 

há mais de 15 anos, da sociedade civil, de muitas instituições da região do Recôncavo Sul 

Baiano e dos municípios de entorno da Serra da Jibóia, em proteger o complexo serrano da 

Jibóia por meio de uma unidade conservação. A Serra da Jibóia está inserida na porção norte 

do Corredor Central da Mata Atlântica e detém um dos últimos maciços de Mata Atlântica 

significativos do Recôncavo Sul Baiano, com 32% do remanescente florestal (7.200 ha) em 

estado avançado de regeneração e contínuo. Apresenta-se numa região de transição entre a 

Mata Atlântica e Caatinga, o que torna a região extremamente peculiar. O Projeto será 

realizado pelo Grupo Ambientalista da Bahia – Gambá e a Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia – UFRB, em 18 meses e tem como Objetivo Geral, a caracterização socioeconômica, 

antropológica e ambiental da Serra da Jibóia e do seu entorno para efetivação da criação de 

Unidade de Conservação. A área de abrangência são os municípios que compõe a Serra da 

Jibóia: Elísio Medrado, Santa Terezinha, Varzedo, São Miguel das Matas e Castro Alves. O 

Projeto terá controle social através de Conselho Gestor, composto pela sociedade civil e 

gestores dos municípios envolvidos e suas atividades serão monitoradas através da aplicação 

do PMA (Planejamento, Monitoramento e Avaliação) que acontecerá trimestralmente entre os 

membros do CG e a equipe do Projeto. Os resultados alcançados serão socializados e 
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divulgados através das reuniões do Sub-Comitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do 

Recôncavo Sul Baiano, através dos sites do Gambá e da UFRB, da mídia local, além do 

próprio CG. 

7. Prazo de execução 

7.1. Início: 01/07/2014              7.2. Término: 31/12/2015 

8. Equipe executora 

 8.1. Colaboradores 

Colaborador (a) Instituição/ Grupo de Pesquisa 
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GIRLENE SANTOS DE SOUZA 

Gestora de Pesquisa do CCAAB/UFRB


