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EDITORIAL 

Prezados Colegas, 

O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem o prazer de 
apresentar a 6ª Edição do Boletim Informativo Ambiental do ano de 2017. 
 
A publicação compila matérias disponibilizadas pelo Ministério Público e órgãos parceiros, bem 
como coleta jurisprudências, peças processuais, publicações, eventos e demais informações da 
seara ambiental. 
 
Conclamamos que, com o fito de incrementar as edições futuras e preservar a finalidade do 
informativo, membros e servidores continuem contribuindo com o envio de informações, 
matérias e trabalhos realizados. 
 
Os interessados poderão enviar à Unidade de Informações Ambientais do CEAMA 
(infoambientais@mpba.mp.br) todo o material que dispuserem de relevância ambiental, 
contribuindo dessa forma para a formação do nosso acervo virtual e aprimoramento deste 
periódico. 
 
Boa leitura!  
 
Com meus cumprimentos, 
 
 
Cristina Seixas Graça 

Promotora de Justiça 
Coordenadora do CEAMA 

 

[ Home | Biblioteca Virtual | Edições Anteriores ] 

 

http://www.mpba.mp.br/area/ceama
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama.html
http://www.mpba.mp.br/area/ceama/boletim
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NOTÍCIAS DO MP 

MP repudia projetos que desmontam a defesa e proteção ao meio 

ambiente     

Movimento nacional, do qual o MP baiano faz parte, alerta sociedade sobre graves 

consequências com eventual aprovação no Congresso de substitutivos do PL 3.729/2004 

                              

                           02/06/2017 

Nas proximidades do Dia Mundial 
do Meio Ambiente, comemorado 
em 5 de junho, tramita no 
Congresso Nacional uma série de 
projetos de leis que ao se tornarem 
normas reduzirão drasticamente a 
proteção ambiental em todo o País. 
Este é o alerta que o Ministério 
Público do Estado da Bahia faz à 

sociedade diante da possível 
aprovação do Projeto de Lei nº 
3.729/2004 e substitutivos, que, em 

suma, flexibilizam o licenciamento ambiental, desvalorizando critérios e exigências 
ambientais previstas na legislação e aumentando a discricionariedade dos órgãos 
ambientais em todos os níveis federativos. Além disso, avança no Parlamento a Medida 
Provisória 759/16, que trata da regularização fundiária, criticada, entre outros 
problemas, por romper com diversos regimes jurídicos de acesso à terra, construídos 
com participação popular. 
 
“Não temos nada a comemorar”, afirma taxativamente a secretária-geral da Associação 
Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), 
promotora de Justiça Cristina Seixas Graça, coordenadora do Centro de Apoio às 
Promotorias de Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama) do MPBA. Ela aponta as 
consequências de uma eventual aprovação dos PL e da MP: grave redução do número 
de unidades de conservação e do controle do uso de agrotóxicos, com maiores riscos 

para a saúde humana e dos animais, bem como a contaminação dos mananciais; 
flexibilização demasiada do licenciamento ambiental a ponto de isentar atividades 

significativamente poluidoras, como é o caso das atividades agrossilvipastoris; retirada 
da participação social do processo de discussão dos estudos ambientais e do próprio 

licenciamento ambiental; e modificação drástica das condições para a regularização 
fundiária de propriedades rurais e urbanas, permitindo-se a legalização da grilagem. 

 
Cristina Seixas Graça explica que, da forma como estão, os projetos atendem aos 
interesses defendidos pela bancada ruralista e da indústria, em detrimento da proteção 
do meio ambiente e do interesse público. A promotora aponta que o PL, ao dispensar a 
licença ambiental para uma série de atividades e empreendimentos com impacto 
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ambiental, trará consequências sérias e imensuráveis à vida das pessoas, 
principalmente à saúde, a questão da disponibilidade de água e de sua qualidade para 

abastecimento das cidades e populações rurais ; promoverá a extinção de espécies de 
fauna e flora tão importantes para a manutenção da biodiversidade; reduzirá ou 

afetará unidades de conservação; e restringirá ou impedirá as práticas e a defesa do 
patrimônio histórico e cultural, entre outros danos. 
 
O projeto também elimina a obrigatoriedade de realização de audiências públicas 
quando solicitada pelo MP, entidade civil ou por grupo de 50 cidadãos; desconsidera 
critérios ambientais caros na definição da exigência de Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA); dispensa listagem de obras e atividades nas quais é exigido o Estudo e Relatório 
de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), conferindo uma “margem perigosa de 
discricionariedade” aos órgãos licenciadores; e desvincula a concessão da licença a 
parecer de instituições especializadas na defesa do meio ambiente e do patrimônio 
cultural, como a Fundação Nacional do Índio (Funai); Fundação Palmares e Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
 

A preocupação não é só do MP baiano, mas de um movimento nacional que reúne 
diversos órgãos do MP brasileiro, entidades ambientalistas e comunidade acadêmica. 

Há no momento uma atenção especial ao projeto 3.729/04, porque, apesar de a 
votação ter sido adiada por duas vezes, o risco de sua aprovação ainda não foi afastado 

no Congresso. O PL se encontra na Câmara dos Deputados, aguardando parecer do 
relator da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC) e deliberação na 

Comissão de Finanças e Tributação (CFT). As críticas a ele já vinham crescendo desde o 
ano passado, mas o sinal de alerta se intensificou quando o deputado Mauro Pereira, 

relator do projeto na CFT, deu parecer no último dia 27 aprovando o texto da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), acolhendo 

PLs apensados que isentam de licenciamento diversas atividades, em especial as 
agrícolas, e rejeitando outros que ampliavam ou conservavam a proteção ambiental.  
 
Segundo a promotora, as propostas trazidas pelo projeto afrontam dispositivos da 
Constituição Federal, como os artigos 5º, 37 e 225. As violações ao texto constitucional 

e as graves consequências das mudanças legislativas são apontadas em notas técnicas e 
de repúdio emitidas pela própria Abrampa, pelo Ministério Público Federal (MPF) e 

pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), e em manifestos da comunidade 
científica, a exemplo de técnicos do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), de 

professores de Arqueologia da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e de 83 
entidades e movimentos sociais da sociedade civil. 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37285
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3ª edição do Jornal Eco Kids é lançada em Alagoinhas    

            
                         07/06/2017 

 

Cerca de 70 alunos do 5º ano da Escola Municipal Paulo Freire, em Alagoinhas, 
participaram hoje, dia 7, do lançamento da 3ª edição do jornal Eco Kids, em 

Alagoinhas. O projeto foi elaborado pelos estudantes com a supervisão dos professores 
da escola. Com o título ‘Educando para Vencer. Criança Responsável, Escola Feliz, 
Planeta Feliz’, o jornal abordou a temática da educação ambiental. O evento ocorreu na 
sede da escola e contou com as presenças da promotora de Justiça Suzana Dantas 
Cerqueira Monteiro; do secretário Municipal de Meio Ambiente, Bruno de Melo 
Fagundes; do secretário de Educação, Fabrício Santos de Faro; do diretor de Meio 
Ambiente, Renan Silva Ferreira; do presidente do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente, José Antônio de Oliveira Neto; e da diretora da escola, Janeide Silva Ramos, 
além de professores, alunos e pais. Na ocasião, os alunos apresentaram o conteúdo do 

jornal por meio da encenação de uma peça de teatro, representando um jornal 
televisivo. Além disso, houve a leitura de uma redação feita por uma aluna, 

apresentação das maquetes produzidas com materiais reciclados, coral de alunos e de 
degustação do bolo de casca de banana feito por alunos, professores e diretores da 

escola.  O projeto Eco Kids/Eco Teens é executado em Alagoinhas desde 2015. 
 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37340
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Integração entre sistema metroviário e linhas de ônibus em Salvador é 

tema de reunião no MP         

                    
                        14/06/2017 

 

Com o objetivo de discutir um plano de reestruturação do sistema metroviário e sua 

integração com o sistema de ônibus urbano em Salvador, o Ministério Público estadual 
promoveu na tarde de ontem, dia 13, uma reunião com representantes do Estado e do 

Município. Foram analisados os critérios para a definição da tarifa de integração e a 
reestruturação das linhas de ônibus necessárias para a efetiva integração entre os 

sistemas. A reunião foi proposta pelas promotoras de Justiça Cristina Seixas Graça, que 
coordena o Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama), e 

Rita Tourinho, do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade Administrativa (Gepam). 

 
A intervenção do Ministério Público na questão decorre da efetiva necessidade de 
concretização da integração, “sob pena de sérios prejuízos aos usuários”, explicou a 

promotora de Justiça Cristina Graça. “Inicialmente, está havendo divergências entre 
Estado e Município com relação ao valor da tarifa de integração”, informou a 

promotora de Justiça Rita Tourinho. Uma nova reunião ficou estabelecida para o dia 11 
de julho, quando as partes trarão propostas visando à integração dos sistemas. 

 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37468
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Seminário discute assistência técnica, extensão rural e agricultura 

sustentável na Bahia         

                    
                               14/06/2017 

 

A problemática em torno da Assistência Técnica e Extensão Rural na Bahia foi tema de 

debate nesta quarta-feira, dia 13, durante o 'Seminário ATER na Bahia: passado, 

presente e futuro'. Realizado pelo Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos 

Agrotóxicos, que é coordenado pela promotora de Justiça Luciana Khoury, o evento 

teve o objetivo de discutir a problemática, na busca por uma agricultura sustentável. 

Participaram das discussões engenheiros agrônomos, técnicos em agropecuária, 

representantes de entidades ligadas à Agricultura Familiar, movimentos sociais, 

universidades e órgãos públicos. 

Durante a mesa-redonda 'Agricultura sustentável, um direito de todos!', Luciana 

Khoury, ressaltou a importância do fortalecimento da empresa pública 

regulamentadora com um trabalho que tenha como base as experiências das ONG's e 

pequenas organizações que agem no meio rural. Ela frisou a necessidade de intensificar 

a regularização da garantia de territórios de comunidades quilombolas e indígenas para 

que a ATER seja devidamente aplicada. “A responsabilidade é com o trabalhador rural 

que sofre as consequências dessa flexibilização das leis ambientais. Há um desmantelo 

de acesso aos direitos básicos do trabalhador do campo”, afirma. A promotora de 

Justiça também destacou a necessidade de um alinhamento nacional entre o FBCA e 

outros fóruns e destacou o trabalho sociopolítico feito pelo Conselho Regional de 
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Engenharia e Agronomia. Representando o Crea-BA, o engenheiro agrônomo Jonas 

Dantas ressaltou que o Brasil, enquanto um dos maiores produtores de matéria-prima 

do mundo, não direciona políticas públicas para os principais agentes do setor, os 

agricultores familiares. “Nos últimos anos mais de 2,5 milhões de pessoas saíram do 

campo e migraram para cidades, dentre esses 1 milhão, tem entre 15 e 20 anos. É 

necessário que sejam criadas políticas públicas voltadas a agricultura familiar pois ela é 

de importante para preservação do meio ambiente, da manutenção das nossas terras”, 

registrou. 

A superintendente da Bahiater, Célia Watanabe, afirmou que a luta em busca de uma 

alimentação saudável é antiga e que a Bahia foi um dos primeiros estados a trabalhar 

em favor da legislação estadual com referência na regulamentação nacional. Ela 

destacou a importância de as universidades melhorarem a formação profissional e 

passe a adotar a agroecologia como uma nova visão de mundo, seja no ambiente rural 

e social. Representando a Articulação Nacional da Agroecologia, Carlos Eduardo Leite, 

fez uma abordagem em torno do balanço da última década e desafios para o próximo 

ciclo de ATER. Valdivino Araújo, representante do movimento dos pequenos 

agricultores, destacou os vícios existentes nas políticas implantadas até aqui, que não 

impactaram no modelo de produção. “Defendemos a agroecologia e a Reforma Agrária 

como caminhos para por um fim ao uso do agrotóxico e construir um país mais 

saudável e justo”. O Fórum Baiano de Agricultura Familiar foi representado pela 

coordenadora Elisângela Araújo, que criticou a postura do atual governo Federal em 

não negociar com os movimentos sociais e não avançar na política para o 

desenvolvimento produtivo. “Foram 12 anos construindo uma política e agora tudo 

vem sendo desconstruído. Temos muitos desafios pela frente”, frisou. 

Fonte: MPBA – Cecom* 

* Com informações e fotos da Ascom/Crea-BA 

 

Caravana agroecológica percorre seis municípios no semiárido baiano 

            
                         26/06/2017 

Teve início hoje, dia 26, a 'Caravana Agroecológica do Semiárido Baiano: nos Caminhos 

das Águas do São Francisco', que percorrerá até o próximo dia 30 seis municípios da 

região de Juazeiro. Mais de 40 instituições estão envolvidas, entre elas o Ministério 

Público estadual, que participa da comissão geral responsável pela articulação das 

ações. 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37473
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Segundo a coordenadora do Núcleo de Defesa da Bacia do Rio São Francisco (Nusf) do 

MP, promotora de Justiça Luciana Khoury, o objetivo é, com incentivo à participação 

popular, “observar, refletir, discutir e buscar soluções conjuntas para questões 

relacionadas a conflitos de água na Bacia do São Francisco e do Salitre, impactos do uso 

de agrotóxicos e da mineração, para problemas causados por falta de saneamento, 

além de anunciar experiências de agroecologia com produções sustentáveis”. Entre os 

resultados esperados, estão a provocação de políticas públicas e sociais, a identificação 

de violações de direitos, a contribuição com informações para o Dossiê dos Impactos 

dos Agrotóxicos na Bahia e a elaboração de uma Carta Política da 'Caravana'. 

A caravana está organizada em duas rotas, cada uma contando com participação de 35 

pessoas. A primeira percorrerá os municípios de Campo Formoso, Jacobina e Juazeiro, 

e a segunda estará em Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova e Remanso. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

Municípios da região sisaleira firmam compromisso para controle de 

animais domésticos em situação de vulnerabilidade    

            
                 26/06/2017 

Os Municípios de Serrinha, Barrocas, Biritinga e Teofilândia firmaram Termos de 

Compromisso de Ajustamento Preliminar com o Ministério Público estadual para 

implementação de ações cautelares e efetivação de políticas públicas de controle da 

população de animais domésticos em situação de extrema vulnerabilidade. O termo, 

que foi proposto pela promotora de Justiça Letícia Baird, prevê a prestação de serviço 

médico-veterinário para ‘animais de rua’ ou tutelados por pessoas de baixa renda, em 

casos de emergência como acidentes de trânsito, maus-tratos e enfermidades graves. 

“Não há dúvidas de que os animais sentem dor quando enfermos ou vítimas de maus -

tratos. Também é comum vermos pelas ruas animais agonizarem até a morte à mercê 

de socorro. A situação se agrava diante do fato de que inexistem políticas públicas de 

controle de tais populações de animais, multiplicando-se diariamente a violação dos 

direitos de tais sujeitos”, destacou a promotora de Justiça. 

De acordo com os termos de compromisso, os Municípios devem ainda implantar 

comedouros e bebedouros para os animais abandonados; capacitar agentes públicos 

para a defesa dos animais e realizar campanhas educativas para a população; instituir 

comissão com a participação de representantes da sociedade civil que atuam na 

proteção e defesa dos direitos dos animais; reestruturar os órgãos municipais para 

funcionamento de departamento específico para o recebimento de denúncias de 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37508
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maus-tratos e adequar as leis orçamentárias para atendimento destas demandas. 

Segundo a promotora de Justiça Letícia Baird, os Municípios devem cumprir as 

obrigações no prazo de até 90 dias, período no qual os prefeitos deverão apresentar ao 

MP um projeto permanente para a resolução dos problemas atuais. “Os compromissos 

firmados pelos Municípios contribuirão, nesta primeira etapa, com o atendimento 

emergencial de tais animais e, principalmente, com ações visando à educação 

ambiental, que é o instrumento verdadeiramente efetivo para a reversão da atual 

situação imposta aos animais e o fomento no sentido da adoção, pela sociedade, de 

posturas éticas com relação a esses seres”, afirmou. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

Operação identifica irregularidades na venda de produtos minerais em 

Jacobina           

            
                        28/06/2017 

 

Seis pontos de venda de materiais de construção de Jacobina foram notificados e um 

deles interditado devido à existência de irregularidades ambientais constatadas 

durante operação conjunta deflagrada ontem, dia 27, pelo Ministério Público estadual 

e as Secretarias de Meio Ambiente e Tributos do Município. Ao todo, foram fiscal izados 

11 pontos de venda. Entre as inconformidades encontradas, estão a comercialização de 

produtos minerais de origem ilícita, extintores de incêndio vencidos ou instalados em 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37509
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locais inadequados, aquisição de produtos minerais de origem duvidosa e ausência de 

alvará de funcionamento. Já a interdição de um dos pontos se deveu à realização de 

atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental. 

Segundo o promotor de Justiça Pablo Almeida, a operação foi realizada com o objetivo 

de fiscalizar lojas de materiais de construção, além de grandes obras da iniciativa 

privada (também foi fiscalizado um loteamento de 300 unidades habitacionais 

populares, onde o promotor entregou recomendação para impedir a utilização de 

minerais de origem ilegal). Durante a fiscalização, foi exigida dos responsáveis pelos 

estabelecimentos a comprovação da procedência legal dos produtos e subprodutos de 

origem mineral, como areia, barro, paralelepípedos, brita, granito, mármore, dentre 

outros, sob pena de autuação e apreensão dos materiais resultantes da prática de 

crimes e ilícitos ambientais. A fiscalização objetiva também identificar os fornecedores 

de tais minerais, com a responsabilização civil e criminal. Pablo Almeida destaca que a 

utilização de recursos minerais sem autorização ou em desconformidade à permissão é 

uma irregularidade prevista na Lei de Crimes Ambientais, com pena de detenção de 

seis meses a um ano e multa. 

Ele lembra ainda que o art. 60 da mesma lei tipifica a conduta de “construir, reformar, 

ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, 

estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou 

autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e 

regulamentares pertinentes”. A pena é detenção, de um a seis meses, ou multa, ou 

ambas cumulativamente. 

Recomendações 

Pablo Almeida também informou que, em atenção a recomendações do MP, as Polícias 

Rodoviárias, Estadual e Federal, têm realizado, “diuturnamente”, fiscalizações nas 

estradas para comprovar a procedência legal dos produtos e subprodutos de origem 

mineral transportados, verificando a existência e conformidade da licença ambiental e 

a regularidade perante o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), com 

apreensão do material ilegal e dos veículos utilizados no transporte. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37523
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS 

Bancos podem responder por dano ambiental 
 
Presidente veta artigo que isentava instituições financeiras e entidades governamentais de 
responsabilidade em danos ambientais. 

     06/06/2017 
 
DA REDAÇÃO 

O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou nesta terça-feira (06/06), em Brasília, a 

importância do veto do presidente da República, Michel Temer, ao artigo 35 da Medida 

Provisória Nº 752 de 2016, publicado no Diário Oficial da União. Com a medida, empresas 

supervisionadas pelo Banco Central e entidades governamentais de fomento continuam como 

corresponsáveis por danos ambientais. 

Se o artigo tivesse sido aprovado, essas empresas estavam obrigadas a responder por dano 

ambiental nos contratos de parceria somente depois de comprovado dolo ou culpa. De acordo 

com a área técnica do Ibama, em direito ambiental não se entra em considerações sobre  dolo 

ou culpa. Verifica-se apenas a ligação entre ação, omissão e o dano ocorrido. Isso ocorre no 

Brasil desde 1981 e é um dos fundamentos da legislação ambiental brasileira. 

Para retirar o dispositivo, o presidente Michel Temer consultou a Advocacia-Geral da União. De 

acordo com a justificativa para o veto, o trecho apresenta inconstitucionalidade formal, pois 

não tem relação com o objeto inicial da Medida Provisória. 

Fonte: MMA 

 

Secretaria do Meio Ambiente apoia campanha Carvão Ilegal é Crime 
 

     07/06/2017 
 
De acordo com sua meta de contribuir para que o setor que representa se desenvolva sobre 

bases sustentáveis, a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), juntamente 

com o apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, estão 

apoiando a campanha Carvão Ilegal é Crime, que foi apresentada durante a ‘Oficina dos 

Promotores de Justiça com Atuação na Área Ambiental, realizada em 1º de junho, em Praia do 

Forte (BA).  

Parte do projeto Floresta Legal e desenvolvida em parceria entre o Núcleo de Defesa da Mata 

Atlântica (Numa) e o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente 

e Urbanismo (Ceama). 

 

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2376
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O encontro do Ministério Público reuniu membros de diversas regionais e foi presidido pela 

coordenadora do Ceama, promotora de Justiça Cristina Seixas. “É uma oportunidade de reunir 

os promotores de Justiça para discutir as questões ambientais da Bahia e ali nhar estratégias de 

atuação”, afirmou Seixas, que abriu o evento ao lado dos promotores de Justiça Fábio 

Fernandes Corrêa, coordenador do Numa, e Oto Almeida, promotor Ambiental de Mata de São 

João. 

O promotor de Justiça, Fábio Fernandes, destacou que o problema do carvão ilegal foi muito 

grave no Extremo-sul, o que levou a Promotoria Ambiental, em 2011, a desenvolver a operação 

‘Cruzeiro do Sul’, resultado de um trabalho de conscientização, que deu  início à parceria com a 

ABAF.  

“A campanha teve excelentes resultados, mas detectamos que o problema era maior ainda, o 

que resultou na operação, cujo sucesso pode ser medido pela destruição de mais de 3 mil 

fornos ilegais e o desmantelamento de uma verdadeira quadrilha”, salientou Fernandes, 

frisando que atualmente outras promotorias enfrentam problemas relacionados e podem ser 

beneficiadas pelo programa.A campanha consiste em conscientização, por meio da distribuição 

de material mostrando que há uma série de outros delitos envolvidos”.  

O promotor frisou que ao adquirir carvão, o comprador deve saber a origem dele, para evitar 

crimes correlatos. “É uma cadeia que envolve tráfico de drogas, prostituição, roubo e furto e, 

caso ela não seja quebrada, novas operações podem v ir a ser realizadas”, concluiu. 

“A conscientização da população por meio da informação é a arma mais importante e poderosa 

que temos. A campanha mostra de maneira clara, direta e transparente como estes atos ilegais 

podem interferir em diferentes âmbitos, assim como na vida dos envolvidos. Assim, e stamos 

apoiando o Ministério Público neste trabalho que será feito nas regiões do Estado onde houver 

necessidade ”, afirma o diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade.  

Ainda de acordo com Andrade, os atos criminosos trazem diversos outros problemas para a  

sociedade, como o crime organizado, o trabalho infantil, a evasão escolar, a exploração do 

trabalhador, o tráfico de drogas e a sonegação de impostos, o que demonstra a dimensão da 

mazela de roubo e queima de madeira nativa e eucalipto para a produção ile gal de carvão. 

“Além disso, o roubo de madeira e os incêndios provocados por esta atividade são problemas 

que contribuem para a devastação do meio ambiente”, acrescenta.  

Fonte: SEMA 

 

ABAF apoia campanha de combate ao carvão ilegal do Ministério Público 
da Bahia 

     ??/06/2017 
 
De acordo com sua meta de contribuir para que o setor que representa se desenvolva sobre 

bases sustentáveis, a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) está apoiando a 

campanha “Carvão Ilegal é Crime’, parte do projeto Floresta Legal e desenvolvida em parceria 

http://www.meioambiente.ba.gov.br/2017/06/11156/Secretaria-do-Meio-Ambiente-apoia-campanha-Carvao-Ilegal-e-Crime.html
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entre o Núcleo de Defesa da Mata Atlântica (Numa) e o Centro de Apoio Operacional às 

Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama). A campanha, que  tem ainda 

o apoio do Governo do Estado da Bahia (através da Secretaria do Meio Ambiente), foi 

apresentada durante a ‘Oficina dos Promotores de Justiça com Atuação na Área Ambiental’ 

realizada em 1º de junho, em Praia do Forte (BA). 

O encontro do Ministério Público reuniu membros de diversas regionais e foi presidido pela 

coordenadora do Ceama, promotora de Justiça Cristina Seixas. “É uma oportunidade de reunir 

os promotores de Justiça para discutir as questões ambientais da Bahia e alinhar estratégias de 

atuação”, afirmou Seixas, que abriu o evento ao lado dos promotores de Justiça Fábio 

Fernandes Corrêa, coordenador do Numa, e Oto Almeida, promotor Ambiental de Mata de São 

João. 

O promotor de Justiça Fábio Fernandes destacou que o problema do carvão ilegal foi muito 

grave no Extremo-sul, o que levou a Promotoria Ambiental, em 2011, a desenvolver a operação 

‘Cruzeiro do Sul’, resultado de um trabalho de conscientização, que deu  início à parceria com a 

ABAF. “A campanha teve excelentes resultados, mas detectamos que o problema era maior 

ainda, o que resultou na operação, cujo sucesso pode ser medido pela destruição de mais de 3 

mil fornos ilegais e o desmantelamento de uma verdadeira quadrilha”, salientou Fernandes, 

frisando que atualmente outras promotorias enfrentam problemas relacionados e podem ser 

beneficiadas pelo programa. “A campanha consiste em conscientização, por meio da 

distribuição de material mostrando que há uma série de outros delitos envolvidos”. O 

promotor frisou que ao adquirir carvão, o comprador deve saber a origem dele, para evitar 

crimes correlatos. “É uma cadeia que envolve tráfico de drogas, prostituição, roubo e furto e, 

caso ela não seja quebrada, novas operações podem vir a ser realizadas”, concluiu. 

“A conscientização da população por meio da informação é a arma mais importante e poderosa 

que temos. A campanha mostra de maneira clara, direta e transparente como estes atos ilegais 

podem interferir em diferentes âmbitos, assim como na vida dos envolvidos. Assim, estamos 

apoiando o Ministério Público neste trabalho que será feito nas regiões do Estado onde houver 

necessidade ”, afirma o diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade. Ainda de acordo com 

Andrade, os atos criminosos trazem diversos outros problemas para a sociedade, como o crime 

organizado, o trabalho infantil, a evasão escolar, a exploração do trabalhador, o tráfico de 

drogas e a sonegação de impostos, o que demonstra a dimensão da mazela de roubo e queima 

de madeira nativa e eucalipto para a produção ilegal de carvão. “Além disso, o roubo de 

madeira e os incêndios provocados por esta atividade são problemas que contribuem para a 

devastação do meio ambiente”, acrescenta. 

Nesta nova etapa da campanha serão instalados outdoors em cidades estratégicas. Além disso, 

serão distribuídos cartazes, banners e folders. Um spot de rádio também estará sendo 

veiculado. 

Fonte: ABAF 

 

http://www.abaf.org.br/5668-2/
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Cartilhas informam sobre a salvaguarda dos Bens Culturais Registrados      
 

     07/06/2017 
 
 

Como um bem pode ser reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial? O que são Bens 

Culturais Registrados? Para que serve o reconhecimento como Patrimônio? O que é e como 

funciona a salvaguarda desses bens? Qual o papel do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan) em relação aos Bens Culturais Registrados? Para responder a essas e 

outras questões sobre a política de salvaguarda dos bens culturais de natureza imaterial em 

todo o Brasil, o Iphan lançou a série Patrimônio Cultural Imaterial: Para saber mais, com 

cartilhas que visam orientar e informar a sociedade civil. A série possui três linhas de conteúdo, 

correspondentes aos três processos da política de salvaguarda: Identificação, Reconhecimento 

e Apoio e Fomento. 

Com linguagem clara e didática, a série lança agora os números dois e três, pertencentes à 

linha de conteúdo referente à Apoio e Fomento, e intitulados Salvaguarda de Bens Registrados 

e Salvaguarda da Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira, respectivamente. As 

cartilhas estão disponíveis em versão física e digital, com download gratuito pelo portal do 

Iphan. 

A proposta dos novos números é demonstrar como o Iphan, por meio da execução de ações de 

apoio e fomento, realiza a salvaguarda dos Bens Registrados, em constante parceria com a 

sociedade civil e outras instituições. Enquanto o primeiro volume, publicado anteriormente, 

traz informações gerais sobre o Patrimônio Cultural Imaterial, o segundo aborda as diretrizes, 

procedimentos e eixos de atuação da salvaguarda para Bens Registrados. Já o terceiro número 

divulga as ações voltadas para a salvaguarda da Roda de Capoeira e do Ofício dos Mestre s de 

Capoeira, especificamente. 

Salvaguarda do Patrimônio Imaterial 

O Iphan é a instituição responsável pela execução da política de salvaguarda para o Patrimônio 

Cultural Imaterial em todo o país desde 2000, quando foi publicado o Decreto 3.551, que diz 

respeito ao Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem o Patrimônio 

Cultural Brasileiro e cria o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI). A política engloba 

ações de identificação, reconhecimento e apoio e fomento a bens culturais imateriais de 

comunidades e grupos de todo o país. A partir dela, entende-se por salvaguarda o conjunto de 

medidas que visam garantir a viabilidade do Patrimônio Cultural Imaterial, tais como a 

identificação, documentação, investigação, proteção, valorização, promoção, transmissão e 

revitalização desse patrimônio. 
Fonte: IPHAN 

 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4159/cartilhas-informam-sobre-a-salvaguarda-dos-bens-culturais-registrados
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MPs e representantes do estado da Bahia discutem condições para 
construção de barragem no rio Catolé 
 
O processo licitatório da obra, que conta com mais de R$ 155 milhões em recursos federais, 

encontra-se suspenso por decisão liminar 

     08/06/2017 
 

O Ministério Público 

Federal (MPF) em Vitória 

da Conquista (BA) e o 

Ministério Público do 

Estado da Bahia (MP/BA) 

reuniram-se na última 

segunda-feira (5) com o 

secretário Estadual do 

Meio Ambiente (Sema), 

Geraldo Reis, com a 

diretora-geral do Instituto 

do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos 

(Inema), Márcia Cristina 

Telles, e com o procurador-geral do Estado da Bahia, Paulo Moreno Carvalho. O encontro 

aconteceu na Promotoria de Justiça Regional de Meio Ambiente, em Salvador, e na ocasião 

foram tratadas das condições para um acordo judicial para que seja retomado o processo de 

construção de uma barragem no rio Catolé – no município de Barra do Choça, a 506km da 

capital. 

O processo licitatório da obra – que conta com mais de R$ 155 milhões em recursos federais – 

encontra-se suspenso pela Justiça Federal desde o último dia 26 de maio, a partir de ação 

ajuizada dois dias antes pelo procurador da República Roberto D'Oliveira Vieira e pelas 

promotoras de Justiça Karina Gomes Cherubini e Soraya Meira Chaves. Na mesma decisão 

liminar foi suspenso, ainda, o ato administrativo do Inema que dispensava o licenciamento 

administrativo para a construção da barragem. 

Na reunião, os MPs consideraram que deve ser realizado um processo de licenciamento 

ambiental que analise a capacidade da obra para atender de modo permanente a demanda 

atual e futura dos municípios e que compreenda os danos ambientais e impactos já 

identificados no estudo da Embasa, entre outros requisitos. Os MPs apresentaram, também, os 

seguintes termos para que seja feito um acordo judicial: disponibilização de todos os estudos e 

análises em área de acesso livre no site da Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) 

ou do Inema; realização de audiência pública em todos os municípios afetados já identificados 

(Itapetinga, Caatiba, Itambé, Barra do Choça, Planalto, V itória da Conquista e Nova Canaã); 

realização de licitação somente após a emissão da licença prévia; e emissão da licença prévia 

somente após a implementação das condicionantes. 
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Os representantes do estado afirmaram que irão anal isar as condições apresentadas. 

Ação civil – A ação ajuizada em 24 de maio pelos MPs tem como réus a Caixa Econômica 

Federal, o Estado da Bahia, a Embasa e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(Inema) e considerou a falta de licenciamento ambiental da obra. Os autores da ação 

pontuaram, ainda, a existência, no âmbito nacional, de legislações que exigem licenciamento 

para obras deste tipo, como a Lei nº 6938/81 as resoluções nº 237/1997 e nº 01/1986 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente. Também não houve quaisquer estudos de impacto 

ambiental anteriores à dispensa do licenciamento. Na decisão liminar foi decidido, ainda, que o 

Inema exija da Embasa a apresentação de pedido de licenciamento ambiental e o considere 

conforme a legislação; e que o Estado da Bahia e a Caixa Econômica Federal (CEF) não realizem 

qualquer pagamento ou transferência até que a obra esteja devidamente licenciada. 

Confira ata da reunião. 

Fonte: MPF 

 

Exposição destaca o Patrimônio Cultural como vetor de desenvolvimento 
      
     09/06/2017 

 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apoia de forma sistemática 

ações de preservação do patrimônio cultural brasileiro e um de seus grandes parceiros é o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os frutos dessa parceria estão na 

Exposição Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro que, além de ressaltar a importância 

dos bens culturais do Brasil celebra, também, os 80 anos do Iphan, a primeira instituição 

http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/docs/05%2006%2017%20ATA%20reuniao%20sobre%20barragem%20do%20Catole%20com%20MPF.pdf/at_download/file
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/mps-e-representantes-do-estado-discutem-condicoes-para-construcao-de-barragem-no-rio-catole-ba
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dedicada à preservação do patrimônio cultural na América Latina. Todo esse trabalho poderá 

ser visto na sede do Iphan em Brasília, entre os dias 12 de junho e 14 de julho. 

As ações do BNDES em prol do patrimônio cultural no Brasil ocorrem desde 1997, inicialmente 

por meio da Lei Rouanet. A partir de 2010, o banco passou a atuar também por meio de 

recursos próprios, não reembolsáveis, do Fundo Cultural. Ao longo desses quase 20 anos, o 

BNDES acumulou experiência e buscou aproximar sua atividade -fim - o desenvolvimento 

econômico e social brasileiro - às ações no campo do patrimônio cultural. Assim, em 2006, 

tomou a decisão estratégica de incorporar o apoio à economia da cultura – na qual estão 

englobadas as artes e o patrimônio cultural – à estrutura operacional da instituição, e não 

somente tratá-lo como alvo de patrocínio. 

O objetivo desse apoio, mais do que apenas recuperar os monumentos brasileiros, é estimular 

e facilitar o usufruto do bem restaurado na busca de uma utilização mais eficiente. Também 

promove a movimentação da economia, abarcando ações integradas ao turismo, à revitalização 

urbana do entorno do bem público, à gestão desses bens, à geração de emprego e renda, além 

de ações estruturantes para o setor, como educação patrimonial, formação de mão de obra, 

entre outras. 

O Iphan, por sua vez, está presente há 80 anos na proteção do patrimônio cultural no Brasil, 

sempre atuando com foco na promoção da qualidade de vida das comunidades e na garantia 

da preservação da memória nacional. É, por isso, que a política do Patrimônio Cultural no país 

é implementada por meio de parcerias sólidas, tanto com a sociedade civil como com parceiros 

como o BNDES.  

A Exposição Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro apresenta o trabalho realizado em 

todo o país com o apoio financeiro do BNDES entre os anos de 1997 e 2015 na restauração de 

grandes e importantes monumentos. A mostra está organizada em seis módulos, de acordo 

com os diferentes tipos de espaços: religiosos, espetáculos, bibliotecas e academias, 

conhecimento e memória, públicos e arqueológicos, e economia da cultura. 

Fonte: IPHAN 

 

 

 

 

 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4163/exposicao-destaca-o-patrimonio-cultural-como-ancora-do-desenvolvimento-economico-e-social
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Iphan divulga informações sobre incensário e obras de arte 
desaparecidas 

     13/06/2017 
 
 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) divulga o desaparecimento dos 
bens culturais descritos abaixo: 

 

Turíbulo da Igreja e Convento de 
Nossa Senhora do Carmo, em 
Salvador – BA 
Foi furtado da Igreja e Convento de 
Nossa Senhora do Carmo, em 
Salvador – BA um turíbulo 
(incensário religioso) de prata, com 
26 cm de altura, 16 cm de diâmetro 
e 1,3 quilo de peso. O bem é 
tombado pelo Iphan e seu número 
de tombamento é BA/99-
0153.1161. 

Bens artísticos peruanos 
Em colaboração com o governo do 
Peru, o Iphan também divulga o 
roubo de bens artísticos da família 
Lámbarria Origuela, na casa 
Fazenda Huayaccari, do Distrito de 
Huayllabamba, na província de 
Urubamba em Cusco, Peru, em 11 
de agosto de 1991.  

  

 

 

Fiquem atentos. A receptação de bem roubado é crime, conforme o artigo nº 180 do Código 
Penal brasileiro. 

Caso tenham informação sobre essas obras, entrem em contato com o Iphan 
(cnart@iphan.gov.br). 
 

 

Objeto 
Turíbulo (incensário religioso) de prata, 

com 26 cm de altura, 16 cm de diâmetro e 
1,3 quilo de peso 

Proprietário/Local 
Igreja e Convento de Nossa Senhora do 

Carmo, em Salvador (BA) 

mailto:cnart@iphan.gov.br
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Tombamento BA/99-0153.1161 

Data do desaparecimento8  8 de maio de 2017 

Arquivos 

Ficha do Inventário Nacional de Bens 

móveis e integrados e Boletim de 

Ocorrência 

  

 

Objeto Pinturas 

Proprietário 

Família Lámbarria Origuela. Subtraído da 
casa Fazenda Huayaccari, do Distrito de 

Huayllabamba, na província de Urubamba 
em Cusco, Peru 

Data do desaparecimento 11 de agosto de 1991 

Arquivos Alerta Virtual de Robo de Bienes Culturales 
062-2017-DGDP-VMPCICMC 

 

Fonte: IPHAN 

 

Consulta Pública para avaliação comparativa da ação de agrotóxicos 
sobre o meio ambiente 

     13/06/2017 
 
 

Brasília (13/06/2017) – O Ibama disponibiliza para Consulta Pública proposta de Instrução 

Normativa para regulamentação da avaliação ambiental de produtos agrotóxicos e afins, em 

cumprimento ao art. 3°, § 5 da Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989, e ao art. 20 do Decreto nº 

4.074, de 4 de janeiro de 2002. 

A norma contém critérios e procedimentos a serem adotados pelo Ibama durante a avaliação 

ambiental de agrotóxicos para que não sejam concedidas autorizações a produtos com ação 

tóxica para o meio ambiente maior que os já registrados para o mesmo fim. O objetivo da 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Informa%C3%A7%C3%B5es%20Tur%C3%ADbulo%20Salvador(1).pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Informa%C3%A7%C3%B5es%20Tur%C3%ADbulo%20Salvador(1).pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Informa%C3%A7%C3%B5es%20Tur%C3%ADbulo%20Salvador(1).pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Informa%C3%A7%C3%B5es%20Tur%C3%ADbulo%20Salvador(1).pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Alerta%20Virtual%20de%20Robo%20de%20Bienes%20Culturales%20062-2017-DGDP-VMPCICMC.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Alerta%20Virtual%20de%20Robo%20de%20Bienes%20Culturales%20062-2017-DGDP-VMPCICMC.pdf
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4164/iphan-divulga-informacoes-sobre-turibulo-e-obras-de-arte-desaparecidos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7802.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4074.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4074.htm
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Consulta Pública é receber contribuições de órgãos públicos, instituições de pesquisas, 

empresas e da sociedade para aprimorar a proposta de Instrução Normativa. 

O aviso de Consulta Pública foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 12 de junho de 

2017, seção 3, página 93. 

Prazo 

O envio de comentários e sugestões pode ser feito até 12 de julho de 2017. 

Mais informações 

• Minuta de Instrução Normativa nº 1/2017-COASP/CGASQ/DIQUA (PDF, 52 KB) 

• Lei n°7.802, de 11 de julho de 1989 

• Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002 

• DOU de 12/06/2017, seção 3, página 93 

Contato 

• Sugestões ou comentários: formulário para contribuições. 

• Outras informações e e dúvidas: cp.coasp.sede@ibama.gov.br. 

  

Diretoria de Qualidade Ambiental do Ibama (Diqua) 

Coordenação de Avaliação Ambiental de Substâncias e Produtos Perigosos (Coasp) 
 

Fonte: IBAMA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibama.gov.br/phocadownload/consultapublica/2017/2017-06/agrotoxicos/SEI_02001.000001_2017_26-minuta%20IN.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=93&data=12/06/2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=93&data=12/06/2017
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/consultapublica/2017/2017-06/agrotoxicos/SEI_02001.000001_2017_26-minuta%20IN.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7802.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4074.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=93&data=12/06/2017
https://ibamanet.ibama.gov.br/pesquisa/index.php?sid=59712&lang=pt-BR
mailto:cp.coasp.sede@ibama.gov.br
http://www.ibama.gov.br/informes/consulta-publica-para-avaliacao-comparativa-da-acao-de-agrotoxicos-sobre-o-meio-ambiente
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Operação da Usina de Pedra do Cavalo, na Bahia, impacta na subsistência 
de cinco mil famílias      
 
Em audiência pública realizada em Maragogipe (BA), o MPF reuniu comunidades afetadas e 
entidades envolvidas na questão para debater impactos socioambientais da operação da 
hidrelétrica, que funciona sem licença desde 2009 

 
     14/06/2017 

 
 

O Ministério Público Federal reuniu 

300 pessoas, no último dia 8, para 

debater os impactos 

socioambientais da operação da 

Usina Hidrelétrica (UHE) de Pedra 

do Cavalo, situada no município de 

Cachoeira, no recôncavo baiano. A 

audiência pública foi realizada no 

Mercado Municipal Alexandre Alves 

Peixoto, em Maragogipe (BA), e 

contou com ativa participação de 

pescadores, marisqueiros, 

professores universitários, representantes da Votorantim – grupo que opera a usina – e de 

órgãos municipais, estaduais e federais envolvidos na questão. 

A audiência foi conduzida pelo procurador da República Pablo Barreto, que dividiu a mesa 

diretora com o promotor de Justiça Augusto César Carvalho de Matos, da promotoria Regional 

Ambiental do Baixo Paraguaçu. A usina funciona na Barragem de Pedra do Cavalo e está, desde 

2009, sem licença de operação em função de uma série de questionamentos quanto aos seus 

impactos, como a alteração da vazão e da salinidade do rio Paraguaçu e suas consequências 

socioambientais. 

Estes impactos estariam trazendo prejuízos a mais de cinco mil famílias de pescadores e 

marisqueiros beneficiários da Reserva Extrativista (Resex) Marinha Baía do Iguape, situada nas 

proximidades da Usina. A área é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que se posiciona contrária à renovação da licença até 

que o funcionamento da usina possa ser ajustado para evitar impactos negativos à reserva e ao 

meio de vida das comunidades que dela vivem. 

Após a abertura do evento, quatro líderes comunitários se pronunciaram: Marcos Brandão, do 

Conselho Pastoral dos Pescadores; Janete Barbosa, do Fórum de Mulheres da Resex; Ananias 

Viana, do Conselho Quilombola do Vale do Iguape e Edson Falcão, da Associação de Pescadores 

e Moradores de Angolá. Todos convergem no discurso: a operação da usina, nos moldes atuais, 

trouxe grandes impactos negativos para as comunidades. Para eles, a mudança na vazão da 
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água ocasionou problemas de saúde à população local – principalmente para as comunidades 

sem acesso a saneamento básico – e redução drástica na quantidade de peixes e mariscos, o 

que vem prejudicando a subsistência das famílias e mudando o modo de vida das comunidades 

tradicionais da região, que precisam buscar alternativas para sobreviver. 

 

 

 “Antigamente, a cada 15 dias, o mangue se renovava. Agora voltamos a cada dois meses e não 

achamos nada. A vazão não é como a água que desce do rio, hora se prende e hora se solta 

sem ritmo, e isso afeta diretamente a vida das espécies e consequentemente a vida das 

famílias. Antigamente a gente pegava de 3 a 5 quilos de mariscos por dia. Hoje, numa semana 

inteira, a gente consegue 2 quilos. Antes se pegava 40, 50 dúzias de lambreta por dia. Hoje são 

3, 4 dúzias, e somos poucas as marisqueiras de lambreta. A gente vive em desespero porque 

não sabe o que fazer”, afirmou Janete. 

Após os líderes comunitários, Neymar Silva, gerente de operação e manutenção da Votorantim, 

forneceu detalhes técnicos sobre o funcionamento da usina. Em sua apresentação, se 

destacam algumas informações: a empresa venceu um leilão realizado em 2001 pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel), recebendo a concessão para motorização da barragem 

Pedra do Cavalo. Segundo a apresentação, “todas as características técnicas e restrições de 

operação foram estabelecidas pelo poder concedente no edital de leilão e no contrato de 

concessão” (Contrato de Concessão nº 19, de abril/2002) e a usina “tem a possibilidade de 

atender o regime de vazões determinado pelos órgãos reguladores e ambientais desde que 

respeitadas as limitações técnicas”. 
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Os representantes do Inema (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) Eduardo 

Topázio, diretor de Águas, e Paulo Novaes, coordenador de Empreendimentos de Interesse 

Social, explicaram o histórico de licenciamento da UHE e deram mais detalhes sobre as 

limitações técnicas alegadas pela Votorantim. Topázio explicou que a barragem tem uma vazão 

mínima que precisa ocorrer com ou sem a geração de energia, por medidas de segurança. 

Explicou, ainda, que não é possível liberar água continuamente “porque o vertedouro não 

libera menos de 40 mil litros por segundo. A única forma de alterar esse aspecto é mexendo 

nas estruturas físicas”, afirmou. Topázio ressaltou que a barragem foi construída durante o 

regime militar, sem considerar a opinião das comunidades e as preocupações ambientais que 

foram abrangidas pela legislação ao longo dos anos, e que a sua manutenção é necessária para 

evitar enchentes e desastres que afetem as cidades às margens do Paraguaçu, após a usina. 

Novaes, por sua vez, ressaltou que a UHE entrou em operação com aval do Centro de Recursos 

Ambientais (CRA) – órgão estadual responsável pelo licenciamento à época, em 2002. Explicou 

que tem, em mãos, documento e parecer do ICMBio contrário à licença de operação, mas que 

apresenta condicionantes a serem cumpridas pela Votorantim. Novaes disse que espera, com o 

intermédio do MPF, chegar a um posicionamento para saber se o Inema irá acatar as 

condicionantes e fazer “o que for necessário para mitigar e minimizar os impactos da operação 

da usina” ou se não irá conceder a licença. “Estou disposto a ouvir tudo e a tomar a posição 

mais correta e mais justa para, dentro das normas, darmos andamento a esse processo”, 

completou. 

Outra participação de destaque foi a de Célio Pinto, servidor do Ibama (Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), órgão gestor da Resex à época do 

licenciamento da UHE. Ele explicou que a anuência ao empreendimento contemplou 

condicionantes que não foram acatadas na ocasião pelo CRA. “Temos limitações no ponto de 

engenharia, mas esses problemas precisam ser adaptados. Para um empreendimento 

funcionar, ele precisa se adaptar ao ambiente, às condições locais e às comunidades que vivem 

aqui. É preciso diálogo franco e (empregar) a melhor técnica. Se for possível continuar, não (se 

deve) ultrapassar os limites da proteção ambiental”, afirmou. 

Após manifestações de representantes do Operador Nacional do Sistema (ONS); da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seção Bahia, de professores das Universidades Federal da Bahia, do 

Recôncavo Baiano e Estadual de Feira de Santana, e do município de Maragogipe, foi a vez do 

ICMBio reiterar o posicionamento que o põe contrário à renovação da licença de operação da 

usina. 

Rodolfo Mafei, coordenador Regional, e Bruno Marchena, analista Ambiental, afirmaram que a 

UHE de Pedra do Cavalo “configura-se atualmente como o empreendimento de mais relevante 

impacto socioambiental na Resex, desestabilizando o equilíbrio ecológico do estuário” e 

contribuindo “com a desestruturação dos modos de vida tradicionais de pescadores e 

marisqueiras, beneficiando a Votorantim com os lucros gerados pela produção energética e 

deixando os prejuízos para as comunidades locais”. Para o ICMBio, o licenciamento ambiental 

da barragem e da usina não deveria ser fracionado, já que uma operação é integrada à outra. 

Ressaltaram, ainda, que a atual forma de operação da usina é inviável para a conservação da 

Resex Marinha Baía do Iguape. 
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A audiência seguiu com manifestações orais de marisqueiros e pescadores, que relataram as 

mudanças no meio ambiente e a consequente precarização de suas atividades ao longo dos 

anos, a partir da implantação da usina. Relataram, ainda, a marginalização advinda da falta de 

opções de trabalho e renda e a migração dos seus descendentes para “tentar a sorte” na 

capital, pela falta de mecanismos de sobrevivência. No encerramento, o procurador Pablo 

Barreto afirmou que a audiência pública cumpriu seu propósito, e que todo o material será 

analisado, no curso do inquérito, e levado em consideração pelo MPF para a busca conjunta de 

uma solução. 

Entenda mais sobre caso – De acordo com peritos do MPF, quando a Barragem de Pedra do 

Cavalo foi construída pelo Governo da Bahia, na década de 70, o represamento diminuiu o 

fluxo de água do rio Paraguaçu, permitindo a entrada de maior quantidade de água do mar em 

seu leito, a partir da foz, situada na baía de Todos os Santos. Com a mudança, houve a 

alteração da salinidade da água no rio e, por consequência, das espécies animais 

tradicionalmente capturados pelos ribeirinhos, que dali tiram seu sustento. As comunidades 

foram forçadas a absorver o prejuízo da mudança e a se adaptar a novas técnicas de pesca e 

mariscagem ao longo das décadas, adotando novos apetrechos e passando a se manter a partir  

dos então surgidos manguezais. 

Com a criação de novas políticas ambientais, no ano de 2000 foi criada a Reserva Extrativista 

Marinha Baía do Iguape, visando a exploração autossustentável na região, preservando tanto o 

ecossistema estuarino quanto o meio de vida dos pescadores e marisqueiros artesanais. 

Segundo parecer do ICMBio, quando as turbinas da hidroelétrica entram em operação, liberam 

água doce da barragem no leito do rio Paraguaçu, em direção à Baía de Iguape e à foz. No 

documento, o instituto explica que a vazão de água aleatória do ponto de vista ecológico – em 

horários diversos e com volumes de água variados – provoca alterações abruptas na Baía de 

Iguape, diminuindo a salinidade da água. Pela vazão de água da usina não acompanhar o 

regime das marés, os organismos aquáticos não têm tempo de se adaptarem ou locomovere m, 

o que resulta em sua diminuição e morte. 

De acordo com os pareceres do ICMBio e dos peritos do MPF, a operação da usina – e 

consequente alterações ambientais – pode colocar em risco a subsistência de comunidades 

extrativistas ribeirinhas situadas nos municípios de São Félix, Cachoeira e Maragogipe, entre 

elas, diversas comunidades remanescentes de quilombolas. 

Fonte: MPF 

 

 
 
 
 

http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/operacao-da-usina-de-pedra-do-cavalo-impacta-na-subsistencia-de-cinco-mil-familias
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MPMG e Samarco assinam acordo para garantir segurança das estruturas 
do complexo, em Mariana      
 

     19/06/2017 
 

O trabalho de recuperação socioambiental e reparação socioeconômica dos danos provocados 

pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, em Mariana, obteve, nesta 

terça-feira, 13 de junho, mais um significativo avanço. Representantes do Ministério Público de 

Minas Gerais (MPMG), da Samarco e da Aecom do Brasil, empresa de auditoria independente, 

assinaram, na Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), em Belo Horizonte, um Termo de Acordo 

Judicial que tem por objetivo garantir o custeio, pela mineradora, de auditoria geotécnica em 

todas as estruturas remanescentes, em planejamento e em construção no Complexo Germano, 

a ser prestada pela Aecom. 

A empresa deverá ser contratada em até 30 dias. A ela caberá também o acompanhamento e a 

fiscalização das obras de construção da chamada Barragem do Eixo 1 - uma grande estrutura 

que será construída no interior do Complexo Germano com o objetivo de conter os rejeitos 

restantes. 

O acordo prevê, ainda, que a empresa de auditoria analise a implementação do Plano de 

Remoção e Manejo de Rejeitos, a ser executado pela Fundação Renova, na área que vai do 

interior do complexo minerário até o Dique S4. O objetivo é garantir que a execução do plano 

não coloque em risco a estabilidade das estruturas do empreendimento. 

Segurança 

A coordenadora da força-tarefa do caso Samarco, promotora de Justiça Andressa de Oliveira 

Lanchotti, considera que, por meio do diálogo, foi dado um passo importante para a garantia 

da segurança do Complexo Germano, que ainda abriga em seu interior cerca de 13 milhões de 

m³ de rejeitos, e para uma possível retomada das atividades da Samarco. “Nestes últimos seis 

meses, o MP vem acompanhando a implementação das obras necessárias para a contenção 

desses rejeitos, visando, sempre, a diminuição dos riscos relacionados a essa atividade”.  

Segundo o procurador-geral de Justiça Adjunto Institucional, Rômulo de Carvalho Ferraz, o caso 

da Samarco tem sido tratado com prioridade absoluta pela atual gestão. “Todas as pontas 

dessa questão altamente complexa estão sendo trabalhadas. Já foram realizadas dezenas de 

reuniões e continuaremos atuando com o mesmo afinco até a finalização dos trabalhos”.  

O procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet chamou a atenção para a forma harmônica 

e transparente com que as articulações têm sido feitas e destacou a necessidade de se garantir 

a segurança em todas as suas facetas. “Além da segurança fática e jurídica, é preciso assegurar 

a segurança psicológica à população, para que ela tenha tranquilidade quanto aos rumos das 

ações”.  

 

O diretor-presidente da Samarco, Roberto Lúcio Gomes de Carvalho, o representante da Aecom 

do Brasil, V icente Mello, e o representante da Fundação Renova, José Luiz Santiago, elogiaram 
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a busca pelo consenso nas tratativas com o MPMG e o respeito com que as negociações têm 

sido conduzidas. “A questão da segurança das estruturas é fundamental. Não tem como voltar 

às atividades sem dar essa garantia à sociedade. Esse termo representa um grande avanço no 

processo”, afirmou Roberto Lúcio.  

Também participaram da reunião os promotores de Justiça Giselle Ribeiro de Oliveira, 

coordenadora estadual das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico,  

Francisco Chaves Generoso, coordenador regional das Promotorias de Justiça de Defesa do 

Meio Ambiente da Bacia dos Rios das Velhas e Paraopeba, e Marco Antônio Borges, de Defesa 

do Meio Ambiente de Belo Horizonte, além de outros representantes das empresas envolvidas 

no acordo. 

Fonte: ABRAMPA 

 

ANA restringe uso das águas da Bacia do São Francisco às quartas-feiras 
 

     21/06/2017 
 

Resolução da Agência Nacional de Águas (ANA), publicada na terça-feira (20) no Diário Oficial 

da União, institui o Dia do Rio, como medida de restrição ao uso das águas da Bacia do São 

Francisco. A restrição não vale para situações em que o uso da água seja destinado a consumo 

humano e animal, mas prevê algumas restrições nos casos em que o uso tem como destino a 

irrigação. 

A restrição ocorrerá às quartas-feiras, até o dia 30 de novembro, podendo ser prorrogada caso 

haja atraso no início do período de chuvas na bacia. Quem não cumprir as medidas de restrição 

cometerá infração, ficando sujeito à aplicação de penalidades como multas, embargos, lacres e 

apreensão de equipamentos. De acordo com a ANA, trata-se de uma “medida adicional para 

preservar os estoques de água nos reservatórios” da bacia, que abrange os estados de Minas 

Gerais, da Bahia, de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 

A suspensão abrange retiradas para todos os tipos de uso, inclusive irrigações oriundas de 

volumes reservados previamente ao Dia do Rio, mas exclui as captações para abastecimento 

humano e dessedentação animal, em conformidade com a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, que considera esses usos prioritários em casos de escassez. “A regra vale para aquelas 

captações que ainda não estejam submetidas a regras mais restritivas de uso”, informou a 

agência em nota. 

Ainda segundo a ANA, desde o início de junho a vazão média diária de defluência, autorizada 

pela agência nos reservatórios de Sobradinho e Xingó, é da ordem de 600 m³/s – o menor 

patamar já praticado. Desde 2011, os registros de chuva estão abaixo da média, o que resultou 

na redução dos estoques de água armazenados. A agência informa que em 11 de junho o 

volume de três reservatórios (Três Marias, Sobradinho e Itaparica) estava em 18,6%. No mesmo 

período, em 2016, esse volume estava em 29,21%. 

http://www.abrampa.org.br/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=493&modulo=NOT%C3%8DCIA
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A fim de preservar os estoques, a ANA vem, desde 2013, autorizando a Companhia Hidro 

Elétrica do São Francisco (Chesf) a reduzir a vazão mínima média defluente dos reservatórios 

de Sobradinho, o maior da bacia, com volume útil de 28 bilhões de metros cúbicos (m³) e 

capacidade para armazenar 34 bilhões de m³, e Xingó. (Fonte: Agência Brasil) 

Fonte: Ambiente Brasil 

 

Abaf e Sema discutem estratégias de monitoramento em defesa da Mata 
Atlântica 

     26/06/2017 
 

Em reunião com o secretário do Meio Ambiente, Geraldo Reis, na tarde desta segunda-feira 

(26), o diretor Executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), Wilson 

Andrade, discutiu ações estratégicas de monitoramento e fiscalização da força-tarefa em defesa 

da Mata Atlântica, articulada pela pasta do Meio Ambiente, junto aos órgãos de fiscalização 

ambiental do Estado.  

Participaram da reunião o gerente de Sustentabilidade da Veracel, Renato Carneiro, o analista 

de Licenciamento Ambiental da Fibria, Diomar Biasutti, e o advogado especialista em 

certificação florestal, Leandro Mozelo, representando a Suzano e a Aspex Bahia Florestal. 

A força tarefa de monitoramento, fiscalização e ações estruturadas de combate ao 

desmatamento de área de Mata Atlântica no Sul e Extremo Sul do Estado, integra técnicos da 

Sema, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Ministério Público, Ibama, 

ICMBio, e as secretarias municipais de Meio Ambiente da região. A ação é resultado de uma 

articulação institucional para proteção do bioma, apontado pela Fundação SOS Mata Atlântica 

como um dos principais alvos de desmatamento no país entre 2015 e 2016. 

Coma a finalidade de subsidiar as ações de fiscalização, a ABAF irá disponibilizar as bases de 

dados das empresas que fazem o monitoramento da região Sul e Extremo Sul do Estado. "A 

partir desses dados, vamos colaborar com o controle e monitoramento da Mata Atlântica e das 

reservas naturais que temos no estado", afirmou o diretor Executivo da ABAF, Wilson Andrade.  

Ainda segundo Andrade, o setor florestal na Bahia possui  0,7 hectares de área preservada para 

cada hectare de produção, todas elas documentadas e com certificados nacionais e 

internacionais. "Nós estamos fazendo quase o dobro do que é exigido pela legislação brasileira 

através do código florestal, e a nossa meta é trabalhar no futuro com 1 hectare de área 

preservada para cada hectare de produção, esperamos chegar lá", afirmou.  

A próxima reunião da força-tarefa de combate ao desmatamento ilegal da Mata Atlântica, no 

Sul e Extremo Sul da Bahia, será nesta quarta-feira (28), em Eunápolis, na Unidade Regional do 

Inema. O encontro tem como objetivo analisar as ações da operação planejada da Sema e do 

Inema na região, com a participação de gestores e técnicos dos órgãos ambientais, incluindo as 

Unidades Regionais do Sul e Extremo Sul e os setores de fiscalização.  

http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2017/06/21/137335-ana-restringe-uso-das-aguas-da-bacia-do-sao-francisco-as-quartas-feiras.html
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Mata Atlântica 

Em resposta ao relatório da SOS Mata Atlântica, que sinaliza a perda de 7 mil hectares de 

florestas na região Sul e Extremo Sul do Estado, as instituições e órgãos do poder público e 

sociedade civil formaram um comitê gestor para planejar e executar em conjunto ações de 

monitoramento, fiscalização e ações estruturadas.  

“Assim que as informações foram divulgadas, tivemos a preocupação de convocar 

imediatamente a reunião, aglutinando todas essas instituições aqui, porque todos nós temos 

algum nível de responsabilidade com o problema e reconhecemos sua gravidade e urgência”, 

disse o secretário Geraldo Reis. “Não podemos deixar de ressaltar que a questão ambiental é 

de responsabilidade dos três poderes e de toda a sociedade”. 

O gestor sinalizou ainda que, segundo dados do Sistema Estadual de Informações Ambientais 

(SEIA), a grande maioria das áreas desmatadas não tem autorização de supressão do Inema. “A 

Sema e o Inema realizam a análise das imagens do relatório da SOS Mata Atlântica para 

identificar com mais segurança as causas e o histórico dessas áreas, documento que servirá 

para apoiar as ações de fiscalização em campo”. 
Fonte: SEMA 

 

 

Encontro debate clima e desenvolvimento      
 

     27/06/2017 
 

Representantes do México, Alemanha e Brasil avaliam estratégia para o cumprimento de metas 

do clima e cenários para 2050. 

PAULENIR CONSTÂNCIO 

O secretário de Mudança do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Everton 

Lucero, afirmou, nesta terça-feira (27/06), em Brasília, que a pasta tem como “prioridade 

absoluta” fazer com que as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris sejam cumpridas. “O 

enfrentamento à mudança do clima precisa ocupar o topo da agenda econômica e depende 

mais da sociedade que dos governos”, defendeu.  

Lucero participou de seminário internacional sobre estratégias de desenvolvimento de  longo 

prazo de baixas emissões de gases efeito estufa, promovido pelo Instituto Socioambiental (ISA) 

e a Embaixada da Alemanha. O evento reuniu especialistas do México e Alemanha, países que 

já definiram suas estratégias, com o propósito de transmitir suas experiências e lições 

aprendidas como subsídios para a futura elaboração da estratégia brasileira 

Acesse fotos do seminário. 

http://www.meioambiente.ba.gov.br/2017/06/11178/Abaf-e-Sema-discutem-estrategias-de-monitoramento-em-defesa-da-Mata-Atlantica.html
https://www.flickr.com/photos/mmeioambiente/albums/72157685580059485/with/35573104705/
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FÓRUM 

A reformulação do Fórum Brasileiro sobre Mudança do Clima (FBMC) foi publicada também 

nessa terça-feira pelo governo federal, criando novas câmaras temáticas para promover o 

diálogo entre os órgãos públicos, os setores empresarial e acadêmico e a sociedade. Os 

ministérios da Fazenda, Educação, Integração Nacional e Defesa passam a fazer parte do FBMC, 

com as outras dez pastas. 

O secretário destacou ações do Brasil em três setores prioritários, o incentivo à geração de 

energia limpa, a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg) e o Plano de 

Agricultura de Baixo Carbono (ABC).  Na avaliação de Lucero, o Ministério do Meio Ambiente 

tem o papel de articular as ações que devem conduzir o país ao cumprimento das metas sobre 

o Acordo de Paris, dialogando com governos estaduais, municipais, setor produtivo e a 

sociedade, com apoio do Fórum Brasileiro sobre Mudança do Clima. 

Participaram do evento o ministro-conselheiro da Embaixada da Alemanha no Brasil, Christoph 

Bundscherer; diretor-geral do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, Karsten Sacks; o 

representante da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do México, Rodolfo Lacy 

Tamayo;  o coordenador executivo do FBMC, Alfredo Sirkis;  e o secretário executivo do 

Observatório do Clima, Carlos Rittl, além de especialistas em meio ambiente de organismos 

não governamentais. 

Fonte: MMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=5&data=27/06/2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=5&data=27/06/2017
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2417
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PEÇAS PROCESSUAIS 

 Ação Civil Pública - Ação Civil Pública - CAE - JMC - Yamana - Condicionantes 

Ambientais - 2015-2 [Pablo Antonio Cordeiro de Almeida – Promotor de Justiça] 

<Download> 

 Portaria – Descumprimento de Condicionantes Ambientais – Intercement - Campo 

Formoso – 2014.2 [Pablo Antonio Cordeiro de Almeida – Promotor de Justiça] 

<Download> 

 Denúncia - MPF - Usurpação de Bem Mineral [Darlan Airton Dias – Procurador da 

República] <Download> 

 Cota - MPF - Usurpação de Bem Mineral [Darlan Airton Dias – Procurador da 

República] <Download> 

 Despacho/Decisão – JFSC – Extração Mineral - Transação e Suspensão [Moser Vhoss - 

Juiz Federal] <Download> 

 

 

 

PUBLICAÇÕES 

 Propriedade de bens culturais obriga o cumprimento de sua função social . Por 

Marcos Paulo de Souza Miranda, promotor de Justiça em Minas Gerais, especialista em 

Direito Ambiental, secretário da Associação Brasileira dos Membros do Ministério 

Público de Meio Ambiente, professor de Direito do Patrimônio Cultural, integrante da 

Comissão de Memória Institucional do Conselho Nacional do Ministério Público e 

membro do International Council of Monuments and Sites (Icomos) Brasil. <ver 

publicação disponibilizada pela Revista Consultor Jurídico, em 13/05/2017> 

 Pesquisas Origem e Destino Domiciliar - Junho 2012. Síntese dos Resultados Pesquisa 
de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador. DERBA. <download> 

 
 SALVADOR: Transformações na ordem urbana. Inaiá Maria Moreira de Carvalho 

Gilberto Corso Pereira. Letra Capital: Observatório das Metrópoles, 2014. <download> 

 
 Transformações metropolitanas no Século XXI - Bahia, Brasil e América Latina. Sylvio 

Bandeira de Mello e Silva, Inaiá Maria Moreira de Carvalho, Gilberto Corso Pereira, 
organizadores. Salvador : EDUFBA, 2016. <download> 

 
 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3956-acp-acao-civil-publica-ambiental-cae-jmc-yamana-condicionantes-ambientais-2015-2.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3957-descumprimento-de-condicionantes-ambientais-intercement-campo-formoso-2014-2.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3958-denuncia-mpf-usurpacao-de-bem-mineral.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3959-cota-mpf-usurpacao-de-bem-mineral.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3960-despacho-decisao-judicial-jfsc.html
http://www.conjur.com.br/2017-mai-13/ambiente-juridico-guarda-bens-culturais-obriga-cumprimento-funcao-social#author
http://www.conjur.com.br/2017-mai-13/ambiente-juridico-guarda-bens-culturais-obriga-cumprimento-funcao-social#author
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3952-pesquisas-origem-e-destino-domiciliar-junho-2012.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3953-salvador-transformacoes-na-ordem-urbana.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3954-transformacoes-metropolitanas-no-seculo-xxi-bahia-brasil-e-america-latina.html
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CAMPANHAS 

 

http://www.abaf.org.br/5668-2/
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http://www.pactomataatlantica.org.br/copia-gt-politicas-publicas
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO – CEAMA 
5ª Avenida, n° 750, Sala 101, CAB - Salvador, BA - Brasil - CEP 41.745-004 

 
NÚCLEO BAÍA DE TODOS OS SANTOS – NBTS 

NÚCLEO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTURAL - NUDEPHAC 

NÚCLEO MATA ATLÂNTICA – NUMA 

NÚCLEO DE DEFESA DA BACIA DO RIO PARAGUAÇÚ – NURP 

NÚCLEO DE DEFESA DA BACIA DO SÃO FRANCISCO – NUSF 

 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CEAMA 
 
Coordenador 
Cristina Seixas Graça 

 
Equipe: 
Alan dos Santos 
Cristiane Sandes Tosta 
Danilo Oliveira Santos 
Delina Santos Azevedo 
Eduardo José dos Santos Vieira 
Fabiana Fernandes da Cunha Barbosa 
Fabrine dos Santos Lima 
Iamara Santana Santos 
Jamson Guimarães Cerqueira 
Jeliane Pacheco de Almeida 
Juliana Carvalho Marques Porto 
Larissa Brito Gama 

Liane Rosa Martins 

Luis Humberto Erundilho Ribeiro Coelho 

Marta Conceição da Paixão Santos Araújo Ribeiro 

Renavan Andrade Sobrinho  

Roberta Silva Costa 

Rodrigo Almeida Alves 

Rousyana Gomes de Araujo 

Victor Brasil Nunes Ramos  

 

  ceama@mpba.mp.br 

  71 3103-0391/0392/0393/0394 

NBTS 
 
Coordenador 
Cecília Carvalho Marins Dourado 
 
Equipe: 
Diogo Farias Britto Borges dos Reis 
 

  nbts@mpba.mp.br 

  71 3103-6888/6840/6549/6540 

NUDEPHAC 
 
Coordenador 
Edvaldo Gomes Vivas 
 
Equipe: 
Diogo Alves de Vasconcellos 
Margareth Gonçalves Ribeiro de Jesus 
Miguel de Santana Soares 
 

  nudephac@mpba.mp.br 

  71 3321-2775/7736 

NUMA 
 
Coordenador 
Fábio Fernandes Corrêa 
 
Equipe: 
Carolina Estevam de Pinho Almeida 
Evelyne Pacheco de Lima Barreto 
Gabriel Narrimã Pereira Torres 
Maria Aparecida Braga França 

 

  numa@mpba.mp.br 

  71 3103 6443/6454/6455/6482/6541 

NURP 
 
Coordenador 
Thyego de Oliveira Matos 
 
Equipe: 
André Meireles Costa 
 

  nurp@mpba.mp.br 

  71 3103-6468/6472/6473 

NUSF 
 
Coordenador 
Luciana Espinheira da Costa Khoury 
 
Equipe: 
Anderson Dias Silva dos Reis 
Camilla Prado Oliveira Silva 
Deyvid Ressurreição Santana 
Fernando Antônio Nobre Cardoso 
Ilka Vlaida Almeida Valadão 
Isabela Santos do Amaral 
Jailson dos Santos Oliveira 
Maria Aline Aguiar Sales 
Priscila Araújo Rocha 

Raquel Maia Torres Bomfim 

 

  nusf@mpba.mp.br 

  71 3103-6427/6429/6432/6438/6439 


