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GUIA PRÁTICO PARA CONSULTAS AOS
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

Considerações Iniciais

Este guia tem por finalidade auxiliar/treinar os servidores do Ministério Público
do Estado da Bahia (MPBA) a realizarem consultas junto aos Sistemas de Informações,
relacionados ao meio ambiente e afins, tais como:

Geobahia;
Sistema SEIA/CEFIR,
Cérberus.
Sistema CONFEA
INCRA/SIGEF

A maneira pela qual cada consulta é conduzida depende do caso concreto, do
objetivo da consulta, dos dados e das informações incialmente disponíveis e de outras
informações obtidas no decorrer do trabalho.

Esse Guia não pretende esgotar o assunto, mas fornecer informações e orientações
básicas para uso dos sistemas em interesse. A sequência aqui proposta do “passo a
passo” proporcionará ao usuário consultar os Sistemas acima mencionados e responder
com melhor eficiência aos quesitos formulados.

Neste guia, a título exemplificativo, serão utilizados dados e informações
constantes de um alerta de supressão de vegetação oriundo da Plataforma MapBiomas,
os quais servirão de insumos para efetuar consultas junto aos Sistemas de Informações
referentes ao meio ambiente.

ATENÇÃO: Este guia de treinamento utiliza dados de casos concretos; o
servidor obriga-se a não repassar este material, e/ou os dados nele contidos, para
terceiros.
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1. MapBiomas Alerta e Cadastro Ambiental Rural (CAR)

“O MapBiomas Alerta é um sistema de validação e refinamento de alertas de
desmatamento, degradação e regeneração de vegetação nativa, com imagens
de alta resolução”1 (grifo original)

Sítio eletrônico para obtenção e/ou pesquisas dos alertas:
https://plataforma.alerta.mapbiomas.org/mapa

Como exemplo prático, será analisado o Alerta MapBiomas de ID nº 139151, nº
CAR BA-2914703-495B7EB9AAFD4B0C99309521AE15E644.

1
- http://alerta.mapbiomas.org/relatorios#:~:text=O%20MapBiomas%20Alerta%20
%C3%A9%20um,Glad %20(Universidade%20de%20Maryland).
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Como o alerta em mãos, têm-se os seguintes quesitos referentes às informações
iniciais desejadas, inclusive para a futura identificação do imóvel rural:






Qual o ID do alerta MapBiomas?
Qual a área do alerta, em hectares?
Quais as datas das imagens “antes” e “depois”?
Qual o município?
No alerta, foi indicado o número CAR2? Em caso positivo, informar qual.
(fazer o download e anexar cópia do “Demonstrativo da Situação das
Informações Declaradas no CAR”)

DICA: O demonstrativo CAR pode ser obtido no sítio eletrônico
http://www.car.gov.br/#/consultar/ Copiar e colar o número CAR

Na tela seguinte irá aprecer o demonstrativo; para obter o arquivo, clicar no ícone
de download.

- O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é o “... registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório
ses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e
combate ao desmatamento” (art. 29, da Lei Federal nº 12.651/2012);

2
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No alerta há um item denominado “CRUZAMENTOS DO ALERTA”, no qual podem
estar indicadas áreas especialmente protegidas que também tenham sido atingidas pela
supressão de vegetação, ou se existem planos de manejo florestal, áreas embargadas ou
autorização para supressão.

Quesitos:
No item “CRUAZEMTOS DO ALERTA”, há informação de área
especialmente protegida atingida pela supressão? Em caso afirmativo,
qual o tipo e a área em hectares?
No item “CRUAZEMTOS DO ALERTA”, há indicação da existência de
plano de manejo, autorização de supressão e/ou áreas embargadas? Em
caso afirmativo, cite-as.

Em muitos caso um alerta pode envolver duas ou mais áreas com diferentes
números CAR, devendo o ID ser pesquisado (na parte inferior da coluna à esquerda, no
sítio eletrônico do MapBiomas Alerta: clicar em “LOCALIZAÇÃO”; ativar a opção “ID
DO ALERTA”; inserir o número ID; clicar em “BUSCAR”; aparecerá a poligonal de todo
o alerta - clicar sobre a mesma; na coluna à direita aparecerá a lista dos cadastros CAR
relacionados ao ID).
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Quesito:
 No alerta existem outros números CAR indicados? Em caso positivo,
informar quais. (fazer o download e anexar cópias de cada “Demonstrativo
da Situação das Informações Declaradas no CAR”).

OBSERVAÇÃO: Nesse caso em estudo, há um segundo CAR, devendo ser aberto
outro relatório de consulta para este segundo CAR.

Voltando ao CAR do caso concreto, estará informada nesse mesmo CAR a
coordenada centroide, a qual representa o centro geométrico da poligonal dos limites
externos do imóvel rural em interesse.
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Quesito:
 Qual a coordenada centróide informada no CAR? (informar a latitude e
longitude)

caso não exista o CAR e seu demonstrativo, uma coordenada de referência
pode ser obtida no “MEMORIAL DESCRITIVO” do alerta (exemplo da Figura
abaixo).
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2. Consulta ao Geobahia 3

Sítio eletrônico de acesso: http://geobahia.seia.ba.gov.br/ (observações: o acesso
é livre, sem necessidade de senha; está em desenvolvimento o “Novo Geobahia”).
O alerta em tela trouxe o número CAR, o que facilita a consulta de identificação
do imóvel rural no SEIA. Entretanto, para efeitos de treinamento, incialmente, será
considerado como se o mesmo não tivesse sido informado, e, neste caso, uma das formas
iniciais para a identificação do imóvel rural é lançamento da coordenada de referência
(obtida no memorial descritivo do alerta, mas lembrando que a mesma pode ter outras
fontes, como uma denúncia, um ofício do Promotor de Justiça, etc) no Sistema Geobahia,
com a informação “CEFIR>Imóveis Rurais>Limite de Propriedade” ativada, observandose os seguintes “passos”:

Ativar “Limite de Propriedade”: na aba do lado direito Catálago> CEFIR>
Imóveis Rurais >Limite Propriedade

3

-

-
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Para inserir a coordenada, clique no
ícone em formato de taxa (amarelo);
posteriormente

abrirá

o

quadro

“Inserir Coordenadas”
Inserindo a coordenada:
Criar/indicar camada.
Indicar qual o sistema
(geográfica ou UTM);

No caso do sistema geográfico indicar: qual o formato da coordenada (grau decimal;
grau, minuto decimal; grau, minutos e segundos); o datum (SIRGAS 2000; SAD-69;
WGS-84; Córrego Alegre)
No caso do sistema UTM indicar: o fuso (23 ou 24); o datum (SIR-GAS 2000; SAD-69;
WGS-84; Córrego Alegre);
Clicar no ícone “inserir”;

Após inserir a coordenada, observar
se a propriedade é cadastrada
(sendo cadastrada, aparecerá seu
polígono);
Sendo cadastrada: clicar no ícone
“Identificar feição” (em formato de
“i”) para ativá-lo;
Clicar sobre o polígono do imóvel
deseja-do; aparecerá o quadro
informativo “Identifica”;
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Com base no quadro, é possível responder aos seguintes quesitos:
O imóvel possui registro no CEFIR?
Qual o ID do Sistema SEIA/CEFIR/Geobahia?
Qual a denominação do imóvel?
Qual a área registrada, em hectares?
Qual a quantidade de módulos fiscais?
Qual o nome do responsável técnico?
Qual o número CAR?
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3. Consulta ao Acervo Fundiário do Incra e ao Sistema de Gestão
Fundiária (SIGEF)

Caso não se consiga informações junto ao Geobahia, também pode ser
consultado o Acervo INCRA, que constam das novas certificações de imóveis rurais com
georreferenciamento, por meio do “i3GEO INCRA – OpenLayers”, lançando-se a mesma
coordenada anteriormente considerada.

Sítio eletrônico: http://acervofundiario.incra.gov.br/i3geo/interface/openlayers.htm

No sítio eletrônico, clicar no ícone catálogo (seta amarela); clicar na pasta “BAHIA”;
clicar em todas as opções desta pasta, para ativar os dados.

Após a abertura das camadas, deverá ser inserida a coordenada de referência
(observar elipse vermelha na figura abaixo), lembrando que o eixo X é longitude e o eixo
Y a latitude.
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Dicas:
Clicar no primeiro quadro e informar o formato da coordenada; no caso con-creto a
coordenada está em graus, minutos e segundo, devendo o primeiro quadro estar em
DMS;
Clicar no primeiro espaço do dado do eixo X (longitude);
Colocar o cursor do “mouse” na parte inferior da tela, e não o movi-mentar mais
até acabar de inserir os dados (caso contrário, se o cursor passar sobre o mapa, a
coordenada será modificada); para acessar os de-mais quadros, deverá ser
utilizada a tecla “TAB”;
Observar que o primeiro dado solicitado é o eixo X, portanto a longitude; não esquecer
o sinal negativo do grau da longitude, pois se está a oeste de Greenwich; com a tecla
“TAB” ir para os minutos e preencher a informação; com a tecla “TAB” ir para os
segundos e preencher a informação”; com a te-cla “TAB” ir para o primeiro quadro do
eixo Y (latitude);
Não esquecer o sinal negativo na latitude, pois se está ao sul da linha do Equador;
com a tecla “TAB” ir para os minutos e preencher a informação; com a tecla “TAB” ir
para os segundos e preencher a informação”;
Com os dados preenchidos clicar no ícone (seta vermelha na figura abaixo; atenção:
lembrar de não deixar o “mouse” passar sobre o mapa, caso contrário a coordenada
inserida será modificada);
A marcação da coordenada aparecerá no mapa (seta amarela da próxima Figura);

Dar zoom para observar melhor o local da coordenada marcada.
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Na Figura acima, observa-se que o “alvo” em interesse ainda não consta do
acervo das novas certificações do INCRA.

Como um dos objetivos deste guia também é realizar o treinamento do usuário,
vamos utilizar os dados do imóvel próximo para consultá-lo no Sistema de Gestão
Fundiária (SIGEF). Deve-se clicar sobre o ícone “Identificar”, em formato de “i” ( )e
posteriormente clicar sobre a poligonal desejada.
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Com o código da parcela identificado (df718578-5d39-4776-911b-c8c34369cb24),
deve-se ir ao sítio eletrônico do SIGEF para consulta-lo (https://sigef.incra.gov.br/
consultar/parcelas/), inserindo o código (incluir os sinais de dígito) e clicar em pesquisar
para aparecer o resultado.

Clicando-se sobre o nome do imóvel rural, será aberta a próxima tela com mais
detalhes, incluindo informações adicionais, plantas e memoriais descritivos.

Clicando-se no ícone “Planta”, serão abertas as opções de plantas, as quais
poderão ser impressas (inclusive em A4) ou realizados os downloads.

Clicando-se no ícone “Memorial Descritivo”, o mesmo será exposto, também
podendo ser impresso ou realizado seu download. No memorial descritivo é possível
obter o CPF do proprietário.
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Clicando-se no ícone “Ações”, serão abertas as opções para que se possa obter
shapefile, arquivo KMZ ou arquivo CSV (Excel).
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4. Consulta ao Sistema SEIA/INEMA

O Sistema Estadual de Informações Ambientais (sítio eletrônico de acesso:
http://sistema.seia.ba.gov.br/) é uma ferramenta do governo do Estado da Bahia
que disponibiliza serviços e informações on-line sobre processos ambientais de sua
competência.
O manual do SEIA está disponível no sítio eletrônico http://sistema.seia.ba.gov.
br/resources/Manual_SEIA_UE.pdf

Para que se possa acessar o Sistema SEIA, deverá ser realizado o cadastro de usuário
(vide item 2.1.1. do manual). Sugere-se o envio de ofício do superior imediato ao INEMA com a relação
dos usuários, solicitando o cadastramento, pois dessa forma o nível de acesso será melhor.
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Para acessar o sistema, indicar usuário e senha;
Vide item 2.1.2., na pg. 10 do manual;

Efetuado o login, no lado esquerdo da tela aparecerá as opções de consultas
;
Vide item 2.1.3 do manual;

Como se está em busca da identificação de um
imóvel rural, será realizada consulta em “Cadastro>Imóvel Rural – CEFIR”
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Serão abertos campos para a
inseção do parâmetro de consulta,
podendo ser:
•

Nome do requerente (pessoa
física ou jurídica);

•

Nome do imóvel (caso tenha a
informação a respeito de onde se
localiza o imóvel rural, indicar a
localidade) e;

•

o número do CAR (Sicar), caso já
possua a informação).

Como já mencionado, o alerta utilizado já trouxe o número CAR (também obtido
no quadro “Identifica” no Geobahia), mas inicialmente serão utilizados como parâmetros
o nome do imóvel e a localidade, como se fossem as únicas informações disponíveis,
obtidas no Geobahia (inserir o nome do imóvel rural; indicar a localidade; clicar em
consultar; no quadro “Lista de Imóveis Rurais” aparecerá o resultado.
Dica: copiando (Ctrl+C) o nome do imóvel exposto no quadro “Indica” do
Geobahia e colando (Ctrl+V) no espaço “Nome do Imóvel Rural”, as
consultas geralmente são mais exitosas do que digitar o mesmo.
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Pesquisas realizadas somente com o nome do imóvel rural normal-mente trazem muitos
resultados. No caso do exemplo a consulta trouxe 17 (de-zessete) respostas, devendo ser
analisados os “shapes” (apesar de assim ser denominado seu ícone no sistema, em verdade, apenas se observa o polígo-no, não sendo possível, por este passo, fazer o download do arquivo shapefile) de cada imóvel (como se chegar aos “shapes” será explicado
posteriormente) em relação ao observado no Geobahia. No caso em interesse, a “Fazenda
São José” é a pertencente ao Sr. José (figura a seguir). Para ratificação, a coor-denada de
referência deve ser relançada.

Como observado, a forma de se buscar a identificação do imóvel somente pela
sua denominação é a mais trabalhosa, mas, por exemplo, caso, inicialmente, se tenha
informações como CPF ou número do CAR, a consulta será simplificada.

O alerta informou o número CAR (BA-2914703-495B7EB9AAFD4B0C99309521AE1
5E644) e quando o mesmo é utilizado como parâmetro de consulta a identificação do
imóvel é imediata (vide figura abaixo).
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Abaixo segue exemplo de consulta com o CPF como parâmetro de consulta.

Clicando sobre o nome abrirá a consulta da lista de imóveis em nome da pessoa.

22
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No quadro “Lista de Imóveis Rurais” é possível observar que somente um dos
imóveis é em Itaberaba-BA, sendo este o que se buscou identificar (da mesma forma, seu
“shape” deve ser verificado se coincide com aquele inicialmente observado no Geobahia,
inclusive relançando-se a coordenada de referência).

Quesitos:
 Qual a data da consulta ao Sistema SEIA?
 Qual o nome do requerente do cadastro do imóvel rural, junto ao CEFIR?
(a informação também existe no “Relatório CEFIR”)
 Qual a data de finalização do cadastro?

Para que se abram novos ícones de consultas, deve-se clicar
na seta da aba “Ações”

Para se verificar os “Detalhes do
Imóvel Rural”, deve-se clicar no
ícone em formato de lupa; serão
abertas as abas “Dados Bási-cos”, “Documentação”, “Limi-te do Imóvel”, “Questionário” e
“Dados Específicos”;
Essas abas de informações são as fontes de dados para emissão do “Relatório
CEFIR”, ou seja, essas informações também constam no citado relatório.
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“Detalhes do Imóvel Rural” inicia pela aba “Dados Básicos”.

Com a aba “Dados Básicos” é possível responder aos seguintes quesitos:

Qual o CPF do requerente?
Quais os contatos informados?
Qual a forma de vínculo informada?
Qual o número do “Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural” - ITR?
Qual a área declarada do imóvel, em ha?

A próxima aba dos “Detalhes do Imóvel Rural” é “Documentação”.
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Com a aba “Documentação” é possível responder os seguintes quesitos:

¾ Qual o “Tipo de Documento” (escritura, certidão de inteiro teor,
instrumento particular de compra e venda, recibo, título, etc)?
¾ Qual a data do documento? (observação: verificar a data no documento;
caso seja uma certidão de inteiro teor, observar o registro da compra e venda,
tendo o requerente como comprador, e verificar a data da escritura citada;
trata-se de importante dado, pois configura prova do início do vínculo do
requerente ao imóvel rural)
¾ Qual o número do INCRA? (observação: é composto por treze números)
¾ Existem outros proprietários/posseiros indicados?
¾ Quais os nomes e CPFs dos outros proprietários/posseiros indicados?

No item “Documento de Propriedade”,
clicar no ícone e fazer o Download do
mesmo e anexar;

Em posse do arquivo do documento, responder os seguintes quesitos:

¾ O documento obtido corresponde ao que foi indicado?
¾ Qual a matrícula, livro e cartório no qual está registrado o imóvel rural?
(verificar comparativamente ao que está indicado na aba “Documentação”
e no “Relatório CEFIR”)

Na aba “Limite do Imóvel” é possível visualizar o “shape” (como dito anteriormente,
na verdade o que se observa é a poligonal, não sendo possível, por este passo, fazer o
download do arquivo shapefile).
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A próxima aba é denominada “Questionário” (no que diz respeito ao questionário,
é melhor oservar o “Relatório CEFIR”, que mais adiante será citado)

A próxima aba é denominada “Dados Específicos”, e nesta existem outras abas,
como: “Responsável Técnico”, “Reserva Legal”, “APP”, “Atividades Desenvolvidas” e
“Uso da Água”, devendo cada uma ser consultada.
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Na aba “Responsável Técnico” (próxima figura) estará indicado o nome do técnico
que realizou o lançamento dos dados durante o cadastramento (observação: pode haver
mais de um responsável técnico). Caso apareça o ícone de download (seta vermelha na
figura), há Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) cadastrada, devendo a mesma
ser baixada e anexada.

Com as informações expostas, é possível responder as seguintes perguntas:

Qual o(s) nome(s) e CPF(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) pelo
cadastro do imóvel rural, junto ao CEFIR?
Há Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional, junto
ao seu órgão de classe? Qual o número da ART e sua data de início? (caso
exista, fazer o download da ART e anexar)

A próxima aba é denominada “Reserva Legal”, apresentando dados da mesma e,
por vezes, seu shape (ícone indicado pela seta vermelha na figura a seguir).
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Com as informações expostas, é possível responder as seguintes perguntas:

¾ Qual a área declarada como reserva legal, em hectares?
¾ Quanto representa a área de reserva legal em relação à área total do
imóvel, em %? [(RL em ha/ÁREA TOTAL DO IMÓVEL em ha) X 100]
¾ A reserva legal é toda ela no próprio imóvel ou há reserva legal em
compensação em outro imóvel rural? (em alguns casos não há área
suficiente para compor a RL no próprio imóvel rural, sendo necessária a
compensação de área em outro imóvel rural; quando se clica no ícone
“VISUALIZAR SHAPE DA RESERVA LEGAL”, geralmente já se consegue
observar a RL em compensação)
¾ No caso da existência de RL em compensação, em qual imóvel rural a
mesma se encontra e qual a sua área?
¾ Qual o estado de conservação da RL foi declarado?
¾ Há algum Plano de Recuperação Ambiental (PRA) para a RL? (quando
o estado de conservação é declarado como parcialmente degradado ou
degradado, observar se há o ícone para download do Plano de Recuperação
Ambiental – PRA; caso exista, o arquivo deve ser baixado e anexado)

Essas informações também constam no “Relatório CEFIR”.

A próxima aba é denominada “APP”, apresentando dados da mesma e seu shape
(ícone indicado pela seta vermelha na próxima figura).
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Com as informações expostas, é possível responder as seguintes perguntas:

¾ Qual a área declarada como área de preservação permanente (APP), em
hectares?
¾ Qual o estado de conservação da APP foi declarado?
¾ Há algum Plano de Recuperação Ambiental (PRA) para a APP? (quando
o estado de conservação é declarado como parcialmente degradado ou
degradado, observar se há o ícone para download do Plano de Recuperação
Ambiental – PRA; caso exista, o arquivo deve ser baixado e anexado)

Essas informações também constam no “Relatório CEFIR”.

A próxima aba é denominada “Atividades Desenvolvidas”, apresentando dados
da mesma e seu shape (ícone indicado pela seta vermelha na próxima figura).
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Com as informações expostas, é possível responder as seguintes perguntas:

¾ Qual a atividade desenvolvida no imóvel rural e em que área, em
hectares?

Essa informação também consta no “Relatório CEFIR”.

A próxima aba é denominada “Uso da Água”, sendo indicada a coordenada de
onde se localiza a captação.

¾ Foi informada captação de água? Qual o tipo (subterrânea/superficial)
e coordenada de referência?
¾ Foi informada a existência de outorga ou dispensa? Qual o número da
portaria ou carta de dispensa? (caso não exista essa informação, a outorga
será verificada quando se consultar os possíveis processos administrativos
em nome do interessado, junto a INEMA, assunto que será tratado mais
adiante)

Também pode haver a aba denominada “Vegetação Nativa”, tratando-se da
área com vegetação nativa, fora da RL e da APP. Da mesma forma, apresenta dados da
mesma e seu “shape” (a figura abaixo refere-se a outro caso concreto, mas aqui inserido
apenas por questão didática).
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 Existe área declarada como vegetação nativa fora da RL e APP?
 Caso exista, qual a sua área em hectares?

Essas informações constam no “Relatório CEFIR”.

 Foi declarado passivo ambiental fora da APP e RL? Qual área, em
hectares? (no “Relatório CEFIR” há quesito a este respeito; quando este
tipo de passivo é declarado, observar se há o ícone para download do Plano
de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD; caso exista, o arquivo deve
ser baixado e anexado)
Voltar à tela inicial “Lista de Imóveis Rurais”; verificar no segundo ícone se existe
algum “Certificado CEFIR” (ícone em formato de C) ou “Termos de Compromisso”
(ícone em formato de T).
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No caso concreto há um termo de compromisso (ícone em formato de T)

 Há “Termo de Compromisso”? Qual o seu número? (fazer o download e
anexar)
 Há certificado CEFIR? Qual o seu número? (fazer download e anexar)

O terceiro ícone dá acesso ao sítio eletrônico do Cadastro Rural Ambiental (CAR),
no qual poderá ser obtido o demonstrativo CAR, caso ainda não o possua. O passo a
passo da consulta, para obtenção da cópia do demonstrativo, já foi exposto nas primeiras
páginas desse material.

 Qual o número CAR do imóvel rural? (fazer o download do demonstrativo
e anexar; quesito repetido apenas por questão didática)

O quarto ícone, em formato de impressora, dará acesso ao “Relatório CEFIR”,
devendo ser feito o seu download e anexado. Em posse do mesmo, serão respondidos os
seguintes quesitos:

 No questionário CEFIR, como foi respondido o questionamento “Houve
supressão de vegetação nativa depois de 22/07/2008?”?
 Caso a resposta tenha sido “SIM”, qual foi a área suprimida informada,
em ha?
 Qual foi a resposta para o questionamento “A supressão foi autorizada
por órgão ambiental competente?”?
 No questionário CEFIR, como foi respondido o questionamento “O imóvel
possui outras áreas com vegetação nativa, além de Reserva Legal (RL) e
Área de Preservação Permanente (APP)?”? (quesito repetido apenas por
questão didática)
 Caso a resposta tenha sido “SIM”, qual foi a área informada de vegetação
nativa fora da APP e RL, em ha? (quesito repetido apenas por questão didática)
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Para se verificar a existência de procedimentos administrativos em nome do
requerente, junto ao INEMA, deve-se voltar à tela inicial e clicar no ícone “Processo”.
Dessa forma aparecerão as opções de consultas do lado esquerdo da tela. Clicando no
ícone em formato de lupa, abrirá o quadro para inserção do nome e/ou CPF do requerente
(caso queira pesquisar um processo de número já conhecido, há também o parâmetro de
consulta “Nº do processo”).

Após inserir o CPF, clicar em “Consultar”; no próximo quadro aparecerá o nome,
devendo-se clicar sobre o mesmo para abrir o quadro de consultas. Neste quadro clicar
em “Consultar” e aparecerá a lista de processos administrativos existente ou a informação
de que não existem registros.

Como se trata da consulta de ASV, indicar os filtros “Categoria” como florestal, e “Ato”
como autorização de supressão de vegetação.
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Portanto, não há ASV emitida em nome do Sr. José.

Para verificar se existem outros procedimentos, refazer a consulta sem indicar
filtros.
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Quesitos:

¾ Existem procedimentos administrativos junto ao INEMA para obtenção
de licenças, autorizações, outorgas (captação, lançamento de efluentes,
intervenção em corpo hídrico), em nome do proprietário/possuidor e
em relação ao imóvel rural em interesse? Em caso positivo, cite o(s)
número(s) dos procedimentos.
¾ Algum dos procedimentos administrativos se relaciona com o caso
concreto?
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Havendo algum procedimento que se relacione ao caso concreto, deve-se ir
à aba “Documentos Apensados” e verificar se há ato final autorizativo ou licenciatório
(portarias, cartas de dispensa, etc). Como exemplo, segue figura abaixo de outro caso
concreto (este quadro será aberto após se clicar no número do procedimento; vide quadro
da figura anterior).
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Portanto, neste exemplo de outro caso concreto há ASV (lembrando que no nosso
caso de estudo não há).

Quesito:

 Houve emissão de licença, outorga, ASV, etc? Qual o número da mesma
e período de validade? (observar data da publicação no Diário Oficial do
Estado – DOE, no documento obtido; fazer o download do documento e
anexar)
 Qual a área, em hectares, autorizada para a realização da supressão de
vegetação? (em caso de ASV)
 Qual o volume/dia de captação outorgado? Para qual imóvel rural se
destina a água captada? Qual a área, em hectares, será irrigada? (em
caso de outorga; também existem outorgas para lançamentos de efluentes)

Posteriormente o CIGEO analisará se foi respeitada a poligonal autorizada e se a
mesma engloba a poligonal indicada no alerta.
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5. Consulta ao Sistema CERBERUS/INEMA

Trata-se de sistema de informações nos quais são consultados autos (multas,
interdições, embargos, etc) notificações, análises de respostas às notificações, pareceres
técnicos de análises de defesas e notas técnicas, dentre outros documentos, emitidos
pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA).

Deverá haver previamente o cadastro do usuário, sendo o mesmo solicitado por
meio de ofício do superior imediato ao INEMA.

Sítio eletrônico de acesso:
http://programas.inema.ba.gov.br/portaldesistemas/ (clicar no ícone “Cérberus”)

Após clicar no ícone “Cérberus”, aparecerá o quadro “Fazer login”
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Na tela inicial ativar a pesquisa por CPF; inserir o CPF de quem se pretende
consultar; clicar em pesquisar. Havendo procedimentos, os mesmos serão indicados em
uma listagem.

Dica: inserir o CPF sem pontos e sem o traço anterior aos dígitos finais;

A pesquisa inicial também poderá ser feita com o nome.

Dicas: a pesquisa por CPF deve estar desativada; devem ser realizadas
duas pesquisas com e sem acentuação gráfica.

Quesito:

¾ Pesquisas junto ao Sistema Cérberus indicam a existência de
notificações e autos (multas, interdições, embargos, etc), em face
do(s) proprietário(as)/possuidor(es) do imóvel em interesse? (em caso
positivo, fazer download dos mesmos e anexar).

Cada procedimento deverá ser consultado (clicar sobre o número do mesmo),
verificando-se qual(ais) se relaciona(m) ao caso concreto. No nosso caso de estudo,
nenhum dos procedimentos indicados diz respeito à supressão do alerta, ou seja, o INEMA
ainda não teve conhecimento do fato. Entretanto, deve-se fazer o download dos arquivos
existentes no Cérberus para análise do Promotor, especialmente no que diz respeito às
possíveis “reincidências” das infrações.
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Para se obter o(s) documento(s) existente(s):
Clicar sobre o número do procedimento; o exemplo escolhido está indicado pela seta

Na próxima tela clicar na aba “Documentos”;

Clicando no ícone “Visualizar documento”, este será aberto

caso existam análises de respostas às notificações, pareceres técnicos de análises de
defesas e notas técnicas, dentre outros documentos, aparecerá outro ícone nesta tela (da
mesma forma poderão ser abertos para impressão ou salvamento do arquivo)

O documento pode ser impresso (clicar sobre o ícone em formato de impressora)
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O documento também pode ser salvo, alterando o “Destino” da impressão para
“Salvar como PDF”;

Quesitos:

 Algum(ns) procedimento(as) observado(s) se relaciona(m) com o caso
concreto? Qual(ais)?
 Pesquisas junto ao Sistema Cérberus indicam a existência de análises
de respostas às notificações, pareceres técnicos de análises de defesas
e notas técnicas, dentre outros documentos? Em caso positivo, indicar
os números das mesmas. (fazer download e anexar)

O número do procedimento, auto, notificação etc., também serve como parâmetro
de consulta direta do mesmo (exemplo da figura abaixo, utilizando-se o número 2015005963/TEC/AIMU-0475.
Dicas: a consulta por CPF deve estar desativada, e; ao contrário do que acontece com a
pesquisa do CPF, na qual devem ser desconsiderados os pontos e o sinal de hífen, a
consulta pelo número do procedimento deve manter os sinais de barra e hífen.
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6. Consulta ao Sistema do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia

Caso necessário, pode ser verificado se o profissional tem como Conselho de
Classe o CREA/CONFEA, consultar no sítio eletrônico https://consultaprofissional.confea.
org.br/

Inserir parâmetro de consulta; fazer a verificação “Não sou um robô”; clicar em
“Localizar”; na próxima tela clicar no ícone “Detalhes”; será aberto o documento“Dados do Profissional”, servindo para impressão ou salvamento do arquivo;

Dica: a consulta pelo CPF deve desconsiderar pontos e o símbolo de dígito;
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Quesito:

O responsável técnico possui registro no CREA/CONFEA? Qual a sua
formação profissional? Qual o número do CREA e/ou Registro Nacional
do Profissional (RNP) junto ao CONFEA?

43

FLUXOGRAMA PARA ANÁLISE DO ALERTA MAPBIOMAS
Recepção e Identificação do
Alerta na Plataforma
MapBiomas Alerta

Consulta aos Sistemas de Informações:
CAR, SEIA/CEFIR e/ou INCRA para
Identificação do Imóvel Rural e do
Proprietário ou Possuidor

Sim

Área Suprimida
Respeita a Poligonal
da ASV

Sim

Cadastramento no
IDEA - Emissão de
Relatório Final

Consulta ao SEIA para
Verificação se Há
Autorização de Supressão
de Vegetação - ASV

Não

Não

Consulta ao CERBERUS/INEMA para
Identificação de Autuações (Advertência,
Notificação, Multa)

Consulta ao Sistema do IBAMA para
Identificação de Autuações (Advertência,
Notificação, Multa)

Cadastramento no IDEA - Notícia de Fato

Pesquisa junto à CSI: Antecedentes, Endereço,
Patrimônio do Proprietário ou Possuidor

Convalidação dos Resultados - Emissão de
Relatório Padrão

Identificação da Promotoria de Justiça com
Atribuição para do Fato

Encaminhamento para a Promotoria de Justiça
Competente
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ATRIBUIÇÕES DAS PROMOTORIAS REGIONAIS ESPECIALIZADAS EM
MEIO AMBIENTE – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ZONA RURAL.

4

RESOLUÇÃO 008/2013

NÚCLEO

REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO/ HECTARE

VALENÇA
ILHÉUS
PORTO SEGURO

NUMA

TEIXEIRA DE FREITAS

COMBATER A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ZONA
RURAL – SEM DELIMITAÇÃO

MATA DE SÃO JOÃO
SANTO ANTÔNIO DE JESUS
ITABUNA
BARREIRAS

NUSF
BOM JESUS DA LAPA

COMBATER A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ZONA
RURAL E ATUAR NA HIPÓTESE DE SUPRESSÃO ACIMA
DE 100 (CEM) HECTARES;

GUANAMBI
JACOBINA

NUSF

IRECÊ
PAULO AFONSO

COMBATER A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ZONA
RURAL E ATUAR NA
HIPÓTESE DE SUPRESSÃO ACIMA DE 03 (TRÊS) HECTARES;

JUAZEIRO
LENÇOIS

NURP

ITABERABA
FEIRA DE SANTANA
EUCLIDES DA CUNHA
VITÓRIA DA CONQUISTA
JEQUIÉ

COMBATER A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ZONA
RURAL E ATUAR NA
HIPÓTESE DE SUPRESSÃO ACIMA DE 03 (TRÊS) HECTARES;

COMBATER A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ZONA
RURAL E ATUAR
NA HIPÓTESE DE SUPRESSÃO ACIMA DE 03 (TRÊS)
HECTARES;

4 - “Redeﬁne as atribuições das Promotorias de Justiça da Especializadas em Meio Ambiente, criadas
pela Lei Estadual, revogando a Resolução n° 08/2010, bem como redeﬁne as delimitações geográﬁcas das
Regionais Ambientais, e dá outras providências.”
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