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MP ajuíza ação civil pública ambiental para remover ocupação ilegal na APP do Rio Pojuca 

13.11.13 - O Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública ambiental contra o 
Município de Camaçari para que seja promovida a imediata remoção da ocupação ilegal no 
Loteamento ‘Marina do Rio Pojuca’, existente na Área de Preservação Permanente (APP) 
localizada às margens do rio em Barra de Pojuca. Além disso, o Município deverá recuperar 
integralmente a área degradada pois, segundo o promotor de Justiça Luciano Pitta, autor da 
ação, “a prefeitura não impediu, como deveria, mediante fiscalização efetiva, a instalação da 
‘invasão’, prejudicando desse modo as futuras gerações e a natureza, pelos impactos e perda 
da biodiversidade”. O MP requer ainda que seja concedida medida liminar determinando que 
o Município indenize os respectivos danos coletivos, cujo montante deverá ser revertido em 
favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) e que adote as medidas compensatórias a 
serem definidas pelo órgão técnico do MP ou em perícia judicial, em face dos danos 
ambientais considerados irrecuperáveis. Leia mais... 

Participação solidária é defendida para melhorar gestão das águas no Estado 

06.11.13 - Mesmo existindo legislação a respeito dos recursos hídricos desde o Brasil colônia e 
que o código das águas, datado de 1934, ainda se encontre em vigor com alguns artigos 
revogados, mas considerado eficiente, o debate acerca dos conflitos dos múltiplos usos das 
águas continua merecendo atenção. Ao tecer essas e outras considerações sobre os 
instrumentos de gestão das águas, o especialista em recursos hídricos da Secretaria do Meio 
Ambiente (Sema), Zoltan Romero, também falou sobre os modelos de gestão que vêm sendo 
experimentados e que sempre merecem discussões por parte dos especialistas. Para ele, 
alguns rumos poderiam ter sido corrigidos há algumas décadas, mediante a utilização da 
legislação existente. Leia mais... 

Salvador vai ganhar mais estações de monitoramento da qualidade do ar 

04.11.13 - Primeira cidade do Norte-Nordeste a ter uma Rede de Monitoramento do Ar 
(RMAr), Salvador terá mais estações que controlam a qualidade do ar, após a assinatura de um 
Termo de Cooperação Técnica (TCT), na sexta-feira (1°), entre a Secretaria da Cidade 
Sustentável (Secis), Secretaria do Meio Ambiente (Sema), Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Inema) e Cetrel. Leia mais... 

Abrampa realizará II Congresso Nordestino de Direito Ambiental 

18.11.13 - Com o intuito de aprofundar os conhecimentos da temática ambiental para uma 
interferência mais adequada em relação às necessidades da tutela do meio ambiente na região 
Nordeste, a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente 
(Abrampa) realizará, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2013, o II Congresso Nordestino 
Ambiental, no Auditório do Ministério Público do Estado da Bahia em Salvador. Leia mais... 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/101-noticias/destaques/2389-mp-ajuíza-ação-civil-pública-ambiental-para-remover-ocupação-ilegal-na-app-do-rio-pojuca.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2385-participação-solidária-é-defendida-para-melhorar-gestão-das-águas-no-estado.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2372-salvador-vai-ganhar-mais-estações-de-monitoramento-da-qualidade-do-ar.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/101-noticias/destaques/2390-abrampa-realizará-ii-congresso-nordestino-de-direito-ambiental.html
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‘Biblioteca Digital Baía de Todos os Santos’ será lançada durante Semana do MP 2013 

05.12.13 - Disponibilizar ao público acesso rápido a informações técnicas, científicas e sócio-
culturais sobre a região da Baía de Todos os Santos. Este é o principal objetivo da ‘Biblioteca 
Digital Baía de Todos os Santos’, que será lançada pelo Núcleo de Defesa da Baía de Todos os 
Santos (NBTS) na próxima semana, durante a Semana do MP 2013, que acontece de 11 a 13 
deste mês. “Verificamos que apesar da imensa quantidade de informações geradas sobre a 
área, ainda há poucos dados que possam orientar os analistas técnicos acerca das condições 
ambientais e sociais dessa região”, afirmou a coordenadora do NBTS, promotora de Justiça 
Cristina Seixas Graça. Ela complementou que as informações do banco de dados da biblioteca 
serão obtidas em institutos de pesquisa, órgãos públicos, entidades civis, empresas privadas, 
periódicos nacionais e internacionais. 

O acervo de informações e dados permitirá, por exemplo, a busca, organização e atualização 
das informações, possibilitando a geração de conhecimento e uso desses dados para a gestão 
sustentável de recursos naturais e economia de recursos públicos e privados. O projeto tem 
ainda como objetivo estimular manifestações da cultura popular e novas produções científicas 
e literárias; e contribuir para a elaboração de políticas públicas voltadas à conservação 
ambiental, dentre outros. O público poderá acessar as informações na página eletrônica do 
NTBS (http://www.ceama.mpba.mp.br/home-nbts). Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2412-‘biblioteca-digital-baía-de-todos-os-santos’-será-lançada-durante-semana-do-mp-2013.html
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Obras históricas são restauradas em Porto Seguro (BA) 
 
13.11.13 - A Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na 
Bahia (IPHAN-BA), entregou à comunidade de Porto Seguro cinco obras históricas restauradas, 
que integram o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da cidade. Foram cerca de R$ 850 mil 
aplicados na conservação e restauro das igrejas de São Sebastião do Caraíva, de Nossa Senhora 
da Pena, de São Benedito, e no telhado da Casa de Câmara e Cadeia. Leia mais... 
 
UFBA e IPAC preparam novas escavações arqueológicas  

11.11.13 - O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) confirmou hoje, dia 11 
(novembro, 2013), que o sítio arqueológico Lagoa da Velha, localizado no município de Morro 
do Chapéu, região central da Bahia, será o próximo ponto de escavação da 2ª etapa do Projeto 
‘Circuitos Arqueológicos da Chapada Diamantina’. Os trabalhos devem começar até final de 
novembro (2013). A iniciativa é da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA), 
através de convênio entre o IPAC e o departamento de Antropologia da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA). Leia mais... 

Capela de 1811, em Xique-Xique, recebe restauração da Secult-BA  

12.11.13 - A capela de Senhora Santana, no município de Xique Xique, no noroeste da Bahia, 
cuja construção remonta a 1811, quando D. João VI ainda era o príncipe-regente do Brasil e 
Portugal, está recebendo ações emergenciais do Governo do Estado, graças à Secretaria de 
Cultura (Secult-BA). A edificação religiosa está localizada na ilha de Miradouro, separada da 
cidade de Xique-Xique pelo Porto Santana em um canal do Rio São Francisco, e é tombada 
como Bem Cultural da Bahia, via Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC). Leia mais... 

IPAC e Fundação João Pinheiro dão prosseguimento à proposta de ICMS Cultural  

18.11.13 - Mais um importante passo será dado nesta quarta-feira (20 de novembro de 2013) 
para a inserção do critério `Patrimônio Cultural’ na Lei de distribuição do ICMS na Bahia. Na 
Casa dos Sete Candeeiros (Centro Histórico de Salvador), serão realizados um encontro de 
articulação institucional e uma oficina técnica com a presença da Fundação João Pinheiro (FJP) 
– instituição vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo de Minas Gerais e 
contratada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) para prestar 
consultoria no assunto. Leia mais...  

Folia de Reis é retomada em Palmeiras  
 
05.11.13 - A tradição da Folia de Reis no município de Palmeiras, localizado na Chapada 
Diamantina, a 443 km de Salvador, vai ser totalmente retomada este ano. Vencedor do mais 
recente Edital Setorial de Patrimônio Cultural – promovido pelo Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural (IPAC) da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-Ba) – o projeto 
`Sonhos de Natal´ vai garantir a realização dos festejos entre os dias 25 de dezembro deste ano 
(2013) e 6 de janeiro (2014) na cidade.. Leia mais... 
 

NUDEPHAC 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2394-obras-históricas-são-restauradas-em-porto-seguro-ba.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2391-ufba-e-ipac-preparam-novas-escavações-arqueológicas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2392-capela-de-1811,-em-xique-xique,-recebe-restauração-da-secult-ba.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2393-ipac-e-fundação-joão-pinheiro-dão-prosseguimento-à-proposta-de-icms-cultural.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2380-folia-de-reis-é-retomada-em-palmeiras.html
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MP entrega projetos de restauração ambiental a produtores florestais da Costa das Baleias 

19.11.13 - Produtores florestais que contam com fomento de empresas de celulose atuantes 
na região da Costa das Baleias, extremo sul da Bahia, receberam ontem, 18, Projetos de 
Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (Pradas) para restauração ambiental das suas 
propriedades.  Leia mais... 

Itabuna e Ilhéus terão novas audiências públicas do Porto Sul 

18.11.13 - Cumprindo acordo entre Governo da Bahia, Ministério Público, Bahia Mineração 
(Bamin) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
serão realizadas, nos dias 12 e 13 de dezembro, duas novas audiências públicas do Porto Sul, 
em Ilhéus e Itabuna. Leia mais... 

Curso capacita promotores e servidores da Regional de Teixeira de Freitas 

12.11.13 - O Ministério Público estadual, por intermédio da Coordenação Regional do Núcleo 
Mata Atlântica (Numa), na região de Costa das Baleias, realizou nos dias 7 e 8 deste mês, o 
treinamento em ‘Inteligência e Gerenciamento de Crises’, na sede da Promotoria de Justiça 
Regional de Teixeira de Freitas. Leia mais... 

Justiça acata pedido liminar do MP contra invasões de APA em Uruçuca  

13.11.13 - O pedido liminar apresentado em ação civil pública do Ministério Público estatual 
para acabar com as invasões no Loteamento Praias de Serra Grande, no município de Uruçuca, 
foi acatado pelo juiz da Vara Cível da comarca Renato Alves Cavichiolo. Leia mais... 

Numa adquire dois automóveis para fiscalização ambiental em Ilhéus e Amargosa 

05.11.13 - Dois automóveis, modelo Renault Duster 4x4, foram adquiridos pelo Núcleo Mata 
Atlântica do Ministério Público estadual (Numa) para reforçar a atuação de fiscalização e 
monitoramento ambiental do bioma no interior do estado. Leia mais... 

Encontro fortalece o “Sistema Municipal de Meio Ambiente” na Regional Ambiental de 
Valença  

14.11.13 - Com o objetivo de fomentar a implantação e o fortalecimento dos “Sistemas 

Municipais de Meio Ambiente” no Estado da Bahia, aconteceu ontem, dia 13, em Valença, o I 
Encontro sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente da Promotoria Regional Ambiental de 
Valença. Leia mais... 

MP propõe acordo para divulgar a empreendedores projeto Mata Atlântica Salvador 

22.11.13 - O Ministério Público da Bahia, a Prefeitura Municipal de Salvador, a Fundação José 
Silveira e a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) 
devem firmar na próxima terça-feira, 3 de dezembro, um Termo de Compromisso que visa a 
divulgação do “Projeto Mata Atlântica em Salvador”. Leia mais... 

NUMA 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2397-mp-entrega-projetos-de-restauração-ambiental-a-produtores-florestais-da-costa-das-baleias.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2396-itabuna-e-ilhéus-terão-novas-audiências-públicas-do-porto-sul.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2386-curso-capacita-promotores-e-servidores-da-regional-de-teixeira-de-freitas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2387-justiça-acata-pedido-liminar-do-mp-contra-invasões-de-apa-em-uruçuca.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2382-numa-adquire-dois-automóveis-para-fiscalização-ambiental-em-ilhéus-e-amargosa.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2388-encontro-fortalece-o-“sistema-municipal-de-meio-ambiente”-na-regional-ambiental-de-valença.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2409-mp-propõe-acordo-para-divulgar-a-empreendedores-projeto-mata-atlântica-salvador.html
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Seabra recebe primeira audiência pública do ZEE  

13.11.13 - A cidade de Seabra, localizada na Chapada Diamantina, recebeu a primeira 
audiência pública do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) da Bahia, iniciativa que visa 
orientar o planejamento, a gestão e as decisões do poder público, do setor privado e da 
sociedade em geral, considerando as potencialidades e limitações ambientais e 
socioeconômicas, tendo por objetivo maior o desenvolvimento sustentável. O evento 
aconteceu no auditório da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), e reuniu cerca de 200 
participantes, entre prefeitos, vereadores e outras lideranças da região. 

De acordo com o superintendente de Estudos e Pesquisas Ambientais da Secretaria do Meio 
Ambiente (Sema), Luiz Antonio Ferraro, o encontro foi bastante produtivo. “O ambiente da 
audiência públia foi construtivo, com todos os presentes contribuindo com sugestões 
importantes para Seabra e sua região”, afirmou. 

Já para o superintendência de Planejamento Estratégico da Secretaria de Planejamento 
(Seplan), Ranieri Barreto, o evento superou as expectativas. “Tivemos uma participação 
significativas dos presentes”, disse. “Todas as sugestões foram devidamente anotadas e serão 
inseridas no nosso relatório final”, completou. Leia mais... 

Feira de Santana debate ZEE através de audiência pública  

14.11.13 - O Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria do Planejamento - Seplan e da 
Secretaria do Meio Ambiente - Sema, realizou nesta quinta-feira (14), no município de Feira de 
Santana, localizado a 109 km de Salvador, a segunda audiência pública do Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE) da Bahia. O evento aconteceu no Centro Comunitário Ederval 
Falcão, e visou ampliar o diálogo entre o poder público, setor privado, população, bem como 
as diversas variáveis voltadas ao desenvolvimento sustentável. 

Presente na audiência, o secretário do Meio Ambiente, Eugênio Spengler, comentou sobre a 
relevância do ZEE e a classificou como peça chave para o planejamento sustentável do 
zoneamento ecológico. “A audiência é importante e necessária para que possamos pensar em 
uma estratégia de desenvolvimento que leve, de fato, à condições de um processo mais igual 
para o zoneamento”, disse Spengler, lembrando da ligação do ZEE para com a indústria. “Por 
outro lado também é imprescindível para um melhor planejamento setorial, onde nós 
poderemos ter a capacidade de quando se pensar no planejamento, por exemplo, da expansão 
da indústria, termos mais base e melhores condições para projetar o setor industrial”. 

Já a diretora do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Inema, Márcia Telles, 
também falou sobre a importância da reunião para a população e afirmou que “é preciso 
aproveitar esse momento (da audiência pública) para esclarecer vários pontos, apresentar as 
nossas contribuições e realmente nos apropriarmos do ZEE que é uma ferramenta bastante 
importante para o zoneamento ecológico de uma forma mais eficaz”. Leia mais... 

 

 

NURP 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2406-seabra-recebe-primeira-audiência-pública-do-zee.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2405-feira-de-santana-debate-zee-através-de-audiência-pública.html
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Fiscalização em região de Santa Maria da Vitória apreende pólvora, motosserras, madeira e 
armas 

03.12.13 - Mais de 8,4 toneladas de produtos vencidos foram interditadas e quase oito 
toneladas de pólvora foram apreendidas durante a 32ª Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), 
realizada pelo Ministério Público estadual e instituições parceiras entre os dias 13 e 29 de 
novembro em dez municípios do oeste baiano: Cariranha, Cocos, Correntina, Feira da Mata, 
Jaborandi, Santa Maria da Vitória, Santana, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho e Sítio do 
Mato. A operação também resultou na apreensão de armas de fogo, munição, motosserras, 
espoletas, chumbo, algodão, argila, álcool combustível, carvão vegetal, madeira, animais 
mortos e caça, além da recuperação de três veículos. A ação contou com a participação dos 
promotores de Justiça Luciana Khoury, Artur Rios e Thyego Matos, junto a nove equipes de 
trabalho formadas por representantes de vários órgãos ambientais. Leia mais... 

Ibotirama sediará audiência pública do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) baiano  

21.11.13 - O município de Ibotirama sediará a audiência pública para apresentação do 
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Estado da Bahia. Será no próximo dia 22 de 
novembro, no Hotel Serra do Rio, localizado na Rodovia BR 242, KM 831. O evento será 
realizado pelas Secretarias do Meio Ambiente (Sema) e Planejamento (Seplan). Leia mais... 

Barreiras sedia audiência do ZEE  

21.11.2013 - A quarta audiência pública para apresentar e debater a proposta de Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE) da Bahia foi realizada no dia 20, durante todo o dia, em Barreiras, 
município do Oeste baiano, localizado a 883 quilômetros de Salvador. Participaram 
representantes do municípios que integram os Territórios de Identidade da Bacia do Rio 
Grande e Bacia do Rio Corrente. Leia mais... 

Audiência do ZEE em Juazeiro lota auditório da UNEB  

19.11.13 - A cidade de Juazeiro, localizada a 502 km de Salvador, foi sede, nessa terça-feira 

(19), da terceira audiência pública do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) da Bahia, 

iniciativa promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Planejamento – Seplan 

e da Secretaria do Meio Ambiente – Sema. Leia mais... 

Embrapa oferece recomendações para o controle de lagarta na lavoura 

04.11.13 - A Embrapa dá cursos de treinamento sobre o combate à lagarta helicoverpa 

armigera. no ano passado, a lagarta causou um prejuízo de cerca de R$ 2 bilhões para os 

agricultores brasileiros. Leia mais... 

NUSF 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2411-fiscalização-em-região-de-santa-maria-da-vitória-apreende-pólvora,-motosserras,-madeira-e-armas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2407-ibotirama-sediará-audiência-pública-do-zoneamento-ecológico-econômico-zee-baiano.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2404-barreiras-sedia-audiência-do-zee.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2402-audiência-do-zee-em-juazeiro-lota-auditório-da-uneb.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2373-embrapa-oferece-recomendações-para-o-controle-de-lagarta-na-lavoura.html

