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EDITORIAL
Prezados Colegas,
O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem a satisfação de
apresentar a 5ª Edição do Boletim Informativo Ambiental do ano de 2018.
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
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NOTÍCIAS DO MPBA
Uso de som irregular em bares de Cruz das Almas é alvo de
recomendação do MP
30/05/2018
O Ministério Público estadual recomendou hoje, dia 30, aos estabelecimentos comerciais de
Cruz das Almas que não utilizem equipamentos sonoros até a realização de vistoria técnica
municipal que ateste o adequado condicionamento acústico do local e deixem de colocar
cadeiras e mesas nas ruas sem a devida autorização. Foi recomendado também que a
Prefeitura verifique nos estabelecimentos a existência de alvará para uso dos aparelhos
sonoros e fiscalize o uso de cadeiras e mesas nas vias públicas, com aplicação de multas aos
proprietários dos bares e restaurantes que não tiverem a devida licença para isso.
A recomendação foi encaminhada pelo promotor de Justiça Adriano Marques após reunião,
realizada ontem, dia 29, com representantes da Prefeitura, donos de estabelecimentos
comerciais e moradores da rua Ruy Barbosa, onde há presença de bares e restaurantes com
clientela noturna. Foi recomendado também que a Superintendência Municipal de Trânsito
encaminhe ao MP um estudo para adequação do tráfego de veículos e pedestres naquela rua
em um prazo de 30 dias.
Fonte: MPBA – Cecom

Proteção da Mata Atlântica será discutida em oficina no MP
05/06/2018
Fauna, desflorestamento e águas serão os
temas centrais da “18ª Oficina Numa –
Diversidade da Proteção do Bioma Mata
Atlântica”, que acontecerá nos dias 7 e 8
deste mês, no Amora Hotel Fazenda, povoado
de Amoras, em Conceição do Almeida.
Promovida pelo Núcleo de Defesa da Mata
Atlântica do Ministério Público estadual
(Numa), a oficina é destinada a membros do
MP que atuam na proteção do meio ambiente
e parceiros envolvidos com a sua defesa. As inscrições são gratuitas e serão realizadas no local
do evento.
A palestra de abertura sobre “O meio ambiente na região de Santo Antônio de Jesus” será
ministrada pelo promotor de Justiça Julimar Barreto Ferreira. O coordenador de Educação da
organização Freeland Brasil (Terra Livre Brasil), Leandro Marques Bondar, falará, na sequência,
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sobre “O que falta para a efetiva proteção da fauna silvestre no Brasil”. O tema ‘Fauna’ será
encerrado com a palestra “Vaquejada Legal? A problemática envolvendo animais silvestres no
estado da Bahia”, com a promotora de Justiça Letícia Baird. Pela tarde, a primeira palestra
sobre ‘Desflorestamento’ abordará a “Fiscalização Integrada na Costa do Cacau”, sob a ótica do
major Cléber Santos da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental da Policia Militar (Cippa).
Marcos Rosa, da organização SOS Mata atlântica, tratará do “Uso de geotecnologias para a
conservação e monitoramento da restauração da Mata Atlântica MAP BIOMAS”. Serão
abordados ainda a “Preservação da floresta atlântica e comunidades tradicionais” e “Bomassa
de energia”.
A sexta-feira será totalmente dedicada ao tema ‘Águas’. A primeira palesta do dia versará sobre
a “Experiência na gestão de comitê e Bacias” e será proferida pelo especialista em Conservação
da organização The Nature Conservancy (Conservação da Natureza), Hendrik Mansur. O
professor Ricardo Vieira Alexandrino, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB),
falará sobre a “Disponibilidade de água – papel das áreas de recarga, nascentes, cursos d’água
e Matas Ciliares”. Para tratar da “Crise hídrica na Bahia” foi convidado o coordenador geral do
Fórum Baiano de Comitês de Bacia, Anselmo Barbosa Caires. O evento será encerrado com a
palestra da socióloga Ângela Patrício Deiró Damasceno, que falará sobre “Participação social na
gestação dos recursos hídricos”.
Fonte: MPBA – Cecom

Produtores rurais do sudoeste da Bahia assinarão termo junto ao MPBA
para regularizar seus imóveis
06/06/2018
Um Termo Coletivo de Prestação de Serviços Ambientais que visa promover a regularização
ambiental de propriedades rurais no sudoeste da Bahia será firmado por produtores rurais do
município de Barra do Choça junto ao Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) na
próxima terça-feira, dia 12. Segundo a promotora de Justiça Karina Cherubini, as propriedades
serão regularizadas mediante a inscrição ou atualização do Cadastro Eletrônico do Imóvel Rural
(Cefir) e requerimento e acompanhamento do processo de outorga para direito do uso de
água. O evento acontecerá às 15h, no salão do júri do Fórum de Barra do Choça.
O documento foi construído pelo MPBA, por meio das Promotorias de Justiça de Barra do
Choça e da Promotoria de Justiça Regional Ambiental de Vitória da Conquista, e conta com a
participação do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia (Uesb) e Município de Barra do Choça. Com a assinatura, os proprietários
rurais se comprometerão também a recuperar a mata ciliar do Rio Catolé Grande dentro dos
seus imóveis, buscando atingir, no primeiro ano, o isolamento da área de preservação
permanente e, ao final de cinco anos, a recuperação florestal com pelo menos 20 espécies da
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flora nativa da Mata Atlântica e bosque, com pelo menos 700 indivíduos, com altura média de
quatro metros.
Karina Cherubini explica que a recuperação será orientada pelo Município de Barra do Choça,
com apoio da Uesb, através dos cursos de Engenharia Ambiental, Agronômica e Florestal, com
acompanhamento pelo MPBA. Pretende-se com a recuperação da mata ciliar intervir
positivamente na segurança hídrica da região sudoeste da Bahia, que tem o Rio Catolé Grande
como uma das principais fontes de abastecimento, complementa a promotora de Justiça. Ela
registra ainda que a atividade faz parte do Projeto Todas as Cores pelo Rio Catolé Grande,
desenvolvido pelo Ministério Público da Bahia em parceria com os municípios que compõem a
bacia hidrográfica, suas instituições de ensino superior, usuários de água e sociedade civil.
Além disso, a assinatura do termo também marca a resolutividade na solução de conflitos, já
que finalizará, por negociação e acordo, mais de trinta inquéritos civis instaurados na
Promotoria de Justiça Regional de Meio Ambiente instaurados contra produtores rurais, por
falta de outorga para uso de de água.
Fonte: MPBA – Cecom

50 alunos concluem curso de policiamento e fiscalização da Mata
Atlântica
10/06/2018
A defesa da Mata Atlântica, em especial nas
regiões Sul, Baixo Sul e Extremo Sul da Bahia,
ganhou reforço com a certificação de 44
policiais militares e 6 profissionais que atuam
na defesa do meio ambiente. Eles
participaram na noite da última sexta-feira,
dia 8, da solenidade de conclusão do Curso de
Policiamento e Fiscalização na Mata Atlântica,
realizada no auditório da Universidade
Estadual Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus. A
capacitação foi fruto de uma parceria entre o Ministério Público do Estado da Bahia, Polícia
Militar e a universidade, com o apoio da Fundação José Silveira.
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O curso, de acordo com a promotora de Justiça
Regional Ambiental de Ilhéus, Aline Salvador, foi
um pedido de qualificação apresentado pela
PM ao Ministério Público para que a tropa
pudesse servir à população e trabalhar na
defesa do meio ambiente com mais eficiência,
eficácia e efetividade. Ele teve início em maio
de 2017 e abordou conteúdos teóricos como
direito ambiental e penal ambiental, cartografia
básica e uso de GPS, licenciamento ambiental,
noções de ecologia, plano de contingência, identificação macroscópica de madeira, fiscalização
de recursos pesqueiros, hídricos e minerais, patrulhamento rural, fiscalização e proteção à
fauna e manejo e contenção de animais, dentre outros. Os alunos também participaram de
atividades práticas realizadas nos municípios de Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro e no distrito de
Posto da Mata, município de Nova Viçosa.
A procuradora-geral de Justiça Adjunta, Sara Mandra Rusciolelli, participou da entrega dos
certificados aos concluintes, oportunidade em que destacou o trabalho desenvolvido pela
promotora de Justiça Aline Salvador e desejou que os policiais e civis que participaram do curso
tornem-se multiplicadores do que aprenderam para a defesa do meio ambiente. Também
participaram da entrega de certificados e da mesa solene a reitora da Uesc, Adélia Pinheiro, o
comandante de Policiamento Especializado, coronel Humberto Sturaro, o comandante da
CIPPA-Porto Seguro, major Cleber Silva, o representante da Fundação José Silveira, Reuter
Silveira, a secretária-geral Adjunta do MP, promotora de Justiça Flávia Sampaio e o prefeito de
Itacaré, Antônio Damasceno.

Fonte: MPBA – Cecom

8

BRT: MP aponta ilegalidade de eventual cobertura dos rios Lucaia e
Camarajipe
Órgão recomenda ao Inema e Secretaria Estadual para não autorizar obras de canalização e
tamponamento
13/06/2018
A Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Inema) não devem autorizar obras de canalização e tamponamento de cursos d’água
na cidade, especificamente aquelas para cobertura dos Rios Lucaia e Camarajipe, prevista na
implantação do projeto do BRT. Esse é o objetivo do Ministério Publico estadual com
recomendação enviada hoje, dia 13, aos órgãos estaduais. Segundo o MP, a autorização para
esse tipo de obra “contraria, frontalmente, a legislação ambiental que regulamenta a matéria”.
A recomendação é assinada pela procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado e pelos
promotores de Justiça Heron Santana Gordilho, Cristina Seixas Graça, Hortênsia Gomes Pinho e
Cristiano Chaves de Farias.
Segundo a recomendação, a concessão de outorgas para cobertura ou qualquer tipo de
tamponamento de rios e canais não está prevista na Política Estadual de Recursos Hídricos, na
Lei Orgânica do Município de Salvador e no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU)
de Salvador, Lei 9.069/16. É destacado também que a autorização desse tipo de obras
desrespeitaria o artigo 12 do PDDU, nos incisos 12 e 13. Esses dispositivos estabelecem como
diretriz urbanística da cidade a conservação especial dos mananciais hídricos superficiais e
subterrâneos de abastecimento de água e dos remanescentes dos ecossistemas originais do
território municipal, como a manutenção das características simbólicas e materiais dos
espaços, cenários e monumentos que definem a imagem de Salvador.
Conforme a PGJ e os promotores, a canalização prevista na execução do trecho 1 do projeto
BRT, com seus corredores de transportes público para ligação integrada entre a Lapa e a
Ligação Iguatemi – Paralela (LIP), poderia causar danos ambientais e prejudicaria a drenagem
das águas pluviais. “A canalização fechada elimina os elos do ecossistema natural, suprime a
noção de existência de corpo d'água existente no local e descaracteriza a paisagem natural do
ambiente urbano, destruindo o referencial e a memória da população, ocultando os elementos
que caracterizam a área de preservação permanente”, afirmam.
Fonte: MPBA – Cecom
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MPE e MPF solicitam suspensão imediata das obras do BRT em Salvador
13/06/2018
Irregularidades detectadas no processo de implantação do projeto do BRT em Salvador
motivaram o Ministério Público do Estado da Bahia (MPE) e o Ministério Público Federal na
Bahia (MPF/BA) a ajuizarem ontem, dia 11, ação civil pública contra a União, a Caixa Econômica
Federal, o Município de Salvador, o Consórcio BRT Salvador e o Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Inema). Os MPs solicitam à Justiça que determine, liminarmente, a
suspensão imediata das obras do BRT Salvador. Além disso, requerem que seja declarada a
nulidade do contrato firmado entre o Município e o Consórcio para execução da obra.
Na ação, os promotores de Justiça Patrícia Kathy Medrado e Heron Santana Gordilho e os
procuradores da República Leandro Nunes e Bartira Góes registram que o empreendimento já
conta com mais de R$ 800 milhões em recursos aprovados pelo Governo Federal para
implantação dos dois primeiros trechos, mas descumpre inúmeras exigências legais, já que não
contam, por exemplo, com o Plano de Mobilidade Urbana imprescindível para que o Ministério
das Cidades faça o repasse da verba ao empreendimento por meio da Caixa Econômica. Além
disso, o MPE e o MPF apontam falta de ampla publicidade de todo o procedimento licitatório;
de projeto de mobilidade e de estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) e de Viabilidade
Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); ausência significativa de participação popular e de
associações nas discussões do projeto, já que a Prefeitura de Salvador desrespeitou o intervalo
mínimo de 45 dias entre a publicação do aviso à população e a efetiva realização de uma única
audiência pública, que não foi amplamente divulgada; inexistência das outorgas para uso do
corpo hídrico, dentre outros. Não foram apontadas inclusive as fontes de custeio, previsão de
custos ou documentos que pudessem determinar a viabilidade operacional técnica, econômica,
financeira e tarifária do empreendimento, complementam os autores da ação.
O MPE e o MPF solicitam ainda à Justiça que determine, em caráter liminar, que a União e a
Caixa Econômica não façam novos repasses à Prefeitura para o empreendimento; que a
Prefeitura não emita novas licenças ou solicite outorgas de uso do corpo hídrico para
intervenções ou tamponamento dos rios abrangidos pela obra do BRT; sejam suspensos todos
os efeitos do Certificado de Inexigibilidade de Outorga emitido pelo Inema e que o órgão não
forneça qualquer nova dispensa de outorga para macrodrenagem ou tamponamento dos rios
Lucaia e Camarajipe para o BRT. Os promotores de Justiça e os procuradores da República
requerem ainda que, ao final, o Município e o Consórcio sejam condenados a proceder a
reparação da degradação ambiental causada pelas obras já iniciadas.
Fonte: MPBA – Cecom
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Produtores rurais se comprometem a recuperar a mata ciliar do rio
Catolé Grande
14/06/2018
Mais de 70 produtores rurais do Grupo Marrom
de Barra do Choça se comprometeram com o
Ministério Público estadual a recuperar a mata
ciliar do rio Catolé Grande, cada um nos limites
dos seus imóveis rurais. O Termo Coletivo de
Prestação de Serviço foi firmado pelos
produtores rurais no Salão do Júri de Barra do
Choça, no dia 12, junto às promotoras de Justiça
Karina Gomes Cherubini e Soraya Meira Chaves.
De acordo com Karina Cherubini, “em seis anos
a mata ciliar d rio estará recuperada, com
árvores de até quatro metros de altura e cerca de 20 espécies nativas do bioma Mata
Atlântica”.
O termo prevê ainda que os 74 produtores
signatários regularizem suas licenças ambientais,
especialmente a outorga para direito de uso de água
e o cadastro eletrônico de seus imóveis rurais. O
termo coletivo de Barra do Choça marca a primeira
etapa do projeto ‘Todas as Cores pelo Rio Catolé’, de
iniciativa do MP, que visa promover a articulação
entre os sete municípios que compõem a Bacia
Hidrográfica do Rio Catolé. Além do MP e dos
produtores rurais, assinaram o termo o prefeito de Barra do Choça, o procurador-geral do
Município, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, além de representantes da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e do Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Inema).
Fonte: MPBA – Cecom
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Sema e Inema acatarão recomendação do MPBA sobre obras do BRT em
Salvador
15/06/2018
A recomendação do Ministério Público estadual para que não sejam autorizadas obras de
canalização e tamponamento de cursos d’água na cidade, especificamente aquelas para
cobertura dos Rios Lucaia e Camarajipe, previstas na implantação do BRT em Salvador, será
acatada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e pelo Instituto de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos (Inema). Foi o que sinalizou o secretário José Geraldo dos Reis Santos em
ofício encaminhado ontem, dia 14, ao Ministério Público.
Também em resposta à recomendação, a diretora geral do Inema, Márcia Cristina Telles de
Araújo Lima, informou ao Ministério Público que até o momento não foi concedida pelo órgão
qualquer autorização ou licença ambiental relativas à construção do BRT. Segundo ela, existem
requerimentos formulados pelo Consórcio BRT Salvador que ainda se encontram em estudo na
Central de Atendimento do Inema. A análise técnica destes processos ocorrerá, segundo ela, “à
luz do regramento legal pertinente à matéria, em especial à Lei nº 11.612/2009, que dispõe
sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos”.
Assinada pela procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado e pelos promotores de Justiça
Cristina Seixas Graça, Heron Santana Gordilho, Hortênsia Gomes Pinho e Cristiano Chaves de
Farias, a recomendação apontou que a concessão de outorgas para cobertura ou qualquer tipo
de tamponamento de rios e canais não está prevista na Política Estadual de Recursos Hídricos,
na Lei Orgânica do Município de Salvador e no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
(PDDU) de Salvador. Além disso, a autorização desse tipo de obra desrespeitaria artigos do
PDDU que estabelecem como diretriz urbanística da cidade a conservação especial dos
mananciais hídricos superficiais e subterrâneos de abastecimento de água e dos
remanescentes dos ecossistemas originais do território municipal, como a manutenção das
características simbólicas e materiais dos espaços, cenários e monumentos que definem a
imagem de Salvador.
Fonte: MPBA – Cecom

12

Oficina de trabalho capacita nutricionistas para programa Escola
Sustentável
15/06/2018
Um total de seis nutricionistas de Serrinha,
Teofilândia, Barrocas e Biritinga foram
capacitados hoje, dia 15, para atuar nas
escolas municipais ligadas ao programa Escola
Sustentável. A oficina de trabalho ‘Nutrição,
Saúde e Sustentabilidade no contexto do
Programa Nacional da Alimentação Escolar’,
foi promovida pelo Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Educação do
Ministério Público estadual (Ceduc), na sede
da instituição em Salvador. Idealizadora do programa, a promotora de Justiça de Serrinha,
Letícia Baird, destacou que a ideia é que todos os capacitados saiam preparados para “através
de uma alimentação escolar baseada em vegetais, produzirem cardápios com maior potencial
nutritivo, preventivo de doenças, para fim de racionalização dos recursos públicos e dos custos
ambientais”. O evento foi aberto pelo coordenador do Ceduc, promotor de Justiça Valmiro
Macêdo, que elogiou a iniciativa. Interessada em aderir ao projeto, a promotora de Justiça
Pollyanna Quintela Falconery, de Nova Soure, compareceu acompanhada por seis nutricionistas
técnicos dos municípios de Cipó, Ribeira do Amparo e Nova Soure.
A palestra de abertura foi ministrada
pela conferencista internacional, a
nutricionista Alessandra Luglio, que
falou sobre o equilíbrio nutricional da
alimentação sustentável, enfatizando a
distribuição de nutrientes e os
benefícios à saúde. Salientando o papel
dos vegetais como base a alimentação, a
nutricionista disse que não existe
nenhuma dieta sem vegetais, ou mesmo
com baixo teor de vegetais, capaz de
atingir um nível nutricional satisfatório e saudável. “A proposta da alimentação sustentável é
valorizar os vegetais, fazendo deles o centro de qualquer dieta”. Alessandra Luglio, que palestra
em diversas partes do mundo, declarou sua satisfação de participar da iniciativa desenvolvia
pelo MP baiano. “Esse projeto pioneiro tem a capacidade de assegurar uma alimentação
enriquecedora a crianças que muitas vezes não têm o acesso a ela, seja por questões
financeiras ou mesmo culturais”, frisou ela. De acordo com Alessandra, que visitou os
municípios onde o projeto já está sendo implementado, a própria região tem condições de
produzir todos os alimentos para uma nutrição completa. “Basicamente os grãos, cereais,
frutas, verduras, legumes, sementes e castanhas produzidos na região podem assegurar 100%
das necessidades diárias de qualquer nutriente sem nenhum tipo de equívoco”, concluiu.
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A médica Renata Lago falou sobre o papel
das dietas baseadas em vegetais na
redução
do
risco
das
doenças
cardiovasculares. Destacando que hoje a
maior causa de morte no mundo são as
doenças cardíacas, Renata lago disse que
as pesquisas mais recentes já evidenciam
a relação entre essas doenças e a
alimentação à base de carnes, sobretudo
as vermelhas e processadas. “Para evitar
essas doenças, é importante ter uma boa
alimentação desde a infância, por isso esse projeto é tão valioso”, explicou, acrescentando que
as dietas à base de vegetais, também para os adultos, têm a capacidade de combater e, em
alguns casos, até mesmo “reverter quadros de risco de doenças coronarianas”. A nutricionista
Camila Almeida, falou da realidade em torno do “modismo” das dietas à base de vegetais. O
evento contou ainda com as palestras, ‘Dietas baseadas em vegetais: risco para deficiências
nutritivas’, da nutricionista Patrícia Carvalho; ‘Dietas baseadas em vegetais no desempenho
esportivo’, com o fisiculturista vegano Paulo Victor Pinheiro, e ‘Alimentação e sustentabilidade:
escolhas para menor impacto no meio ambiente’, com Alessandra Luglio. O encontro foi
encerrado com uma mesa redonda sobre ‘Os desafios do PNAE no Âmbito da Administração
pública, que teve como mediadoras a promotora e Justiça Letícia Baird e a nutricionista Iraciara
Baraúna.
Fonte: MPBA – Cecom

MP solicita avaliação de impacto ambiental de usina termelétrica
instalada em Camaçari
18/06/2018
O Ministério Público estadual aponta, em ação civil pública ajuizada na última quinta-feira, 14,
que usina termelétrica em funcionamento no complexo industrial de Camaçari foi instalada
sem a realização de estudo e de relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA). Na ação, movida
contra a Petrobras e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), o promotor de
Justiça Luciano Pitta pede decisão judicial para determinar aos acionados a realização de
prognóstico e diagnóstico do atual estado dos impactos ambientais negativos decorrentes da
implantação e operação do empreendimento, com a adoção de medidas compensatórias.
O MP pede que a Justiça reconheça a ilegalidade do licenciamento da usina realizado, a partir
de 2006, pelo órgão ambiental do Estado. Caso determinada pela Justiça, a avaliação solicitada
deve ser realizada em toda usina, mediante um Termo de Referência específico elaborado pelo
Inema, e custeada pela Petrobras. Entre outros aspectos, os estudos devem analisar “os
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impactos sinérgicos e cumulativos das intervenções e as melhores áreas para conservação a
partir da integral análise da ecologia da paisagem”.
Segundo o promotor, as licenças ambientais foram concedidas de forma irregular pelo então
Instituto do Meio Ambiente (IMA), atual Inema. Luciano Pitta argumenta que a usina é um
empreendimento de “grande potencial de impacto ao meio ambiente”, com potência instalada
de 48 megawatts por hora, o que, segundo a Resolução nº 001/1986 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama), tornaria obrigatória a exigência do EIA/RIMA. “No caso de
instalação de uma usina termelétrica com capacidade de 148 MW/h, o EIA se transforma em
ato que foge à discricionariedade do administrador, não podendo ele dispensá-lo, não tendo o
administrado (Petrobras), ademais, direito à licença sem o devido EIA”, afirma Pitta. A ação
decorre de inquérito civil instaurado em 2011. No ano passado, o MP propôs à Petrobras a
assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), mas a proposta foi rejeitada pela
empresa.
Fonte: MPBA – Cecom

Acordo prevê recuperação ambiental das margens do Rio Caquende no
município de Cachoeira
20/06/2018
O Município de Cachoeira deverá remover as ocupações e intervenções urbanas indevidas
existentes em todas as Áreas de Preservação Permanente (APP) às margens do Rio Caquende.
Esse foi um dos compromissos assumidos pelo Município em Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público estadual por meio do promotor de Justiça
Sávio Damasceno. As medidas deverão ser adotadas em um prazo de seis meses, junto com a
realização de um diagnóstico das APPs que necessitem de cercamento ou outra forma de
delimitação e proteção.
O acordo prevê ainda que, dentro de um ano, o Município apresente projeto de regularização
fundiária de interesse social dos assentamentos inseridos em áreas urbanas de ocupação
consolidada que ocupem as APPs localizadas às margens do rio. O projeto deve trazer estudo
técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior. Já
em seis meses, deverá ser elaborado um Projeto de Recomposição de Área Degradada e
Alterada (Prada) para recuperar as APPs que não podem ser objeto de regularização fundiária.
O descumprimento de qualquer prazo estabelecido no acordo resulta em multa de R$ 1 mil por
dia de atraso.
Fonte: MPBA – Cecom
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Audiência pública discutirá impactos ambientais de atividade mineradora
no município de Jacobina

26/06/2018
O Ministério Público estadual realizará no dia 19 de setembro audiência pública sobre os
impactos ambientais da atividade de extração de ouro no município de Jacobina. O evento está
previsto para ocorrer no Colégio Gilberto Dias Miranda, às 8h, na Rua Antônio Manoel A. de
Mesquita, bairro Félix Tomaz. A audiência foi convocada pelo promotor de Justiça Pablo
Almeida, que investiga as consequências das atividades mineradoras da Jacobina Mineração e
Comércio Ltda. (JMC) para a qualidade das águas, solo, subsolo e ar, bem como as
consequências para as comunidades tradicionais locais.
Segundo o promotor, vão ser debatidas as provas já colhidas pelo MP e os dados do relatório
elaborado pelo Instituto de Meio Ambiente (Inema). Com base no documento, Pablo Almeida
informa que 14 de 21 amostras de águas coletadas pelo órgão ambiental revelaram
concentrações elevadas de substâncias químicas, em desconformidade com a Resolução
357/2015 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). O promotor aponta que existe “a
possibilidade de prejuízos para os mananciais que fornecem água para o consumo humano da
cidade de Jacobina”. Na audiência, serão também debatidas as possíveis medidas mitigatórias e
compensatórias pertinentes.
Fonte: MPBA – Cecom

16

NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS
Prescrição de ressarcimento de dano ambiental é tema de repercussão
geral
04/06/2018
O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral de matéria relativa à
prescrição de pedido de reparação de dano ambiental. O tema é objeto do Recurso
Extraordinário (RE) 654833, que trata de dano causado por madeireiros na exploração de terras
indígenas no Acre nos anos 1980, e no qual se busca afastar a tese da imprescritibilidade.
O recurso, interposto pelos madeireiros, questiona acórdão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) que reconheceu a imprescritibilidade do dano ambiental, e alega ser inconstitucional a
interpretação conferida por aquele tribunal ao artigo 37, parágrafo 5º, da Constituição Federal,
segundo o qual “a lei deve prever prazos de prescrição para ilícitos que causem prejuízos ao
erário, ressalvadas as ações de ressarcimento”. E também ao artigo 225, parágrafo 3º, que trata
do dano ambiental.
As alegações do recurso são de que os fatos são anteriores à promulgação da Constituição
Federal de 1988, devendo ser desconsiderada a lógica da imprescritibilidade e observado o
prazo prescricional de cinco anos previsto na Lei da Ação Popular (Lei 4.717/1965). Pede
subsidiariamente que se reconheça a imprescritibilidade apenas da reparação do dano ao meio
ambiente, por se tratar de direito fundamental indisponível, afastando-se a tese, portanto,
quanto às verbas indenizatórias de natureza patrimonial e moral. No caso concreto, a primeira
instância da Justiça Federal, ao julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
Federal,fixou indenização de aproximadamente R$ 1,5 milhão por danos materiais decorrentes
dos prejuízos causados com a extração ilegal de madeira, R$ 3 milhões por danos morais em
favor da comunidade indígena Ashaninka-Kampa, e mais R$ 6 milhões para custear a
recomposição ambiental, a serem repassados ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos.
Manifestação
Em sua manifestação no Plenário Virtual do STF, o relator do recurso, ministro Alexandre de
Moraes, entendeu que a matéria da imprescritibilidade, tratada pela decisão do STJ, merece
ser apreciada pelo Supremo.“A repercussão geral inserta na controvérsia é indiscutível, seja sob
o ângulo jurídico, econômico ou social, devido ao seu impacto na seara das relações jurídicas as
quais têm por pano de fundo a pretensão à reparação civil cuja causa de pedir derive de danos
causados ao meio ambiente”, afirmou.
Também observou que a temática do alcance da prescritibilidade das ações de ressarcimento
tem sido objeto de recorrentes considerações do Supremo. Isso demonstra, segundo Moraes, a
relevância de se “estabelecer balizas precisas e seguras sobre a incidência do instituto da
prescrição nos peculiares casos envolvendo direitos individuais ou coletivos lesados, direta ou
indiretamente, em razão de danos ambientais”.
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Os ministros, por maioria, acompanharam a posição do relator no sentido de reconhecer a
repercussão geral da matéria. O mérito do recurso será submetido a apreciação pelo Plenário
na Corte, sem data prevista para julgamento.
FT/AD
Processos relacionados
RE 654833
Fonte: STF

Governo cria três unidades de conservação
Entre as novas áreas, estão a APA e o Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha-Azul, na Bahia, que
servirão para reintroduzir a ave na natureza.
05/06/2018
Brasília (05/06/2018) – O presidente da República, Michel Temer, assinou nesta terça-feira, 5 de
junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, em evento no Palácio do Planalto, decretos que criam
três unidades de conservação (UCs) federais. Entre as unidades, estão o Refúgio de Vida
Silvestre (RVS) e a Área de Proteção Ambiental (APA) da Ararinha-Azul, no sertão baiano. Elas
serão preparadas para permitir a reintrodução da ave na natureza.
A espécie é considerada extinta em ambiente natural desde 2000. Existem hoje cerca de 150
exemplares em programas de cativeiro no Brasil e exterior. As primeiras reintroduções estão
previstas para ocorrer nos próximos dois anos na área das UCs, habitat histórico da ararinhaazul.
A outra unidade criada é a Reserva Extrativista (Resex) Baixo Rio Branco-Jauperi, entre os
estados do Amazonas e de Roraima, que vai beneficiar populações tradicionais da Amazônia.
Com mais de meio milhão de hectares, ela será uma das maiores Resex do país.
“(A criação das unidades) É marcante nesse dia em que se celebra o meio ambiente. É uma luta
e um sonho de muitos anos que conseguimos realizar, dando um importante passo para a
consolidação do Sistema de Unidades de Conservação no Brasil”, disse o ministro do Meio
Ambiente, Edson Duarte.
Com a criação das três unidades, o Brasil ganha mais 701 mil hectares em áreas protegidas e
passa a contar com 336 UCs federais. Juntas, elas somam aproximadamente 75 milhões de
hectares no território continental (quase 10% da área total) e 92 milhões de hectares em águas
oceânicas (aproximadamente 25%).
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De 2016 para cá, o governo criou 14 UCs, sendo dez na área continental, equivalentes a 1,4
milhão de hectares, e quatro na região oceânica – APAs e monumentos naturais dos
arquipélagos de São Pedro e São Paulo (PE) e Trindade e Martin Vaz (ES) –, correspondentes a
92 milhões de hectares.
Além disso, foram ampliadas três UCs, dentre as quais o Parque Nacional da Chapados dos
Veadeiros, que teve a área quadruplicada. As ampliações somam 205 mil hectares.
Desse modo, no total, foram acrescentados 93,8 milhões de hectares ao Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (Snuc), o maior esforço já feito no país para aumentar as áreas
protegidas.
ARARINHA-AZUL
Ararinhas-azuis, espécie em extinção na natureza (Foto: Divulgação ACTP)
O RVS da Ararinha Azul terá 29,2 mil hectares e a APA, 90,6 mil hectares, nos municípios de
Juazeiro e Curaçá, na Bahia. As unidades vão compor um mosaico de UCs para conciliar a
conservação de remanescentes de caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro, com o
Programa de Reintrodução da Ararinha-Azul na Natureza, que prevê a soltura dos primeiros
exemplares nos próximos dois anos.
Por meio do desenvolvimento de técnicas de reprodução artificial e da colaboração entre os
mantenedores, que permitiu transferências de animais entre criadouros no Brasil e exterior, o
programa mantém atualmente cerca de 150 indivíduos em cativeiro, alguns deles prontos para
serem soltos na natureza.
A área na qual serão instaladas as duas unidades de conservação é o local ideal para a
reintrodução da espécie. Corresponde ao habitat utilizado pelo último indivíduo de ararinhaazul monitorado entre os anos de 1991 e 2000.
O RVS será circundado pela APA, que ocupará a quase totalidade da bacia hidrográfica dos rios
Melancia e Barra Grande, afluentes do rio Curaçá, funcionando como uma zona de
amortecimento do refúgio.
As unidades foram concebidas dentro de um modelo que busca criar melhores condições de
vida para a população local. A ideia é envolver os moradores na implementação das UCs,
tornando-os parceiros na proteção do habitat da ararinha-azul.
Nesse sentido, as unidades deverão estimular atividades que gerem emprego e renda para a
comunidade por meio de projetos de conservação e pesquisa, como o Museu da Ararinha, o
Centro Temático da Caatinga, o Projeto Piloto de Recuperação da Várzea do Rio Curaçá e o
Viveiro de Mudas da Ararinha-azul. Tudo isso cria um ambiente favorável à reintrodução da
espécie.
BAIXO RIO BRANCO-JAUPERI
A Resex Rio Branco-Jauperi ocupará 581,2 mil hectares de floresta amazônica entre os
municípios de Rorainópolis (RR) e Novo Airão (AM). É uma das regiões mais isoladas do país,
19

habitada por populações tradicionais que prestam importante serviço na conservação dos
recursos naturais e por indígenas da etnia Waimiri-Atroari, que vivem nas redondezas.
A Resex vai proteger o modo de vida das populações tradicionais, que vivem do extrativismo,
em especial da pesca e da utilização sustentável dos produtos da floresta, entre eles, açaí,
buriti, pupunha, castanha, cupuaçu, bacaba e pautá.
A confluência do rio Branco com o rio Jauaperi, este último coberto em grande parte de sua
extensão pela área proposta para a Resex, é um local de grande bidoversidade.
Abriga fauna aquática abundante, incluindo peixes para consumo humano, peixes artesanais e
quelônios (animais com casco). É rico, também, em espécies nativas produtoras de frutos
comestíveis, espécies florestais produtoras de óleos e resinas e alta diversidade de fauna
silvestre.
Apesar da intensa exploração nas últimas décadas, ainda é um dos pontos com maior potencial
para a pesca extrativa e esportiva. A pesca turística é praticada pelas comunidades, além da
pesca de subsistência, que será regulada e fortalecida com a criação da Resex, evitando a pesca
predatória que hoje ameaça o sustento das famílias.
Uma das motivações para a criação da unidade de conservação foi exatamente a pressão sobre
os atributos naturais da região, em especial os recursos pesqueiros, promovidas pela pesca
predatória e comercial.
O fato tem gerado conflitos entre moradores locais, que praticam a pesca artesanal e de
subsistência, e pescadores comerciais vindos de Manaus. Com a criação da Resex, o problema
deverá ser sanado.
Por: Elmano Augusto/Ascom MMA
Fonte: MMA

Brasil discute avanços na gestão de resíduos
Política Nacional de Resíduos Sólidos e combate ao lixo no mar estiveram na pauta do MMA
durante congresso internacional realizado em Brasília.

07/06/2018
Brasília (07/06/2018) – Na tarde desta quinta-feira, a diretora do Departamento de Qualidade
Ambiental e Gestão de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente, Zilda Veloso, participou de
mesa de discussão sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), no dia de
encerramento do Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, em Brasília. A PNRS foi instituída
pela Lei 12.305, em agosto de 2010, após 20 anos de discussão no Congresso Nacional.
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Acesse fotos do debate
"Investir em gestão adequada de resíduos reduz a contaminação do meio ambiente e gera um
investimento menor em saúde pública no futuro. Essa é a conta feita em países desenvolvidos",
exemplificou Zilda Veloso. Segundo ela, enquanto no Brasil a cidade que mais investe em
tratamento de resíduos por habitante é Brasília, com R$ 100 por habitante/ano, em Tóquio
esse valor é multiplicado por 10, com mil reais/ano por habitante para o tratamento dos
resíduos sólidos.
Entre as ações do governo federal para implementar a PNRS, ela citou o edital de compostagem
urbana, lançado pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Socioambiental Caixa em
2017, que garantem o retorno da matéria prima orgânica ao ciclo natural do solo. Outro
instrumento importante é o plano de logística reversa, que prevê a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos ao responsabilizar fabricantes, distribuidores,
comerciantes e importadores pela destinação dos resíduos produzidos. Acordos setoriais com
diversos setores vem sendo feitos para garantir a aplicação dessa responsabilidade na prática.
Já foram assinados os acordos com os setores de embalagens, lâmpadas fluorescentes e óleo
lubrificante.
Após a publicação do Decreto 9177/17, todos os responsáveis pela implementação dos
processos de logística reversa estão vinculados às obrigações estabelecidas nos acordos
setoriais, garantindo isonomia entre os agentes. Para a área técnica do MMA, do ponto de vista
ambiental, o decreto foi "um grande avanço", pois empoderou os órgãos estaduais e
municipais de meio ambiente na fiscalização de todos os agentes responsáveis pela poluição
ambiental, e não apenas dos que assinaram acordos setoriais.
AVANÇOS
Confira alguns avanços recentes:
- Implementação de 305 pontos de coleta, espalhados por todas as regiões do Brasil, em 63
cidades de 21 estados e Distrito Federal;
- Recolhidas 198.592 lâmpadas, o que resultou em 29 toneladas, em 2017. Desse total, 129.085
foram lâmpadas compactas e 69.508 tubulares.
- Apoiadas 802 cooperativas com cerca de 4 mil ações de estruturação na capacidade
produtiva, nos últimos cinco anos, quando foram instalados 2.082 pontos de distribuição
voluntária (PEV).
- Coletados mais de 5 mil toneladas de plásticos, em 16 estados da Federação, segundo
relatório do instituto Jogue Limpo, responsável pelo sistema de logística reversa de embalagens
plásticas de óleo lubrificante.
LIXO NO MAR
O coordenador-geral de Gerenciamento Costeiro do MMA, Regis Pinto de Lima, participou da
mesa Lixo no Mar e Cidades Costeiras: Lixo Global, Problema Local, composta também pelo
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Capitão Charles Moore (Alguita Marine Research Foundation) e Paul Matherson (Academy
Leader Let´s Do It).
Na ocasião, Régis de Lima apresentou as iniciativas do Brasil na Conferência dos Oceanos da
ONU, ocorrida em Nova Iorque em 2017, quando foi assinado o compromisso voluntário de
desenvolver uma estratégia nacional para combate ao lixo no mar. Entre as iniciativas já
realizadas estão o 1º Seminário Nacional para Combate ao Lixo no Mar, a produção do vídeo
Um Mar de Lixo e a composição da comissão que vai elaborar o 1º Plano de Ação Nacional para
Combate ao Lixo no Mar, a ser apresentado no Dia dos Oceanos de 2019.
O capitão Moore, descobridor da "ilha de lixo" no giro sub-tropical do oceano Pacífico Sul e
autor do livro Oceano de Plástico, descreveu um cenário de muita preocupação no nível global,
com a descoberta de plásticos nos diferentes oceanos. Ele defendeu ações imediatas para
combater o lixo nos oceanos, como as iniciativas do Dia Mundial de Limpeza de Praias (Clean
Up) e a importância da participação de cada cidadão na solução do problema.
CLIMA
O MMA também participou do painel Proteção do Clima na Gestão dos Resíduos Sólidos
Urbanos, organizado pelo projeto de cooperação ProteGEEr (MMA, Ministério das Cidades e a
Agência de Cooperação Alemã GIZ). O analista ambiental Lúcio Costa Proença apresentou
palestra sobre os desafios de gestão dos resíduos no Brasil. Segundo ele, do total de resíduos,
30% são recicláveis secos, 50% orgânicos e 20% rejeitos (destinados aos aterros sanitários).
"Reciclar mais significa reduzir os gases de efeito estufa. Infelizmente, hoje, mais de 90% dos
resíduos no Brasil ainda vai para os aterros", afirmou Lúcio.
Por: Letícia Verdi / Ascom MMA
Fonte: MMA

Aprovada proposta que estimula a criação de grupos de atuação na
defesa dos recursos hídricos no MP
12/06/2018
O Plenário do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) aprovou, por
unanimidade, proposta de recomendação
que objetiva fomentar os Ministérios
Públicos da União e dos Estados a criarem
Grupos de Atuação Integrada na defesa dos
recursos hídricos. A aprovação aconteceu
nesta terça-feira, 12 de junho, durante a 10ª
Sessão Ordinária de 2018, quando o
colegiado seguiu o voto do conselheiro
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relator Sebastião Caixeta.
Luciano Nunes Maia( na foto, à direita), presidente da Comissão de Meio Ambiente do CNMP,
na ocasião da apresentação da proposta, em 13 de março deste ano, durante a 4ª Sessão
Ordinária, explicou que “o fundamento que alicerça a proposta é, especialmente, a
necessidade premente de se garantir, através da atuação do Ministério Público brasileiro, a
efetividade dos princípios constitucionais e as diretrizes das políticas públicas ambientais
positivadas em nosso ordenamento jurídico, nos tratados e nas cartas e declarações editadas
pelos órgãos nacionais e internacionais voltados para a proteção do meio ambiente e, em
especial, dos recursos hídricos”.
Para ele, a atuação isolada de membros do MP mostra-se incapaz para o alcance de uma
efetiva proteção dos recursos hídricos. “Este empenho individualizado, por si só, não atinge o
padrão de eficiência esperado. Para combater o amplo efeito dos danos ambientais, os
membros do Ministério Público devem ter contato com a extensão que os caracteriza”, falou
Luciano Nunes Maia, ao defender a criação dos Grupos de Atuação Integrada.
Assim, na opinião do conselheiro proponente, faz-se necessária a criação de uma estrutura
institucional que amplie as fronteiras de cada Ministério Público. Além das cooperações
verificadas entre alguns ramos do MP, é relevante a elaboração de um planejamento
institucional efetivamente integrado, segundo Luciano Nunes Maia.
O conselheiro ainda destacou o papel do CNMP, como órgão central, de trabalhar pelo
aperfeiçoamento e pela integração do Ministério Público, buscando a consolidação de seus
princípios institucionais de unidade e indivisibilidade. “Em harmonia com esses princípios e
com o objetivo de respeitar a autonomia administrativa dos Ministérios Públicos, esta proposta
de recomendação foi construída coletivamente durante a Ação Nacional em Defesa dos
Recursos Hídricos (promovida, em fevereiro, pelo CNMP)”, afirmou Luciano Nunes Maia.
O texto da proposta aprovada foi elaborado a partir das deliberações da “Ação Nacional em
defesa dos recursos hídricos”, cujo tema foi a integração nacional do Ministério Público na
tutela dos recursos hídricos. O evento, ocorrido em fevereiro de 2018, foi promovido pela
Comissão do Meio Ambiente (CMA/CNMP) em parceria com a Comissão de Planejamento
Estratégico (CPE/CNMP), presididas, respectivamente, pelos conselheiros Luciano Nunes Maia
e Sebastião Caixeta.
Os Grupos de Atuação Integrada
Os Grupos de Atuação Integrada deverão ser constituídos de acordo com a abrangência
territorial das bacias hidrográficas, sub-bacias ou corpos hídricos identificados como
vulneráveis e/ou prioritários para o abastecimento e equilíbrio hídrico das regiões onde se
situam.
Os grupos serão responsáveis por traçar as melhores estratégias de atuação para a proteção
dos mananciais, levando em consideração a realidade de cada bacia hidrográfica ou corpo
hídrico trabalhado, bem como buscando a atuação extraprocessual e processual, nas esferas
cíveis e criminais, com o compartilhamento de experiência e material entre os participantes,
estabelecendo assim uma rede de apoio articulada.
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Além disso, os Grupos de Atuação Integrada serão compostos pelos membros dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União que já possuam atribuições na atuação preventiva e repressiva
de proteção dos corpos hídricos, por pelo menos um técnico ambiental destacado para prestar
auxílio, um servidor administrativo, um coordenador e subcoordenadores, que serão
escolhidos dentre os membros participantes.
Foto: Sérgio Almeida (Ascom/CNMP).
Fonte: CNMP

Acordo permite acesso do Ministério Público ao Cadastro Ambiental
Rural
12/06/2018
O Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) e o Ministério do Meio Ambiente
(MMA) assinaram, nesta terça-feira, 12 de
junho, termo de acordo de cooperação
técnica, cujo objeto é a disponibilização do
acesso aos membros do Ministério Público
brasileiro aos dados do Cadastro Ambiental
Rural (CAR), por meio de sistema
disponibilizado pelo MMA e pelo Serviço
Florestal
Brasileiro
(SFB/MMA).
O
documento foi assinado pela presidente do CNMP, Raquel Dodge, e pelo ministro do Meio
Ambiente, Edson Duarte, no edifício-sede do CNMP, em Brasília-DF.
Para Raquel Dodge, o CAR “é uma das joias da coroa do Brasil. Cadastro importantíssimo,
construído ao longo de anos, que contém informações muito relevantes para resolver a
questão fundiária do País e cuidar do nosso patrimônio ambiental. Esta é uma aproximação
fundamental entre Ministério Público e Ministério do Meio Ambiente”.
O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, acompanhado do diretor-geral do SFB/MMA,
Raimundo Deusdará Filho, destacou sua satisfação pela formalização de um trabalho conjunto
que já existe na prática e ressaltou o Ministério Público como um grande e estratégico parceiro
na defesa do interesse ambiental. “Não há, no mundo, banco de dados como o CAR. Este
acordo ajuda o Brasil a consolidar sua política de desenvolvimento do meio ambiente”, disse.
Como presidente da Comissão do Meio Ambiente do CNMP, o conselheiro Luciano Nunes
buscou firmar o acordo junto ao MMA e explicou que “a sociedade ganha um importante
instrumento para auxiliar nas investigações na seara ambiental, identificando de forma mais
efetiva e célere os proprietários das reservas ambientais e propriedades rurais”.
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Para finalizar, Raquel Dodge falou que o Ministério Público Federal (MPF) lançou,
recentemente, a segunda fase do Projeto Amazônia Protege. “Com o uso do CAR, até outubro,
o MPF já terá ajuizado cerca de 3.500 ações civis públicas contra os que tiverem desmatado
áreas superiores a 60 hectares. Isso mostra que essa base de dados tem a missão institucional
de fazer justiça ambiental”, falou.
O CNMP e SFB/MMA poderão firmar parcerias, conjuntamente ou individualmente, com
Estados, Municípios, órgãos públicos e instituições privadas e do terceiro setor nacionais ou
internacionais para execução de atividades operacionais visando ao alcance dos objetivos e
metas do acordo, em conformidade com as normas aplicáveis aos contextos e aos cenários
pertinentes.
O acordo, cujo prazo de vigência é indeterminado, não gera transferência de recursos ou
obrigações financeiras de qualquer espécie entre os partícipes.
Clique aqui para ver a íntegra do acordo.
Foto: Sérgio Almeida (Ascom/CNMP).
Fonte: CNMP

BRT em Salvador (BA): MPs requerem nulidade do contrato e suspensão
imediata das obras
Os MPs pedem, ainda, que a União e a Caixa não façam novos repasses à Prefeitura de
Salvador e que sejam suspensos os efeitos do “Certificado de Inexigibilidade de Outorga”, sob
pena de multa diária de R$ 100 mil
13/06/2018
O Ministério Público Federal na Bahia
(MPF/BA) e o Ministério Público do
Estado da Bahia (MP/BA) ajuizaram
nessa terça-feira (12), ação civil conjunta
contra a União, a Caixa Econômica
Federal, o município de Salvador, o
Instituto do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Inema) e o Consórcio BRT
Salvador. Os MPs requerem a declaração
de nulidade do contrato firmado entre a
Prefeitura Municipal de Salvador e o Consórcio BRT/Salvador e, liminarmente, a suspensão
imediata das obras do BRT (Bus Rapid Transit ou Transporte Rápido por Ônibus, em tradução
literal) na capital baiana.
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As obras do BRT foram iniciadas em 29 de março e, segundo informações da prefeitura, já
contam com mais de R$ 600 milhões em recursos federais para a implantação dos dois
primeiros trechos, que vão ligar o Shopping da Bahia ao Loteamento Cidade Jardim e o
Loteamento Cidade Jardim à Estação da Lapa. O primeiro trecho, com extensão de 2,9 km e
previsão de entrega em 28 meses, está a cargo do Consórcio BRT Salvador e tem o custo
estimado entre R$ 68,3 milhões e R$ 117 milhões por quilômetro construído. A estimativa
torna a obra a mais cara entre as capitais brasileiras que já instalaram ou estão instalando este
modal, chegando a custar o triplo em relação às demais.
De acordo com a ação, assinada pelos procuradores da República Bartira de Araújo Góes e
Leandro Bastos Nunes e pelos promotores de Justiça Heron José de Santana Gordilho e Patrícia
Kathy Azevêdo Medrado Alves Mendes, o empreendimento descumpre inúmeras exigências
legais. Entre elas são destacadas: ausência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); ausência
de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA); ausência de projeto de
mobilidade; ausência de significativa participação da população e das associações
representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o pleno exercício da
cidadania, como determina a gestão democrática estabelecida no Estatuto da Cidade; ausência
de ampla publicidade de todo o procedimento licitatório, mediante veiculação no sítio
eletrônico oficial; ausência de fundamentação para a adoção do Regime de Contratação
Integrada; inexistência de Plano de Mobilidade – instrumento de efetivação da Política
Nacional de Mobilidade Urbana –, obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes;
e inexistência das outorgas para uso do corpo hídrico.
Segundo os MPs, não foram apresentados dados claros de como e quais problemas de
mobilidade urbana seriam resolvidos pelo modal, como índices de congestionamento,
estatísticas de acidentes e de eventos de risco; como também não foram apontadas fontes de
custeio, previsão de custos ou documentos equivalentes a fim de determinar a viabilidade
operacional, técnica, econômica, financeira e tarifária do empreendimento.
Na ação, os procuradores e promotores consideram, ainda, que o projeto está em desacordo
com o urbanismo moderno, que prevê menos facilidade para o veículo particular e mais acesso
para o veículo coletivo, ciclovias, e o transporte sobre trilhos, não tendo sido identificados
estudos técnicos por parte da Prefeitura de Salvador a respeito de outros modais de
transporte, cuja implementação propiciasse um sistema moderno e eficiente de transporte
público.
Ausência de participação popular – Antes do início das obras, foi realizada apenas uma
audiência pública pela Prefeitura de Salvador, que foi divulgada somente 11 dias antes,
desrespeitando a antecedência legal de 45 dias. Segundo a ação, no encontro foram somente
comunicados os detalhes do projeto à pequena parcela dos interessados presentes, não
servindo como uma oportunidade de real debate sobre a escolha do modal ou dos trajetos. Em
outros encontros organizados pelo MP/BA e pela Organização dos Advogados do Brasil
(OAB/BA) também não foi possibilitado real envolvimento da população nas decisões.
Os questionamentos populares ao projeto e a falta de espaço para o debate motivaram a
criação de um abaixo-assinado disponível na internet que já conta com mais de 71 mil
assinaturas. Os participantes argumentam que haverá derrubada de árvores e prejuízo à
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paisagem urbanística; que é um trecho desnecessário, pois já é atendido pelo metrô; e que
envolverá o tamponamento de dois rios. A ação aponta, ainda, que houve diversas
manifestações públicas de professores e técnicos em urbanismo demonstrando que o projeto
do BRT está defasado e não atende satisfatoriamente às necessidades da população.
Prejuízos ambientais – Segundo a ação, o consequente tamponamento dos rios Lucaia
(responsável pela drenagem de extensa área da cidade) e Camarajipe e a supressão de
significativa área verde da cidade, com a derrubada de árvores de grande porte, devem
provocar alterações no microclima, elevação de temperatura, alterações no regime de chuvas,
alagamentos devido à falta de superfícies permeáveis, comprometendo a qualidade de vida e a
saúde pública.
De acordo com a Lei Estadual nº 11.612/2009, intervenções que possam alterar a quan dade, a
qualidade ou o regime das águas super ciais ou subterrâneas, ou que alterem canais cam
sujeitos à outorga de direito de uso de recursos hídricos, feita pelo Inema. Segundo a ação, o
próprio empreendimento prevê 7,8% dos gastos de 2018 para macrodrenagem, ou seja, para
intervenções que visam justamente alterar o uso do corpo hídrico dos dois rios mencionados.
Apesar disso, em 31 de janeiro de 2018, o Inema emitiu o “Certificado de Inexigibilidade de
Outorga” nº 2018.001.000008 ao Consórcio BRT/Salvador, em que considera que as obras não
irão interferir no curso dos rios.
As obras, portanto, foram iniciadas sem que o Inema concedesse a outorga necessária, que
deveria ter sido baseada em análise do projeto e dos estudos que indicassem quais os reais
níveis de alteração do regime hídrico.
Contratação irregular – O processo licitatório do BRT foi feito por meio do Regime Diferenciado
de Contratações Públicas (RDC, previsto na Lei nº12.462/2011), que possibilita a contratação do
Projeto Básico, do Projeto Executivo e Execução da obra conjuntamente, numa mesma
licitação. Porém, a necessidade do RDC não foi fundamentada nem no edital de licitação e nem
no respectivo termo de referência de contratação das obras do BRT, o que contraria a Lei
nº12.462/2011.
Para o RDC, seria necessário, ainda, o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
(EVTEA) – que deve anteceder e integrar o projeto, comprovando que o empreendimento é a
melhor solução para a finalidade buscada. Porém, o estudo não foi apresentado, apesar de
cobrado exaustivamente em sucessivas reuniões ocorridas na sede do MPF/BA e em audiência
pública ocorrida em 22 de maio no auditório do Ministério Público Estadual.
Inexistência de Plano de Mobilidade Urbana Municipal – A capital baiana ainda não conta
com um Plano de Mobilidade Urbana, previsto na Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei
nº 12.587/2012), o que impede o município de receber recursos federais voltados a esse fim.
Assim, enquanto o Plano de Mobilidade Urbana de Salvador não for efetivamente elaborado e
entrar em vigor, o Ministério das Cidades não poderá fazer os repasses ao empreendimento do
BRT/Salvador, por meio da Caixa.
Ainda na Lei nº 12.587/2012, é previsto que os municípios que descumprirem o prazo previsto
para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana ficarão impedidos de receber recursos
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federais destinados à mobilidade urbana até que seja elaborado o plano. Assim, enquanto o
plano não for efetivamente elaborado e entrar em vigor, a União não poderá fazer os repasses
prometidos ao empreendimento do BRT/Salvador por meio da Caixa – utilizando orçamentos
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).
Trechos já cobertos pelo metrô – Os estudos de demanda do transporte BRT foram realizados
em 2013, quando o metrô ainda não estava em funcionamento na capital baiana. Já
implantado, o modal liga os mesmos destinos dos trechos iniciais do BRT/Salvador, o que
evidencia que a demanda existente em 2013 para justificar o projeto, muito provavelmente, foi
diminuída com o metrô. Por esse motivo, os MPs apontam que deveriam ser elaborados novos
estudos levando em consideração este novo cenário de mobilidade.
Pedidos – Além da suspensão das obras, os MPs requerem, liminarmente: que a União e a
Caixa se abstenham de fazer novos repasses à Prefeitura de Salvador; que a Prefeitura de
Salvador se abstenha de emitir quaisquer novas licenças ou solicitar outorgas de uso do corpo
hídrico para intervenções ou tamponamento dos rios abrangidos pela obra do BRT/Salvador;
que sejam imediatamente suspensos todos os efeitos do “Certificado de Inexigibilidade de
Outorga” nº 2018.001.000008, emitido pelo Inema, e que o instituto se abstenha de fornecer
qualquer nova outorga ou dispensa de outorga para macrodrenagem ou tamponamento dos
rios Lucaia e Camarajipe para o BRT/Salvador; sob pena de multa diária no valor de R$ 100 mil,
no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações.
Na ação, os MPs requerem, ainda, que:
a) a Prefeitura Municipal de Salvador e o Consórcio BRT/Salvador: apresentem a declaração de
nulidade da Licença Prévia (Resolução Comam 03/2014) concedida à Prefeitura de Salvador para
as obras do BRT (Estação Lapa-Iguatemi) e todas as outras que se seguirem referentes à obra
BRT/Salvador; procedam à reparação da degradação ambiental causada pelas obras já iniciadas,
devendo apresentar, no prazo de 30 dias, plano de recuperação da área degradada (PRAD) ao
órgão ambiental competente, para que se proceda à análise e, após sua aprovação, fiscalize
todas as etapas de recuperação da área deteriorada;
b) a Prefeitura Municipal de Salvador realize EIV, EVTEA e Estudo de Demanda de Passageiros
considerando o novo cenário em Salvador, com o funcionamento do Metrô ligando os mesmos
destinos; realize nova licitação, após a apresentação e discussão do projeto, adequando o
projeto às necessidades técnicas exigíveis para o caso e observando o correto licenciamento
ambiental; e estabeleça canais de efetiva comunicação entre a prefeitura e a população;
c) a União e a Caixa, caso contestem a ação, fiscalizem efetivamente a execução dos convênios
firmados para financiamento do BRT/Salvador e recomponham, junto aos outros acionados,
integralmente os danos ambientais perpetrados tratados na presente ação, dentre outros.
Confira a íntegra da ação.
Número para consulta processual na Justiça Federal na Bahia (Processo Judicial Eletrônico) –
1005474-31.2018.401.3300 - 16º Vara Federal Cível.
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Foto: Imagem disponível na ação
Fonte: MPF

Suspenso dispositivo de lei do PR sobre compensação de reserva
florestal
19/06/2018
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar para
suspender a eficácia de dispositivo de lei do Paraná sobre regra para compensação de reserva
florestal no estado. Na decisão, tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3547, o
relator explicou que a suspensão da norma é necessária em razão do risco à preservação de
espaços ambientalmente protegidos.
A ADI foi ajuizada pelo governo paranaense contra a Lei estadual 14.582/2004, que alterava a
Lei Florestal do Estado (Lei 11.054/1995). Posteriormente, foi editada a Lei 15.001/2006, que
não promoveu alteração substancial no conteúdo da lei de 2004, mantendo a regra que
permite a compensação de reserva legal em áreas da mesma região administrativa e no litoral
do estado independentemente da localização, do ecossistema, da bacia hidrográfica e da
equivalência ecológica da área rural. Houve assim o aditamento da petição inicial pelo governo
do estado, e a ADI manteve seu curso no STF.
O relator verificou que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida
cautelar. No exame da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris), verificou que, ao
regular as áreas suscetíveis de uso para compensação de áreas de reserva florestal degradada,
a lei se desviou da exigência de perfeita identidade ecológica entre as áreas, permitindo a
compensação por critérios que não guardam relação com a proteção ambiental, como, por
exemplo, a pertinência ao mesmo município ou região administrativa. “Mesmo a compensação
da reserva em ‘condomínios florestais’ não assegura essa correspondência ecológica, dado
poderem ser constituídos em biomas e ecossistemas diversos daqueles em que houve a
degradação da reserva florestal”, disse.
O ministro Alexandre de Moraes apontou ainda que a lei paranaense estabelece regras menos
protetivas ao meio ambiente e incompatíveis com a normas gerais editada em nível nacional
para a matéria. Segundo o relator, o antigo Código Florestal (Lei 4.771/1965), vigente na época,
previa que o proprietário de imóvel rural deveria compensar a reserva legal por outra área
equivalente em importância ecológica e extensão. O novo Código Florestal (Lei 12.651/2012),
por sua vez, disciplinou a possibilidade de desoneração da responsabilidade ambiental pela
degradação em áreas de reserva legal por meio de instrumentos econômicos que permitem a
compensação desse dano ambiental com a preservação de outros espaços ambientalmente
protegidos, desde que presente a identidade e equivalência ecológica entre ambas as áreas.
29

Sobre o perigo da demora, outro requisito para a concessão de liminar, o ministro es assinalou
que a legislação impugnada põe em risco a preservação dos ecossistemas locais, cuja proteção
é imperativo constitucional. Ele destacou que, segundo dados do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, o Paraná é o terceiro estado com maior índice de desmatamento da Mata
Atlântica com 3.453 hectares desmatados entre 2015 e 2016, com aumento de 74% em relação
ao período anterior.
A liminar, a ser submetida a referendo do Plenário, suspende a eficácia do parágrafo 1º do
artigo 7º Lei estadual 11.054/1995, com a redação da Lei 15.001/2006.
Leia a íntegra da decisão.
Fonte: STF

Em nota técnica, MPF defende conciliação de direitos indígenas e
proteção do Parque Nacional do Descobrimento (BA)
Documento foi enviado ao ICMBio e à Funai para ciência e adoção de providências cabíveis

21/06/2018
O Ministério Público Federal (MPF) defende as
medidas do acordo aprovado entre lideranças
indígenas Pataxó, o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a
Fundação Nacional do Índio (Funai) que visam
garantir a dupla afetação – como área de
conservação e terra indígena – da área de
sobreposição entre a Terra Indígena Comexatibá
e o Parque Nacional do Descobrimento,
localizado no município de Prado, ao sul da
Bahia.
A posição foi consolidada por meio de nota técnica conjunta divulgada nesta quinta-feira (21)
pelas Câmaras de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (4CCR) e de Populações Indígenas e
Comunidades Tradicionais (6CCR). No documento, os membros do MPF apoiam especialmente
“acordos de convivência e plano de manejo que garanta a participação efetiva dos índios, do
ICMBio e da Funai”, assinalam. De acordo com a nota, cerca de 20% dos 28 hectares da Terra
Indígena Comexatibá, anteriormente denominada Cahy-Pequi, estão dentro da área do parque.
Nesta região sobreposta, existem seis aldeias principais.
O texto foi encaminhado ao ICMBio, à Funai e para a Procuradoria da República em Teixeira de
Freitas (BA), que foi responsável por mediar um acordo, no ano passado, para a desocupação
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pacífica das sedes do ICMBio e da Funai na região. Os indígenas ocuparam os prédios após a
ameaça de desocupação judicial da área do Parque Nacional do Descobrimento habitada pelos
indígenas sem regulamentação.
Termo de Compromisso – Com a intervenção do MPF, as ordens de desocupação do território
ficaram suspensas e os órgãos e as lideranças chegaram ao Termo de Compromisso, publicado
em abril deste ano. O acordo estabelece as regras de compatibilização entre “os objetivos de
proteção integral do Parque Nacional do Descobrimento com direitos, modos de vida,
ocupação e uso de seus recursos naturais pelas comunidades do Povo Indígena Pataxó”,
destaca a nota técnica.
Entre as principais regras fixadas, definiu-se o etnozoneamento da área de sobreposição –
procedimento previsto na Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras
Indígenas (Decreto 7.747/2012). Com isso, serão definidas zonas de uso intensivo, onde se
localizam as moradias, estruturas comunitárias e de beneficiamento de produtos; zonas de uso
intermediário, onde será possível o plantio em moldes agroflorestais e o uso sustentável de
pequenas quantidades de madeira verde; e zonas de uso restrito, correspondente a mais de
90% da área sobreposta, onde apenas pequenos usos extrativistas, ritualísticos e turísticos
serão possíveis.
O Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI), responsável pela resolução do caso, tem até o
final de junho de 2018 para viabilizar uma “carteira de projetos, que deve incluir, pelo menos,
ações de recuperação de áreas degradadas e de etnoturismo e ecoturismo com a participação
indígena”, especifica o termo.
Terras Indígenas e Unidades de Conservação — Na nota técnica, os procuradores explicaram
que, apesar de a Lei 9.985/00 – que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação –
não prever “qualquer forma de ocupação ou intervenção antrópica nas unidades de proteção
integral”, como o parque nacional , “há a necessidade de compatibilização de sua aplicação
com o princípio constitucional da proteção do direito indígena de permanência em suas terras
tradicionais”.
Além disso, os membros do MPF destacam que, no próprio decreto de 2012 – que ampliou de
20 mil para os 22.693 hectares de área atual do Parque Nacional do Descobrimento (PND) –,
“está prevista a possibilidade de dupla afetação da terra indígena com o PND”. Os procuradores
citam vasto arcabouço jurídico e entendimento consolidado entre as Câmaras de Meio
Ambiente e de Populações Indígenas para endossar a compatibilidade de terras indígenas e
áreas de conservação.
Histórico – Criada em 1999, o Parque Nacional do Descobrimento teve sua área ampliada em
pouco mais de 2 mil hectares por decreto presidencial de 2012. A região ocupada atualmente e
áreas próximas ao parque foram reconhecidas como de ocupação tradicional de diversas
famílias Pataxó pela Funai em um relatório técnico de 2015.
“Assim, percebe-se claramente que, a partir dos estudos, os indígenas jamais abandonaram o
sentimento de pertencimento das referidas áreas inseridas no parque nacional”, reforça a nota
técnica, explicando que os processos de retomada das terras fizeram surgir aldeias dentro do
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parque desde 2003. O texto também aponta que, apesar de as ações de reintegração de posse
estarem suspensas, “a situação na área de sobreposição com o parque é de constante tensão”.
Leia a íntegra da Nota Técnica.
Foto: Aristides Salgado Guimarães Neto/ICMBio
Fonte: MPF
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PEÇAS PROCESSUAIS


Ação Civil Pública – ACP com pedido de tutela da evidência – Termelétrica [Luciano
Pitta – Promotor de Justiça] <download>



Termo de Ajustamento de Conduta – TAC - Construções irregulares (invasão de APP)
às margens de Rio - Regularização fundiária - Esgotamento sanitário [Sávio Henrique
Damasceno Moreira – Promotor de Justiça] <download>



Ação Civil Pública – ACP com pedido de tutela de urgência pelo Ministério Público do
Estado da Bahia e Ministério Público Federal na Bahia – Suspensão das obras do BRT
em Salvador e demais pedidos [MPE-BA e MPF-BA] <download>



Recomendação - Recomendação 002.2018 PGJ - BRT Salvador [MPBA] <download>

PUBLICAÇÕES


Lei nº 13.683 de 19 de Junho de 2018 - Altera as Leis nºs 13.089, de 12 de janeiro de
2015 (Estatuto da Metrópole), e 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana <ver publicação>



Conservação Estratégica – Documento de Trabalho (Abr. 2018) – Os valores dos
serviços ecossitêmicos dos manguezais brasileiros, instrumentos econômicos para a
sua conservação e o estudo de caso do Salgado Paraense <ver publicação>



Decreto nº 9.336 de 5 de abril de 2018 - Cria o Parque Nacional do Boqueirão da Onça,
localizado nos Municípios de Sento Sé, Juazeiro, Sobradinho e Campo Formoso, Estado
da Bahia <ver publicação>



Decreto nº 9.337 de 5 de abril de 2018 - Cria a Área de Proteção Ambiental do
Boqueirão da Onça, localizada nos Municípios de Sento Sé, Juazeiro, Sobradinho,
Campo Formoso, Umburanas e Morro do Chapéu, Estado da Bahia <ver publicação>



Resolução CEPRAM nº 4.579, de 06 de março de 2018 – Altera a Resolução CEPRAM nº
4.327, 31 de outubro de 2013, que dispõe sobre as atividades de impacto local de
competência dos Municípios, fixa normas gerais de cooperação federativa nas ações
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente e ao combate da
poluição em qualquer de suas formas, conforme previsto na Lei Complementar n°
140/2011, e dá outras providências. <ver publicação>
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SUGESTÃO DE LEITURA
Meio Ambiente e Mobilidade Urbana - Vol. 22 (Autor: Silva, Eduardo Fernandez. Editora:
Senac São Paulo. Publicação: 2014)¹
Descrição: Neste livro, a convergência de duas importantes áreas de conhecimento propícia
uma interação de fundamental interesse para os leitores. 'Meio Ambiente & Mobilidade
Urbana', de Eduardo Fernandez Silva, traz uma contundente reflexão sobre um tema que está
no cerne de discussões, projetos e manifestações em todo o país. Nas pequenas e nas grandes
cidades, o transporte se confunde com qualidade de vida, e esta obra, ao apresentar iniciativas
adotadas em outras partes do mundo e comentar sobre a legislação brasileira nas diversas
interfaces do tema, permite ao leitor compreender como o futuro da mobilidade se constrói
sobre as heranças físicas, institucionais e culturais da história e depende de decisões tomadas
no cotidiano - tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Este é o vigésimo segundo título
da Série Meio Ambiente, lançamento do Senac São Paulo que, pela mútua intervenção de
disciplinas, analisa aspectos ecológicos essenciais.

Engenharia de Infraestrutura de Transportes - Uma Integração Multimodal (Autores: A. Hoel,
Lester e outros. Editora: CENGAGE. Publicação: 2017)¹
Descrição: A característica peculiar deste livro é a sua abordagem multimodal e integrada dos
sistemas de transporte, fundamentada na engenharia de transportes. A seleção dos tópicos
dos capítulos engloba as áreas profissionais mais importantes, incluindo o transporte na
sociedade; os modelos de sistemas; as características dos condutores, dos veículos e da via; a
análise da capacidade; o planejamento e a avaliação; o projeto geométrico das vias; o projeto
estrutural do pavimento; a segurança e a tecnologia da informação. Engenharia de
Infraestrutura de Transporte fornece uma visão geral do transporte em vez de enfatizar um
modo específico em detalhes.

Economia e Planejamento Dos Transportes (Autor: Senna, Luiz Afonso dos Santos. Editora:
Elsevier. Publicação: 2014)¹
Descrição: O livro tem por objetivo apresentar os princípios econômicos que regem e baseiam
as decisões em transportes, quer seja em suas dimensões de infraestrutura, planejamento ou
operação, considerando a totalidade das modais envolvidas (aéreo, hidroviário, ferroviário,
rodoviário, urbano, etc.). Transporte insere-se entre as chamadas utilidades (utilities) e seu
estudo requer a compreensão dos princípios econômicos, visto tratar-se (a exemplo do setor
de energia elétrica, das comunicações, da água e esgoto, entre outras, e mais recentemente da
informática e internet) de infraestrutura vital para o desenvolvimento dos países. A estrutura
do livro inclui os seguintes tópicos: Transporte e a economia; Análise da demanda por
transportes; Oferta de transportes (custos, aspectos tecnológicos, etc.); Mercados (relação
entre oferta e demanda e caracterização dos principais tipos de mercados no setor, como
oligopólios e monopólios); Preços nos mercados de transportes; Externalidades em
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transportes; Avaliação de projetos de transportes; Investimentos em transportes; Regulação
em transportes.

Planejamento de Transportes - Conceitos e Modelos (Autora: Campos, Vânia Barcellos
Gouvêa. Editora: Interciência. Publicação: 2013)¹
Descrição: A proposta deste livro é introduzir profissionais e estudantes no conhecimento
do processo de Planejamento de Transportes, apresentando conceitos e modelos que
constituem a base para o entendimento desse processo, também importante no
desenvolvimento de planos diretores urbano e regional. Com este objetivo, o livro apresenta
inicialmente uma visão geral do Planejamento de Transportes, mostrando os diferentes
processos relacionados com a abrangência do estudo que se pretende desenvolver, além de
questões importantes vinculadas a interação que existe entre os transportes e o
desenvolvimento de uma região. Em seguida, são apresentados os modelos e técnicas de
estudo da demanda de transporte que são a base para desenvolvimento de planos e
estratégias de melhoramento da mobilidade e acessibilidade urbana ou regional.

____________
¹ adquiridos pelo CEAMA em 2018.
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