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EDITORIAL
Prezados Colegas,
O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem a satisfação de
apresentar a 8ª 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
Participação privada no saneamento público é debatida no MP
31/08/2018

A relação da legislação brasileira com a participação privada no setor de saneamento foi
debatida hoje, dia 31, no Ministério Público estadual, durante o seminário ‘Mudanças no
Marco Regulatório do Saneamento Básico: o que esperar da participação privada no setor’.
Promovido pelo Centro de Apoio Operacional ao Meio Ambiente (Ceama), por meio do Projeto
Reciclar e Receber, o seminário abordou as Parcerias Público Privadas (PPPs), a Medida
Provisória 844 de 2018 que altera o marco legal do saneamento básico no País, além da
prestação de serviços públicos por empresas privadas. Para a coordenadora do Ceama,
promotora de Justiça Cristina Seixas Graça, a atuação do MP nessa área tem como objetivo
assegurar direitos fundamentais do cidadão. “As mudanças estão provocando um debate
nacional e o MP precisa atuar junto aos gestores municipais para assegurar o cumprimento da
legislação”, afirmou.
A coordenadora do Grupo Especial de Defesa do
Patrimônio
Público
e
da
Moralidade
Administrativa (Gepam), promotora de Justiça
Rita Tourinho, apontou como vantagens das
PPPs a instituição da contraprestação pública
nos contratos de parceria e a garantia de que o
Poder Público só passasse a pagar por serviços
após a sua disponibilidade. A promotora
salientou, porém, que as PPPs não devem ser
usadas como a primeira opção na hora de
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contratar serviços. “São contratos subsidiários e como tais só devem ser realizados se não for
possível contratar por nenhum dos outros modelos disponíveis”, disse Rita Tourinho,
acrescentando que o MP tem que estar especialmente atento às repercussões no erário. “Uma
PPP só pode ser firmada com base num quadro de impactos futuros para o Estado, o que nem
sempre é tão simples, vez que os contratos podem ter duração de até 35 anos”, observou.
O professor da Universidade Federal da
Bahia, Luiz Roberto Santos Moraes, falou da
importância da atuação das agências
reguladoras na prestação de serviços
públicos de saneamento básico, ressaltando
a necessidade de que as agências sejam
independentes. “O ente regulador não pode
ser capturado pelo prestador. Ele precisa ser
independente, célere e autônomo”. De
acordo com
o pesquisador, é preciso
“blindar” os usuários dos serviços. “Não
podemos esquecer que esses prestadores são empresas privadas, tendo, portanto, o lucro
como seu objetivo último. Proteger o usuário deles é dever do Poder Público”, salientou. Para o
especialista em saneamento básico, professor Abelardo Oliveira, o cenário se tornou “ainda
mais delicado” após a Medida Provisória que alterou este ano o marco legal do saneamento.
“A lei aponta para uma série de retrocessos”
afirmou, listando entre os problemas a redução
dos recursos destinados ao saneamento na Lei
Orçamentária Anual (LOA). “Os valores estão no
patamar mais baixo das últimas duas décadas, o
que tende a desestruturar todo o Sistema
Nacional de Saneamento Básico. A medida
parece construir um caminho no qual a
privatização poderá surgir como a única
alternativa, o que seria um retrocesso ao vazio
institucional numa área prioritária”, concluiu.
Fotos: Guilherme Weber (Rodtag)
Fonte: MPBA – Cecom
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Mais de 600 animais silvestres são apreendidos em FPI na Bacia do
Paraguaçu
03/09/2018
Uma operação de fiscalização
coordenada pelo Ministério
Público estadual, através do
Núcleo de Defesa do Rio
Paraguaçu (Nurp), resgatou mais
de 600 aves e répteis vivos no
centro-norte do estado. A 4a
Etapa da Fiscalização Preventiva
Integrada (FPI) na Bacia do Rio
Paraguaçu foi realizada entre os
dias 20 e 30 de agosto e teve
como base o município de Itaberaba. A FPI tem como foco identificar irregularidades nas
cidades banhadas pelo Rio Paraguaçu, a fim de evitar a degradação do meio ambiente na
realização de atividades na região.
Nove municípios da Bacia foram fiscalizados: Itaberaba, Milagres, Itatim, Iaçú, Ipirá, Santa
Terezinha, Castro Alves, Rafael Jambeiro e Ruy Barbosa. Sete equipes participaram da 4a FPI:
Saneamento, Gestão Ambiental Municipal, Equipes Rurais, Equipe de Combate aos Impactos
dos Agrotóxicos, Mineração, Indústria/Psicultura e Fauna. Foram fiscalizadas ações de
exploração agrícola e pecuária, extração mineral, transporte e guarda de produtos de fauna e
flora, abastecimento de água, esgotamento sanitário, gerenciamento de resíduos sólidos e a
gestão ambiental dos municípios, além do estado de preservação das Áreas de Preservação
Permanente (APP) e Reserva Legal. Somente a ação da Equipe Fauna decretou multas e
notificações que somam R$ 165 mil, além dos embargos e apreensões.
Dentre os principais problemas
encontrados
na
região,
destacam-se as falhas nos
processos de
licenciamento
ambiental em empreendimentos
de exploração mineral, além das
falhas na fiscalização e cobrança
da execução dos planos de
recuperação
de
áreas
degradadas. Além disso, segundo
o promotor de Justiça Thyego de
Oliveira Matos, nenhum dos municípios fiscalizados têm um programa efetivo de coleta
seletiva e reciclagem ou um aterro sanitário, todos realizam o descarte inadequado dos
resíduos sólidos. No dia 28 de agosto, o MP promoveu o Curso de Gestão Ambiental Municipal
na cidade de Itaberaba. No evento, representantes dos municípios fiscalizados que atuam no
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licenciamento e fiscalização ambiental foram capacitados sobre deveres, responsabilidades e
aspectos normativos relativos aos sistemas municipais de meio ambiente.
A ação contou com a colaboração da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab),
Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa), Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (Crea), Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia
(CRMV), Defesa Civil, Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz).
Fonte: MPBA – Cecom

'Eco Kids e Eco Teens' abre concurso de história em quadrinhos em
Vitória da Conquista
03/09/2018
O projeto 'Eco Kids e Eco Teens”, do Ministério Público
estadual, abriu hoje, dia 3, as inscrições da primeira
edição do 'Concurso de Histórias em Quadrinhos,
Tiras Humorísticas e Charges' com temática ambiental
em Vitória da Conquista. Podem concorrer alunos do
ensino fundamental, médio e da Educação de Jovens
e Adultos (EJA) das unidades escolares que participam
do projeto: Colégio Estadual José Sá Nunes, Escola
Monteiro Lobato, Instituto Estadual de Educação
Euclides Dantas e as Escolas Municipais Professora Iza
Medeiros, Antônio Machado Ribeiro e Francisco
Antônio de Vasconcelos (CEI de Cabeceira). Os
trabalhos vencedores e as fotos dos alunos ou duplas
premiadas serão publicados no Gibi Ambiental 'Parque Municipal Serra do Piripiri', com uma
tiragem mínima de mil exemplares, sem fins lucrativos (proibida a venda) a ser produzido por
meio do projeto.
O objetivo do concurso é incentivar os estudantes da rede pública e privada do município,
integrantes da edição 2018 do projeto, estimulando a produção cultural e novos talentos nas
áreas plástica e visual. O material produzido e pré-selecionado pelas escolas deve ser entregue
para a comissão organizadora até dia 3 de outubro. Cada escola selecionará seis trabalhos para
a etapa final do concurso. O anúncio dos finalistas será realizado no dia 27 de novembro de
2018, no auditório do Colégio Modelo, em Vitória da Conquista, junto com a premiação. As
produções devem abordar o Parque Municipal Serra do Piripiri, tendo como subtemas a água,
resíduos sólidos, Poço Escuro, Rio Verruga, Melocactus, fauna e flora.
Fonte: MPBA – Cecom
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Importância da agricultura familiar e da agroecologia foi debatida em
Paulo Afonso
06/09/2018
Agricultores familiares da região de Paulo Afonso
se reuniram com técnicos e autoridades da área
ambiental para debater as diretrizes a serem
adotadas para combater os agrotóxicos durante
o ‘Seminario Regional de Agroecologia e
Combate aos Agrotóxicos: saberes, lutas e
caminhos para o bem viver’. Realizado nos dias 4
e 5, no Memorial da Companhia Hidrelétrica do
São Francisco (Chesf), em Paulo Afonso, o
encontro contou com a participação de cerca de
160 pessoas e foi promovido pelo Fórum Baiano
de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e pela
Frente Parlamentar Ambientalista. Coordenadora
do Fórum Baiano, a promotora de Justiça Luciana
Khoury falou sobre a relação entre a construção
de políticas públicas adequadas e o bem-estar da
população rural, salientando que a agricultura
familiar é mais saudável, sustentável e ainda
assegura renda à população mais pobre da zona rural.
O seminário debateu também a os impactos do
PL 6298/02, conhecida como ‘PL do Veneno’ e
as medidas a serem adotadas para o
enfrentamento do tema. Segundo Luciana
Khoury, as propostas previstas no PL, além de se
apresentarem como um grande retrocesso,
implicarão significativamente no controle da
saúde e do meio ambiente da população. Ela
explica que, atualmente, está em vigência no
Brasil o tríplice controle (Anvisa, Ibama e
Ministério da Agricultura) para que um produto
seja registrado. O Projeto de Lei entretanto prevê que os pareceres da Anvisa e Ibama não
serão vinculativos e, caso não sejam concluídos no prazo de 24 meses, o produto terá registro
temporário no país, independente dos efeitos que cause. De acordo com ela, o Brasil é o maior
consumidor de agrotóxicos do mundo. Um número significativo de agrotóxicos banidos em
países da União Europeia ainda são utilizados aqui, informou a promotora de Justiça. O
seminário debateu ainda ‘desafios e experiências de agricultores e agricultoras que produzem e
já comercializam para o bem viver’; ‘veneno e transgênico destroem e matam’; além de
‘propostas para promoção da agroecologia e combate aos agrotóxicos’.
Fonte: MPBA – Cecom
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MP recomenda série de medidas para evitar morte de jumentos e danos
ambientais em Itapetinga
06/09/2018
O Ministério Público estadual encaminhou hoje, dia 6, recomendações à Agência de Defesa
Agropecuária da Bahia (Adab), à empresa Cuifeng Lin e ao Frigorífico Sudoeste para que sejam
adotadas medidas que evitem mortes de jumentos e eventuais danos ambientais na Fazenda
Barra da Nega, no município de Itapetinga, sudoeste baiano, onde foram encontrados animais
mortos nos últimos dias.
O MP recomenda que o frigorífico encaminhe em 48 horas um laudo técnico sobre as
condições dos animais e apresente as Guias de Trânsito Animal (GTA) e os exames sanitários
dos jumentos localizados na fazenda. As recomendações fazem parte de procedimento
instaurado para apurar supostas irregularidades no abate dos jumentos pelo Frigorífico
Sudoeste, maus-tratos aos animais e eventual dano ambiental decorrente do confinamento e
descarte dos equinos. Segundo o promotor de Justiça Gean Carlos Leal, autor das
recomendações, vistorias preliminares realizadas a pedido do MP pela Adab e pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente constataram na fazenda a presença de 600 animais, “muito deles
mortos” às margens do Rio Catolé, “possivelmente por debilidade causada pelo transporte e
falta adequada de alimentação”. O promotor aponta que no local onde estão os jumentos não
há área de pastagem e instalações adequadas para abrigar elevado número de animais.
Os equinos são de propriedade da Cuifeng Lin, que alugou uma porção de terra na fazenda com
a finalidade de abrigar os jumentos que seriam abatidos pelo frigorífico. Conforme as
recomendações, “muitos dos animais” abrigados na propriedade rural não possuíam GTA, já
que o destino final deles era o frigorífico. Segundo o promotor, isso demonstra a chegada ao
município, de forma irregular, de uma quantidade de jumentos superior à capacidade de abate
do frigorífico.
Outras medidas
O promotor de Justiça Gean Carlos recomendou à Adab a imediata suspensão da emissão de
GTA de jumentos com destino ao Frigorífico Sudoeste, com exceção dos animais identificados
pela agência que já estejam na Fazenda Barra da Nega destinados para abate. A suspensão
deve durar até que a empresa saneie as inconformidades encontradas pelos órgãos ambientais.
Ao Frigorífico foi recomendado que não realize novos abates até que haja o saneamento das
irregularidades apontadas, a não ser dos animais identificados e liberados pela Adab já
existentes nos currais da fazenda; que não receba novos animais, inclusive da empresa Cuifeng
Lin, até que a situação seja totalmente elucidada, com a comprovação documental pelo
frigorífico do cumprimento de todas exigências e condicionantes legais. Já à empresa Cuifeng
Lin foi recomendado que não compre ou traga outros jumentos para o Frigorífico Sudoeste ou
a quaisquer outras propriedades rurais em Itapetinga e que providencie água, alimentação e
tratamento adequado, inclusive acompanhamento médico-veterinário aos animais, até a total
recuperação dos jumentos que já estão na fazenda destinados para abate. Essa medida
também foi recomendada ao frigorífico.
Fonte: MPBA – Cecom
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Lançada 4ª edição do jornal “Eco Teens” em Alagoinhas
06/09/2018
Com temática principal voltada para a
conscientização e educação ambiental de
crianças e adolescentes, o Ministério
Público estadual lançou a 4ª edição do
jornal “Eco Teens”, no município de
Alagoinhas. A ação que ocorreu na última
terça-feira (4) e contou com a participação
da promotora de Justiça ambiental Suzana
Dantas Monteiro, que é responsável por
acompanhar o projeto “Eco Kids e Eco
Teens” em Alagoinhas desde o ano de
2015. Esta edição foi produzida por mais
de oitenta alunos, do 6º ao 9º ano, do Colégio Municipal Miguel Santos Fontes

O título dado ao jornal desta edição foi “Fala
Miguel, Dando Vez e Voz aos Repórteres
Mirins”, tendo como principal assunto o
saneamento básico, com destaque para o
esgotamento sanitário. O projeto trata da
criação e circulação de informativos sobre o
meio ambiente, voltado e preparado por
alunos das escolas de ensino fundamental,
públicas e privadas, e é desenvolvido pelo
Ministério Público com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento e Meio Ambiente.
Fonte: MPBA – Cecom
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MPs de 15 estados fazem operação para combater desmatamento na
Mata Atlântica
No Brasil, restam aproximadamente 10% de remanescentes desse tipo de floresta. Força-tarefa
visa identificar desmatamentos realizados nos últimos anos e seus responsáveis e cobrar
recuperação dos danos.

10/09/2018
Unidades do Ministério Público de 15
estados brasileiros lançaram na manhã
desta segunda-feira, 10, uma operação
nacional com o objetivo de identificar
desmatamentos em áreas de Mata
Atlântica, punir os responsáveis e
cobrar a reparação dos danos. A
'Operação Nacional Mata Atlântica em
Pé', que conta com a participação de
polícias ambientais e órgãos públicos
da área, é realizada pelos MPs do
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás,
São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Piauí e do Ceará.
Na Bahia, as ações começaram pela região de Porto Seguro e outras áreas do bioma serão
contempladas ao longo da operação. Estão em campo equipes do MP baiano, servidores e
promotores de Justiça, policiais da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental
(CIPPA) e agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama). No estado, a operação é coordenada pelo promotor de Justiça Fábio Fernandes
Corrêa, coordenador do Núcleo Mata Atlântica (Numa), e pela promotora de Justiça Cristina
Seixas Graça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo
(Ceama).
O bioma da Mata Atlântica está presente em 17 estados brasileiros e cobre (em sua extensão
original) cerca de 13% do território nacional, onde vivem aproximadamente 140 milhões de
pessoas, que dependem das múltiplas funções ambientais da Mata Atlântica. Apesar disso,
continuam ocorrendo desmatamentos em toda a sua extensão.
Reparação – A iniciativa busca a proteção e a recuperação do bioma a partir da identificação
das áreas degradadas nos últimos anos e dos responsáveis pelas agressões, para cobrar a
reparação dos danos e outras medidas compensatórias. Com duração prevista para até a
quarta-feira, 12 (exceto em Minas Gerais e no Ceará, onde as ações se estenderão por um dia a
mais), os trabalhos de fiscalização serão conduzidos e coordenados por equipes formadas por
representantes dos Ministérios Públicos e órgãos públicos ambientais de cada estado
12

participante, a partir da organização e planejamento idealizados pelo Ministério Público do
Estado do Paraná. Os resultados da operação serão apresentados no início da tarde do dia 13.
Os Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente
dos MPs de cada estado assumirão as tarefas de sistematizar os resultados das fiscalizações. Na
sequência, encaminharão os relatórios, junto com material de apoio, às Promotorias de Justiça
das comarcas onde forem identificados dos danos ambientais.
*Matéria atualizada às 12h32 para corrigir número de estados participantes na operação, que
são 15 e não 16 como publicado antes.
*Informações da Assessoria de Comunicação do MPPR
Fonte: MPBA – Cecom

Operação identifica 49,2 hectares de Mata Atlântica desmatados no sul
da Bahia
13/09/2018
A Operação Mata Atlântica,
realizada entre 10 e 12 de
setembro por unidades do
Ministério Público e órgãos
públicos ambientais em 15
estados, identificou na Bahia 49,2
hectares de Mata Atlântica
desmatados nos municípios de
Ilhéus, Porto Seguro e Una. No
total, foram fiscalizados 26
polígonos territoriais no sul da
Bahia.
Formadas por promotores e
servidores do MP, agentes do Ibama e policiais ambientais, as equipes confirmaram em campo
as áreas de propriedade privada onde foram detectados desmatamentos do bioma via imagem
de satélite. No estado, a operação foi coordenada pelo promotor de Justiça Fábio Fernandes
Corrêa, coordenador do Núcleo Mata Atlântica (Numa), e pela promotora de Justiça Cristina
Seixas Graça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo
(Ceama).
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Segundo a promotora Cristina
Seixas Graça, estão sendo
investigadas as situações de cada
propriedade,
quanto
ao
licenciamento ambiental, e
todos os proprietários que
realizaram desmatamento ilegal
serão responsabilizados pelo MP.
Durante a operação, foram
recolhidos oito pássaros em
cativeiros
que
foram
encaminhados para o Centro de
Triagem de Animais Silvestres
(Cetas) em Porto Seguro. Os
dados quanto à aplicação de multas, autos de infrações e outras notificações ainda estão sendo
contabilizados e tabulados. A nível nacional, foram confirmados 2.890 hectares de área
desmatada.
Ouça matéria em nossa rádio com entrevista da promotora de Justiça Cristina Seixas.
Fonte: MPBA – Cecom

Oficina do programa “Escola Sustentável” será realizada em Serrinha
18/09/2018
Uma oficina que objetiva promover a ampliação do entendimento sobre o programa 'Escola
Sustentável' será realizada no município de Serrinha amanhã, dia 19. O evento acontecerá no
auditório do Centro Juvenil Santo Alessandro e reunirá membros do Ministério Público
estadual, gestores municipais de Educação, Agricultura e Desenvolvimento Rural, gestores e
técnicos estaduais, dirigentes e representantes de organizações produtivas da agricultura
familiar, de instituições prestadoras de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater),
de sindicatos de trabalhadores da agricultura familiar, de instituições de ensino e pesquisa,
entre outros. Todos participarão da “Oficina Escola Sustentável: Alimentação Saudável nas
Escolas Públicas”, que será aberta pela promotora de Justiça Letícia Baird, com painel de
nivelamento sobre a ação.
O evento também debaterá o tema da segurança alimentar e nutricional no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a pactuação de compromissos e
providências para a produção e aquisição de produtos sustentáveis no âmbito desse programa.
Albaneide Maria Lima Peixinho, do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações
Unidas, palestrará sobre o 'Programa Nacional de Alimentação Escolar: o desafio da Segurança
Alimentar e Nutricional de crianças e jovens na escola pública'. O consultor técnico da
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Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), da Secretaria de Desenvolvimento
Rural (SDR), fará um balanço crítico da experiência da aplicação da Lei Federal nº 11.947/2011
na aquisição de alimentos saudáveis da agricultura familiar. Secretários de Educação dos
municípios de Serrinha, Barrocas, Biritinga e Teofilândia apresentarão as providências e
avanços na operacionalização do PNAE para garantia da ação Escola Sustentável. O programa
‘Escola Sustentável’ foi implementado pela promotora de Justiça, em parceria com os
municípios, no início deste ano. Ele busca a melhoria da capacidade nutricional da alimentação
em unidades de ensino da Bahia.
Fonte: MPBA – Cecom

Audiência pública discutirá impactos ambientais de atividade mineradora
no município de Jacobina
18/09/2018
O Ministério Público estadual realizará amanhã, dia 19, audiência pública sobre os impactos
ambientais da atividade de extração de ouro no município de Jacobina. O evento ocorrerá 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

Audiência pública sobre impactos ambientais de extração de ouro em
Jacobina tem ampla participação popular
20/09/2018
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Mais
de
1.000
pessoas
participaram ontem, dia 19, em
Jacobina de uma audiência pública
promovida pelo Ministério Público
estadual para debater os impactos
ambientais da atividade de
extração de ouro no município,
especialmente 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. A audiência foi realizada pela manhã e tarde no auditório do
Colégio Gilberto Dias de Miranda (Comuja), em Jacobina.
A audiência pública objetivou debater com a população local, sociedade civil organizada,
empresas e órgãos públicos os impactos ambientais da atividade de extração de ouro e colher
elementos para atuação do Ministério Público. Também foi discutida a possibilidade de
prejuízo para os mananciais que fornecem água para consumo humano da cidade de Jacobina,
bem como as medidas mitigatórias e compensatórias necessárias.
A iniciativa de realização da audiência foi do promotor de Justiça Pablo Almeida. Além dele,
também se manifestaram com fala na audiência o prefeito municipal de Jacobina, Luciano
Pinheiro, o secretário de Meio Ambiente de Jacobina, Daniel Moura Carvalho, o presidente do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru, Gustavo Negreiros, o presidente do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Salitre, Manoel Ailton de Carvalho, Renato Andrade e os
representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, da Embasa, do
Inema, da Comissão Pastoral da Terra, do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, da
Associação Comercial e Industrial de Jacobina, da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de
Jacobina, da empresa Jacobina Mineração e Comércio, controlada pela multinacional Yamana
Gold e das comunidades de Jabuticaba, Canavieiras e Itapicuru, dentre outras entidades e
cidadãos.
A ampla participação popular marcou a realização da audiência pública, que contou com a
manifestação de mais de 70 pessoas, que debateram todos os aspectos da questão da extração
de ouro. O promotor de Justiça Pablo Almeida informou, ao final do evento, que o Inema, a
Embasa, a Empresa JMC-Yamana e a Agência Nacional de Mineração solicitaram mais prazo
para apresentação dos documentos complementares requisitados pelo Ministério Público para
instrução do Inquérito Civil, que não foram entregues até a audiência. Após o recebimento
deste material, o MP fará sua análise definitiva, seja com a propositura de Termos de
Ajustamento de Conduta, Recomendações, Ações Civis Públicas ou outras medidas cabíveis.
Fonte: MPBA – Cecom
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Justiça determina adoção de medidas para regularizar “lixão” em Jitaúna
20/09/2018
O Município de Jitaúna deverá adotar em um prazo máximo de 120 dias nove medidas para
adequar à legislação ambiental o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos da
cidade. A determinação é da Justiça, que acatou pedido liminar feito em ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público estadual, por meio do promotor de Justiça Maurício Foltz
Cavalcanti. A decisão judicial foi proferida no último dia 12 pela juíza Andréa Padilha.
Conforme a determinação, o Município deverá promover o cercamento efetivo do “lixão”, de
modo que evite o trânsito de animais e pessoas não autorizadas no local; realizar a
manutenção permanente das vias de acesso interno e externo ao “lixão”; proibir o descarte no
local de resíduos da construção civil e urbano-domésticos; proibir e impedir a queima de
resíduos a céu aberto; plantar vegetação adequada ao redor do terreno do “lixão”; elaborar e
apresentar o cadastramento dos catadores de lixo; elaborar e encaminhar ao Instituto do Meio
Ambiente (Inema) projeto de aterro sanitário; promover a instalação de, pelo menos, uma
central de compostagem, incluindo a implantação de processo de compostagem de resíduos
orgânicos; e promover a criação e implantação municipal de coleta seletiva de lixo e programa
de educação ambiental.
Fonte: MPBA – Cecom
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Gestão Ambiental nos municípios é discutida em Paramirim e Guanambi
21/09/2018
Dois eventos que discutiram a
Gestão Ambiental Municipal
foram realizados nas cidades de
Paramirim e Guanambi, ontem
(20) e na quarta-feira (19). Os
eventos contaram com apoio do
Ministério Público estadual, de
órgãos ambientais estaduais e
municipais e de consórcios.
Participaram ainda dos debates e
mesas-redondas dos encontros
representantes das prefeituras
dos Municípios, do Instituto do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e do Centro Universitário Unifg.
O promotor de Justiça Jailson Trindade Neves participou dos dois eventos e destacou a
competência dos municípios na proteção do meio ambiente. “O MP desenvolve trabalhos
nessa área há mais de quatro anos, como o projeto ‘Município Ecolegal’. Firmamos com mais
de 20 municípios Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) sobre o sistema municipal de
gestão do meio ambiente nesse período”, explicou o promotor.
O seminário “Os desafios da Gestão Ambiental Municipal: Licenciamento e Fiscalização”,
ocorrido no município de Parnamirim no dia 19, tratou de temas como os instrumentos de
planejamento e controle da gestão ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos e a
competência do município na política ambiental. O seminário foi promovido pela Secretaria
Estadual do Meio Ambiente (Sema) e do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Bacia
do Paramirim (CDSBP). A estruturação ambiental compartilhada e o papel dos entes públicos
na consolidação da política ambiental, dentre outros temas, foram abordados no seminário
“Gestão Pública e os Desafios da Agenda Ambiental”, ocorrido no dia 20 no Município de
Guanambi. Ele foi promovido pela Sema e pelo Consórcio Público de Desenvolvimento
Sustentável do Alto Sertão (CDS Alto Sertão).
Fonte: MPBA – Cecom
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Justiça proíbe confinamento de jumentos acima da capacidade de
frigorífico em Itapetinga
24/09/2018
A Justiça determinou, em Itapetinga, ao Frigorífico Regional Sudoeste e à empresa Cuifeng Lin
que não transacionem jumentos em quantidade superior à capacidade de abate da unidade
fabril localizada no município, respeitando a escala previamente definida pelo frigorífico, e que
não transportem ou recebam equinos sem a Guia de Trânsito Animal (GTA), devidamente
emitida pelo órgão de defesa agropecuária. Foi determinado também que as duas empresas
providenciem o bem-estar dos animais, disponibilizando alimentação, hidratação e
acompanhamento médico-veterinário. A determinação atendeu a pedido liminar realizado pelo
Ministério Público estadual em ação civil pública ajuizada pelo promotor de Justiça Gean Carlos
Leão. A decisão foi proferida na última sexta-feira, dia 21, pelo juiz Alerson do Carmo
Mendonça.
Na decisão, o juiz determina ao Frigorífico que os animais recusados ao abate pelos fiscais do
Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Mapa) sejam confinados em local
adequado, com tratamento condizente às nornas sanitárias, até que eles sejam liberados para
o abate ou tenham outra destinação apropriada. O descumprimento das determinações
implicam na suspensão das atividades das duas empresas. Conforme a ação civil pública,
relatórios de fiscalização ambiental, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, apontam que
foram encontrados currais superlotados, em um total de aproximadamente de 750 animais
vivos, debilitados, sem água e alimentação, com fêmeas em procedimento abortivo, além de
“diversos” animais mortos às margens do Rio Catolé ou espalhados pela Fazenda Barra da
Nega.
Fonte: MPBA – Cecom

MP desenvolverá ações para proteger museus
24/09/2018
Uma série de ações para verificação das políticas de prevenção e combate a incêndio, e outros
riscos correlatos, adotadas pelos museus e arquivos públicos estaduais serão adotadas pelo
Ministério Público da Bahia. As ações serão serão desenvolvidas pelo MP por meio do Núcleo
de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Nudephac), com o apoio do Centro de
Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama). Já no próximo dia 1º de outubro o
MP realizará uma reunião com o Corpo de Bombeiros e o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia para discutir a realização de vistorias integradas em museus e arquivos públicos do
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estado, além de promover troca de experiências entre as instituições. O encontro acontecerá
na sede do Nudephac, no Pelourinho, às 10h30.
Ação Nacional
A atuação do Nudephac integra a “Ação Nacional Integrada do Ministério Público em Defesa do
Patrimônio Histórico Brasileiro”, que envolve os MPs de 15 estados, além do Ministério Público
Federal. O objetivo é evitar tragédias como a ocorrida recentemente no Museu Nacional. A
Ação, que foi lançada no dia 17 de setembro e encerra no dia 17 de outubro, inclui reuniões
com órgãos públicos envolvidos com a proteção dos bens culturais, audiências públicas com a
sociedade civil e vistorias em museus e outras edificações de interesse público.
Os MPs estaduais e o MPF buscam verificar a existência de sistemas eficientes de prevenção e
combate a incêndio em museus, a fim de diagnosticar a atuação prévia das instituições nessa
área. Como resultado da Ação, serão elaborados Manuais de Atuação para orientar os
promotores nos casos e medidas extrajudiciais e judiciais serão executadas para regularização
das situações que possam vir a ser encontradas.
Fonte: MPBA – Cecom

Curso promovido pelo MP capacita membros, servidores e gestores para
elaboração de planos de mobilidade urbana
27/09/2018
Promotores de Justiça, engenheiros,
geógrafos, arquitetos e urbanistas do
Ministério Público estadual e dos
Municípios de Salvador, de Feira de
Santana e da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano do Estado
da Bahia (Sedur) participam hoje, dia
27, e amanhã, 28, de curso de
capacitação sobre a Política Nacional
de Mobilidade Urbana. Foram
inscritas
80
pessoas,
com
participação presencial, e o evento tem transmissão via videoconferência para membros do MP
de outros estados.
Em andamento na sede do MP no CAB, o curso é ministrado por duas especialistas em
Desenvolvimento Urbano da WRI, a geógrafa e mestre em Geografia Lara Caccia e a arquiteta e
urbanista Luíza Schmidt, coordenadora de Desenvolvimento Urbano da WRI Brasil Cidades
Sustentáveis. A WRI é uma organização internacional de pesquisa sobre temas urbanísticos,
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que tem prestado consultoria a cidades brasileiras na construção de planos relacionados ao
desenvolvimento urbano, inclusive os de mobilidade.
Promovido pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama) do MP,
o curso traz um panorama sobre a política urbana no Brasil em relação à legislação,
instrumentos urbanísticos previstos e as relações com os planos diretores; apresenta a
metodologia aplicada pela WRI para a construção de planos de mobilidade urbana; aborda as
formas e níveis de participação social previstas; discute sobre conceitos e estruturas de
sistemas e modais de transporte coletivo e individual e desenvolve atividades práticas que
simulam a construção de um plano de mobilidade urbana, com definição de objetivos, ações,
metas e indicadores.
Na abertura do curso, a coordenadora
do Ceama, promotora de Justiça
Cristina Seixas, explicou sobre a
implementação
do
projeto
Movimenta, cujo objetivo é auxiliar e
cobrar dos municípios baianos,
inicialmente aqueles com mais de 100
mil habitantes num total de 17, a
construção e implantação dos planos
municipais de mobilidade urbana. Ela
explicou que o MP busca uma
integração com os Municípios para a efetiva implantação dos planos, e que, para isso, é
necessário a capacitação técnica dos promotores, servidores e gestores municipais. Segundo
Cristina Seixas Graça, os municípios têm dificuldades em construir e implantar os planos.
“Temos visto uma indústria de planos, que não observam as características dos municípios. É o
que chamamos de 'copia e cola'. Tivemos um exemplo de um planejamento urbano aqui Bahia,
que na verdade foi feito para uma cidade do Rio Grande do Sul”, afirmou.
A questão da correspondência entre o
planejamento urbano e sua aplicação no
território
também foi destacada pelas
especialistas da WRI. Segundo Luíza Schmidt,
durante as consultorias, já realizadas em
mais de 20 cidades brasileiras, ela têm
observado
dificuldades
em
realizar
concretamente a integração entre os papeis
estratégico e normativo. Ela afirmou que
quando há objetivos claros de planejamento,
não são definidos os instrumentos que serão acionados e vice-versa. “Os planos diretores não
podem se descolar do território”, disse.
Fonte: MPBA – Cecom
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MP promove reunião para discutir preservação de cachoeira e qualidade
da água no município de Jacobina
27/09/2018
O Ministério Público da Bahia
promoveu ontem, dia 26, uma
reunião para discutir a qualidade
da água consumida pela população
e a necessidade de proteção
ambiental da cachoeira Véu de
Noiva, localizada no distrito de
Itaitú, em Jacobina. Durante a
reunião pública, na Casa de Cultura
Pedro José da Silva, o promotor de
Justiça Pablo Almeida falou sobre o
inquérito civil instaurado pelo MP,
o qual constatou que a cachoeira
Véu de Noiva vem sofrendo com a
degradação decorrente do grande
fluxo de turistas recebidos no local, em especial pela falta de estrutura, não havendo um limite
para acesso dos visitantes. Segundo Almeida, outra situação são as comunidades no entorno
de Itaitú que utilizam as águas da cachoeira para o consumo humano e animal, quando já foi
comprovado que a água utilizada não é potável, o que remete não somente a um problema
ambiental, mas também de saúde pública.
Participaram do encontro os Secretários de Meio Ambiente e de Planejamento de Jacobina,
Daniel Carvalho e Ronildo Oliveira; a diretora de Turismo de Jacobina, Karla Almeida;
representantes da Empresa Baiana de Água e Saneamento, Tayse Lacerda e Vicente Meneses,
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco, Almacks Silva, da Vigilância Sanitária,
Milene Vasconcelos; o gestor do Parque Estadual
Sete Passagens, representando o Instituto
Estadual do Meio Ambiente e Recursos, José
Manoel Zélis, vereadores de Jacobina; o
presidente da Associação de Moradores de Itaitú,
Everaldo Moura; representantes da Associação
Central das Águas; representante da Companhia
de Engenharia Ambiental e de Recursos Hídricos
da Bahia, Roberto Alves e moradores locais.
Recomendações
Na reunião o promotor também falou sobre a
recomendação expedida pelo MP para o
município de Jacobina em 27 de agosto. Ficou
recomendado ao Instituto Estadual do Meio
Ambiente e Recursos (Inema) a criação de uma
Unidade de Conservação para proteção da
cachoeira Véu de Noiva, preferencialmente na
modalidade monumento natural. Outra opção é
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considerar a ampliação do Parque Estadual Sete Passagens, abrangendo a cachoeira e
imediações da queda d’água ou, como terceira possibilidade, a criação de um Consórcio
Público com o município de Jacobina, para proteção e gestão do meio ambiente.
Já para a Secretaria do Meio Ambiente e ao prefeito do Município foi recomendada a criação
de uma Unidade de Conservação Municipal para proteção, tanto da cachoeira Véu de Noiva
como de outras da região. Foi recomendado ainda que a prefeitura controle a entrada efetiva,
com guarita de acesso e cadastramento dos frequentadores em livro de visitação, que sejam
criadas regras para os usuários, e que também haja fiscalização semanal por meio do
grupamento ambiental da guarda municipal.
Fonte: MPBA – Cecom

Programa 'Escola Sustentável' promove oficinas de capacitação de
merendeiras e agricultores familiares
28/09/2018
O programa 'Escola Sustentável',
desenvolvido pelo Ministério Público
estadual em prol da melhoria da
capacidade nutricional da alimentação
em unidades de ensino da Bahia,
promoveu neste mês de setembro
oficinas de capacitação de cozinheiras,
merendeiras e agricultores familiares
dos municípios de Serrinha, Teofilândia,
Biritinga e Barrocas, onde está sendo
implantado inicialmente o programa, em
toda rede escolar, abrangendo mais de
30 mil estudantes.
Segundo a promotora de Justiça Letícia
Baird, gerente e idealizadora do 'Escola
Sustentável', as oficinas com as merendeiras
foram realizadas entre os dias 10 e 14 de
setembro, nas quais as cozinheiras foram
treinadas por um chef de cozinha
especializado para preparar as novas
receitas que integrarão o cardápio do
semestre. A promotora explicou que o
treinamento é realizado a cada semestre,
com apoio de uma equipe técnica da
Humane Society International (HSI), uma organização internacional que coopera
voluntariamente com o programa. “O 'Escola Sustentável' preocupa-se não só com a elevação
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do aporte nutricional da alimentação escolar, mas, sobretudo, no oferecimento de merenda
saborosa”, afirmou Baird.
Já no último dia 19, foi realizada uma oficina
com microempreendedores dos quatro
municípios, em que foram debatidos os
parâmetros de segurança alimentar e
nutricional definidos pelo Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) e os
encaminhamentos para melhor compreensão
dos canais de demanda de produtos
sustentáveis. O evento foi promovido em
parceria com a Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Rural (SDR), cujos técnicos
esclareceram aos agricultores o potencial de agregação de valores aos itens produzidos por
eles. Segundo a promotora Letícia Baird, que fez a apresentação do programa, o evento
também foi um momento de articulação com o objetivo de “unir esforços para o cumprimento
do PNAE”. Ela explicou que, no mínimo, 30% dos recursos devem ser usados para adquirir
produtos da agricultura familiar para fins de uso na alimentação escolar.
Nesse último evento, representantes de secretarias municipais e do Estado falaram sobre a
experiência de implementação do programa. O consultor técnico Arnaldo de Campos, da
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à SDR, afirmou que o
programa 'Escola Sustentável' é atualmente a “grande novidade” dentro do PNAE, porque a
alimentação à base de vegetais proporciona o fortalecimento objetivo da agricultura familiar. Já
a secretária municipal de Educação de Biritinga, Valdiceia Leão, fez um relato sobre a
implementação gradativa do programa no município. “No primeiro semestre, os professores,
coordenadores e diretores trabalharam com nossos alunos a unidade toda sobre o programa.
Os próprios alunos era que confeccionavam, e a gente via a alegria deles de estarem
preparando esses alimentos saudáveis dentro da própria escola”, afirmou. A secretária contou
também sobre um aluno que questionou porque não estava tendo comida saudável todos os
dias. “Tive que explicar a garotinha que era gradativo, que no primeiro semestre era um dia, no
segundo semestre aumentava para dois dias”, disse. A representante da secretaria
Programa estratégico
Implantado inicialmente nas unidades de
ensino dos municípios de Serrinha, Barrocas,
Biritinga e Teofilândia, desde o último mês de
março, o ‘Escola Sustentável’ é um programa
estratégico do MP baiano. Ele estimula
melhorias na qualidade e quantidade da
alimentação, por meio de programa
suplementar, de modo a prevenir doenças
como desnutrição, obesidade, diabetes,
alergias, intolerâncias, hipertensão arterial e
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consequentes gastos públicos para tratamento destas enfermidades.
A ideia do ‘Escola Sustentável’ foi baseada no direito social à saúde e alimentação, previsto na
Constituição Federal, e na Lei nº11.947/2009, que dispõe sobre a oferta eficiente, econômica e
ambientalmente da alimentação escolar, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares
saudáveis dos alunos. Um outro objetivo do Programa é promover educação ambiental e
humanitária por meio do estímulo à pesquisa científica sobre alimentação, horta escolar,
direitos humanos, meio ambiente e direito dos animais.
Fonte: MPBA – Cecom
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS
Autorizada concessão de serviços em UC na Bahia
Edital para o Parque Nacional do Pau Brasil, no sul do estado, foi anunciado em evento de
comemoração dos 11 anos do ICMBio.
04/09/2018

Clicloturismo está entre entre as atividades incentivadas a partir da concessão de serviços de apoio à visitação

Brasília – Uma das principais áreas protegidas da Mata Atlântica, o Parque Nacional do Pau
Brasil (BA) terá a concessão de serviços de apoio à visitação, ao turismo ecológico, à
interpretação ambiental e à recreação. A medida foi anunciada nesta terça-feira (28) em
evento de comemoração do aniversário de 11 anos do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA).
A medida promoverá a gestão ambiental e o turismo sustentável na unidade de conservação
(UC), situada no município de Porto Seguro. “Estamos preparando o Brasil para um grande
salto no turismo sustentável”, afirmou o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte. Somente
em 2017, as UCs do país receberam 10,7 milhões de visitas. De acordo com Edson Duarte, o
papel do ICMBio é fundamental para esses números e para a gestão das 335 UCs federais, que
correspondem a 9% do território nacional.
O edital está disponível na página do órgão e a concorrência será aberta em 26 de setembro.
De acordo com o presidente do ICMBio, Paulo Carneiro, a medida foi construída em um longo
processo de discussão, que envolveu a participação de diversos setores da sociedade. Segundo
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ele, esse é o primeiro processo de concessão após a aprovação da Lei nº 13.668/2018, que
aprimorou a legislação para a concessão de serviços de apoio ao uso público das UCs.
Espaço de ciclista e campismo, tirolesa e passarelas suspensas estão entre as atividades
estabelecidas a partir da concessão. O edital também inclui serviços como cobrança de
ingressos, transporte interno, estacionamento de veículos, lanchonetes, loja de conveniência e
centro de visitantes. Os serviços poderão ser explorados por 15 anos. Nesse período, o
concessionário terá de fazer investimentos de R$ 7,2 milhões na estrutura da unidade de
conservação.
Além desse primeiro edital, estão no Programa de Concessão de Serviços de Apoio à Visitação
nas unidades de conservação federais os parques nacionais da Chapada dos Veadeiros (GO),
dos Lençóis Maranhenses (MA), do Itatiaia (RJ), do Caparaó (MG), de Jericoacoara (CE) e da
Serra da Bodoquena (MS).
VÍDEO
O evento de comemoração dos 11 anos da lei que criou o ICMBio marcou o lançamento do
vídeo O Valor das Unidades de Conservação para a Sociedade Brasileira (disponível abaixo),
uma realização do ICMBio e do MMA, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, Proteção
da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha.
A cooperação técnica com o governo alemão é realizada no contexto dos projetos
“Conservação da Biodiversidade através da Integração de Serviços Ecossistêmicos em Políticas
Pública e na Atuação Empresarial – TEEB Regional-Local” e “Consolidação do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC) – LifeWeb”.
SAIBA MAIS
O Parque Nacional do Pau Brasil está localizado a 35 quilômetros do centro de Porto Seguro,
no extremo sul da Bahia. Lá, encontram-se exemplares do pau brasil, um dos símbolos
nacionais, homenageado no dia 3 de maio, Dia Nacional do Pau-Brasil. Além do maior
remanescente natural da espécie, os visitantes encontrarão trilhas sinalizadas e mirantes de
observação ao longo dos mais de 19 mil hectares de Mata Atlântica preservada.
Tombada pela Unesco como Sítio do Patrimônio Mundial, a unidade protege mais de 10 mil
espécies da fauna e flora. No local, são encontradas árvores como a juerana, o paraju, a
sapucaia, o pequi, o aderno e a juçara, além de espécies da fauna ameaçadas de extinção
como papagaio-chauá, balança-rabo-canela, tiriba grande, sabiá pimenta, macaco-de-bando,
bugio, anta, cateto, queixada, mutum-do-sudeste, jaquatirica, gato-maracajá e as onças parda
e pintada.

Por: Lucas Tolentino/ Ascom MMA, com informações do ICMBio
Fonte: MMA
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Projeto de Lei que altera Código Florestal reduz proteção ambiental e
favorece expansão desordenada, afirma MPF
Em nota técnica enviada ao Senado, MPF questiona PLS que dá autonomia a municípios para
determinar Área de Preservação Permanente
04/09/2018
Para o Ministério Público Federal
(MPF), o Projeto de Lei do Senado
que dá aos municípios autonomia
para determinar a largura da Área
de Preservação Permanente (APP)
no entorno de cursos d’água em
espaços urbanos (PLS 368/2012) é
uma proposta de esvaziamento da
legislação ambiental brasileira. O
entendimento foi apresentado em
nota técnica enviada ao Senado
Federal nesta terça-feira (4). O
documento, produzido pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (4CCR), ressalta
que as restrições às áreas de proteção no perímetro urbano, como pretende o PLS, gerará a
possibilidade jurídica de se reduzir a proteção ambiental de áreas preservadas ou passíveis de
recuperação.
Incluso na pauta da Comissão de Meio Ambiente do Senado, o projeto está pronto para ser
votado pelos senadores que compõem o colegiado. A proposta prevê alterações no Código
Florestal (Lei 12.651/2012) que visam transferir para os municípios a obrigação de determinar
o tamanho mínimo da área de vegetação ao longo de rios ou no entorno de lagoas em áreas
urbanas. A mudança permitiria aos municípios, por meio de planos diretores ou de leis sobre
uso e ocupação do solo, alterar o perímetro da área de preservação sem qualquer estudo,
levantamento ou projeto prévio à redefinição das APPs.
O MPF pondera que o Código Florestal já prevê a regularização fundiária urbana das áreas de
preservação permanente, mas com critérios objetivos, como o marco temporal da ocupação.
Os pontos previstos pelo Código, explica a nota técnica, representam um imperioso cuidado
para que não haja mais degradação do meio ambiente nas cidades. Sendo assim, no
entendimento do MPF, a flexibilização dos limites das áreas de preservação permanente
proposta, se levada a cabo, reduzirá substancialmente os níveis de proteção ambiental
historicamente assegurados pela Constituição Federal e por acordos internacionais protegidos
pelo Código Florestal.
Preservação – A manutenção dos limites para a proteção das áreas de preservação
permanente é fundamental para assegurar a proteção jurídica dos cursos d'água do país.
Atualmente, a área de proteção permanente é determinada pelo próprio Código Florestal, que
estabelece faixas de vegetação que variam de 30 metros a 500 metros de largura, conforme a
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largura dos rios, valendo para área rural e urbana. Caso aprovado, o PLS vai restringir esta
proteção das APPs, que poderá ser suprimida pela legislação municipal.
“Ainda que o município seja criterioso e defina, a partir de requisitos técnicos, para cada corpo
hídrico, qual faixa deve ser considerada de preservação permanente, ampliando para alguns e
reduzindo para outros, a experiência mostra que tal distinção gera insegurança e não contribui
para a preservação”, explica a nota técnica. Para o MPF, a flexibilização proposta esvazia o
instituto da regularização fundiária urbana das áreas de preservação permanente, além de
restringir significativamente a proteção desses espaços.
Desastres – No texto, o MPF lembra que o Brasil já assistiu a diversas tragédias ocorridas nesta
década, a exemplo de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, em que incontáveis vidas humanas
foram ceifadas por inobservância das regras ambientais. Esses desastres atingem
principalmente os brasileiros mais vulneráveis, que vivem em áreas em constante risco de
desastres ambientais, deslizamento de terras e inundações, por exemplo. Desta forma,
segundo a nota, a manutenção das leis ambientais é imprescindível para frear a expansão
desordenada das cidades – o que, certamente, contribui para o agravamento da escassez de
água no país.
Para mais detalhes, leia a íntegra da nota técnica
Foto: Antonio Augusto Secom/PGR
Fonte: MPF
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Bacia do São Francisco tem estudo detalhado
Objetivo do Macrozoneamento Ecológico-Econômico do “Velho Chico” é desenvolver a região
de forma sustentável, aliando atividades socioeconômicas.
06/09/2018

Apresentação do MacroZEE da bacia do São Francisco, em Brasília: transformações na região

Brasília – O Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançou hoje o Macrozoneamento EcológicoEconômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (MacroZEE BHSF). “É um dos passos
mais importantes na luta em defesa dos rios, dos seus recursos ecológicos, econômicos e
sociais”, ressaltou o ministro do MMA, Edson Duarte.
O estudo é inédito e traz informações sobre as transformações ocorridas na bacia do “Velho
Chico” nos últimos anos, o diagnóstico da situação atual, o prognóstico das diferentes formas
de utilização do território e os cenários futuros para os próximos 20 anos, incluindo a proposta
de Plano de Gestão.
ESTRATÉGIAS
O MacroZEE BHSF aborda questões estratégicas para o vale do São Francisco, como o uso
múltiplo da água, a ocupação e uso do solo na agricultura, indústria e habitação; e a
administração socioambiental, que são as medidas que podem ajudar na revitalização do rio,
como instalação de redes de esgoto, recuperação de áreas degradadas e plantação de matas
ciliares.
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O ministro do MMA lembrou que as populações que vivem ao redor do São Francisco estão em
regiões de poucos recursos hídricos em consequências de vários fatores, entre eles a mudança
do clima e aumento do fluxo migratório. “Com esse projeto, podemos dizer que conhecemos,
de fato, o rio São Francisco. É o direcionamento exato, perfeito, para o que precisa ser feito”,
disse Edson Duarte.
Além do Resumo Executivo e da proposta de Plano de Gestão, foram lançados o Atlas
Interativo, que permitirá acesso às coordenadas georreferenciais (mapas e shapes) usadas no
estudo, e o Banco de Dados Geográfico, com informações sobre todo o processo de
construção do MacroZEE BHSF. Esses materiais serão disponibilizados ao público em formato
digital. Em breve, esses documentos estarão disponíveis aqui.
DESENVOLVIMENTO
Segundo o secretário de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do MMA, Jair Tannús Júnior,
o objetivo do macrozoneamento é contribuir para o desenvolvimento sustentável da região,
conciliando as diferentes atividades socioeconômicas com a conservação dos recursos naturais
do São Francisco.
“O MacroZEE BHSF é fundamental para o planejamento das atividades a curto, médio e longo
prazos. Além de auxiliar gestores municipais, estaduais e federais na definição de políticas
públicas, o estudo interessa a todos que têm alguma relação com o rio São Francisco”, concluiu
Tannús, acrescentando que empresas privadas e organizações não governamentais estão
inseridas no processo.
O estudo faz parte do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e
vai subsidiar a implementação do Plano de Recursos Hídricos da BHSF 2016 – 2025. O processo
de elaboração teve uma primeira fase entre 2005 e 2011, que resultou no primeiro
diagnóstico. Em 2015, o processo foi retomado.
FUTURO
Entre 2016 e 2017, o diagnóstico foi atualizado e o estudo foi concluído com a elaboração dos
prognósticos e cenários futuros. Essa segunda etapa contou com forte participação popular
por meio de mesas de diálogo em cidades que ficam na região da bacia. O processo foi
coordenado pelo Departamento de Gestão Ambiental Territorial do MMA.
O estudo também contou com o apoio da Agência Nacional de Águas (ANA), da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), do Banco Mundial, Casa Civil,
Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e da Secretaria do Meio do Distrito Federal.
SAIBA MAIS
A bacia do São Francisco ocupa uma área de 640 mil km2, passando pelos estados de
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. É fonte de água
doce para mais de 13 milhões de brasileiros, principalmente os que vivem no sertão do
Nordeste.
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Conhecido como “Rio da Integração Nacional”, o São Francisco nasce na Serra da Canastra, em
Minas Gerais, e deságua no Oceano Atlântico na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas. O rio
percorre uma extensão de 2.700 quilômetros, no sentido sul-norte, cortando 521 municípios.
Além de fornecer água potável para milhões de pessoas, a bacia também tem grande
importância econômica, principalmente para as regiões com clima semiárido do Nordeste. Por
meio de sistema de irrigação, é possível realizar várias atividades de agropecuária, desde a
criação de gado até o cultivo de frutas para exportação e, também, para subsistência.
O potencial econômico da bacia também é muito explorado pelas usinas hidrelétricas, que
usam o potencial hídrico do “Velho Chico” para gerar energia a grande parte do Brasil. Entre as
usinas localizadas na bacia de São Francisco, estão a de Paulo Afonso, Sobradinho, Xingó, Três
Marias, Itapirica e Moxotó.
Fonte: MMA

Nova edição da Revista do CNMP tem como tema “Água, vida e direitos
humanos”
Objetivo do Macrozoneamento Ecológico-Econômico do “Velho Chico” é desenvolver a região
de forma sustentável, aliando atividades socioeconômicas.
11/09/2018
Foi lançada nesta terça-feira, 11 de setembro,
a sétima edição da Revista do CNMP, cujo
tema é “Água, vida e direitos humanos”. A
publicação, editada em formato digital, é uma
iniciativa da Comissão de Acompanhamento
Legislativo e Jurisprudência do Conselho
Nacional do Ministério Público (CALJ/CNMP)
e está disponível na página de Publicações.
Compõem a Revista do CNMP 14 artigos,
escritos por membros do Ministério Público, acadêmicos e estudiosos, relacionados ao tema
“Água, vida e direitos humanos à luz dos riscos socioambientais”. O objetivo é debater os
riscos socioambientais da utilização dos recursos hídricos no Brasil e no mundo.
Na apresentação da revista, a presidente do CNMP, Raquel Dodge, destaca que a publicação
“reúne artigos de autores e autoras que propõem uma reflexão sobre tão valoroso tema,
necessário ao aperfeiçoamento do Ministério Público na tutela dos interesses difusos e
coletivos, com o escopo de fomentar o debate acadêmico e de contribuir para o contínuo
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aprimoramento da atuação ministerial na defesa dos recursos hídricos e dos direitos
humanos”.
Por sua vez, o conselheiro e presidente da CALJ, Gustavo Rocha, afirma, em texto de
introdução da revista, que o tema abordado “representa não apenas a preocupação do
Conselho Nacional e do Ministério Público brasileiro com as questões hídricas, mas demonstra,
igualmente, que o Ministério Público, a par de manter o pleno exercício de suas funções
destinadas à manutenção da probidade administrativa, não deve se olvidar de questões
humanas subjacentes e fundamentais, sem as quais o próprio homem estaria em risco; voltase, nesta edição, portanto, para a relação fundamental entre água e vida”.
Artigos
A Revista do CNMP possui 270 páginas. Os artigos que fazem parte da sétima edição são:
1 - O Mundo tem Sede de Água e de Justiça. Autor: Eduardo Coral Viegas.
2 - Direito Humano à Água e a Perspectiva Econômica para a Sustentabilidade Hídrica. Autoras:
Maria Isabel Leite Silva De Lima e Maria Luiza Machado Granziera.
3 - O Direito à Água e ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado na Ordem Constitucional
Brasileira. Autora: Estela Pamplona Cunha.
4 - Direito à Água: um direito humano de três dimensões. Autores: Vanessa Teles Morlin e
Silvio Roberto Matos Euzébio.
5 - Sustentabilidade Ambiental e a Escassez da Água Potável. Autores: Alencar Frederico
Margraf e Ricardo Bispo Razaboni Junior.
6 - Atuação do Ministério Público para a Defesa dos Recursos Hídricos: proposta de integração
territorialmente organizada por bacias hidrográficas. Autora: Tarcila Santos Britto Gomes.
7 - O Ministério Público e a Participação Democrática no Compromisso de Ajustamento de
Conduta em Matéria Urbano-Ambiental. Autoras: Maria Claudia Bentes Albuquerque e
Daniella Maria dos Santos Dias.
8 - Os Impactos Ambientais Decorrentes do Rompimento da Barragem em Mariana. Autor:
Talles Jhonattan Elias de Souza.
9 - Barragens para Irrigação: aspectos jurídicos e ambientais da sua construção, operação e
remoção. Autores: Marcelo Azevedo Maffra e Diego Cerveira de Souza.
10 - Acesso à Água, Loteamento Irregulares e Cidades Sustentáveis. Autores: Marcos Giovane
Ártico e Victor Ramalho Monfredinho.
11 - Planejamento Urbano e o Direito ao Acesso à Água. Autora: Laryssa de Almeida Donato.
12 - Tribunal Monsanto: um estudo de caso. Autores: Vitória Rosa Santos Afonso e Rabah
Belaidi.
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13 - Direitos Humanos e Sociedades Indígenas na Amazônia: o lado recôndito nas barragens
hidrelétricas do tapajós em face ao povo mundurucu em itaituba – PARÁ. Autoras: Ellen
Monique de Lucena Xavier e Kallyop Mikaella da Silva Ferreira.
14 - O Papel do Nusf Para Efetividade da Atuação do Ministério Público na Defesa do Acesso à
Água na Bacia do São Francisco. Autora: Priscila Araújo Rocha.
Capes
A próxima edição da Revista CNMP já será uma “nova revista”, com conselho editorial
recomposto, seguindo as normas de qualificação da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Nível Superior (Capes), com mais de 90 doutores avaliadores.
A nova revista usará o sistema Open Jornal System (OJS), desenvolvido pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia, recomendado pela Capes e amplamente aceito pela comunidade
científica. Esse sistema permite o envio de artigos em modo contínuo, com distribuição
automática para dois dos mais de 90 professores doutores avaliadores, que analisarão os
trabalhos em um sistema de “duplo cego”, o que garantirá isenção e qualidade nos trabalhos
acadêmicos publicados pelo CNMP.
O Conselho buscará uma revista com nota A1 na Capes, tendo seguido os exemplos das
publicações da Revista da Presidência da República e Revista de Direito Administrativo e
Constitucional, que possuem nota A1 na Capes.
O conselheiro do CNMP e presidente da CALJ, Gustavo Rocha, concluiu: "Seguimos os passos,
fizemos o dever de casa e não temos dúvidas de que o resultado virá".
Veja aqui a íntegra da Revista do CNMP.
Fonte: CNMP

Justiça determina federalização do licenciamento de projeto da
mineradora Belo Sun no rio Xingu (PA)
Sentença destaca que o Ibama deve reavaliar licenças já concedidas e incluir estudo dos
impactos aos indígenas
11/09/2018
A Justiça Federal determinou que o licenciamento ambiental do projeto de mineração de ouro
Volta Grande, da empresa Belo Sun no rio Xingu, no sudeste do Pará, deve ser feito pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e não pelo
governo do estado.
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Além de atingir terras indígenas, os impactos socioambientais do projeto da mineradora
canadense no município de Senador José Porfírio estão associados e potencializados pelos
impactos – até hoje não reduzidos ou sequer dimensionados – da construção da hidrelétrica
de Belo Monte, projeto licenciado pelo Ibama, conforme argumentou o Ministério Público
Federal (MPF), autor da ação.
Assinada pelo juiz federal Paulo Mitsuru Shiokawa Neto no último dia 3, a sentença define a
competência para licenciar e determina que, para prosseguir o licenciamento, o Ibama deve
reavaliar as licenças já concedidas, de modo a garantir a regularidade do processo. Para isso, o
Instituto pode solicitar novos documentos, estudos ou esclarecimentos.
O juiz federal registrou na decisão que o Ibama também deve cobrar a apresentação dos
estudos de impactos aos indígenas, o chamado componente indígena. Essa obrigação foi
estabelecida em outra sentença da Justiça Federal de Altamira, publicada em 2014 e
confirmada em acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília (DF), em
2017, que também determinou a realização de consulta prévia, livre e informada aos
indígenas.
Riscos evidentes – O magistrado considerou que o impacto nas terras indígenas é
“indubitável”, e que esse fato é suficiente para atrair a competência do Ibama. “(…) dos pontos
traçados pelo MPF, a questão indígena restou mais que evidenciada que haverá impactos
diretos em suas terras, cultura e meios de vida, fato este que o próprio Tribunal Regional
Federal da 1ª Região já reconheceu em sede de apelação (...)”, observou o juiz federal.
Sobre os riscos de impactos ao rio Xingu, o juiz federal registra, em trecho da sentença, que se
trata de fato “incontroverso”, a considerar a análise dos estudos e relatórios de impactos
ambientais apresentados: “(…) revela-se patente que a atividade de exploração minerária do
empreendedor terá fortes impactos sobre o rio Xingu”. “E aqui cabe observar que o real
dimensionamento da extensão de tais impactos somente poderá ser devidamente
compreendido a partir da análise em conjunto com os impactos levados a efeito pelo
empreendimento UHE Belo Monte”, frisa o juiz.
Em relação aos impactos sinérgicos entre o projeto Belo Monte e o projeto de mineração da
Belo Sun – chamado projeto Volta Grande –, a sentença aponta que, apesar de a empresa, o
estado do Pará e o Ibama alegarem que essa superposição de impactos não ocorrerá, “(…) os
fatos revelam o contrário, ou seja, o empreendimento será em local que já houve alteração
ambiental pelo empreendimento UHE Belo Monte e um novo empreendimento na mesma
circunvizinhança certamente repercutirá no trecho denominado trecho de vazão reduzida
[trecho do Xingu que terá 80% da água desviada para movimentar as turbinas da usina]”.
“É importante observar, ainda, que, em se tratando de Direito Ambiental, a tutela não se dirige
apenas a casos de ocorrência efetiva de dano. Pelo contrário, busca-se justamente proteger o
meio ambiente da iminência ou probabilidade de dano, evitando-se que venha a ocorrer, pois
o dano ambiental é, como regra, irreversível”, destaca o juiz federal.
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Processo 0001813-37.2014.4.01.3903
Íntegra da sentença
Íntegra da ação
Acompanhamento processual
Fonte: MPF

Balanço final de operação nacional indica desmate de 5.285 hectares

17/09/2018
A Operação Nacional Mata Atlântica
em Pé, que envolveu Ministérios
Públicos e órgãos ambientais de 15
estados, apresentou nesta segundafeira, 17 de setembro, seus resultados
finais. Foi confirmado o desmatamento
de 5.285 hectares de mata. Realizada
durante a semana de 10 a 14 de
setembro, a operação fiscalizou 517
propriedades previamente definidas a
partir de imagens de satélite. Foram
apreendidos 7.467 metros cúbicos de madeira (o equivalente a cerca de 870 caminhões
carregados) e emitidas multas no valor total de R$ 20.640.112,00.
O coordenador nacional da operação, o promotor de justiça Alexandre Gaio, ressaltou a
perfeita coordenação entre os diversos órgãos participantes: “Além dos dados muitos
significativos de fiscalização e de início do processo de responsabilização e recuperação
ambiental, é importante destacar que a operação nacional demonstrou uma atuação coesa,
forte e organizada dos Ministérios Públicos e sua articulação com o Ibama, as Polícias
Ambientais e os órgãos ambientais estaduais para a proteção do bioma Mata Atlântica”,
declarou.
A operação nacional ampliou a fiscalização para um nível sem precedentes, o que foi indicado
pelos dados finais da operação. A partir dela, explica o promotor, trata-se agora de dar
efetividade às ações de responsabilização e de recuperação das áreas degradas, que podem
levar décadas para se refazerem. “A efetividade da fiscalização é fundamental para coibir mais
desmatamentos”, defende Gaio.
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Importância da Mata – O bioma da Mata Atlântica está presente em 17 estados brasileiros e
cobre (em sua extensão original) cerca de 13% do território nacional, onde vivem
aproximadamente 140 milhões de pessoas, que dependem das múltiplas funções ambientais
da Mata Atlântica. Restam apenas cerca de 10% da mata original. Apesar disso, continuam
ocorrendo desmatamentos em toda a sua extensão. A Operação Nacional Mata Atlântica em
Pé teve por objetivo proteger e recuperar o bioma a partir da identificação das áreas
degradadas nos últimos anos e dos responsáveis pelas agressões, para cobrar a reparação dos
danos e outras medidas compensatórias. Participaram MPs, polícias ambientais e órgãos
públicos da área dos seguintes estados: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato
Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. Os trabalhos foram conduzidos e coordenados por
equipes formadas por representantes dos Ministérios Públicos, órgãos públicos ambientais e
polícias ambientais de cada estado participante, a partir da organização e planejamento
idealizados pelo Ministério Público do Paraná.
Fonte: MPPR

Fernando de Noronha: MPF é contra novas licenças para hospedagens
em desacordo com o plano de manejo
Objetivo é ampliar a proteção ao arquipélago para promover o equilíbrio socioambiental e a
sustentabilidade da Área de Proteção Ambiental
19/09/2018
O Ministério Público Federal (MPF) divulgou
nesta quarta-feira (19) nota técnica sobre a
expansão da ocupação humana e capacidade de
suporte para turismo em Fernando de Noronha
(PE). O estudo, produzido pela Câmara de Meio
Ambiente e Patrimônio Cultura (4CCR), defende
que sejam suspensas as emissões de licenças
ambientais e aprovação de novos projetos de
edificações, ampliação e ocupação de áreas
livres e meios de hospedagem na Área de
Proteção Ambiental (APA), que estejam em desconformidade com o plano de manejo. O
objetivo é garantir a proteção ao arquipélago, a fim de promover o equilíbrio socioambiental e
a sustentabilidade da APA.
A nota técnica destaca as características singulares de Fernando de Noronha. Cita, por
exemplo, a diversidade de seu bioma, a importância biológica, arqueológica e geológica da
ilha, além de destacar a existência de elementos histórico-culturais que merecem tratamento
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especial. Nesse contexto, sugere a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
com o objetivo de paralisar imediatamente a aprovação de projetos e emissão de novas
licenças ambientais. A proposta é que o TAC seja conduzido pelo Ministério Público Federal em
Pernambuco com a participação do ICMBio, da Agência Estadual de Meio Ambiente de
Pernambuco (CPRH) e da Autarquia Territorial do Distrito Estadual de Fernando de Noronha
(ATDFEN).
O documento pondera que o Ministério Público Federal não é terminantemente contra o
aumento de visitantes em Noronha. Ressalta, no entanto, que a ilha não tem infraestrutura
para comportar o aumento do fluxo de pessoas. Apenas no ano passado, Noronha recebeu
cerca de 95 mil visitantes, segundo o ICMBio. Esse número, em 2013, foi de 60 mil. Já as redes
de esgoto, tratamento de resíduos e água potável não receberam melhorias. Os custos dessa
sobrecarga refletem, entre outros pontos, em invasão de espécies exóticas, aumento da
impermeabilização do solo, contaminação de mananciais, perda da identidade cultural e até
mesmo insatisfação dos turistas.
Plano de manejo – O MPF entende que devem ser respeitadas as diretrizes do plano de
manejo da APA, como número limite de visitantes, regras de ocupação da zona urbana e
manutenção dos meios de hospedagem em Fernando de Noronha. Entre os órgãos da
administração pública que atuam diretamente na região, no entanto, há controvérsias sobre a
aplicação do plano. O estudo sugere que o TAC alinhe o posicionamento da CPRH e da ATDFEN
para que compartilhem com o ICMBio os dados e informações sobre processos de
licenciamento ambiental e projetos em trâmite.
A nota técnica recomenda punições nas esferas administrativa, cível e penal dos envolvidos
nos processos. Alerta ainda para a necessidade de responsabilização dos órgãos e agentes
públicos que assinaram a concessão de licenças ambientais de áreas livres em zona urbana e
meios de hospedagem em desacordo com o plano de manejo. E defende também o embargo
administrativo e a responsabilização civil e criminal de todos os proprietários, possuidores,
gestores e executores de obras em desacordo com o plano.
Além disso, a nota sugere que, com a celebração do TAC, o ICMBio analise, no prazo de 30
dias, a partir da assinatura do acordo, as informações sobre cada obra, levando em
consideração o plano de manejo e seu respectivo zoneamento. Caso os órgãos não concordem
com a celebração do acordo, o ICMBio e o MPF em Pernambuco podem propor uma ação civil
pública ambiental. Esta ação solicitaria, por exemplo, que CPRH e ATDEFN deixem de emitir
licenças, além de pedir a demolição de meios de hospedagens e construções irregulares em
áreas livres.
Íntegra da nota técnica
Fonte: MPF

38

MMA apresenta ações contra a desertificação
Ao reativar a Comissão Nacional de Combate à Desertificação, nesta quinta-feira em Brasília,
Ministério do Meio Ambiente fomenta reflexões sobre os impactos da mudança do clima no
Nordeste.
24/09/2018

Brasília – O Ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, deu posse, nesta quinta-feira (20/09),
aos novos membros da Comissão Nacional de Combate à Desertificação (CNCD), criada quando
o Brasil assumiu o compromisso de implementar o Plano de Ação das Nações Unidas para o
combate à desertificação, decorrente de compromissos assumidos perante a convenção da
ONU de Combate à Desertificação (UNCCD).
Edson Duarte destacou a importância da continuidade nesse processo de combate à
desertificação. “O semiárido não pode ter atenção apenas no período seco”, disse. “Estamos
criando as condições de transição por meio de um plano de trabalho, para que não haja
quebra de continuidade no que vem sendo feito”. Como exemplo, o ministro citou o projeto
de Unidades de Recuperação de Áreas Degradadas (Urad), que visa a manter o homem no
campo, restaurando a vida na Caatinga, por meio da recuperação de nascentes e
reflorestamento, e a capacidade produtiva.
O papel da comissão é implantar a política nacional, juntamente com demais políticas setoriais
do governo, e articular a política nacional para o combate à desertificação e mitigação dos
efeitos da seca. O próximo passo é o lançamento de edital para seleção de representantes da
sociedade civil na comissão.
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ESTUDOS
Com o objetivo de aprofundar o tema para os cerca de 40 integrantes da comissão, o MMA
convidou três especialistas. O primeiro deles, o pesquisador do INPE Carlos Nobre, falou sobre
os impactos da mudança do clima no Nordeste. “A situação no semiárido é muito preocupante
porque tivemos sete anos com chuvas abaixo da média histórica (2002 a 2009). O clima já está
mudando e a disponibilidade de água está diminuindo. Então, se nós não cumprirmos o
Acordo de Paris, como a parte que prevê a restauração da Caatinga, esse poderá ser o clima no
futuro. Mais para árido do que semiárido, com a maioria de dias secos e chuvas muito fortes e
esparsas que erodem o solo”, alertou.
Segundo Nobre, a gravidade da situação é mais uma razão para insistir na redução das
emissões globais. O estudo apresentado foi financiado pelo Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e será publicado em uma revista
internacional. O MMA poderá usar o estudo como subsídio científico ao Plano Nacional de
Adaptação à Mudança do Clima.
AÇÃO CONTINUADA
A palestra do assessor técnico do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), Antônio
Rocha Magalhães, abordou as respostas governamentais às secas e desertificação, sob três
pilares. “Primeiro, informação pelo Sistema de monitoramento e alerta precoce de desastres
naturais. Segundo, estudos sobre impactos e vulnerabilidades da seca. E o terceiro sobre
políticas públicas, onde gostaríamos de ver uma mudança crucial: a decisão sobre políticas
públicas não deve ser tomada durante episódios de seca, mas deve ser uma atividade
permanente”, destacou.
Já o diretor de Combate à Desertificação e Desenvolvimento Rural Sustentável do MMA,
Valdemar Rodrigues, apresentou o programa Unidades de Recuperação de Áreas Degradadas
(Urad), que usa a metodologia de neutralidade da degradação da terra (LDN) e da
implementação de tecnologias de adaptação para recuperar a vida no semiárido.
Além das unidades já instaladas em Sergipe, serão implementadas unidades na Bahia,
Maranhão e Piauí. Também estão previstas Urads na bacia do Rio Parnaíba. Já foi investido
mais de R$ 1 milhão em Sergipe, sendo o investimento total previsto, incluindo os demais
estados, de R$ 4,5 milhões.
Em Sergipe, nos municípios de Poço Redondo e Canindé de São Francisco, foram atendidas
comunidades dos assentamentos Florestan Fernandes, Flor da Serra e Quilombola Serra da
Guia. Entre os resultados, oito cursos de capacitação, para 254 pessoas, sobre boas práticas e
utilização de tecnologias sociais apropriadas; quatro nascentes recuperadas; 31 barragens base
zero (BBZ) construídas com o envolvimento das comunidades; 14 cordoamentos de pedras em
nível construídos; cinco barragens limpas e apropriadas para uso; cisternas para produção
construídas; 14 cisternas de consumo humano construídas e/ou reformadas; 65 unidades de
saneamento básico construídas, adaptadas e/ou reformadas; 56 fogões ecológicos construídos
e/ou reformados; 10,56 hectares com Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPFs); e 1,51
hectares com sistemas agroflorestais implementados.
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Aproximadamente 15% do território nacional, que abrangem 37 milhões de brasileiros, são
afetados pela desertificação. A área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados engloba
1.492 municípios em nove estados do Nordeste e em partes de Minas Gerais e do Espírito
Santo.
Fonte: MMA

Governo diferenciará desmatamento legal do ilegal
Portaria do MMA institui procedimento para identificar e calcular áreas de supressão de
vegetação autorizadas em conformidade com a lei florestal.
21/09/2018

Sobrevoo de equipe do Ibama na floresta Amazônica | Crédito: Vinícius Mendonça/Ibama

Brasília – Com foco nos compromissos brasileiros para o clima, o governo federal criou
mecanismo que permitirá a diferenciação entre o desmatamento ilegal e o legal. Publicada
nesta sexta-feira, Portaria do Ministério do Meio Ambiente (MMA) instituirá um procedimento
simplificado para calcular as áreas de supressão da vegetação, autorizadas em conformidade
com a lei florestal. Os dados serão compilados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
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A medida é inédita e tem o objetivo de dar transparência e unificar, por meio de sistemas
geridos pelo Ibama, as informações relativas à supressão da vegetação em todo o país.
Atualmente, esses dados estão dispersos em órgãos ambientais nas três esferas de governo e,
por isso, existem dificuldades na hora de diferenciar o desmate ilegal das supressões
autorizadas pelas entidades competentes.
A iniciativa contribuirá para a implementação dos compromissos brasileiros no contexto do
Acordo de Paris, um pacto mundial para conter a mudança do clima. Com a unificação dos
dados, o país poderá medir e reportar de maneira adequada o avanço relativo ao compromisso
de alcançar, na Amazônia brasileira, o desmatamento ilegal zero até 2030.
LIDERANÇA
Os dados também contribuirão para o compromisso de compensação, até 2030, das emissões
provenientes da supressão legal. “O aprimoramento das informações do setor florestal é
essencial para que o Brasil mantenha sua liderança em prol de um modelo de
desenvolvimento econômico de baixo carbono”, afirmou o diretor de Florestas e Combate ao
Desmatamento do MMA, Jair Schmitt.
A sistematização dessas informações beneficiará, ainda, o setor agropecuário por promover o
cumprimento de acordos setoriais que buscam desvincular o desmatamento de suas cadeias
produtivas. “A iniciativa visa promover a valorização de quem cumpre a legislação e contribui
para a conservação ambiental, abrindo caminhos para parcerias e incentivos”, explicou
Schmitt.
SAIBA MAIS
O Acordo de Paris foi concluído em dezembro de 2015 pelos 195 países que integram a
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês).
O pacto representa um esforço mundial para manter o aumento da temperatura média global
bem abaixo de 2°C em relação aos níveis pré-industriais e empreender esforços para chegar a
1,5°C.
Os compromissos nacionais para o setor florestal e outras áreas estão contidos na
Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil ao Acordo de Paris. Esse documento
indica as ações que o governo brasileiro pretende adotar para alcançar sua meta de reduzir
37% das emissões de gases de efeito estufa até 2025, com indicativo de cortar 43% até 2030,
ambos em comparação a 2005.
Entre as ações indicativas para alcançar a meta, estão:
- Zerar o desmatamento ilegal até 2030;
- Compensar as emissões de gases de efeito de estufa provenientes da supressão legal da
vegetação até 2030;
- Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030;
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- Alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz
energética em 2030.
Acesse a Portaria
Fonte: MMA
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PEÇAS PROCESSUAIS


Ação Civil Pública com antecipação de tutela – Abate de Jumentos – Itapetinga [Gean
Carlos Leão – Promotor de Justiça] <download> e respectiva Decisão Judicial – Autos
nº 0501602-37.2018.8.05.0126 [Alerson do Carmo Mendonça – Juiz de Direito]
<download>

PUBLICAÇÕES


Portaria nº 373 de 19 de Setembro de 2018 - Institui procedimento para
sistematização e aferição das informações sobre as áreas autorizadas de supressão
vegetativa de acordo com a Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil ao
Acordo de Paris <ver publicação>



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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JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA – DIREITO AMBIENTAL
SÚMULA N. 613
Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.
Primeira Seção, aprovada em 09/05/2018, DJe 14/05/2018 (Informativo n. 624).

RECURSOS REPETITIVOS – DIREITO AMBIENTAL
Processo: REsp 1.133.965-BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção por
unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018 (Tema 405)
Ramo do Direito: DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO AMBIENTAL
Tema: Poder de polícia. Apreensão de veículo utilizado no carregamento de madeira sem
autorização. Art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/1998. Art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/1999.
Liberação condicionada ao pagamento de multa. Inviabilidade. Liberação condicionada ao
oferecimento de defesa administrativa. Possibilidade. Fiel depositário na pessoa do
proprietário. Tema 405.
Destaque: O art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/1999 (redação original), quando permite
a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o
que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/1998; entretanto, não há ilegalidade quando o
referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do
proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada
defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo,
mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm),
observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação
estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.).
Informações do Inteiro Teor: Cinge-se a controvérsia a analisar a compatibilidade entre as
disposições da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais - LCA) e a redação original do
Decreto n. 3.179/1999. É que o § 4º do art. 25 da LCA determina, de forma peremptória, a
alienação dos instrumentos do crime (compreendidos em sentido lato), mas, a seu turno, a
legislação infralegal possibilita a liberação dos veículos e embarcações apreendidos pela prática
de infração administrativa ambiental mediante pagamento de multa ou oferecimento de
defesa. A redação original do art. 2º, § 6º, inc. VIII, primeira parte, do Decreto n. 3.179/1999,
que prevê a possibilidade do pagamento de multa, constitui verdadeira inovação no
ordenamento jurídico, destituída de qualquer base legal, o que afronta os incs. IV e VI do art.
84 da CR/88. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e
simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Especialmente em
situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa seria incabível o
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perdimento do bem. Para estes casos, é constitucional admitir que a apresentação de defesa
administrativa impeça a imediata alienação dos bens apreendidos, pois esta conclusão
necessariamente deve vir precedida da apreciação da demanda instaurada entre a
Administração e o infrator. E, neste sentido, por este interregno até a decisão, veículos e
embarcações ficariam depositados em nome do proprietário. Este recorte na ilegalidade do
Decreto n. 3.179/1999 (redação primeva) é tão importante que o superveniente Decreto n.
5.523/2005, o qual deu nova disciplina à matéria, acabou consagrando-a, de modo que "os
veículos e as embarcações utilizados na prática da infração, apreendidos pela autoridade
ambiental competente, poderão ser confiados a fiel depositário até a sua alienação". Além
disso, a aplicação da LCA deve observar as disposições do Código Penal e do Código de
Processo Penal (CPP). Segundo os arts. 118 e ss. do CPP, existem regras próprias, as quais
também guardam consonância com o dever de promover o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa. E estas regras, muito mais densas do que as da Lei n.
9.605/1998 e seus decretos, não permitem sob qualquer condição a alienação imediata de
veículos e embarcações utilizadas como instrumentos de crime. Este regramento também nada
dispõe sobre a possibilidade de deferimento da liberação do veículo ao proprietário que
assume sua guarda e conservação na condição de depositário fiel. Acontece que, ao contrário
da imediata restituição dos bens apreendidos ao proprietário ou sua alienação, a instituição da
liberação com ônus de depósito é perfeitamente compatível com as previsões dos arts. 118 e
ss. do CPP. Tem-se, aí, uma integração possível entre a norma do art. 25, § 4º, da LCA, na forma
como regulamentada pelo Decreto n. 3.179/1999 (na redação original e conforme o Decreto n.
5.523/2005), e o CPP. Por isto, pode ser plenamente aplicada a interpretação firmada nos casos
em que, além de infração administrativa, a conduta também pode ser enquadrada como crime
ambiental. Então, qualquer destino dado aos bens apreendidos, seja em razão de infração
administrativa, seja em razão de crime ambiental, deve ser precedido do devido processo legal.
No primeiro caso, evidente que haverá sumarização, na forma das regulamentações da Lei n.
9.605/1995; no segundo caso, do modo como previsto no CPP, sendo facultada, pela
peculiaridade do tipo penal (crime ambiental), as inflexões da LCA e decretos no que for
compatível (p. ex., a liberação ao proprietário com instituição do depósito em seu nome)
(Informativo n. 625).

DIREITO AMBIENTAL – CORTE ESPECIAL
Processo: APn 888-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 02/05/2018, DJe
10/05/2018
Ramo do Direito: DIREITO AMBIENTAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL
Tema: Crimes ambientais. Termo de ajustamento de conduta. Denúncia. Justa causa.
Recebimento.
Destaque: A assinatura do termo de ajustamento de conduta com órgão ambiental não impede
a instauração de ação penal.
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Informações do Inteiro Teor: As Turmas especializadas em matéria penal do STJ adotam a
orientação de que, em razão da independência das instâncias penal e administrativa, a
celebração de termo de ajustamento de conduta é incapaz de impedir a persecução penal,
repercutindo apenas, em hipótese de condenação, na dosimetria da pena. Nesse sentido: AgRg
no AREsp 984.920-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 31/08/2017 e HC
160.525-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/03/2013. Assim, "mostra-se irrelevante
o fato de o recorrente haver celebrado termo de ajustamento de conduta, [...] razão pela qual
o Parquet, dispondo de elementos mínimos para oferecer a denúncia, pode fazê-lo, ainda que
as condutas tenham sido objeto de acordo extrajudicial " (RHC 41.003-PI, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 03/02/2014). Desse modo, a assinatura do termo de ajustamento de conduta,
firmado entre denunciado e o Estado, representado pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, não impede a instauração da ação penal, pois não elide a tipicidade formal das
condutas imputadas ao acusado (Informativo n. 625).

DIREITO AMBIENTAL – TERCEIRA SEÇÃO
Processo: EREsp 1.417.279-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, julgado em
11/04/2018, DJe 20/04/2018
Ramo de Direito: DIREITO AMBIENTAL, DIREITO PENAL
Tema: Crime do art. 54 da Lei n. 9.605/1998. Natureza formal do delito. Realização de perícia.
Desnecessidade. Potencialidade de dano à saúde.
Destaque: O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza
formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da
conduta delitiva.
Informações de Inteiro Teor: Cinge-se a controvérsia a saber se é necessária a realização de
perícia técnica para a comprovação do dano efetivo à saúde humana no que tange à
caracterização de crime ambiental consubstanciado em causar poluição de qualquer natureza.
Quanto ao ponto, o acórdão embargado entendeu que "o delito previsto na primeira parte do
art. 54 da Lei n. 9.605/1998 exige prova do risco de dano, sendo insuficiente para configurar a
conduta delitiva a mera potencialidade de dano à saúde humana". Já para o acórdão
paradigma, "o delito previsto na primeira parte do artigo 54, da Lei n. 9.605/1998, possui
natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é suficiente
para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico e,
consequentemente, a realização de perícia" (AgRg no REsp 1.418.795-SC, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellize, Rel. para acórdão Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 7/8/2014). Deve
prevalecer o entendimento do acórdão paradigma e nos casos em que forem reconhecidas a
autoria e a materialidade da conduta descrita no art. 54, § 2º, V, da Lei n. 9.605/1998, a
potencialidade de dano à saúde humana é suficiente para configuração da conduta delitiva,
haja vista a natureza formal do crime, não se exigindo, portanto, a realização de perícia.
(Informativo n. 624).
*Consulte Informativos em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO – CEAMA
5ª Avenida, n° 750, Sala 101, CAB - Salvador, BA - Brasil - CEP 41.745-004
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