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EDITORIAL
Prezados Colegas,
O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem a satisfação de
apresentar a 6ª 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
Jacobina: Acordo prevê implementação de política de Educação
Ambiental para 2019
12/07/2018
O Município de Jacobina se comprometeu em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),
proposto pelo Ministério Público estadual, a adotar até o início do ano letivo de 2019 uma série
de medidas permanentes para implementar uma política municipal de Educação Ambiental.
Elaborado pelo promotor de Justiça Pablo Almeida, o Termo foi assinado hoje, dia 12, pelo
prefeito Luciano Pinheiro e pelo secretário municipal de Meio Ambiente Daniel Moura.
Entre as medidas previstas no acordo, estão a adoção de coleta seletiva em todas as
repartições públicas educacionais do município, encaminhando os resíduos desses locais à
cooperativa e/ou catadores de baixa renda; realização de campanhas de conscientização com
estudantes e pais de alunos sobre a importância da coleta seletiva, por meio de folhetos,
eventos escolares, propagandas em rádio e divulgação “porta a porta”, que sejam capazes de
explicar a forma de separar e acondicionar os resíduos recicláveis e informar os locais de
entrega voluntária; promoção de espaços de formação e capacitação para todos os
profissionais da educação da rede municipal de ensino; promoção de cursos, seminários e
eventos voltados à conscientização da população sobre a valorização do meio ambiente
natural, com ênfase para as Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco, Salitre e Itapicuru;
criação de grupo de trabalho, núcleo ou setor de Educação Ambiental para elaborar, de forma
participativa, o Programa Municipal de Educação Ambiental.
Fonte: MPBA – Cecom

Dados da FPI subsidiam elaboração de dossiê sobre uso de agrotóxicos
na Bahia
17/07/2018
Dados coletados durante as ações de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) realizadas na Bahia
serão utilizados na construção de um dossiê que apresentará o cenário da produção,
transporte, armazenamento e utilização dos agrotóxicos no estado. O documento está sendo
elaborado pelo Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos (FBCA) e deve ser
concluído até o próximo mês de setembro. “Ele será um importante instrumento de denúncia
dos impactos negativos causados por tais venenos na saúde humana, no meio ambiente e nos
alimentos”, registra a coordenadora do Fórum, promotora de Justiça Luciana Khoury, ao
destacar a sua preocupação com a possível aprovação do Projeto de Lei nº 6229/2002, que
tramita na Câmara dos Deputados e propõe alterações na lei que regulamenta o uso dos
agrotóxicos no Brasil.
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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. Uma audiência pública será realizada na Assembleia Legislativa da Bahia,
no próximo dia 1º de agosto, para discutir o PL. Já os dados até então coletados pela FPI estão
servindo de base para construção do dossiê, principalmente os diagnósticos elaborados por
profissionais da saúde e meio ambiente. Também são coletados para construção desses
diagnósticos informações de instituições que têm competência para a fiscalização e
monitoramento de agrotóxicos.
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, informa a
promotora de Justiça. De acordo com ela, dos 50 agrotóxicos mais utilizados Brasil, 22 já são
proibidos na Europa. O glifosato, por exemplo, é bastante usado no Brasil e acabou de ser
banido na França por conta do seu potencial carcinogênico. Na Bahia, complemente Khoury, “a
produção agrícola tem crescido bastante e consequentemente há um aumento no uso de
agrotóxicos. Por isso, é necessário termos mais informações a respeito dos impactos causados
na saúde e no meio ambiente.”
O Fórum Baiano foi criado em 2012 e tem na sua composição 38 entidades não
governamentais, poder público, universidades, dentre outros atores. Luciana Khoury é a atual
coordenadora do Fórum e foi reeleita na última sexta-feira, dia 13, para continuar a frente da
entidade no novo biênio. O técnico da Divisa, Ruy Muricy, foi eleito coordenador suplente e o
engenheiro agrônomo do Crea, João Bisco, como secretário-geral. O Fórum possui um plano de
ação que prevê a ampliação das informações para a população sobre os temas relacionados
aos agrotóxicos, das ações de proteção efetiva contra os males provocados pelo produto e
promoção da interiorização das discussões na temática.
Fonte: MPBA – Cecom

Município de Umburanas deve implantar educação ambiental
24/07/2018
A implementação e o fortalecimento de uma política pública ambiental foi o compromisso
firmado na última segunda-feira (23) entre a Prefeitura Municipal de Umburanas, município
localizado no norte do estado a 440 km de Salvador, e o Ministério Público da Bahia (MP-BA). O
objetivo do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é disseminar conhecimentos a respeito da
sustentabilidade e promover mudanças no estilo de vida da comunidade.
O TAC foi proposto pelo promotor de Justiça regional ambiental de Jacobina, Pablo Cordeiro de
Almeida, e assinado pelo prefeito de Umburanas, Roberto Bruno. Dentre os compromissos
firmados estão o planejamento e a execução de políticas públicas municipais de
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conscientização da sociedade sobre a preservação do meio ambiente e a elaboração de projeto
pedagógico para implementar a educação ambiental nas escolas municipais. Os conflitos e
problemas locais relacionados ao ecossistema, como a proteção da região conhecida como
Boqueirão da Onça, patrimônio geológico e ambiental do semiárido baiano, deverão ser
discutidos durante o processo de educação ambiental. O esforço de conscientização também
envolverá questões relacionadas à valorização do meio ambiente natural, cultural e do trabalho
com foco na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. A capacitação profissional de professores
e servidores públicos e a promoção de atividades e campanhas que orientem o
desenvolvimento sustentável são ações que devem começar a ser implementadas em caráter
permanente a partir de 2019.
A adoção de coleta seletiva em todas as escolas públicas de Umburanas também faz parte do
compromisso estabelecido entre o MP-BA e a Prefeitura do município. As campanhas de coleta
seletiva se estenderão aos pais dos alunos através de propagandas em rádio, folhetos e
eventos, que explicarão a forma de separar e guardar os resíduos recicláveis, além de divulgar
os locais de entrega voluntária. Os resíduos serão encaminhados à cooperativa de catadores de
baixa renda.
O MP-BA vai acompanhar semestralmente o cumprimento do que foi estabelecido no termo
através de relatórios e documentos enviados pelo município. O eventual descumprimento das
cláusulas assumidas no TAC implicará na aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00, que
será destinada a entidades que desenvolvem ações ligadas à educação ambiental. Durante as
discussões do TAC, o município de Umburanas realizou a Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio
Ambiente, entre os dias 09 e 13 de abril de 2018, com a participação de nove escolas
municipais e alunos do 6o ao 9o ano. A escola municipal “João Cursino Ribeiro” habilitou o
projeto “Cuidando das águas do Rio Murim” para a Conferência Estadual realizada em Salvador
no período de 28 a 30 de maio de 2018.
* Estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Aline D'Eça -MTB/BA 2594
Fonte: MPBA – Cecom

Agrotóxicos, saúde e segurança no trabalho rural e urbano são discutidos
em curso promovido pelo MP e Fundacentro
30/07/2018
O tráfico de animais silvestres, a utilização de agrotóxicos e fatores de risco no ambiente de
trabalho foram discutidos no curso 'Segurança, Saúde e Meio Ambiente no Trabalho Rural e
Urbano no Território do Recôncavo Sul', promovido nos últimos dias 24, 25 e 26 de julho no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) do campus de Santo
Antônio de Jesus. O evento foi promovido pela Promotoria Regional Ambiental do Recôncavo
Sul, em parceria com a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho (Fundacentro), e contou com a participação de representantes do Ministério Público
7

do Trabalho, do Corpo de Bombeiros e do Ministério do Trabalho. Participaram do curso 75
profissionais, dentre eles comerciantes locais, membros de sindicatos, técnicos de segurança
do trabalho e servidores dos municípios de Santo Antônio de Jesus, Dom Macedo Costa e
Varzedo.
As questões ambientais da região, como a destruição de nascentes de rios, o tráfico de animais
e a utilização de agrotóxicos, foram abordadas em palestra proferida pelo promotor de Justiça
Julimar Barreto. O coordenador do setor agrícola da Fundacentro Bahia/Sergipe, Armando
Xavier, afirmou que o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos e permite, inclusive,
a comercialização de produtos que são proibidos em outros países. No curso, também foram
divulgadas técnicas para solucionar transtornos enfrentados pelos profissionais participantes.
Representante da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater),
o técnico Daniel Dourado ensinou uma fórmula simples, e que pode ser feita em casa, para
combater pragas como formigas e a “mosca negra”, que vêm destruindo a produção de citrus
na região.
Parceria
No encerramento do curso, todos os participantes visitaram uma casa de farinha no município
de Dom Macedo Costa para conhecer todo o processo produtivo dessa cultura e identificar
fatores de risco no ambiente para a saúde do trabalhador. Para eliminar a poluição dos rios e
lençóis freáticos causada pelo descarte incorreto da água de manipueira, a água que é extraída
da mandioca prensada, foi firmada no evento uma parceria entre o prefeito de Dom Macedo
Costa, Egnaldo Piton, e o promotor Julimar Barreto. O início do projeto será consolidado em
uma audiência pública com todos os interessados e participantes das etapas de produção de
mandioca.
* Estagiária de Jornalismo com supervisão de George Brito (DRT-BA 2927)
Fonte: MPBA - Cecom

“PL do Veneno” é discutido em audiência pública no MP nesta quarta
(1º)
Evento foi transferido para a sede da Instituição após o incêndio na Alba
31/07/2018
Com o objetivo de discutir estratégias para barrar o Projeto de Lei 6299/02, será realizada
amanhã, dia 1º, a audiência pública ‘O PL do Veneno e o Desmonte da Legislação de
Agrotóxicos’. Conhecido como ‘PL do veneno’, o projeto pretende estabelecer nova
regulamentação para a produção, registro, uso, armazenamento e descarte de agrotóxicos no
Brasil. O PL também propõe alterar o termo 'agrotóxico' para 'defensivo fitossanitário', o que
deve facilitar o registro de produtos compostos por substâncias consideradas cancerígenas
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pelos órgãos reguladores. O evento acontece às 14h no Ministério Público estadual, no CAB. A
audiência seria realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), mas foi transferida para o
MP devido ao incêndio que atingiu o prédio da Alba no último sábado (28).
De acordo com a promotora de Justiça Luciana Khoury, coordenadora do Fórum Baiano de
Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, no evento serão articuladas medidas para
enfrentamento do tema. "É muito importante termos a participação da sociedade civil, das
universidades, dos órgãos públicos, para que possam ter contato com mais informações sobre
o PL do Veneno", afirma.
Comenda
No mesmo dia da audiência pública, a promotora receberá a comenda Dois de Julho,
condecoração mais importante da Alba, entregue a baianos com contribuições relevantes ao
Estado. Luciana Khoury tem como trabalho de maior destaque o programa Fiscalização
Preventiva Integrada (FPI). A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Marcelino Galo
(PT), aprovada no legislativo estadual e será entregue às 10h no MP-BA.
* Com informações da jornalista Nilma Gonçalves (DRT-BA 2450)
Fonte: MPBA - Cecom
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS
Ministra mantém suspensa lei de município baiano que cria empresa de
água e saneamento básico
03/07/2018
A presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministra Cármen Lúcia,
manteve decisão do Tribunal de
Justiça da Bahia (TJ-BA) que afastou
os efeitos da Lei 656/2017 do
Município de Mata de São João (BA),
que cria empresa municipal de água e
saneamento básico. Ao indeferir o
pedido de Suspensão de Liminar (SL)
1143, a ministra não verificou o
requisito de risco de grave lesão à ordem pública que autorizaria a suspensão da decisão
questionada.
De acordo com os autos, a lei local foi suspensa por liminar deferida pelo desembargadorrelator de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no TJ-BA. O fundamento da decisão foi
a não observância, na edição da lei, dos limites formais e materiais previstos na Constituição
estadual, por tratar de questões que afetam diretamente interesses dos demais municípios que
compõem a Região Metropolitana de Salvador, da qual Mata de São João faz parte.
Na SL 1143, o município alegou, no entanto, que a edição da lei se deu no exercício da
autonomia municipal, em atendimento às manifestações da população sobre a baixa qualidade
do serviço público de fornecimento de água potável pela Empresa Baiana de Águas e
Saneamento. O imediato cumprimento da decisão do tribunal local, segundo a Prefeitura,
poderia implicar risco de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, a irreversibilidade
do provimento por conta da interrupção do serviço de fornecimento de água.
Decisão
Para a ministra Cármen Lúcia, o município não demonstrou como a suspensão da lei municipal
implicaria a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à economia e segurança públicas.
Segundo explicou a presidente do STF, a suspensão da decisão do TJ-BA autorizaria a
implantação da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Mata de São João (EMAS)
quando ainda está pendente de julgamento o mérito da ação direta de inconstitucionalidade
pelo tribunal estadual, que pode vir a confirmar o entendimento assentado na liminar.
A ministra ressaltou que a autorização precária de funcionamento de empresa municipal cujos
custos iniciais são elevados e seriam suportados por toda a população de Mata de São João é
fator inegável de insegurança jurídica e que a incerteza de validade dos atos que poderão ser
praticados impedem o atendimento do pedido. “Não se discute a precariedade e a
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inadequação da questionada qualidade dos serviços prestados pela Empresa Baiana de Águas e
Saneamento - Embasa, mas tão somente a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à
economia e à segurança públicas decorrentes da decisão questionada”, concluiu.
SP/AD
Fonte: STF

Projetos inovadores do MP brasileiro são apresentados durante evento
promovido pelo CNMP na Bahia
05/07/2018
Membros e servidores do Ministério
Público Brasileiro de 24 estados e
ramos do Ministério Público da União
(MPU) apresentaram nestas quarta e
quinta-feiras, 4 e 5 de julho, um total
de 26 projetos desenvolvidos em todo
o Brasil pelas unidades meio
(estruturantes) e finalística (execução)
que foram considerados inovadores e
bem-sucedidos. É a “I Mostra de
Projetos do Ministério Público
Brasileiro”, cujo tema é “Inovação e Resultados”. O evento, realizado pela Comissão de
Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público (CPE/CNMP), aconteceu
na sede do MP baiano, em Salvador, no Centro Administrativo da Bahia.
Na abertura da mostra, a procuradora-geral de Justiça do MP da Bahia, Ediene Lousado,
destacou a importância do evento. “O que nos mostra para a sociedade não é mais a tribuna
do júri. Tem feito a diferença a atuação do MP por meio de projetos que valorizam a
interatividade, com método, metas e planejamento, com resultados em Direitos Humanos,
Meio Ambiente, Criminal, em todas as áreas de atuação. Boas práticas são sempre bem-vindas
para compartilharmos aprendizados. Precisamos economizar tempo e dinheiro na prestação de
serviço à sociedade”, afirmou.
Os discursos dos conselheiros do CNMP Sebastião Caixeta, presidente da CPE, e Sílvio Roberto
de Amorim Júnior também enfatizaram a riqueza e a utilidade do compartilhamento das
práticas exitosas dentro do MP. “Já tínhamos criado o banco nacional de projetos e
precisávamos avançar na disseminação e replicação dessas boas práticas. A realização dessa
mostra, aqui em Salvador, inaugura uma forma de disseminar e replicar, para promover o
retorno à sociedade dos serviços prestados”, disse Caixeta. “Para cumprir sua missão
constitucional, o CNMP busca uma interlocução permanente com cada órgão do MP”,
complementou Amorim.
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Entre os projetos selecionados para a mostra está o Plano de Gestão do CNMP, ferramenta de
planejamento das ações a serem realizadas pelo órgão durante o ano. A iniciativa foi
apresentada pelo secretário-geral adjunto, Roberto Versiani.
Também participaram da mesa de abertura o procurador-geral de Justiça do MP de Mato
Grosso, Mauro Benedito Pouso Curvo; procurador-geral Adjunto Administrativo e Institucional
do Estado do Acre, Oswaldo D'Albuquerque Lima Neto; a vice-procuradora-chefe Institucional
Séfora Graciana Cerqueira Char, representando o procurador-chefe do Ministério Público do
Trabalho na Bahia, Luís Carlos Gomes Carneiro Filho; o procurador de Justiça Militar na Bahia,
Alexandre José de Barros Leal Saraiva; o coordenador de Gestão Estratégia do MPBA, Fábio
Velloso; e o coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), José
Renato Oliva de Mattos.
Foto: Guilherme Weber / Rodtag Fotografias
Com informações da Cecom do MP/BA.
Fonte: CNMP

Ministro rejeita trâmite de ADPF contra normas urbanísticas de Recife
(PE)
06/07/2018
O ministro Edson Fachin, do Supremo
Tribunal Federal (STF), indeferiu a
petição inicial da Arguição de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental (ADPF) 481, na qual a
Procuradoria-Geral República (PGR)
questionava leis do Município de
Recife (PE) que dispõem sobre
normas urbanísticas. Em sua decisão,
o relator apontou inobservância ao
princípio da subsidiariedade, já que há outros meios processuais cabíveis no Judiciário estadual
aptos a sanar a lesividade apontada pela PGR.
A ADPF impugnou dispositivos da Lei 17.511/2008 (que dispôs sobre o Plano Diretor
Reformulado do Recife) e da Lei 16.719/2001 (conhecida como “Lei dos Doze Bairros”),
invocando violação aos artigos 225, 182 (parágrafos 1º e 2º) e 5º (caput e inciso XXIII), da
Constituição Federal, e aos princípios da vedação de retrocesso social e da proporcionalidade.
Também foi apontada a inconstitucionalidade formal dos dispositivos.
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Na ação, a PGR argumentou que não pode haver direito adquirido de construir com base em
parâmetros legislativos anteriores, e afirma que, por conta dos dispositivos impugnados, “o
direito a edificar será examinado à luz da legislação que vigorava na época do protocolo do
projeto no poder público, independentemente de legislação superveniente que disponha em
sentido contrário”.
Princípio da subsidiariedade
De acordo com o ministro Fachin, a ADPF não tem condições de ser conhecida. Isso porque a
Lei 9.882/99 (que dispõe sobre o rito da arguição de descumprimento de preceito fundamental)
indicou, como um dos requisitos de cabimento da ação, o princípio da subsidiariedade.
“Conforme entendimento iterativo desta Corte, meio eficaz de sanar a lesão é aquele apto a
solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata, devendo o
Tribunal sempre examinar eventual cabimento das demais ações de controle concentrado no
contexto da ordem constitucional global”, explicou Fachin.
Segundo o ministro, no caso em questão, verifica-se que há na Constituição do Estado de
Pernambuco, no capítulo destinado ao meio ambiente e em outros pontos que dispõem sobre
política urbana e desenvolvimento urbano, normas com conteúdo semelhante aos artigos da
Constituição Federal tidos por violados, permitindo qualificá-los como paradigmas de
confronto para fins de instauração, perante o Tribunal de Justiça local (TJ-PE), do processo
objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade.
“Existe, portanto, no âmbito do Estado de Pernambuco, instrumento processual eficaz por
meio do qual é possível declarar a inconstitucionalidade de lei municipal, retirando-a do
ordenamento jurídico com efeito ex tunc, eficácia contra todos e efeito vinculante. Ou seja,
resta assentado o cabimento, em tese, de ação direta de inconstitucionalidade estadual na
hipótese dos autos, revelando-se a possibilidade de resolução da controvérsia constitucional de
forma ampla, geral e imediata”, concluiu Fachin.
VP/AD
Fonte: STJ

ADPF questiona lei municipal que proíbe pulverização aérea de
agrotóxicos
17/07/2018

O Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) ajuizou no Supremo Tribunal
Federal (STF) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 529), com pedido
de medida liminar, para questionar a Lei 1.649/2017, do Município de Boa Esperança (ES), que
proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos na localidade. Segundo a entidade, a lei invade
competência da União para regular a matéria.
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O Sindag lembra que a aviação agrícola é regulada pelo Decreto-Lei 917/1969 e pelo Decreto
86.765/1981, que disciplinam a atividade, autorizando o seu funcionamento dentro de
determinadas condições. As normas preveem que cabe ao Ministério da Agricultura propor a
política para emprego da aviação agrícola, supervisionar e fiscalizar as suas atividades.
“Exercendo seu poder, a União já editou normas que versam sobre a proteção ao meio
ambiente e a atividade de aviação agrícola”, sustenta.
Além de contrariar as normas federais sobre o tema, o sindicato alega que a lei municipal
contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do valor social do
trabalho e da livre iniciativa, além de ofender o direito constitucional ao trabalho e os
princípios gerais da atividade econômica.
Ainda segundo a entidade, a lei fere os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, uma
vez que o uso dos defensivos agroquímicos é feito de acordo com as diretrizes e exigências dos
órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura. O
relator da ação é o ministro Gilmar Mendes.
MB/AD
Fonte: STJ

Brasil reconhece sítios para extinção zero
Portaria do MMA formaliza reconhecimento de áreas que abrigam espécies classificadas como
em perigo ou criticamente em perigo.
17/07/2018
Brasília (17/07/2018) - Os Sítios da Aliança Brasileira para Extinção Zero, chamados de Sítios
BAZE (sigla em inglês), foram reconhecidos pela Portaria nº 287, do Ministério do Meio
Ambiente (MMA). O dispositivo reconhece as áreas que abrigam os últimos refúgios de
espécies ameaçadas de extinção, nas categorias "em perigo" ou "criticamente em perigo", e
cuja distribuição geográfica seja restrita a um ou poucos locais muito próximos entre si.
O objetivo é auxiliar no direcionamento de políticas públicas e esforços de conservação para
essas áreas, frente ao risco iminente de extinção das espécies. O próximo passo será a
publicação do mapa de Sítios BAZE, atualizado em 2017 a partir da Lista Oficial de Espécies da
Fauna e Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. Entre elas, está o entufado baiano (Merulaxis
stresemanni), classificado como criticamente em perigo.
A Portaria internaliza essa estratégia de conservação na legislação do País e fortalece, assim, a
Aliança Brasileira para Extinção Zero, iniciada em 2006 e inspirada em uma iniciativa global
criada seis anos antes, a Aliança para Extinção Zero (AZE). A AZE reúne instituições que
identificam e protegem os últimos refúgios de espécies ameaçadas e subsidia o
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estabelecimento de estratégias e políticas de conservação da biodiversidade em diversos
países.
METAS
A iniciativa contribui para o alcance das Metas de Aichi da Convenção sobre Diversidade
Biológica (CDB), em especial as de número 11, voltada para a conservação de áreas de
particular importância para a biodiversidade, e de número 12, com foco em evitar a extinção
de espécies. Essas metas foram definidas em nível global, no âmbito da CDB, e devem ser
atingidas até 2020.
O Brasil também tem conduzido discussão com outros países megadiversos, em busca do
reconhecimento dos esforços da Aliança para Extinção Zero como ferramenta para acelerar o
cumprimento das Metas de Aichi. No início do mês, em Montreal, a delegação brasileira
conseguiu que a iniciativa fosse incluída na recomendação que será apreciada pelas nações
signatárias da CDB na próxima Conferência das Partes, a COP 14, que ocorrerá em novembro,
no Egito.
Fonte: MMA

Projeto do MPF recebe artigos científicos sobre qualidade da água
Trabalhos para o projeto Conexão Água do MPF poderão ser enviados por e-mail até o dia 30
de agosto
18/07/2018
Edição especial do Boletim das Águas do Projeto Conexão Água recebe artigos científicos sobre
os temas do Fórum Mundial da Água realizado no Brasil, em março de 2018, relacionados a
águas e ecossistemas, águas e finanças sustentáveis, águas e gestão integrada, águas,
informação e participação, dentre outros. Os textos poderão ser enviados para o e-mail PRR3ce-boletimdasaguas@mpf.mp.br até o dia 30 de agosto de 2018.
O Conexão Água, projeto do Ministério Público Federal (MPF) tem como um de seus objetivos
o de reunir em seu Portal informações estratégicas para a efetividade de metas de qualidade
nas bacias hidrográficas brasileiras.
Os artigos aprovados pelo Conselho Editorial do Boletim integrarão esta edição especial do 8º
Fórum Mundial da Água e serão publicados em meio eletrônico. Os textos não precisam ser
inéditos e as normas de publicação encontram-se aqui.
Além de artigos científicos, o Boletim das Águas do Projeto Conexão Água também conta com
uma seção de peças processuais, estudos, resenhas, notas técnicas, cópias de iniciais de ações
judiciais, recomendações, relatórios conclusivos, cartas de eventos, atas e outros documentos.
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Essa é uma oportunidade de os interessados contribuírem com a disseminação e
aperfeiçoamento de conhecimentos relacionados ao tema. O projeto Conexão Água tem o
objetivo de reunir informações de várias áreas científicas e de diversos setores sobre qualidade
das águas, recursos hídricos, saneamento e outros temas correlatos, contribuindo com a
transparência das informações e, eventualmente, auxiliando na tomada de decisões
ambientais.
Boletim das Águas - O Boletim das Águas é um periódico digital disponível no portal Conexão
Água (clique aqui para acessá-lo). Foi lançado o periódico no início de 2016, possui Conselho
Editorial qualificado e normas de publicação e procedimentos definidos voltados aos objetivos
do Projeto Conexão, ao reunir diversos estudos técnicos, artigos científicos, entrevistas e peças
processuais sobre recursos hídricos, em especial, nos temas ligados a saneamento, gestão
integrada e monitoramento da qualidade da água. Autores gabaritados com atuação ligada a
águas vêm contribuindo com o Boletim, incentivando a conscientização pública para a
importância da água para a vida no planeta.
Conexão Água – O Conexão Água é uma evolução do Projeto Qualidade da Água, ambos
patrocinados pela 4ª Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF, que trata de
temas relacionados à defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural. Desde que foi
iniciado, em 2015, o projeto Qualidade da Água reuniu colaboradores de diversas áreas do
conhecimento, como acadêmicos, gestores de recursos hídricos, gestores públicos e privados,
membros de Ministérios Públicos federal e estaduais, ONGs e outros segmentos públicos e
privados, com o intuito de avaliar e cooperar de forma estratégica e transparente para a
elaboração e implementação das metas de qualidade nas bacias hidrográficas brasileiras, com
participação da sociedade. Ao longo desse período, os projetos Qualidade da Água e Conexão
Água, por meio de metodologia de constantes reuniões técnicas participativas, levantaram
diversas informações de diferentes áreas e níveis, de ordem institucional e científica, sobre
gestão de riscos e governança, formando consistente material baseado em pautas, atas,
relatórios e documentos divulgados por validação por uma Comissão Consultiva do Projeto,
que ajudam a compreender quais são os principais desafios e quais os adequados mecanismos
de como a sociedade pode colaborar efetivamente para a melhoria da qualidade da água e
para a transparência na gestão hídrica de forma integrada com a gestão do meio ambiente e da
saúde.
O Conexão Água reúne em seu portal todo esse trabalho articulado e em sinergia, tornando-o
disponível em um único espaço virtual. São documentos, artigos científicos, pareceres,
decisões judiciais, mapas interativos, pesquisas, tutoriais, relatórios, links para dados de
monitoramento oficiais e outros dados que permitem que a sociedade tenha em mãos
parâmetros confiáveis para o controle da qualidade das águas e possa diagnosticar os desafios
para melhor colaborar com iniciativas, soluções e alternativas inovadoras.
Fonte: MPF
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SNUC completa 18 anos de criação
Conquista da sociedade, Sistema Nacional de Unidades de Conservação aprimorou a gestão das
áreas naturais protegidas.
19/07/2018
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) completou 18 anos de
criação nesta quarta-feira (18). Elaborada com a participação da sociedade, a iniciativa
estabeleceu novas diretrizes que contribuíram para organizar as unidades de conservação
(UCs), melhorar o processo de gestão e facilitar a criação de novas áreas naturais protegidas no
Brasil.
Já nos 18 anos após a criação do SNUC – de 2000, ano de sanção da Lei 9.985/2000, que
oficializou o sistema, para cá –, foram criadas 151 UCs federais, acrescentando 134 milhões de
hectares, ou seja, mais de três vezes o que foi feito nos 62 anos antes da existência da lei.
Atualmente, o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (Cnuc) registra 335 UCs federais,
908 UCs estaduais e 295 UCs municipais, além de 663 reservas particulares do patrimônio
natural (RPPN), que são as unidades criadas por iniciativa dos proprietários de terra. Portanto,
o Snuc abrange, hoje, 2.201 unidades de conservação.
Juntas, elas totalizam 2.498.195 km2 e representam 18% do território continental e 26% da
área marinha (considerando mar territorial e zona econômica exclusiva). É, sem dúvida, um dos
maiores sistemas de unidades de conservação do mundo.

Mas os avanços do SNUC não foram só quantitativos. A criação do sistema propiciou um salto
de qualidade no processo de gestão. Deu abragência nacional, com atribuições nas esferas
federal, estadual e municipal, e unificou os critérios para a criação das UCs, organizando-as por
grupos – Proteção Integral e Uso Sustentável – e categorias, antes dispersas e desarticuladas.
As UCs de Proteção Integral têm o objetivo básico de preservar a natureza, admitindo apenas o
uso indireto dos seus recursos naturais, que não envolva consumo, coleta, dano ou destruição
destes recursos. São elas: Parque Nacional, Estação Ecológica, Reserva Biológica, Monumento
Natural e Refúgio de Vida Silvestre.
Já as unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável têm o objetivo de compatibilizar a
conservação da natureza e seu uso sustentável, inclusive, permitindo a presença humana,
desde que não afete o equilíbrio ecológico. São elas: Área de Proteção Ambiental, Área de
Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna,
Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural, as RPPNs.
O SNUC estabeleceu ainda a obrigatoriedade das consultas públicas para criação das UCs para a
maioria das categorias – democratizando o processo ao permitir a expressão de todos os
setores interessados – e confirmou importantes instrumentos de gestão, como plano de
manejo, conselhos consultivo ou deliberativo (fórum de participação da sociedade na gestão
das UCs), zona de amortecimento e corredores ecológicos, entre outros.
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No grupo de Proteção Integral, estão cadastradas 150 UCs federais (503.571 Km²), 369 UCs
estaduais (159.077 Km²) e 179 UCs municipais (1.068 Km²). No de Uso Sustentável, estão 848
UCs federais (1.216.348 Km²), sendo 663 RPPNs; 539 UCs estaduais (607.613 Km²), entre elas
224 RPPNs; 116 UCs municipais (57.240 Km²), incluindo uma RPPN. Na área marinha, 73 UCs
são de proteção integral, correspondendo a 3,3% da área total e 104 são de uso sustentável,
correspondendo a 23,1% da área total.
Além de garantir a proteção da rica biodiversidade brasileira, isso permite que o Brasil busque
o cumprimento de importantes compromissos assumidos em nível internacional, como a Meta
11 da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), que prevê a proteção de 17% para todos os
biomas, 10% para os ecossistemas marinhos e 30% para a Amazônia.
Ascom ICMBio com informações da Ascom MMA
Fonte: ICMBio

Organização internacional entrega ao MPF estudo sobre impacto dos
agrotóxicos na saúde de brasileiros
Levantamento feito pela Human Rights Watch foi publicado nesta sexta-feira (20) e é intitulado
“Você não quer mais respirar veneno”
20/07/2018
O Ministério Público Federal (MPF) recebeu na terça-feira (17) integrantes da organização
internacional Human Rights Watch (HRW), para apresentação prévia de estudo publicado nesta
sexta (20) sobre as falhas do Brasil na proteção de comunidades rurais expostas à dispersão de
agrotóxicos. Os pesquisadores foram recebidos pelo vice-procurador-geral da República,
Luciano Mariz Maia, pela procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, pela
integrante da Câmara de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, Eliana Torely, e pelo
secretário executivo da Câmara de Meio Ambiente, Daniel Azeredo. No encontro, os
pesquisadores adiantaram aos membros do MPF o conteúdo do relatório, intitulado “Você não
quer mais respirar veneno”.
A pesquisa da HRW identificou casos de intoxicação aguda causados pela exposição à dispersão
de agrotóxicos em comunidades rurais e tradicionais, como indígenas e quilombolas. O estudo
apresentou, em sua conclusão, recomendações a diversas autoridades brasileiras dos poderes
Executivo e Legislativo, assim como aos ministérios públicos Federal e Estadual. Na reunião, os
membros do MPF detalharam para os especialistas a atuação do órgão na temática. “É
essencial darmos continuidade ao diálogo no intuito de apresentarmos respostas sistêmicas à
sociedade brasileira. Precisamos atuar para assegurar a preservação do meio ambiente e da
saúde”, pontuou o vice-procurador-geral, Luciano Mariz Maia.
Assim como o MPF já havia detectado, a HRW identificou que o Brasil tem falhado na proteção
a comunidades rurais e tradicionais expostas à dispersão de agrotóxicos. No entendimento dos
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pesquisadores, o país precisa urgentemente adotar medidas para limitar a exposição de
agrotóxicos prejudiciais à saúde humana. A começar por um estudo detalhado e imediato
sobre impactos do atual tratamento dispensado aos agrotóxicos. “Até concluir esse estudo, o
Brasil deve suspender a pulverização aérea de agrotóxicos, além de impor e assegurar uma
proibição imediata à pulverização terrestre próxima a locais sensíveis”, sugere Richard
Pearshouse, diretor da HRW e responsável pela pesquisa.
De julho de 2017 a abril de 2018, Richard e outros pesquisadores entrevistaram 73 pessoas
afetadas pela deriva de agrotóxicos em sete locais nas cinco regiões brasileiras – incluindo
comunidades rurais, indígenas, quilombolas e escolas rurais.
Meio ambiente – Enquanto o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proíbe a
pulverização aérea a menos de 500 metros de locais habitados, na prática, esta zona de
segurança é frequentemente ignorada. O MPF acompanha o tema – por meio do Grupo de
Trabalho Agrotóxicos e Transgênicos, da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural
(4CCR) – e encaminhou recomendação à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) solicitando
um cronograma de ações para a implementação de sistema de monitoramento eletrônico das
aeronaves agrícolas que pulverizam agrotóxicos.
A ausência do monitoramento impede a fiscalização do cumprimento das regras estabelecidas
para este tipo de aeronave. Secretário executivo da 4CCR, o procurador da República Daniel
Azeredo lamentou a resistência da Anac em implementar a tecnologia, mas destacou que
houve avanços, apesar da resistência interna. “A ausência de sistemas de monitoramento
fragiliza a identificação de responsáveis por danos a terceiros e ao meio ambiente”, pontuou
Azeredo.
Comunidades tradicionais – O relatório documenta casos de intoxicação aguda principalmente
em comunidades rurais, indígenas e quilombolas. Os sintomas geralmente incluem sudorese,
frequência cardíaca elevada e vômitos, além de náusea, dor de cabeça e tontura. A
coordenadora em exercício da Câmara de Comunidades Tradicionais do MPF (6CCR),
procuradora regional da República Eliana Peres Torelly, solicitou que os casos identificados pela
pesquisa sejam encaminhados ao Ministério Público para as providências cabíveis. Lembrou, no
entanto, que muitos casos detalhados pela pesquisa já são alvo de atuação e destacou a
importância de apresentar uma resposta sistêmica à sociedade brasileira.
Apesar de o relatório apresentar casos de intoxicação aguda, a exposição continuada a
agrotóxicos também é uma séria preocupação de saúde pública. “A exposição repetida a doses
baixas por um período prolongado está associada à infertilidade, a impactos negativos no
desenvolvimento fetal, ao câncer a outros efeitos graves à saúde”, afirma o Richard. O estudo
traz ainda casos de defensores do meio ambiente e das comunidades tradicionais que são
ameaçados por fazendeiros e têm medo de se mobilizarem contra os impactos dos agrotóxicos
à saúde do Brasil rural.
Íntegra do relatório da Human Rights Watch
Fonte: MPF
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PEÇAS PROCESSUAIS


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



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



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



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

PUBLICAÇÕES


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



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



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



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



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

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

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

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

____________
¹ adquiridos pelo CEAMA em 2018.
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