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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este documento apresenta o tratamento dado às questões ambientais no Projeto de 
Combate à Pobreza Rural, localmente conhecido como Projeto Produzir, no contexto 
do Programa Integrado de Desenvolvimento do Estado da Bahia. Este trabalho foi 
preparado pela equipe técnica da CAR com a assistência da equipe do Banco 
Mundial.  
 
As atividades a serem desenvolvidas no âmbito do Projeto PRODUZIR III 
representam a continuidade daquelas que já vêm sendo aplicadas na implementação 
do PRODUZIR III desde as fases anteriores.  
 
No caso das questões ambientais estão incorporados novos desenvolvimentos e 
atividades, derivadas (i) da legislação ambiental mais recente do Estado da Bahia, (ii) 
do estudo conduzido pelo Banco Mundial,  “Revisão Temática – Projetos de Infra-
estrutura Rural no Brasil – Banco Mundial” (QAT 2002 Thematic Review) e (iii) dos 
resultados da missão de revisão de meio termo do Banco Mundial, realizada em 
novembro de 2007.  
 
Do ponto de vista ambiental, o Projeto PRODUZIR III pertence à Categoria B, ou 
seja, os impactos ambientais potenciais sobre populações humanas ou áreas 
ecologicamente importantes são considerados moderados. Neste contexto, e a 
despeito da característica de investimentos individuais de pequena monta, a CAR 
considera essencial cumprir os ditames da legislação ambiental em todas as fases 
do ciclo do projeto, com o objetivo de evitar, minimizar e/ou mitigar eventuais efeitos 
adversos sobre o meio ambiente. Este PGA consolida as atividades necessárias para 
tal.  
 
O presente texto consiste em uma revisão e ampliação do documento “Bahia State 
Integrated Development Project: Rural Poverty Project – Plano de Gerenciamento 
Ambiental (PGA)”, elaborado pela CAR em 2005, que colabora para a sua revisão e 
atualização.  
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1. O PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL  DO ESTADO DA BAHIA – 

PROJETO PRODUZIR III 
 
O Projeto PRODUZIR III está sendo objeto de aprovação pelo Banco Mundial. Trata-
se de um empréstimo adicional a ser contratado pelo governo do estado do Bahia, no 
valor de US$ 30,0 milhões, com duração prevista de três anos. O Projeto PRODUZIR 
III dá continuidade a um projeto exitoso anterior, o Projeto de Combate à Pobreza 
Rural - PCPR no estado da Bahia1, com a característica de integrar-se a outros 
programas e projetos de iniciativa dos governos estadual e federal, alguns com o 
financiamento parcial do Banco Mundial, para contribuir efetivamente para o aumento 
do IDH do Estado.  
 
Encontra-se ainda em execução o Projeto PRODUZIR II, que foi objeto de 
empréstimo contratado pelo governo do estado do Bahia com o Banco Mundial em 
2005, no valor de US$ 54,35 milhões, com duração prevista de quatro anos e valor 
total de US$ 75 milhões.  
O Projeto PRODUZIR II atua em 407 municípios baianos – praticamente todos, à 
exceção dos dez integrantes da Região Metropolitana de Salvador, focalizando os 
100 municípios de menor IDH.  
 
Serão financiados pelo Projeto PRODUZIR III de forma não-reembolsável 
investimentos comunitários através de subprojetos de valor até US$ 50 mil, 
selecionados entre os subprojetos apresentados por associações de beneficiários 
(associações comunitárias, clubes de mães, de jovens, etc).  
As demandas comunitárias são submetidas inicialmente aos Conselhos municipais, 
que encaminham à CAR os subprojetos aprovados em um plano de investimento 
municipal – PIM, para análise final.  
 
Os subprojetos são classificados nos seguintes tipos: infra-estrutura sócio-
econômica, educação, saúde, cultura, ambientais e produtivos. A CAR e as agências 
parceiras acompanham a implementação dos investimentos e, em conjunto com os 
conselhos municipais, monitoram as operações e a manutenção dos 
empreendimentos.  
 
O Projeto PRODUZIR II é constituído por três componentes: (a) subprojetos 
comunitários, (b) desenvolvimento institucional (capacitação e assistência técnica 
para conselhos municipais, entidades beneficiárias, famílias beneficiárias e a UT do 
Projeto PRODUZIR II) e (c) administração, supervisão, monitoramento e avaliação.   

                                                 
1
 Desde1985 o Banco Mundial tem financiado projetos de desenvolvimento conhecidos como community-driven 

development / CDD no estado da Bahia. O PCPR representa a terceira geração de projetos similares. O Projeto 

PRODUZIR II (Empréstimo n. 4623-BR) foi implementado na Bahia a partir de 2001, em duas fases. A primeira 

fase foi concluída em junho de 2005 e a segunda está atualmente em curso. 
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A Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional do Estado / SEDIR, através 
da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional / CAR, é o órgão responsável 
pela coordenação da execução do Projeto PRODUZIR II. A implementação é 
realizada pelos 18 escritórios regionais e pelo escritório central da CAR em Salvador, 
em parceria com os Conselhos Municipais e associações comunitárias.  
 
Ao final do mês de agosto de 2008 o Projeto já havia desembolsado US$ 49,5 
milhões, equivalentes a 90% do valor do empréstimo. Até o presente, foram 
beneficiadas 117 mil famílias - aproximadamente 500 mil pessoas - em 374 
municípios. Cerca de 2.400 subprojetos (96% da meta do Projeto) foram aprovados, 
dos quais 1.295 se encontram concluídos ou em distintos estágios de execução. 
 Até o momento os tipos de subprojeto predominantes pertencem às categorias infra-
estrutura e produtivos: apoio à saúde e saneamento (58%), geração de renda (29%) 
e infra-estrutura (10%).  
 
Os subprojetos-padrão mais freqüentes são: melhorias sanitárias (26,3%), 
mecanização agrícola (tratores comunitários e implementos, 15,1%), cisternas 
domiciliares (11,7%) e sistema de abastecimento de água (9,7%). Os demais 
consistem em barragens, sistemas de eletrificação, melhoria habitacional, poço 
tubular, casa de farinha, módulo para feira, unidades de beneficiamento de leite e 
unidades de beneficiamento de mel. No Anexo I é apresentada uma síntese da 
quantidade de subprojetos financiados até a presente data, segundo os tipos de 
empreendimento.  
 
2. O MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DA GESTÃO AMBIENTAL DO 

PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL  DO ESTADO DA BAHIA – 
PROJETO PRODUZIR II 

 
O enquadramento legal e institucional do PGA/Produzir III é constituído pela legislação 
ambiental brasileira e pelas salvaguardas ambientais do Banco Mundial. Nesta seção é 
apresentado o quadro de referência legal do ponto de vista ambiental, abrangendo as 
esferas federal, estadual e as salvaguardas do Banco Mundial. Segue às principais 
disposições legais e diretrizes de interesse para o Projeto nas esferas federal e estadual, 
a descrição da capacidade institucional do Estado para implementar ações ambientais. 
No texto a seguir é feita menção exclusivamente a leis federais de abrangência nacional, 
sem referência explícita às vinte e duas disposições constitucionais referidas a meio 
ambiente e bens ambientais, distribuídas em diversas seções da Constituição federal.   
 
A legislação ambiental vigente está disponível no site da Car: www.car.ba.gov.br/ 
legislação. 
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2.1 A legislação federal 
 
A legislação federal de interesse para o Projeto Produzir III diz respeito, principalmente, a 
(i) licenciamento ambiental, (ii) outorga de direito de uso dos recursos hídricos, (iii) áreas 
protegidas, (iv) patrimônio histórico e artístico, (v) pesticidas, e (vi) responsabilidade civil, 
administrativa e criminal. As normas ambientais citadas a seguir não esgotam o tema, 
cumprindo a função de sublinhar as disposições mais importantes para o Projeto.  
 
Licenciamento Ambiental   
 
O licenciamento é um procedimento administrativo através do qual o órgão ambiental 
competente disciplina a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso. 
 
O licenciamento ambiental é composto de: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação 
(LI), Licença de Operação (LO). É possível criar procedimentos simplificados para o 
licenciamento de empreendimentos de pequeno porte e reduzida capacidade poluidora, 
assim como licenças específicas para situações determinadas (ampliação de projetos, 
projetos em processo de regularização, entre outros).  
 
A legislação federal especifica em uma lista exemplificativa, os empreendimentos 
sujeitos a licenciamento ambiental, tais como o licenciamento ambiental de barragens e 
estações de tratamento de água (ver em Resolução CONAMA N. 001/86).  
 
Há normas federais específicas para empreendimentos de pequeno porte, instituidas 
pelo Conama. Por exemplo, é previsto procedimento simplificado de licenciamento para 
agro-indústrias de pequeno porte e baixo impacto ambiental, para sistemas de trasnporte 
e esgotamento sanitário de pequeno e médio porte. Cabe ao órgão ambiental 
competente (federal, estadual ou municipal) definir os critérios de exigibilidade, o 
detalhamento e a complementação da lei federal, levando em consideração as 
especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do 
empreendimento ou atividade.   
 
As principais referências legais infraconstitucionais são a Lei n. 6.938-81, com as 
alterações instituídas pela Lei n. 7.804-89, e as Resoluções Conama n. 001-86, 237-97. 
377-06 e 385-06, além das demais Resoluções Conama sobre licenciamento de tipos 
específicos de empreendimentos, que somam aproximadamente vinte disposições 
diretamente relacionadas a licenciamento ambiental.  
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Outorga de direito de uso dos recursos hídricos  
 
No atual modelo brasileiro de gestão de recursos hídricos, instituído em 1997, a água é 
considerada recurso natural limitado e dotado de valor econômico, cujo uso está sujeito a 
autorização através de outorga e cobrança.  
 
É necessária a concessão ou autorização de outorga de direito de uso da água para a 
utilização de determinado volume de água proveniente de recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, e para a execução de obras a eles associados, sem que alterem o seu 
regime, qualidade e quantidade. As principais referências legais infraconstitucional são a 
Lei n. 9.477-97 e instrução normativa de 01 sde 27 de fevereiro de 2007 – INGÁ e 
respectivos decretos de regulamentação.  
 
Áreas protegidas 
 
Figuram entre as áreas protegidas pela legislação brasileira as Unidades de 
Conservação - disciplinadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação - e as 
categorias definidas no Código Florestal como áreas de reserva legal e áreas de 
preservação permanente (APP). Todas têm em comum o fato de estarem sujeitas a 
estatutos especiais de uso, de ocupação do solo e de manejo de ecossistemas e 
recursos naturais.   
 
As Unidades de Conservação destinam-se a proteger áreas com características naturais 
relevantes. Há doze categorias de Unidades de Conservação, organizadas em dois 
grandes grupos, as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável. 
Cada uma delas corresponde a distintos objetivos, características e graus de proteção. 
Todos os entes federados podem instituir Unidades de Conservação. Qualquer atividade 
em Unidades de Conservação deve obedecer ao Plano de Manejo local e depende da 
prévia autorização do órgão gestor de sua administração, bem como a observância aos 
Palnos Diretores – PDDU municipais. 
 
As Áreas de Preservação Permanente são as florestas e demais formas de vegetação 
natural situadas em situações especiais, tais como ao longo de rios e cursos d água, ao 
redor de lagoas e reservatórios de água (naturais ou artificiais), nas nascentes, no topo 
de morros, montes, montanhas e serras e em encostas - e aquelas assim declaradas por 
lei. Elas têm rígidos limites de exploração. A supressão de vegetação nativa, corte de 
árvores e atividades de manejo de espécies nestas áreas estão condicionados a 
autorização prévia do órgão ambiental competente, para fins de utilidade pública ou 
interesse social.  É obrigatória a implantação da faixa de proteção no entorno de 
reservatórios artificiais, pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente 
criadas no seu entorno, segundo as legislações pertinentes.  
 
As Áreas de Reserva Legal são espaços territoriais dentro de propriedade ou posse rural, 
equivalente a no mínimo 20% do total, e excetuadas as áreas de preservação 
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permanente. São espaços necessários à sustentabilidade dos recursos naturais, 
proteção de flora e fauna e reabilitação de processos ecológicos. Nestas áreas não é 
permitido o corte raso.   
 
As principais referências legais, infraconstitucionais, são as Leis existente de n. 4.771-65 
e n. 9.985-00 , os Decretos de n. 4.339/02 e 4.340/02 e a Medida Provisória  de n.2166-
67.  
 
Patrimônio Histórico,Cultural e Natural  
 
Entende-se por patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial que contêm 
referência à identidade e memória de grupos sociais, nele incluídos uma gama 
diversificada de objetos: formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações 
científicas, artísticas e tecnológicas, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, palenteológico, ecológico e científico e as cavidades 
naturais subterrâneas. Há vários instrumentos legais para proteção desse patrimônio.  
 
Um dos mais freqüentemente utilizados é o instrumento do tombamento ambiental. No 
caso das cavidades naturais subterrâneas, monumentos naturais de importância, como 
grutas e cavernas, são considerados patrimônio cultural nacional e é obrigatória de 
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental para empreendimentos. As principais 
referências infraconstitucionais são as Leis n. 3.924/61, n. 6.938/81 e n. 9.605/98; o 
Decreto-Lei n. 25/37, o Decreto n. 9.956-90 e o Decreto Legislativo n. 74/77; as 
Resoluções Conama n. 5/87, 334/03 e n. 347/04 . 
 
Pesticidas ou Agrotóxicos 
 
São exigidos registros do agrotóxico e de seus componentes, e das pessoas físicas e 
jurídicas que com eles trabalham. Vigora o princípio da redução permanente da ação 
tóxica dos agrotóxicos. São estabelecidas exigências para a embalagem, rotulagem e 
publicidade, além de dispor que, quando organizações internacionais responsáveis pela 
saúde, alimentação e meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante, 
desaconselhar o uso de agrotóxicos, caberá à autoridade competente tomar 
providências. As principais referências infraconstitucionais são o Código Civil (em 
particular com os direitos de vizinhança), pelo Código de Defesa do Consumidor (quando 
caracterizada relação jurídica de consumo), as Leis n. 6.938/81 e 7.802/89/89. 
 
Responsabilidade Civil, Administrativa e Criminal  
 
No Direito Brasileiro atual, o agente degradador do meio ambiente responde 
administrativa, civil e penalmente por danos ao meio ambiente, segundo o princípio da 
responsabilidade objetiva e solidária. São responsabilizadas pessoas físicas e jurídicas e 
são previstas sanções administrativas e penais para condutas consideradas lesivas ao 
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meio ambiente. As principais referências legais infraconstitucionais são a Lei n. 7.347-85 
e a Lei n. 9.605/98. 
 
 
2.2 A legislação estadual 
 
São apresentadas as seguir as principais disposições estaduais de defesa ambiental 
de interesse para o Projeto Produzir, relacionadas ao licenciamento ambiental, 
outorga do direito de uso de recursos hídricos, vegetação e áreas protegidas. A 
abordagem aqui adotada não esgota o tema da legislação ambiental do estado da 
Bahia, cabendo aqui apenas sublinhar as normas mais importantes, de imediato 
interesse para a gestão ambiental do Projeto.   

 
Licenciamento ambiental 
  
A formatação do sistema de gestão ambiental estadual, que regula o licenciamento 
de atividades potencialmente poluidoras e seu respectivo licenciamento, encontra-se 
na sua terceira geração. O sistema de gestão ambiental estadual foi criado em 
19802, focalizado na administração de recursos ambientais. O sistema foi 
aperfeiçoado e e regulamentado em 20013, apresentando formato mais sistêmico. 
Em 2006 foi objeto de reforma e ampliação, integrando definitivamente à gestão 
ambiental os temas dos recursos hidricos  e da diversidade biológica, através da 
instituição da política estadual de meio ambiente e de proteção à biodiversidade4.     
 
O licenciamento ambiental é realizado por órgão estadual e, para os impactos de 
porte local, por órgaos municipais habilitados pelo Estado. O processo de 
licenciamento pode ser realizado através de três tipos de ato administrativo: a 
Licença Ambiental, a Autorização Ambiental ou Termo de Compromisso de 
Responsabilidade Ambiental.  
 
No que diz respeito à Licença Ambiental propriamente dita, dispõe-se atualmente na 
Bahia dos seguintes tipos de licenças ambientais:  a Licença Simplificada (LS), a 
Licença de Localização (LL), a Licença de Implantação (LI), a Licença de Operação 
(LO) e a Licença de Alteração (LA).  
 
Para atividades de caráter temporário é exigida a Autorização Ambiental (AA).  
O Termo de Compromisso de Responsabilidade Ambiental (TCRA) é um documento 
de caráter declaratório, registrado no órgão competente, no qual o emprendedor se 

                                                 
2
 Lei Estadual n. 3.858, de 3 de novembro de 1980. 

3
 Lei Estadual n. 7.799 de 07 fevereiro de 2001, regulamentada pelo Decreto Estadual n.  7.967 de 05 de junho de 

2001.  
4
 Lei Estadual n. 10.431, de 20 de dezembro de 2006.   
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compromete a cumprir a legislação ambiental, de biodiversidade e de recursos 
hídricos, no que se refere aos impactos ambientais.  
 
Atualmente, o processo de licenciamento é iniciado no Instituto do Meio Ambiente - 
IMA ou nos municípios habilitados para realizar o licenciamento ambiental. 
Atualmente  há no Estado da Bahia 56 prefeituras com essa delegação do IMA. 
Alguns procedimentos relacionados ao licenciamento devem ser aprovados pelo 
CEPRAM.  
 
No que diz respeito ao tipo de atividades financiadas pelo Projeto Produzir, são 
previstos pelo Estado procedimentos simplificados para atividades de reduzido 
impacto ambiental, e para alguns caso é prevista a dispensa de licenciamento.  
Em 2006 foi estabelecida pela SEMA a dispensa de licenciamento para diversos 
empreendimentos considerados de pequeno porte e capacidade poluidora, tais 
como5: 
  
• olericultura e floricultura, com area de plantio menor ou igual a 20 hectares, 

excetuados os de regime hidropônico;  
• culturas de ciclo curto em regime de sequeiro, com area de plantio menor ou igual 

a 200 hectares;  
• culturas de ciclo curto, irrigadas por método de aspersao convencional, com area 

menor ou igual a 20 hectares;  
• culturas de ciclo curto, irrigadas por método localizado (micro-aspersão e 

gotejamento), com area menor ou igual a 50 hectares;  
• culturas semi-perenes e  perenes em regime de sequeiro com área de plantio 

menor ou igual a 200 hectares;  
• agropecuária orgânica certificada por entidade credenciada junto ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);  
• reservatórios artificiais exclusivamente para dessedentação de animais e 

abastecimento humano com volume até 200 mil m³;  
• agricultura familiar, pesca artesanal, extrativismo, silvicultura, piscicultura, 

aquicultura, exceto carcinicultura, atendidos os critérios do PRONAF.  
 
Ao final de 2006, foram criadas normas estaduais específicas para o licenciamento 
ambiental das atividades agrossilvopastoris e de produção de carvão vegetal6.   
 
Os empreendimentos financiados pelo Produzir são de micro ou pequeno porte. Por 
isso, de acordo com o porte, a natureza, a localização e a capacidade poluidora, a 
maioria dos subprojetos do Produzir poderá estar isenta de licença ou sujeita a 
procedimentos simplificados de licenciamento ambiental. Além destes, alguns tipos 
                                                 
5
 Para consultar a relação total dos empreendimentos dispensados de licenciamento, ver Portaria SEMA n. 56 de 

04 de agosto de 2006. 
6
 Decreto n. 10.193, de 27 de dezembro de 2006.  
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de subprojetos comumente financiados pelo Projeto são passíveis de licenciamento 
ambiental,  tais como reservatórios com volume superior a 200 mil m³, olaria, 
cerâmica, unidade de beneficiamento de leite, sistema de água com dessalinizador, 
projeto de aproveitamento de recursos minerais, entreposto de pesca, unidade de 
beneficiamento de caju, unidade de beneficiamento de dendê, marcenaria e 
esgotamento sanitário. Todos os projetos localizados em Unidades de Conservação 
(UC) necessitam  autorização do órgão responsável pela tutela das UC e são 
passíveis de licenciamento ambiental. 
 
Outorga do direito de uso da água  
 
Atualmente, a gestão de recursos hídricos no Estado da Bahia é disciplinada pela Lei 
Estadual n.10.432, de 20 de dezembro de 2006, incluindo-se o tema da outorga do 
direito de uso da água. Entretanto, o tema não é novo na esfera estadual. A Bahia foi 
uma das primeiras Unidades da Federação a implementar a outorga do direito do uso 
da água: o primeiro registro de outorga data de 1988, através da Coordenação de 
Recursos Hídricos. A criação do sistema de gestão de recursos hídricos no Estado 
ocorreu no ano de 1995, através da Lei n. 6.855/95, regulamentada pelo Decreto n. 
6.296/97, tendo disciplinado a outorga de direito de uso da água.  
 
É exigida a outorga para a implantação, ampliação e alteração de qualquer 
empreendimento que demande a utilização de recursos hídricos superficiais ou 
subterrâneos, bem como a execução de obras ou serviços que alterem o seu regime, 
quantidade ou qualidade. Usos de pouca expressão independem de outorga, 
especialmente os destinados a abastecimento de pequenas populações.  
 
Em entendimento informal com a concessionária de energia elétrica do Estado da 
Bahia, a Coelba, foi estabelecida necessidade de outorga para todas as ligações 
elétricas de empreendimentos que demandassem recursos hídricos 
 
Estão dispensados de outorga os usuários que utilizem água para satisfazer as 
primeiras necessidades da vida, ou em que as derivações forem feitas de pequenos 
reservatórios, cisternas, poços, desde que a vazão máxima não ultrapasse 43,2 
m3/dia (0,5 l/s), bem como volumes acumulados em reservatórios de até 200 mil m³.  
Há duas modalidades de outorga: a concessão, nos casos de utilização dos recursos 
hídricos para fins de utilidade pública, e a autorização nos demais casos. Na 
concessão de uso, trata-se de contrato administrativo pelo qual o poder público 
atribui a utilização exclusiva de um bem de seu domínio ao usuário, para que o 
explore segundo sua destinação específica. Na autorização de uso, trata-se de ato 
unilateral pelo qual o poder público outorga o direito ao uso de recursos hídricos para 
fins não caracterizados como de utilidade (INGÁ, 2008).  
 
As outorgas serão expedidas segundo a seguinte ordem de prioridade, que poderá 
ser alterada e ajustada às peculiaridades das bacias hidrográficas: abastecimento 
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humano e animal; irrigação; abastecimento agro-industrial; abastecimento industrial; 
aqüicultura; mineração; lançamento de efluentes e outros usos.  
 
No caso de escassez de recursos hídricos, haverá racionamento de seu uso, 
considerando-se preferencialmente o abastecimento humano e animal, os usos que  
comprovarem menor consumo unitário de água e  usos que propiciem maior 
benefício social. 
 
As etapas a seguir mostram os procedimentos seguidos pelo INGÁ na avaliação do 
pedido da outorga do direito de uso da água: 
 
a. Avaliação da documentação exigida (parecer jurídico); 

b. Avaliação das demandas/projeto (parecer agronômico); 

c. Avaliação das disponibilidades (parecer hidrológico, geológico ou hidroquímico); 

d. Confronto: Demandas X Disponibilidades (parecer final); 

e. Encaminhamento para o setor de Cobrança; 

f. Portaria para publicação e 

g. Encaminhamento para Diretoria Geral. 

 
A maioria dos sistemas de abastecimento de água, assim como as barragens que 
são objeto de financiamento pelo Projeto Produzir III, são enquadradas em casos aos 
quais se aplica a dispensa de outorga.  
 
Vegetação e áreas protegidas 
 
Compete à SFC/SEMA a emissão da licença de supressão vegetal para os 
subprojetos comunitários do Projeto Produzir.  Neste caso o levantamento de campo 
e a elaboração do Relatório de Inspeção Florestal serão realizados pela CAR, 
através dos técnicos dos Escritórios Regionais. A publicação da licença de 
supressão caberá à SFC. Para os subprojetos de barragens, será exigida apenas a 
licença de supressão vegetal. Para subsidiar a solicitação para emissão da 
autorização de supressão de vegetação, o SFC delegou as CTGAs setoriais a 
competencia para elaborar o Relatório de Inspeação Florestal – RIF, através dos 
seus técnicos com atribuições legais.  
 
Considerando um total de 3.019 subprojetos financiados pelo atual Produzir, tem-se 
que 4,7 % foram passíveis de licenciamento ambiental e 14,4 % de licença e 
dispensa de outorga de uso da água, conforme o Quadro I abaixo.  
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Quadro I – Licenças expedidas para subprojetos até 2008 
 

Quantidade  
Tipo de Subprojeto Licença 

ambiental/supressão 
Licença/dispensa de 

outorga 
Barragem 108 108 
Sistemas de Água  316 
Unidade de Leite 5  
Píer/atracadouro 2  
Unidade de Britagem 1  
Pocilga Comunitária 3  
Cerâmica/Olaria 2  
TOTAL 121 424 

 
 
2.3 Salvaguardas do Banco Mundial 
 
O Banco Mundial adota políticas de salvaguarda sociais e ambientais, que são balizas 
para seu apoio à redução sustentável da pobreza. Estas políticas provêem diretrizes para 
o banco e para o tomador de empréstimo na identificação, preparação e implementação 
de programas e projetos. São de interesse para o Projeto Produzir as salvaguardas do 
Banco Mundial relacionadas à avaliação ambiental, florestas, controle de pragas e 
pesticidas, habitat natural e segurança de barragens, sumariamente caracterizadas a 
seguir.  
 
  
Avaliação Ambiental  
 
Na OP 4.01, o Banco Mundial exige a avaliação ambiental (AA) dos projetos propostos 
para financiamento, de modo a garantir sua sustentabilidade ambiental. A AA avalia os 
potenciais riscos ambientais na área de influência do subprojeto, examinam alternativas 
e identifica maneira de melhorar a seleção, localização, planejamento, concepção e 
execução, através de medidas para evitar, minimizar, compensar e mitigar os impactos 
adversos.  Sempre que possível, são preferidas as medidas preventivas às mitigadoras 
ou compensatórias. O mutuário é responsável pela execução da avaliação.   
 
Na fase inicial do ciclo do projeto proposto, o Banco classifica o projeto segundo seu 
potencial de impacto sobre o meio ambiente, em quatro categorias: (i) Categoria “A” – 
quando podem acarretar impactos ambientais adversos significativos; (ii) “B” – quando os 
seus potenciais impactos ambientais forem moderados; (iii) “C” – quando a possibilidade 
de impactos ambientais adversos for mínima ou não existente, e (iv) FI, se envolver 
investimento e fundos do Banco através de um intermediário financeiro, em subprojetos 
que possam resultar em impactos ambientais adversos.  
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No que diz respeito aos aspectos ambientais, o Projeto Produzir foi classificado pelo 
Banco Mundial na Categoria B. A maioria dos subprojetos a serem financiados tem 
reduzida, ou insignificante, capacidade de impacto sobre o meio ambiente, devido às 
suas características intrínsecas e ao seu pequeno porte. Ainda assim, é necessário evitar 
impactos ambientais negativos, tanto na escala de cada subprojeto quanto na escala do 
conjunto de subprojetos. A transferência de recursos para os subprojetos é condicionada 
à determinação da sua viabilidade ambiental.  
 
Habitats naturais 
 
Segundo a OP 4.04, o Banco Mundial não apóia projetos que, a seu parecer, promovam 
a conversão ou causem degradação substancial dos habitats naturais essenciais.  
Ao considerar o apoio a um subprojeto com impactos potencialmente adversos sobre o 
habitat natural, leva-se em conta a capacidade do mutuário em implementar medidas 
apropriadas de conservação e mitigação.  
Se houver problemas de capacidade institucional, o projeto deve  incluir componentes a 
fim de desenvolver a capacidade das instituições para gestão ambiental. Os custos de 
conservação de quaisquer habitats naturais compensatórios são incluídos no 
financiamento do projeto.  
 
Controle de Pragas e Parasitas 
 
O Banco apóia estratégias que promovem o uso de métodos de controle biológicos ou 
ambientais que reduzem a dependência de pesticidas químicos sintéticos, tal como 
exposto na OP 4.09.  
 
O mutuário deve contemplar as questões de controle de pragas e parasitas no contexto 
da avaliação de impacto ambiental do projeto a ser financiado.  
Nas operações agrícolas financiadas pelo Banco, as pragas são normalmente 
controladas através de métodos tais como controle biológico, práticas de cultivo, e 
desenvolvimento e uso de variedades que sejam resistentes ou tolerantes às pragas.  
 
Atividades Florestais  
 
A principal referência é a OP 4.36. Na implementação dos subprojetos recomendam-se 
ações que visem reduzir o desmatamento, proteger as florestas, promover o 
reflorestamento, reduzir a pobreza e incentivar o desenvolvimento econômico.  
O Banco Mundial não financia projetos que acarretem uma significativa conversão  ou 
degradação de áreas florestais críticas ou de habitats naturais críticos associados. O 
Banco tampouco financia projetos que infrinjam acordos internacionais sobre o meio 
ambiente.  
 
O Banco não financia plantações que impliquem na conversão ou degradação de 
habitats naturais críticos, incluindo áreas adjacentes e a jusante.  
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O Banco pode financiar as operações de manejo florestal, realizadas por pequenos 
proprietários de terras, comunidades locais que participem de manejo florestal 
comunitário ou entidades que tenham estabelecido acordos de manejo florestal conjunto, 
caso cumpram os padrões de manejo desenvolvidos com a participação significativa das 
comunidades locais afetadas, e sejam consistentes com os princípios do manejo florestal 
responsável, e que se comprometam com um plano de ação. 
 
Segurança de Barragens 
 
Ao financiar um subprojeto que inclua a construção de barragens, o Banco Mundial 
requer que esta seja projetada, supervisionada e construída por profissionais 
competentes, e que o mutuário adote e implemente medidas de segurança para o projeto 
nas fases da licitação, construção, operação e manutenção das mesmas (ver OP 4.37).  
Para as barragens consideradas pequenas (menos de 15 m de altura), medidas gerais 
de segurança devem ser projetadas por engenheiros qualificados. Barragens de maior 
porte requerem medidas de avaliação por comitês de especialistas independentes, 
planos detalhados de construção e inspeções periódicas após a construção.   
 
Para subprojetos que envolvam barragens já existentes, o Banco Mundial requer que o 
Mutuário contrate especialistas independentes para avaliar a segurança dessas e os 
procedimentos de operação e manutenção.  
 
Quando o proprietário da barragem preexistente não é a própria organização comunitária 
(instituição), a mesma deverá entrar em acordo com o proprietário para que as medidas 
acima mencionadas sejam cumpridas. 
 
Bens Culturais 
 
O Banco Mundial considera como propriedade cultural sítios de valor arqueológico, 
histórico, religioso ou natural único.  
Em projetos com risco potencial a esses sítios, o Mutuário deve fazer um relatório 
avaliando os impactos físicos e ambientais. A principal referência é a OP 4.11.  
 
Povos indígenas 
 
O objetivo da salvaguarda é garantir o respeito pela dignidade, direitos humanos e valor 
cultural dos povos indígenas, para que eles não sofram impactos adversos e recebam 
benefícios econômicos e culturalmente adequados.  
Essa salvaguarda se aplica sempre que existam povos indígenas na área e estejam 
entre os beneficiários. Nesses casos, o Mutuário deve preparar um Plano de Participação 
dos povos indígenas-PPPI, conforme OP. 4.10. 
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2.4 Capacidade Institucional Instalada para Gestão Ambiental no Estado da 
Bahia 

 
A Secretaria de Meio Ambiente - SEMA, criada pela Lei Estadual 11.050 de 06 de 
junho de 2008 em substiuição a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -
Semarh, tendo como objetivo assegurar a promoção do desenvolvimento sustentável 
do Estado da Bahia, formulando e implantando as políticas públicas voltadas para 
harmonizar a preservação conservação e uso ustentável do meio ambiente, com 
respeito a diversidade étnico-racial-cultural e à justiça socio-ambiental do Estado. A 
SEMA tem a seguinte estrutura organizacional básica: 
 
• Conselho Estadual de Recursos Hídriocos – Conerh; 
• Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEPRAM; 
• Superintendência de Política para a sustentabilidade – SPS 
• Supreintendeência de Política Florestais, Conservação e Biodoversidade – SFC; 
• Instituto do Maeio Ambiente – IMA; 
• Instituo da Gestão das Água e Clima – INGÁ. 
• Companhia de Engenharia Ambiental da Bahia – CERB. 
 
O Cepram é um órgão consultivo, normativo, deliberativo e recursal do Sistema 
Estadual de Administração dos Recursos Ambientais - Seara. É o mais antigo 
conselho ambiental do País, criado em  19737, que tem por finalidade deliberar sobre 
diretrizes, políticas, normas e padrões para a preservação e conservação dos 
recursos naturais. A sua composição (21 membros) é tripartite e paritária, com 
representações do poder público, das entidades ambientalistas e das organizações 
da sociedade civil. A Secretaria Executiva do Cepram é exercida pela SEMA.  
 
O Conerh foi criado em 19988, com o fim de ser o colegiado formulador da política 
estadual de recursos hídricos. A partir do final de 2006 ele ampliou suas atribuições, 
incluindo os trabalhos para analisar e aprovar as propostas de instituição de Comitês 
de Bacias Hidrográficas e seus critérios de funcionamento. O Conerh é integrado por 
representações do Poder Público das esferas estadual e municipal, e por usuários 
das águas de domínio estadual, pertencentes em especial aos setores de 
saneamento básico, geração hidrelétrica, irrigação e indústria. Os conselheiros do 
Conerh são nomeados pelo Governador do Estado para um mandato de dois anos 
de duração.  
 
O Instituto do Meio Ambiente – IMA, é uma autarquia criada em  19839 com 
jurisdição em todo o território do Estado, com a finalidade de executar a Política 
Estadual de Administração dos Recursos Ambientais, promovendo o fortalecimento 
                                                 
7
 Lei Estadual 3.163 de 4 de outubro de 1973 

8
 Lei Estadual n. 7.354, de 14 de setembro de 1998 

9
 Lei Delegada n. 31, de 03 de março de 1983 
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dos instrumentos de controle ambiental e incorporando novas tecnologias e normas 
de defesa do meio ambiente, em conformidade com a política de desenvolvimento 
sustentável definida pelo Governo do Estado e as diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Estadual de Meio Ambiente - Cepram. Cabe ao IMA e aos municípios por 
ele delegados o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras.  
 
O Instituto de Gestão das Águas e Clima - INGÁ, criado em 199510, é o órgão gestor 
dos recursos hídricos no Estado da Bahia. Como já comentado anteriormente, 
compete ao INGÁ a emissão da licença ou dispensa de outorga para os subprojetos 
comunitários do Produzir que necessitam da utilização de recursos hídricos.  
 
Autocontrole ambiental 
 
Desde 2001, é obrigatório no estado da Bahia o autocontrole ambiental para as 
empresas públicas e privadas consideradas potencial ou efetivamente degradadoras 
do meio ambiente. O sistema de autocontrole cujo sistema deve ser implementado 
por Comissão Técnica de Garantia Ambiental - CTGA11.  
A Comissão Técnica de Garantia Ambiental (CTGA) é uma comissão formada por 
membros integrantes da empresa solicitante da licença ambiental e que desempenha 
um importante papel no acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas 
pela empresa.  
 
A CTGA, cuja criação e competências estão disciplinadas pela Norma Técnica NT-
002/02, aprovada pela Resolução Cepram nº 2.933, deve ser composta por um 
mínimo de três indivíduos – o número varia de acordo com o porte da empresa – que 
desempenhem as suas atividades profissionais na unidade objeto da licença 
ambiental. O Coordenador da CTGA deverá ser um técnico de nível superior, com 
afinidade com a questão ambiental e devidamente registrada no seu Conselho de 
Classe. A coordenação da comissão será objeto de recolhimento de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), ou documento equivalente, junto ao Conselho 
Profissional competente, quando esse procedimento for usual.  
 
As CTGAs devem ser cadastradas no IMA, quando a empresa receberá a 
numeração referente. Este número identificador deverá ser obrigatoriamente 
informado quando do requerimento da Licença de Operação (LO) e respectiva 
Renovação da Licença de Operação (RLO), ficando a empresa isenta da 
apresentação da documentação de constituição da CTGA a cada processo de 
licenciamento. As empresas classificadas pelo IMA como de micro ou de pequeno 

                                                 
10

 Lei n. 6.812, de 18 de janeiro de 1995 
11

 Lei estadual n. 7.799, de 7 de fevereiro de 2001, que institui a política estadual de administração de recursos 

ambientais e dá outras providências. Regulamentada pelo Decreto n. 7.967, de 05/06/01, foi substituída em 2005 

pela Lei 10.431, de 20 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a política de meio ambiente e proteção à 

biodiversidade do Estado da Bahia e dá outras providências.  
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porte, segundo o enquadramento previsto no Anexo III do Regulamento da Lei nº 
7.799/01, ficam dispensadas da constituição da CTGA (SEIA, 2008). 
São atribuições das CTGAs coordenar, executar, acompanhar, avaliar e pronunciar-
se sobre planos, programas, projetos e atividades potencialmente degradadoras no 
âmbito de sua atividade, além de manter informado o órgão ambiental estadual (IMA) 
sobre seu trabalho através do envio periódico de relatórios, cujo conteúdo é definido 
pelo Cepram. 
 
3. O PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DO PROJETO PRODUZIR III 
 
Nesta seção é estabelecida a relação entre os requerimentos ambientais legais e a 
operação propriamente dita do Projeto via subprojetos. Todas as disposições aqui 
mencionadas estão detalhadas no Manual de Operações do Projeto - MOP.  
 
3.1 Ciclo dos Subprojetos e a Avaliação Ambiental (AA) 
 
O ciclo dos subprojeto é composto pelas seguintes fases: (i) preparatória; (ii) análise 
e avaliação; (iii) financiamento e execução dos investimentos; (iv) operação e 
manutenção dos subprojetos e (v) avaliação a posteriori dos resultados e/ou 
impactos dos investimentos. A seguir estão descritos os procedimentos ambientais 
pertinentes a cada fase.  
 
3.1.1 Fase preparatória dos subprojetos  
 
A implementação do Projeto se inicia com uma ampla campanha prévia de 
divulgação, que deve atingir todo o público beneficiário, inclusive as comunidades 
indígenas e quilombolas, respeitadas as suas peculiaridades. A campanha tem o 
objetivo de levar ao público as informações mais relevantes sobre o Projeto 
(objetivos, elegibilidades, mecanismos operacionais etc), dentre as quais se 
destacam aquelas relacionadas aos requisitos de viabilidade ambiental. 
Complementarmente é previsto um trabalho de capacitação dos atores relevantes 
para exercer suas responsabilidades nos temas ambientais.  
Para facilitar e  tornar mais expedita a preparação das propostas de subprojetos de 
investimentos por parte das comunidades, a CAR fornece desenhos de subprojetos-
padrão e/ou subprojetos-tipo, que podem ser adaptados às condições específicas 
locais,  contemplando medidas mitigadoras dos eventuais impactos negativos 
associados aos investimentos em tela. Há disponíveis cerca de 40 subprojetos-
padrão e tipo, produto de um intenso aprendizado organizacional ao longo da 
implementação do Produzir.   
A inclusão de medidas ambientais é exigida também quando não houver subprojeto-
padrão e/ou subprojeto-tipo disponíveis. As medidas mitigadoras farão parte integral 
dos subprojetos de investimento - portanto, elegíveis para financiamento do Projeto.  
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3.1.2 Fase de análise dos subprojetos  
 
Os Conselhos municipais são treinados para orientar as associações sobre os temas 
ambientais (legislação federal, estadual e salvaguardas do Banco Mundial) assim 
como para proceder às análises iniciais dos subprojetos submetidos pelas 
associações. Tanto na preparação como na fase de análise é utilizada  lista de 
verificação ambiental (checklist ambiental), que incorpora as salvaguardas do Banco 
Mundial, pelos elaboradores dos subprojetos, pelos conselhos municipais e pela 
própria CAR. 
 
Os subprojetos aprovados e/ou priorizados pelos conselhos municipais são 
analisados pelas equipes técnicas dos escritórios regionais e pela unidade central da 
CAR. Dependendo da natureza dos subprojetos, especialmente os que envolvem 
recursos hídricos, e uma vez considerados viáveis do ponto de vista técnico e 
financeiro, passa-se à análise da viabilidade ambiental - incluindo, quando requerido, 
licenciamento, outorga etc.  
 
Convênios com as associações beneficiárias e o correspondente repasse de 
recursos somente ocorrerão após tenha sido determinada a viabilidade ambiental 
dos subprojetos aprovados. Os convênios conterão cláusulas específicas quanto ao 
cumprimento dos requerimentos ambientais nas fases de execução e de operação 
dos subprojetos. 
 
Tendo em vista as limitações constatadas no desempenho dos Conselhos Municipais 
durante a análise, o acompanhamento e a supervisão da implantação dos 
subprojetos, é proposto um programa de capacitação ambiental mais intenso e 
sistemático que os realizados nas fases anteriores, dirigido às instâncias de 
representação comunitária responsáveis pela apresentação dos subprojetos para 
financiamento. 
 
3.1.3 Fase de implementação dos subprojetos  
 
Os Conselhos municipais, as unidades regionais e a unidade central da CAR 
desempenham atividades de acompanhamento, supervisão e assessoramento 
durante a fase de execução dos investimentos, com o objetivo de garantir a 
execução das medidas mitigadoras incorporadas nos subprojetos quando aprovados, 
incluindo medidas para garantir a qualidade ambiental. 
 
Tendo em vista fragilidades constatadas ao longo da implementação das fases 
anteriores do Projeto Prduzir, é adotado no presente PGA um conjunto de medidas 
destinadas a aumentar a efetividade das atividades de supervisão e fiscalização de 
implementação dos subprojetos, especialmente visando o cumprimento integral das 
condicionalidades ambientais. Estas medidas consistem na intensificação da 
capacitação dos agentes responsáveis e também em um esclarecimento das 
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responsabilidades e suas respectivas implicações, a serem explicitadas no MOP e 
também nos convênios  firmados entre a CAR e as entidades beneficiárias.   
 
3.1.4 Fase de operação e manutenção dos subprojetos  
 
Durante esta fase, o monitoramento é utilizado para determinar a necessidade 
eventual de treinamento ou capacitação suplementar dos beneficiários e/ou ajustes 
no subprojeto propriamente dito. 
 
3.1.5 Fase de avaliação  
 
As atividades de monitoramento contínuo e sistemático da implementação de todas 
atividades do Projeto (com registro no MIS) estão a cargo da CAR, que está também 
encarregada dos estudos de desempenho físico e de avaliação a posteriori de 
impactos (incluindo os ambientais) dos subprojetos financiados. 
 
3.2 Avaliação de Impactos Ambientais 
 
A avaliação dos impactos ambientais de cada subprojeto deverá ser prevista desde a 
elaboração do projeto executivo, constando um “check list”  dos possíveis impactos 
que poderão ser caudados, constando o impacto e as medidas mitigadoras 
necessárias a serem implementadas. No caso de situações especiais serão feitos os 
estudos adicionais . 
 
3.3 Atores relevantes responsáveis pela implementação e gestão dos 

subprojetos: empoderamento através da capacitação e da 
responsabilização    

 
Na avaliação da trajetória do Produzir, desde a perspectiva da qualidade ambiental, 
foi evidenciado que, ao contrário das atividades ambientais anteriores, à decisão do 
financiamento dos subprojetos, não é suficientemente nítida a distribuição de 
responsabilidades relacionadas à supervisão ambiental dos subprojetos nas etapas 
pós-aprovação do financiamento.  
 
É necessária clara definição de atribuições que, por sua natureza, devem ser 
exercidas de forma descentralizada. A supervisão e acompanhamento das atividades 
de construção, operação e gestão têm necessariamente execução local. Entretanto, 
na distribuição de atribuições entre os atores constante do MOP, não é sublinhada a 
responsabilidade dos atores nestas etapas nem é sistematicamente tratada a 
demanda de capacitação indissociável do exercício destas atividades.   
 
Devem ser intensificadas as atividades de supervisão e fiscalização da 
implementação dos subprojetos, tendo em vista  que devem ser desenvolvidas em 
um processo permanente de atendimento às condicionalidades de cada fase e de 
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ajustes aos fatos novos que se apresentarem ao longo da implementação. São 
promotores destas condicionalidades e ajustes as Associações responsáveis pelos 
subprojetos, os Conselhos Municipais e, principalmente,  os técnicos da CAR, em 
particular aqueles lotados nos Escritórios Regionais responsáveis pela supervisão da 
implementação.  
 
Para tal, é necessário dois tipos de iniciativa: (i) intensificar atividades de  
capacitação em um Programa de Educação e Capacitação Ambiental, tratado em 
mais detalhe no item 3.5, e (ii) explicitação das responsabilidades de implementação 
das medidas ambientais ao longo de toda a vida útil dos subprojetos financiados, 
incluindo-se aqui a previsão de sanções em caso de descumprimento, que devem 
constar do Manual de Operações do Projeto – MOP e dos convênios celebrados 
entre a CAR e as associações beneficiárias.   
 
3.4 Uma agenda positiva para o meio ambiente: o financiamento de subprojetos 

para proteção, defesa e valorização ambiental  
 
Nesta fase, o Projeto Produzir, ira fortalecer a questão ambiental, com subprojetos a 
serem financiados às comunidades, através da identificação de iniciativas que 
possam incorporar ao seu elenco de investimentos comunitários.  
 
O CTGA deve selecionar oportunidades de financiamento para fins ambientais, 
assim como a identificação de subprojetos destinados à proteção, defesa e 
valorização do meio ambiente, que venham a ser amplamente divulgadas e 
debatidas com as comunidades beneficiárias do Produzir. Este procedimento deve 
ser feito em conjunto com a SEMA e demais parceiros, incluindo-se aqui projetos 
ambientais financiados ou apoiados pelo Banco Mundial, tais como o Projeto Mata 
Branca, e pelo GEF, e outras iniciativas em curso de combate à desertificação no 
Estado.  
Podem ser preliminarmente identificadas, cinco categorias de situações das quais 
possam originar-se subprojetos ambientais:  
 
(i) Subprojetos que visem a recuperação de áreas degradadas e o controle / 

reversão de processos de contaminação e de degradação ambiental, como por 
exemplo APPs, áreas de reserva legal, de nascentes, de matas ciliares, faixas 
marginais de proteção e outras categorias de preservação  permanente, áreas em 
processo de desertificação e sob pressão de uso de recursos ambientais;  

 
(ii) Subprojetos que visem a proteção de áreas de valor ambiental e de sensibilidade 

ambiental, aqui incluidas as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade 
e Unidades de Conservação;  
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(iii) Subprojetos que visem a prestação de serviços e a produção de bens de 
interesse para Unidades de Conservação e para a proteção de áreas relavantes 
para a biodiversidade, inclusive alternativas de trabalho e renda para 
comunidades assentadas no interior, no entorno e na área de influência de 
Unidades de Conservação;  

 
(iv) Subprojetos que explorem oportunidades de trabalho e renda através do uso 

sustentável de recursos naturais e da adoção de tecnologias ambientalmente 
adequadas, em particular de convivência com o semi-árido; 

 
(v) Atividades que aumentem a eco-eficiência de projetos financiados pelo Produzir.  
 
Esta lista não pretende ser exaustiva: são sugestões que pretendem estimular 
oportunidades e idéias inovadoras, surgidas das condições concretas de cada 
localidade e de dinâmicas de diálogo a serem estabelecidas. As atividades listadas 
abaixo exemplificam ações para subprojetos ambientais, e devem ser 
complementadas e precisadas pelo CTGA com a colaboração de órgãos do governo 
como a SEMA, Ibama, Embrapa, Sebrae, Prefeituras Municipais e, quando for o 
caso, com os Conselhos municipais, Associações beneficiárias, Comunidades e 
ONGs atuantes no tema.   
Eis alguns exemplos: 
 
• Produção de mudas de espécies nativas para florestamento e reflorestamento12 

de áreas de assentamento, áreas desmatadas destinadas a reserva legal, áreas 
desmatadas de proteção permanente, de nascentes, e matas ciliares. 

• Produção de mudas de espécies nativas valorizadas para comercialização em 
médio prazo.  

• Projetos de florestamento e reflorestamento de áreas degradadas de  interesse 
para a comunidade (nascentes, matas ciliares, áreas de recarga de aqüíferos e 
áreas degradadas situadas na microbacia e sub-bacia),  de interesse  para 
proprietários rurais (áreas de reserva legal, áreas de proteção permanente) e 
para o Estado (Unidades de Conservação e áreas de proteção permanente).13 

• Plantio de espécies nativas de crescimento rápido para uso e comercialização 
como combustível. 

• Projetos de manejo e destino final de resíduos sólidos da localidade, incluindo 
coleta seletiva, reciclagem de lixo, produção de composto. 

                                                 
12

 Estas mudas podem servir como insumo para atividades de florestamento em regime não-remunerado, 

comunitário, e podem ser previstas situações em que estas mudas sejam adquiridas por proprietários rurais e pelo 

Estado para a consecução de florestamento por terceiros. 
13

 A elaboração de uma estratégia conjunta entre CTGA e parceiros do campo ambiental pode ser de extrema 

valia para identificar oportunidade de venda de serviços especializados de florestamento por associações 

comunitárias para terceiros. 
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• Projetos de prestação de serviços para Unidades de Conservação (formação de 
guias turísticos para trilhas e passeios, implantação de pousadas e pontos de 
apoio logístico para visitantes). A estes projetos, que geram trabalho e renda, 
podem ser articuladas propostas de prestação de serviços de interesse para a 
proteção de Unidades de Conservação, tais como a formação de vigilantes 
ambientais e brigadas contra incêndios e queimadas. 

• Projetos de manejo sustentável de recursos naturais, inclusive de transição para 
sistemas agro-ecológicos e para a produção orgânica. 

• Projetos de recuperação e manejo de microbacias.  
 
3.5 Estrutura de Programa de Educação e Capacitação Ambiental 
 
No que diz respeito à capacitação, além de viabilizar a integração das salvaguardas 
ambientais, a educação e capacitação ambiental permitem que as populações 
beneficiárias possam lidar com impactos ambientais provocados por terceiros em 
seus investimentos e ecossistemas que lhes prestam serviços, a cooperar com as 
políticas ambientais locais e a identificar oportunidades de financiamento 
relacionadas à melhoria da qualidade ambiental.  
 
A estrutura de pessoal da CAR também deve receber capacitações, treinamentos e 
reciclagens num processo de gestão do conhecimento, tanto nas áreas de conteúdo 
específico quando na área de desenvolvimento pessoal. A equipe do CTGA terá uma 
capacitação específica para o cumprimento de suas atribuições.  
As ações aqui definidas devem ser objeto de detalhamento e operacionalização com 
apoio da SEMA, inclusive para identificação de parcerias qualificadas. São objetivos 
das ações de capacitação ambiental:  
 
• Contribuir para a identificação de demandas e oportunidades contidas no 

Produzir benéficas ao ambiente.  
• Preparar todos os atores para incorporar adequadamente a questão ambiental 

em seu processo decisório. 
• Conscientizar os moradores de áreas ambientalmente sensíveis, beneficiários 

do Produzir, sobre sua importância e as alternativas de proteção. 
• Facilitar o entendimento e a seleção de formas de cumprimento das questões 

ambientais presentes no Manual de Operações. 
• Nivelar as informações técnicas e dar-lhes um formato que possam ser 

utilizadas por especialistas e não-especialistas na matéria, favorecendo os 
entendimentos em fóruns de discussão, consulta e deliberação.  

• Dar base técnica para a formulação e implementação de subprojetos ambientais 
e promover a adequação ambiental de subprojetos produtivos, de infra-estrutura 
e interesse social.  

• Dar suporte às avaliações de impacto ambiental, controle e atividades de 
monitoramento, essenciais para o cumprimento das salvaguardas do Banco. 



 

 

 

 

 

 

22 

 

Para atendimento do Projeto Produzir, as atividades de educação e capacitação 
ambiental tratarão dos seguintes temas:  
 
(i)    conhecimento básico do meio ambiente local e regional,  
 
(ii)   tratamento da questão ambiental na formulação e aprovação de Subprojetos,  
 
(iii)  avaliação ambiental e seleção dos subprojetos,  
 
(iv) adoção de tecnologias adequadas ao meio ambiente, (v) gestão,  monitoramento 

ambiental dos subprojetos e responsabilização civil e administrativa sobre estas 
tarefas, e 

 
(vi) formação de agentes multiplicadores comunitários com interesse e atuação na 

identificação, planejamento, assessoramento e monitoramento da execução de 
subprojetos comunitários. 

 
Os grupos prioritários para capacitação são a equipe técnica do CTGA, Conselhos 
municipais, empresas de assessoramento técnico e elaboração de Subprojetos, 
equipe técnica da CAR, associações civis com interesse e atuação comprovada e 
assessoramento a projetos sócio-ambientais das comunidades rurais.  
 
Deve ser estudada, no contexto da formação de parcerias especificas, a 
possibilidade de atuação conjunta com agentes de saúde, extensionistas rurais e 
professores da rede escolar pública.   
 
O Quadro 2 a seguir sintetiza as demandas de capacitação por segmento de público-
alvo, acompanhados de recomendações sobre instrumentos pedagógicos e 
atividades passíveis de realização para cumprimento dos objetivos. 
 
3.6 Iniciativas ambientais complementares  
 
Considerando-se o conjunto de políticas ambientais acima citadas, no sentido de 
garantir a preservação do meio ambiente, outras medidas descritas abaixo são 
adotadas pelo PCPR, como salvaguardas: 
 
• Dotar o Manual Operacional do PCPR de todos os instrumentos necessários para 

garantir o cumprimento da legislação ambiental Federal, Estadual e as 
Salvaguardas do Banco Mundial; 

 
• Reforçar a capacitação em gestão ambiental dos técnicos dos Escritórios 

Regionais, com o objetivo de aperfeiçoar o processo de acompanhamento e 
supervisão; 

 



 

 

 

 

 

 

23 

 

• Inserir no “site” da CAR um link abordando as questões ambientais, os possíveis 
impactos e as medidas mitigadoras; 

 
• Incorporar durante o processo de avaliação de demanda a lista de verificação 

ambiental (check list); 
 
• Realizar divulgação com cartazes, folders e cartilhas dos cuidados ambientais que 

a população beneficiária do projeto deverá adotar e 
 
• Revisar os roteiros dos projetos, bem como os projetos padrões no sentido de 

detalhar os impactos ambientais e as principais medidas mitigadoras. 
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Quadro 2 – Estrutura para um Programa de Capacitação Ambiental, segundo os segmentos de público beneficiário e 
demandas  de conhecimento  

 
SEGMENTO DE 
PÚBLICO-ALVO 

 
DEMANDAS –TEMAS DE CAPACITAÇÃO E MOBILIZAÇÃO  

ATIVIDADES 
POSSÍVEIS 

OBSERVAÇÕES 

1. Associações 
locais  
beneficiárias do 
Projeto Produzir 
III 
  

 
� Tratamento da questão ambiental nos subprojetos 
� Oportunidades de financiamento de subprojetos de tema ambiental 
� Conhecimento básico do meio ambiente local, com destaque para Unidades de 

Conservação e outras áreas protegidas  
� Ameaças, oportunidades e alternativas de proteção e manejo do ambiente local  
 
 
 

Cursos de curta 
duração, Atividades em 
Unidades 
demonstrativas. 
Criação de página na 
Internet, dispondo 
material de informação e 
material pedagógico 
    

 
A resposta a esta demanda 
também é condição de 
participação deste segmento de 
público no processo.  

2. Lideranças 
locais 
disponíveis para 
exercer o papel 
de facilitadores  e 
agentes  
comunitários 

� Conhecimento básico do meio ambiente local, com destaque para Unidades de 
Conservação e outras áreas protegidas  

� Ameaças, oportunidades e alternativas de proteção e manejo do ambiente local 
� Direitos e deveres de proteção ao meio ambiente relacionados às atividades, 

instrumentos de ação 
� Quadro básico do sistema de gestão ambiental e normas de interesse 
� Oportunidades de geração de trabalho e renda e de desenvolvimento 

comunitário, associadas à proteção ambiental e à adoção de tecnologias 
ambientalmente adequadas 

 
 
 

Curso de treinamento de 
8 semanas de duração. 
Criação de página na 
Internet, dispondo 
material de informação e 
material pedagógico 
Atividades em Unidades 
demonstrativas. 

 
A resposta a esta demanda 
também é condição de 
participação deste segmento de 
público no suporte a todas as 
ações de fiscalização e 
monitoramento dos órgãos 
ambientais locais  

3.  
Conselhos 
Municipais - CMs 
 

� Conhecimento básico do meio ambiente local, com destaque para Unidades de 
Conservação e outras áreas protegidas  

� Ameaças, alternativas de proteção e manejo do ambiente local  
� Oportunidades de geração de trabalho e renda, e de desenvolvimento 

comunitário, associadas à proteção ambiental 
� Quadro básico do sistema de gestão ambiental e normas de interesse 
� Subprojetos do Produzir, salvaguardas e impactos ambientais 
� Métodos e procedimentos de verificação, monitoramento e avaliação de 

impactos ambientais 
 

 
Seminários e cursos de 
curta duração, 10-20 
horas, sobre temas 
específicos.  
Atividades em Unidades 
Demonstrativas. 
Dias de campo. 

Estes conhecimentos são condição 
sine qua non para que os CMs 
possam cumprir a função de 
promotor e avaliador de 
subprojetos ambientais.  
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(cont.) 
Quadro 2 – Estrutura para um Programa de Capacitação Ambiental, segundo os segmentos de público beneficiário e 
demandas  de conhecimento (conclusão) 
 

PÚBLICO-
ALVO 

 
DEMANDAS –TEMAS DE CAPACITAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

ATIVIDADES 
POSSÍVEIS 

OBSERVAÇÕES 

 
4. CTGA 

 
� Conhecimento das principais questões ambientais do Estado (bens e processos 

impactantes), com destaque para o quadro básico do sistema de gestão ambiental, 
licenciamento ambiental, normas para Unidades de Conservação e outras áreas 
protegidas, programas ambientais estaduais considerados prioritários 

� Oportunidades de geração de trabalho e renda, e de desenvolvimento comunitário, 
associadas à proteção ambiental, que possam ser incentivadas nas áreas 
prioritárias 

� Subprojetos e Impactos ambientais – metodologia para análise das verificações, 
listagens e estabelecimento de condicionalidades.  

� Avaliação de impacto estratégica e avaliação de impacto regional 
� Rotinas e procedimentos de licenciamentos, outorgas e autorizações  
� Metodologias e indicadores de monitoramento e avaliação de impactos ambientais 
Tecnologias ambientalmente adequadas passíveis de implantação no Produzir III 

 
 

Workshop intensivo  
 
Contratação de 
assistência técnica para 
treinamento no trabalho 
(on–the-job training) 
Contratação de 
consultoria para 
desenho e produção de 
mecanismos, métodos e 
indicadores  p/ 
detalhamento das 
ações Cursos de curta 
duração 
(organização de temas 
em módulo, de acordo 
com a demanda) 

 
Estes conhecimentos são 
condição sine qua non para que 
a NTGA possa cumprir suas 
atribuições na seleção de 
subprojetos. 

5. Demais 
parceiros 
institucionais 

 
� Conhecimento básico do meio ambiente local, destaque para Unidades de Conservação e 

outras áreas protegidas e para bens de conservação / recuperação prioritários 
� Ameaças, alternativas de proteção e manejo do ambiente local  
� Oportunidades de desenvolvimento comunitário, de geração de trabalho e renda, 

associadas à proteção ambiental no Produzir III 
 

 
Workshops e 
seminários, 
particularmente para 
Prefeituras e Câmaras 
Municipais 
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4.  CAPACIDADE INSTITUCIONAL EXISTENTE PARA GESTÃO AMBIENTAL 
DO PROJETO PRODUZIR III 

 

Como mencionado anteriormente, o sistema de gestão ambiental estadual 
instituiu o procedimento de autocontrole ambiental através da criação da 
Comissão Técnica de Garantia Ambiental – CTGA nas instituições públicas e 
privadas, que tem por objetivo coordenar, executar, acompanhar, avaliar e 
pronunciar-se sobre planos, programas projetos e atividades potencialmente 
degradadoras desenvolvidas no âmbito de sua atividade.  
 
A instância responsável pela implementação de gestão do PGA/Produzir é a 
Comissão Técnica de Garantia Ambiental - CTGA. Para tal, foi realizado um 
trabalho de fortalecimento da equipe técnica da CTGA/CAR, através da 
incorporação de profissionais com experiência em meio ambiente, com formação 
acadêmica nas áreas de Biologia, Engenharia Florestal e Engenharia Civil. Foi 
realizada também a Capacitação dos técnicos dos Escritórios Regionais da CAR 
na elaboração do Relatório de Inspeção Florestal – RIF para os projetos de 
barragem, ou outros projetos que necessitem de supressão vegetal.  
 
A CTGA/CAR foi a primeira a ser instituída por órgão setorial do governo 
estadual já em 199814. Esta instância não é responsável exclusivamente pelo 
Projeto PRODUZIR, mas por todos os projetos sob responsabilidade da CAR. 
Além da implementação do PGA/PRODUZIR, ela desenvolve diversas 
atividades, com o apoio de escritórios regionais, tais como: 
 
• Incorporar a dimensão ambiental nos projetos financiados pela CAR 

(PRODUZIR, TERRA DE VALOR MATA BRANCA e CRÉDITO FUNDIÁRIO), 
analisando os subprojetos e recomendando medidas mitigadoras; 

• Acompanhar as atividades relacionadas ao meio ambiente, gerenciar o 
Sistema de Gestão Ambiental e estabelecer parcerias; 

• Promover o autocontrole ambiental através de estudos preliminares de 
impacto ambiental e emitindo pareceres técnicos ambientais; 

• Orientar prefeituras e associações comunitárias no terreno do licenciamento 
ambiental, da solicitação de outorga de uso da água e autorização para 
supressão da vegetação; 

• Elaborar em conjunto com a SEMA (IMA e INGÁ) portarias e resoluções para 
dispensa de licenciamento ambiental para os projetos da CAR;  

• Tratar com o INGÁ o encaminhamento de pedidos de outorga e de dispensa 
de outorga para a implantação de barragens, poços e sistemas simplificados 
de abastecimento de água; 

                                                 
14

 Resolução do Conselho de Administração da CAR, em 14 de janeiro de 1998, aprovada pelo CEPRAM 

em abril do mesmo ano. Sua criação e competências foram disciplinadas pela Portaria CAR n. 082/2000, 

Resolução CEPRAM n. 2.933/02 e Norma Técnica NT-002/02. 
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• Elaborar Relatórios de Inspeção Florestal - RIF, na ausência de agrônomos e 
engenheiros florestais nas unidades regionais da CAR;  

• Elaborar parecer para dar fundamentação técnica à SFC para emissão de 
autorizações de supressão de vegetação, limpeza de área até 40 hectares e 
ocupação de áreas de preservação permanente – APP, e 

• Encaminhar aos órgãos competentes as solicitações de licenças ambientais, 
a licença de supressão vegetal, assim como as solicitações de dispensas e 
licenças de outorga de direito de uso da água. 

 
Para implementação do PCPR, a CAR dispõe de uma estrutura desconcentrada 
na esfera dos escritórios regionais distribuída estratégicamente em todo o 
trerritório baiano. Esta estrutura está composta de uma equipe de 53 técnicos 
nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Sociais, Economia, Construção Civil, 
etc. Além dessa equipe multidisciplinar o Programa conta com 20 funcionários 
na área administrativa e uma infraestrutura físca de apoio à implementação das 
suas ações.  
 
A equipe do Produzir dispõe ainda da contribuição da Comissão Técnica de 
Garantia Ambiental – CTGA, de uma Gerência Administrativa, de uma Gerência 
Financeira e da Coordenação de Estudos que dão o suporte à execução do 
Programa. Essa estrutura de pessoal é submetida constantemente a 
treinamentos e reciclagens, tanto nas áreas de conteúdo técnico específicos, 
quando nas áreas de desenvolvimento pessoal e comportamental.  
 
Além da estrutura própria da CAR, o programa  Produzir conta com uma equipe 
de consultores contratados nas mais diversas áreas (meio ambiente, irrigação, 
caprinocultura, estrutura, hidráulica, ciências sociais, etc) que complementa o 
trabalho da equipe da CAR. Para analisar, monitorar e acompanhar o 
cumprimento das salvaguardas ambientais (legislação federal, estadual e 
salvaguardas do Banco Mundial), a CAR dispõe ainda da estrutura de 
gerenciamento ambiental do estado.   
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A seguir segue a estrutura de apoio as ações ambientais. 

 

Equipe Técnica CTGA e 
Técnicos Regionais com 

atribuições e 
responsabilidade 

ambiental 

 
 
Formação 

 
 
Atribuições 

 
 

observações 

Airton Magno Silva de Jesus Engº Agrônomo Coordenador; Elaborar 
pareceres e relatórios 
técnicos; Avaliar e 
acompanhar implantação 
de projetos. Articulação 
com os órgãos 
ambientais a nível 
Municipal; Estadual e 
Federal. 

Técnico Lotado na 
CTGA 

Ewanete de Almeida Luz Secretária Apoio a Equipe Técnica, 
Acompanhamento de 
processos junto aos 
órgãos ambientais. 

Técnico Lotado na 
CTGA 

Irangá lima Iglesias Administradora e 
Terapeuta 
Psicocorporal 

Educação Ambiental; 
Elaboração Instrumentos 
Pedagógicos relativos a 
questão ambiental.  

Técnico Lotado na 
CTGA 

Osmar de Souza Oliveira 
Filho 
 

 
Engº Agrônomo 

Elaborar pareceres e 
relatórios técnicos; 
Avaliar e acompanhar 
implantação de projetos. 

Técnico Lotado na 
CTGA 

Paulo Roberto Soares de 
Assis 

Engº Agrônomo Elaborar pareceres e 
relatórios técnicos; 
Avaliar e acompanhar 
implantação de projetos. 

Técnico Lotado na 
CTGA 

Vânia Rosa Stolze Arquiteta Elaborar pareceres e 
relatórios técnicos; 
Avaliar e acompanhar 
implantação de projetos. 

Técnico Lotado na 
CTGA 

Zilton A Cavalcante Engº Agrônomo Elaborar pareceres e 
relatórios técnicos; 
Avaliar e acompanhar 
implantação de projetos. 

Técnico do 
PRODUZIR lotado 
nos regionais, 
envolvidos com a 
questão ambiental por 
possuir formação 
exigida pela legislação 
na execução de cada 
subprojeto. 
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Equipe Técnica CTGA e 
Técnicos Regionais com 

atribuições e 
responsabilidade 

ambiental 

 
 
Formação 

 
 
Atribuições 

 
 

observações 

Tertuliano Lopes Filho Engº Agrônomo Elaborar pareceres e 
relatórios técnicos; 
Avaliar e acompanhar 
implantação de projetos. 

Técnico do 
PRODUZIR lotado 
nos regionais, 
envolvidos com a 
questão ambiental por 
possuir formação 
exigida pela legislação 
na execução de cada 
subprojeto. 

Olaf Dantas Nunes Engº Agrônomo Elaborar pareceres e 
relatórios técnicos; 
Avaliar e acompanhar 
implantação de projetos. 

Técnico do 
PRODUZIR lotado 
nos regionais, 
envolvidos com a 
questão ambiental por 
possuir formação 
exigida pela legislação 
na execução de cada 
subprojeto. 

Demóstenes Valverde Engº Agrônomo Elaborar pareceres e 
relatórios técnicos; 
Avaliar e acompanhar 
implantação de projetos. 

Técnico do 
PRODUZIR lotado 
nos regionais, 
envolvidos com a 
questão ambiental por 
possuir formação 
exigida pela legislação 
na execução de cada 
subprojeto. 

Lorena A. Melo Engª Agrônoma Elaborar pareceres e 
relatórios técnicos; 
Avaliar e acompanhar 
implantação de projetos. 

Técnico do 
PRODUZIR lotado 
nos regionais, 
envolvidos com a 
questão ambiental por 
possuir formação 
exigida pela legislação 
na execução de cada 
subprojeto. 

Teófilo Joaquim de Santana Engº Agrônomo Elaborar pareceres e 
relatórios técnicos; 
Avaliar e acompanhar 
implantação de projetos. 

Técnico do 
PRODUZIR lotado 
nos regionais, 
envolvidos com a 
questão ambiental por 
possuir formação 
exigida pela legislação 
na execução de cada 
subprojeto. 
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Equipe Técnica CTGA e 
Técnicos Regionais com 

atribuições e 
responsabilidade 

ambiental 

 
 
Formação 

 
 
Atribuições 

 
 

observações 

Jéferson L.S. Góes Engº Agrônomo Elaborar pareceres e 
relatórios técnicos; 
Avaliar e acompanhar 
implantação de projetos. 

Técnico do 
PRODUZIR lotado 
nos regionais, 
envolvidos com a 
questão ambiental por 
possuir formação 
exigida pela legislação 
na execução de cada 
subprojeto. 

Adilson Souza Aranha Engº Agrônomo Elaborar pareceres e 
relatórios técnicos; 
Avaliar e acompanhar 
implantação de projetos. 

Técnico do 
PRODUZIR lotado 
nos regionais, 
envolvidos com a 
questão ambiental por 
possuir formação 
exigida pela legislação 
na execução de cada 
subprojeto. 

Fernando Bastos Engº Agrônomo Elaborar pareceres e 
relatórios técnicos; 
Avaliar e acompanhar 
implantação de projetos. 

Técnico do 
PRODUZIR lotado 
nos regionais, 
envolvidos com a 
questão ambiental por 
possuir formação 
exigida pela legislação 
na execução de cada 
subprojeto. 

 

 
5. Plano de Ação para o Ano I 
 
No primeiro ano do projeto serão identificados e financiados 20 subprojetos 
ambientais, nas seguintes áreas: 
 
• Recuperação de matas ciliares (05); 
• Implantação de bosques energéticos (10); 
• Unidade de Produção de mudas nativas (05). 
 
Esses subprojetos serão financiadosatravés da dotação orçamentária do 
PRODUZIR , e terão um custo aproximado de R$ 1.000.000,00. 
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 ANEXO 1 
Relação dos Subprojetos Financiados até novembro de 2007 pelos 

Projetos Produzir I e II  
 

SUBPROJETOS NÚMERO FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

Barragem 1.559 138.820 
Mecanização agrícola 1159 164.217 
Sistema de abastecimento de água 1.056 97.559 
Melhoria sanitária 944 55.319 
Poço tubular, perfuração 890 74.137 
Ponte 765 194.465 
Energia elétrica 672 29.355 
Casa de farinha 561 44.677 
Energia solar 551 26.463 
Cisterna individual 474 27.845 
Posto telefônico 378 71.217 
Centro abastecimento /módulo de feira 215 104.329 
Energização de unidades produtivas 187 10.259 
Melhoria habitacional 152 3.949 
Sistema de irrigação 99 5.053 
Implementos agrícolas 76 8.070 
Padaria 71 21.565 
Galpão e depósitos 69 6.645 
Beneficiamento de café 63 6.446 
Unidade de beneficiamento de mel 56 6.142 
Mecanização a tração animal 55 2.239 
Beneficiadora de leite 52 3.330 
Escola  52 4.181 
Passagem molhada 41 10.394 
Oficina de corte e costura 40 2.985 
Piscicultura 37 11.330 
Núcleos de caprino-ovinocultura 35 1.749 
Moinho de milho 27 5.459 
Melhorias em trechos de estrada 26 1.516 
Olaria 26 3.904 
Fábrica de doces 23 1.355 
Bueiros 22 1.236 
Beneficiamento de forragem e milho 20 1.864 
Fábrica de ração  18 2.729 
Artesanato comunitário 17 1.094 
Engenho de cana e açúcar mascavo 16 1.114 
Fábrica de fécula de mandioca 15 1.483 
Aproveitamento de recursos minerais 15 699 
Lavanderia comunitária 14 2.820 
Pavimentação de ruas 12 1.874 
Beneficiamento de arroz 11  866 
Beneficiamento de caju 10 19.482 
Atracadouro  8 1.150 
Marcenaria 8 874 

Fonte: CAR, 2007 
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ANEXO 2 
ORGANOGRAMA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL ESTADUAL 

 

 


