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Desde os registros mais primórdios do surgimento do homem na terra até os dias atuais, o 

pleneta vem passando por diversas tranformações, principalmente no que diz respeito ao 

recursos naturais. Nesse sentido, pensar em formas para reverter o consumo exacerbado e a 

degradação dos meios produtivos é essencial, de modo que este estudo de caso tem como tema 

Gestão Ambiental: um estudo sobre as práticas da Secretária de Agricultura e Meio ambiente 

(SEAMA) de Cruz das Almas-BA, onde procura analizar as práticas de gestão ambiental 

promovidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no município de Cruz 

das Almas/BA, mais especificamente buscar-se-á descrever as ações da Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente de Cruz das Almas/BA que se caracterizem como gestão 

ambiental; Identificar a existencia de programas e projetos com foco no meio ambiente 

promovidos pela SEAMA; invetigar o nível de conhecimento e capacitação técnica acerca da 

responsabilidade ambiental apresentada pelos servidores da SEAMA. Para isso, será feita uma 

pesquisa de caráter descritivo e de natureza qualitativa, sendo um estudo de caso de caráter 

documental, com um entrevista semi estrutrutada ao gestor, e um questionário aplicado aos 

servidores lotados no objeto ora estudado. Busca-se, portanto, relatar a realidade vivida nessa 

municipalidade em relação à proposta do tema, bem como a existência de programas e projetos 

com foco no meio ambiente, no qual procura apresentar a relação meio ambiente e 

sustentabilidade, tornado a população mais bem informada e consciente quanto à temática.  
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