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Este é o balanço de sinais públicos relevantes para a política climática

e de meio ambiente do governo federal do Brasil em Setembro de 2021.

Os sinais são detectados pelo Monitor de Atos Públicos (1. Executivo) e

as novas propostas apresentadas no Congresso Federal captadas pela

Base de Iniciativas do Legislativo (2. Legislativo). Diariamente,

analisamos as publicações do Diário Oficial da União e classificamos

os conteúdos considerados dignos de nota. Para tanto, aplicamos uma

tipologia de atos desenvolvida por nós e que nos permite compreender
1

as tendências na agenda pública. Nesta análise, você encontrará um

balanço do número de atos relevantes, seus tipos e uma análise por

tema. Além disso, apresentamos uma avaliação da conjuntura (3.

Comentários & conjuntura) e apontamos as principais tendências para

o próximo mês (4. Tendências). Para usar e citar este documento, por

favor leia nossos termos de uso (5. Termos de uso e contato).

1
A tipologia para os atos do Legislativo está em testes e será publicada em breve.

https://www.politicaporinteiro.org/monitor-de-atos-publicos/
https://www.politicaporinteiro.org/base-de-iniciativas-do-legislativo/
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1. Executivo

Em setembro foram captados 65 atos pelo Monitor de Atos Públicos,

Os atos públicos captados são medidas relevantes às políticas ambiental

e de mudança climática originadas no Poder Executivo e publicadas no

Diário Oficial da União.

1.1 Classificação de atos do Executivo

As normas captadas são organizadas segundo o tema e a classe:
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1.2 Temas dos atos do Executivo

1.3 Análise por tipos e por temas

O tema mais recorrente do mês foi Institucional, com 15 atos, incluindo

a autorização para realização de concurso público para preenchimento

de vagas no IBAMA e ICMBio, em sua grande maioria vagas de nível

técnico. Ainda, foram publicadas normas do Banco Central do Brasil e

do Conselho Monetário Nacional referentes a riscos ambientais,

climáticos e sociais aplicáveis às instituições financeiras e autorizadas a

operar pelo Banco Central, bem como sobre Política de

Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC), Relatório de

Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (Relatório

GRSAC), e alterações no Manual de Crédito Rural.  Na sequência, o

tema Biodiversidade com 11 atos, entre eles a autorização no emprego

da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Estado de Mato

Grosso no combate aos incêndios florestais e às queimadas em todo o

Estado, em atividades de defesa civil em defesa do meio ambiente e nos

serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da

incolumidade das pessoas e do patrimônio, no âmbito da operação

“Guardiões do Bioma”, pelo período de trinta dias. Em Desastres foram
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captadas 9 normas, com prevalência da declaração de emergência por

estiagens e secas. O tema Energia apresentou 9 normas, destaque para a

criação da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e

Binacional S.A. – ENBpar, empresa pública vinculada ao Ministério de

Minas e Energia e a qual tem como algumas de suas competências a

manutenção do controle da União sob a operação de usinas nucleares e

administrar os bens da União sob a administração da Centrais Elétricas

Brasileiras S.A. – Eletrobras.

Para a temática Pesca, foram captadas 4 normas, das quais destacamos

a que institui os procedimentos operacionais a serem estabelecidos pela

Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento e pela Secretaria de Coordenação e Governança do

Patrimônio da União – SPU, da Secretaria Especial de Desestatização,

Desinvestimento e Mercados, para a entrega e posterior cessão de uso

dos espaços físicos em corpos d’água de domínio da União para fins de

aquicultura.

Mudança do Clima e Amazônia tiveram, cada uma, 3 normas. Destaque

para a instituição de 3 (três) Grupos Técnicos no âmbito do Comitê

Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM), os quais têm como

objetivo: (i) elaborar proposta de atualização da Política Nacional sobre

Mudança do Clima (PNMC); (ii) revisar o primeiro ciclo e elaborar as

diretrizes do segundo ciclo de avaliação do Plano Nacional de Adaptação

à Mudança do Clima (PNA); e (iii) acompanhar e contribuir com o

processo de elaboração da Quinta Comunicação Nacional do Brasil à

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima

(UNFCCC).

As temáticas Indígena e Marinho tiveram, cada uma, 2 normas.

Importante foi a que prorroga por 6 (seis) meses a restrição ao ingresso,

locomoção e permanência de pessoas estranhas aos quadros da

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) na Terra Indígena Piripkura, no

Mato Grosso.

Antártica, Florestas, Terras, Poluição, Agricultura, Águas e

Transporte tiveram 1 (uma) norma relevante cada. Destaque para a

instituição da Plataforma de Governança Territorial para os

procedimentos de titulação das áreas dos projetos de reforma agrária do

Incra ou das terras públicas federais passíveis de regularização

fundiária sob domínio da União ou do Incra. Também houve a

instituição do Floresta+Bioeconomia, mais um subprograma dentro do

Floresta+ e relacionado aos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA).
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A classificação mais frequente foi Regulação, com 21 atos,

destacando-se as aprovações dos Planos de Manejo do Parque Nacional

da Chapada dos Veadeiros e do Parque Nacional do Jamanxim, além do

Plano de Manejo Florestal Sustentável Comunitário tendo por detentora

a Associação Comunitária de Desenvolvimento Sustentável da

Comunidade do Juçara, localizada no interior da Reserva Extrativista

Verde Para Sempre. Na classe Planejamento tivemos 14 atos, dos quais

destacamos, além das já citadas criações dos Grupos Técnicos

Temporários do âmbito da CIM, o Plano de Ação das medidas e ações

relacionadas ao desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira da

piracatinga.  Em seguida, a classe Resposta apresentou 13 normas,

incluindo os reconhecimentos de situações de emergência. Os atos

classificados como Reforma Institucional somaram 5, entre eles a

aprovação do Regimento Interno do Conselho Nacional da Amazônia

Legal - CNAL, tendo sido inserida a Comissão Nacional da Organização

do Tratado de Cooperação Amazônica e o Ministério da Comunicação

na composição do Conselho. Também foram captadas 4 normas de

Desregulação e Revogaço, destacando-se as revogações em massa de
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normas no âmbito do ICMBio, IBAMA, FUNAI e Presidência da

República, que juntas somam mais de 1.000 (mil) normas revogadas.

Neutro somou 2 atos neste mês e nas classes Flexibilização e

Desestatização foram captados 1 ato para cada, com destaque para a

opinião favorável do Conselho do Programa de Parcerias de

Investimentos (CPPI) pela qualificação no âmbito do PPI e pela inclusão

no Programa Nacional de Desestatização das unidades de conservação

Parque Nacional Restinga de Jurubatiba (RJ), Parque Nacional da Serra

da Canastra (MG), Parque Nacional da Serra do Cipó (MG), Parque

Nacional de Caparaó (MG/ES) e Floresta Nacional de Ipanema (SP).

Tema: Institucional

PORTARIA SEDGG/ME Nº 10.641, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021 –

Regulação

Autoriza a realização de concurso público para o provimento de 568

(quinhentos e sessenta e oito) cargos do quadro de pessoal do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –

IBAMA. O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso

público será de seis meses.

PORTARIA SEDGG/ME Nº 10.644, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021 –

Regulação

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sedgg/me-n-10.641-de-2-de-setembro-de-2021-343018745
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sedgg/me-n-10.644-de-2-de-seetembro-de-2021-343010163
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Autoriza a realização de concurso público para o provimento de 171

(cento e setenta e um) cargos do quadro de pessoal do Instituto Chico

Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio. O prazo para a

publicação do edital de abertura do concurso público será de seis meses.

PORTARIA Nº 423, DE 6 DE SETEMBRO DE 2021 – Reforma

Institucional

Designa a Assessoria Especial de Controle Interno – AECI como a nova

Unidade de Gestão de Integridade no âmbito do Ministério do Meio

Ambiente, em substituição à unidade anteriormente designada pela

Portaria nº 137, de 10 de maio de 2018. Compete à Unidade de Gestão

da Integridade: I – coordenar a estruturação, execução e

monitoramento do Programa e Plano de Integridade do Ministério do

Meio Ambiente, para prevenir e mitigar as vulnerabilidades

eventualmente identificadas, buscando a prevenção, detecção e combate

à ocorrência de atos lesivos; II – atuar na orientação e treinamento dos

servidores do Ministério do Meio Ambiente com relação aos temas

atinentes ao Programa e Plano de Integridade; e III – promover outras

ações relacionadas à gestão da integridade, em conjunto com as demais

áreas do Ministério do Meio Ambiente. Revoga a Portaria nº 137, de 10

de maio de 2018. Esta Portaria é a continuação da Portaria MMA Nº

296, de 7 de julho de 2021, que Institui a Política de Governança do

Ministério do Meio Ambiente – PG-MMA, sendo apenas mais um

desdobramento do novo arranjo institucional do MMA, já publicado.

PORTARIA Nº 416, DE 8 DE SETEMBRO DE 2021 – Revogaço

Declara a revogação de 45 atos normativos do Ministério do Meio

Ambiente. Parte dos atos diz respeito a metas institucionais já vencidas

e outra parte sobre critérios de emissões de CFC e camada de ozônio, já

defasadas. No entanto, como em todos os revogaços, não temos acesso

a todas as normas revogadas, tendo que ser solicitadas via LAI.

PORTARIA Nº 582, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 – Reforma

Institucional

Aprova o Regimento Interno do Instituto Chico Mendes de Conservação

da Biodiversidade. Revoga a Portaria ICMBio nº 1.162, de 27 de

dezembro de 2018. Destaca-se a inclusão de atribuição para a

Coordenação-Geral de Uso Público e Negócios – CGEUP de trabalhar

com as questões de mudanças climáticas como descrito no Art. 70, itens

  VII a X: , “elaborar, coordenar, apoiar e executar programas, projetos e

atividades relacionadas à Redução das Emissões de Gases de Efeito

Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal,

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-423-de-6-de-setembro-de-2021-343534645
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-416-de-8-de-setembro-de-2021-343830690
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-582-de-20-de-setembro-de-2021-346341636
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Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de

Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal – REDD+ com a

finalidade de implementar os Planos de Manejo das unidades de

conservação federais”; “promover a captação de recursos de

pagamentos por resultados REDD+ no âmbito das unidades de

conservação federais de uso sustentável”; “apoiar a implementação da

Estratégia Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito

Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal,

Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de

Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - ENREDD+ nas

unidades de conservação federais”e “planejar a gestão de contratos de

REDD+ com a finalidade de implementar os Planos de Manejo das

unidades de conservação federais”.

PORTARIA Nº 599, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 – Revogaço

Revoga 58 atos normativos do ICMBio e IBAMA, entre portarias e

instruções normativas. Grande parte das normas revogadas são

relacionadas às Unidades de Conservação e já estavam exauridas no

tempo, assim como todos os planos de manejo revogados já haviam sido

substituídos. Destaque para a revogação da Portaria que criou a

Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação de Parcerias, que

até agora não foi recomposta. Além disso, fica revogada a norma que

dispunha sobre os procedimentos para apuração de infrações

administrativas e que já havia sido revogada parcialmente pela IN

02/2020, que manteve os artigos 33 a 37 válidos. Com a revogação

expressa da norma, estes artigos perdem a validade deixando sem

regulamentação a questão dos bens apreendidos, a soltura e venda de

animais domésticos ou exóticos, a doação dos bens apreendidos e a

destruição ou inutilização dos bens apreendidos já sob guarda ou

depósito do ICMBio.

RESOLUÇÃO BCB Nº 139, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 –

Regulação

Estabelece que as instituições financeiras ou autorizadas a funcionar

pelo Banco Central do Brasil, enquadradas nos segmentos 1, 2, 3 e 4

(estabelecidos na Resolução nº 4.553, de 30 de janeiro de 2017) devem

divulgar o Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e

Climáticas - Relatório GRSAC. Traz as informações obrigatórias e

facultativas que devem constar no relatório. A periodicidade de

divulgação do relatório é anual e deve estar disponível no site da

instituição, em um único local, de acesso público e de fácil localização,

pelo período de 5 (cinco) anos e em forma de dados abertos, requerido

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-599-de-14-de-setembro-de-2021-345122743
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-bcb-n-139-de-15-de-setembro-de-2021-345117355
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somente a partir da data-base de dezembro/2023. A norma entra em

vigor em 01/12/2022.

RESOLUÇÃO BCB Nº 140, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 –

Regulação

Institui a Seção 9 (Impedimentos Sociais, Ambientais e Climáticos) do

Capítulo 2 (Condições Básicas) do Manual de Crédito Rural, que dispõe

sobre a caracterização de empreendimentos com restrições de acesso ao

crédito rural em razão de dispositivos legais ou infralegais atinentes a

questões sociais, ambientais e climáticas.

RESOLUÇÃO CMN Nº 4.943, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 –

Desregulação

Altera dispositivos da Resolução CMN 4557/2017, que dispõe sobre a

estrutura de gerenciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de

capital, alterando e incluindo à norma diversos dispositivos, incluindo

os riscos sociais, ambientais e climáticos à “estrutura de gerenciamento

de riscos”.

RESOLUÇÃO CMN Nº 4.944, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 –

Desregulação

Altera dispositivos da Resolução nº 4.606, de 19 de outubro de 2017,

que dispõe sobre a metodologia facultativa simplificada para apuração

do requerimento mínimo de Patrimônio de Referência Simplificado

(PRS5), os requisitos para opção por essa metodologia e os requisitos

adicionais para a estrutura simplificada de gerenciamento contínuo de

riscos.

RESOLUÇÃO CMN Nº 4.945, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 –

Regulação

Dispõe sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e

Climática (PRSAC) e sobre as ações com vistas à sua efetividade,

estabelecendo que as instituições financeiras e demais instituições

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil enquadradas no

Segmento 1 (S1), no Segmento 2 (S2), no Segmento 3 (S3), no Segmento

4 (S4) e no Segmento 5 (S5) devem estabelecer a PRSAC e implementar

ações com vistas à sua efetividade. A PRSAC deve ser unificada para as

instituições integrantes de um mesmo conglomerado prudencial, fato

esse que não exime a responsabilidade da administração de cada

instituição integrante do sistema cooperativo de crédito da

implementação de ações com vistas à efetividade da PRSAC. Estabelece

que deve ser mantida à disposição do Banco Central do Brasil, por cinco

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-bcb-n-140-de-15-de-setembro-de-2021-345119695
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.943-de-15-de-setembro-de-2021-345117078
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.944-de-15-de-setembro-de-2021-345117160
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.945-de-15-de-setembro-de-2021-345117266
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anos, a documentação relativa ao estabelecimento da PRSAC e à

implementação de ações com vistas à sua efetividade.

Tema: Desastres

Lista de municípios afetados:

◉ ESTIAGEM – Brotas de Macaúbas/BA, Jeremoabo/BA, Boquira/BA, Cotegipe/BA,
Fátima/BA, Guanambi/BA, Poções/BA, Rafael Jambeiro/BA, Bertópolis/MG, Três
Passos/RS, Irajuba/BA, Paratinga/BA, Hidrolândia/CE, Alexandria/RN, Lagoa da
Canoa/AL, Itiúba/BA, Livramento de Nossa Senhora/BA, Serra Preta/BA, Boa
Viagem/CE, Pombos/PE, Cascavel/PR, Mato Rico/PR, Moreira Sales/PR, Major
Sales/RN, São Fernando/RN, Barra do Choça/BA, Sítio do Mato/BA, José da
Penha/RN, Tangará/RN, Beberibe/CE, Capistrano/CE, Comercinho/MG, Piquet
Carneiro/CE;
◉ SECA – Choró/CE, Parambu/CE, Cáceres/MT, Arenápolis/MT, Guiratinga/MT,
Jaciara/MT, Tenente Laurentino Cruz/RN, Ruy Barbosa/RN, São Raimundo
Nonato/PI, Equador/RN, Paraná/RN e São Miguel/RN
◉ TEMPESTADE (granizo) –  Jandaia do Sul/PR, Ijuí/RS, Campo Largo/PR, São José
dos Ausentes/RS.
◉ VENDAVAL –   Figueira/PR; Jaguapitã/PR
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◉ OUTROS (incêndio florestal, erosão de margem fluvial) –  Dom Aquino/MT,
Morro Agudo/SP;  Canutama/AM.

Tema: Energia

DECRETO Nº 10.791, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 – Reforma

Institucional

Cria a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e

Binacional S.A. – ENBpar, empresa pública vinculada ao Ministério de

Minas e Energia, organizada sob a forma de sociedade anônima. Como

suas competências, destaca-se: (i) manter sob o controle da União a

operação de usinas nucleares; (ii) administrar os bens da União sob a

administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras; (iii)

administrar a conta-corrente denominada Programa Nacional de

Conservação de Energia Elétrica – Procel; (iv) gerir os contratos de

comercialização da energia gerada pelos empreendimentos contratados

no âmbito do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia

Elétrica – Proinfa. Em relação a Itaipu, traz que a ENBpar terá como

finalidade “manter a titularidade do capital social e a aquisição dos

serviços de eletricidade da Itaipu Binacional por órgão ou entidade da

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.791-de-10-de-setembro-de-2021-344145312
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administração pública federal”, bem como que constitui como uma das

fontes de recursos da ENBpar os “recursos recebidos de rendimentos de

capital e de ressarcimento de encargos de administração e de supervisão

provenientes da Itaipu Binacional”.

Tema: Biodiversidade

PORTARIA Nº 372, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021 – Resposta

Autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública, em apoio

ao Estado de Mato Grosso, em caráter episódico e planejado, nas ações

de combate aos incêndios florestais e às queimadas em todo o Estado,

em atividades de defesa civil em defesa do meio ambiente e nos serviços

imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das

pessoas e do patrimônio, no âmbito da operação “Guardiões do Bioma”,

pelo período de trinta dias. A Operação interministerial de prevenção e

combate aos incêndios florestais Guardiões do Bioma tem vigência até

novembro e prevê o deslocamento dos agentes da Força Nacional de

Segurança Pública para os biomas mais atingidos pelo fogo.

PORTARIA Nº 567, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021 – Neutro

Publica a relação semestral das unidades de conservação prioritárias

para fins de regularização fundiária: Floresta Nacional Jamanxim

(Bioma Amazônia); Floresta Nacional de Iquiri (Bioma Amazônia);

Floresta Nacional de Altamira (Bioma Amazônia); Parque Nacional

Marinho de Fernando de Noronha (Bioma Marinho Costeiro); Parque

Nacional dos Lençóis Maranhenses (Bioma Marinho Costeiro); Parque

Nacional de Jericoacoara (Bioma Marinho Costeiro); Parque Nacional

do Iguaçu (Bioma Mata Atlântica); Parque Nacional da Tijuca (Bioma

Mata Atlântica); Parque Nacional de Aparados da Serra (Bioma Mata

Atlântica); Parque Nacional da Serra Geral (Bioma Mata Atlântica);

Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (Bioma Cerrado); Parque

Nacional de Brasília (Bioma Cerrado); Parque Nacional da Chapada dos

Veadeiros (Bioma Cerrado); Parque Nacional da Serra da Canastra

(Bioma Cerrado); Parque Nacional do Mapinguari (Bioma Amazônia);

Parque Nacional do Jamanxim (Bioma Amazônia); Reserva Extrativista

Cazumbá Iracema (Bioma Amazônia); Reserva Extrativista Ituxi (Bioma

Amazônia); Reserva Extrativista Verde para Sempre (Bioma Amazônia);

Reserva Extrativista Chico Mendes (Bioma Amazônia); Reserva

Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo (Bioma Amazônia); Estação

Ecológica Terra do Meio (Bioma Amazônia).

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-372-de-2-de-setembro-de-2021-342658461
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-justica-e-seguranca-publica-lanca-plano-integrado-de-combate-a-incendios-no-pais
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-567-de-2-de-setembro-de-2021-343302341
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PORTARIA Nº 577, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 – Planejamento

Constitui o grupo de gerenciamento do Acordo de Cooperação Técnica

MMA 001/2021, celebrado entre o Instituto Chico Mendes de

Conservação da Biodiversidade – ICMBio e o Ministério do Meio

Ambiente – MMA. O Grupo de Gerenciamento ficará responsável por

gerenciar a parceria; zelar por seu fiel cumprimento; coordenar,

organizar, articular, acompanhar, monitorar e supervisionar as ações

que serão tomadas para o cumprimento do acordo, bem como

transmitir e receber solicitações; marcar reuniões, devendo todas as

comunicações serem documentadas. Os Chefes das Unidades de

Conservação beneficiadas pelas ações do Programa Floresta +

Comunidades, deverão contribuir e participar da confecção dos

relatórios das atividades ligadas às suas respectivas Unidades,

apontando produtos e sendo executados, auxiliando o Grupo de

Gerenciamento, no que for solicitado.

RESOLUÇÃO Nº 197, DE 25 DE AGOSTO DE 2021 – Desestatização

Opina favoravelmente pela inclusão no Programa de Parcerias de

Investimentos – PPI e no Programa Nacional de Desestatização – PND,

para fins de concessão, as seguintes Unidades de Conservação: I-

Parque Nacional Restinga de Jurubatiba, localizado no Estado do Rio de

Janeiro; II – Parque Nacional da Serra da Canastra, localizado no

Estado de Minas Gerais; III – Parque Nacional da Serra do Cipó,

localizado no Estado de Minas Gerais; IV – Parque Nacional de

Caparaó, localizado na divisa entre os Estados de Minas Gerais e

Espírito Santo; e V – Floresta Nacional de Ipanema, localizada no

Estado de São Paulo. A concessão prevê a prestação dos serviços

públicos de apoio à visitação, com previsão do custeio de ações de apoio

à conservação, à proteção e à gestão. A indicação passa agora pela

deliberação do Presidente da República.

Tema: Florestas

PORTARIA MMA Nº 414, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 – Regulação

Institui a modalidade Floresta+ Bioeconomia. A modalidade do

Floresta+ Bioeconomia possui como diretriz incentivar a bioeconomia

voltada ao pagamento por prestação de serviços ambientais,

compreendidos como o conjunto de atividades de melhoria,

recuperação, monitoramento e conservação da vegetação nativa em

todos os biomas. O Floresta+ Bioeconomia terá abrangência nacional.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-577-de-17-de-setembro-de-2021-346772038
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-197-de-25-de-agosto-de-2021-344471737
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-414-de-31-de-agosto-de-2021-342341471
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Tema: Pesca

PORTARIA SAP/MAPA Nº 387, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021 –

Regulação

Estabelece que fica proibida a captura, transporte e comercialização da

espécie Gramma brasiliensis em todo o território nacional, não se

aplicando a regra aos indivíduos oriundos de aquicultores ou

empreendimentos aquícolas devidamente inscritos no Registro Geral da

Atividade Pesqueira e com licença válida na categoria de Aquicultor. O

Gramma brasiliensis é uma  espécie ornamental marinha, endêmica do

Brasil, que foi intensamente capturada, chegando a ser quase extinta,

para o comércio aquariofilista. Em 2004 foi incluída na lista de espécies

ameaçadas (IN MMA 05/2004) e foi proibida a captura desde então.

Essa proibição propiciou uma recuperação da população nos últimos

anos levando a retirada da espécie da Lista Vermelha da Fauna

Ameaçada de Extinção de 2014. No entanto, o mercado de peixes

ornamentais é pouquíssimo regulamentado, não existem limites de

captura ou, quando existem, são subavaliados. A proibição que trata a

portaria foi uma demanda da Sociedade Brasileira de Ictiologia – SBI,

feita à SAP em 10/09/2020, que solicitou a proibição da coleta e

comercialização de Gramma brasiliensis, demonstrando suas

características bioecológicas e explicitando os impactos que a IN nº

10/2020 poderia causar à espécie (IN já apontada como problema na

publicação Pesca por Inteiro). Dessa forma, essa proibição vem a ser

uma necessária medida de precaução. A conferir se a espécie constará

da próxima lista vermelha que está sendo avaliada pela CONABIO,

conforme apontado aqui pela Política por Inteiro.

PORTARIA CONJUNTA SAP/MAPA – SPU/SEDDM/ME Nº 396, DE

16 DE SETEMBRO DE 2021 – Desregulação

Institui os procedimentos operacionais a serem estabelecidos pela

Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento e pela Secretaria de Coordenação e Governança do

Patrimônio da União – SPU, da Secretaria Especial de Desestatização,

Desinvestimento e Mercados, para a entrega e posterior cessão de uso

dos espaços físicos em corpos d’água de domínio da União para fins de

aquicultura. Em dezembro/2020 elaboramos análise exclusiva do

Decreto Federal 10.576/2020, que dispõe sobre a cessão de uso de

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sap/mapa-n-387-de-9-de-setembro-de-2021-343816380
https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2004/in_ibama_14_2004_revgd_regulamentaexploracaodepeixesornamentais_revgd_in_ibama_56_2004.pdf
https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/livro_vermelho_2018_vol1.pdf
https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/livro_vermelho_2018_vol1.pdf
https://www.sbi.bio.br/images/sbi/boletim-docs/2020/setembro_133.pdf
https://www.politicaporinteiro.org/wp-content/uploads/2021/06/Pesca-Por-Inteiro_VF12.pdf
https://www.politicaporinteiro.org/2021/06/16/conabio-discutira-especies-ameacadas-na-primeira-reuniao-em-2-anos/
https://www.politicaporinteiro.org/2021/06/16/conabio-discutira-especies-ameacadas-na-primeira-reuniao-em-2-anos/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-sap/mapa-spu/seddm/me-n-396-de-16-de-setembro-de-2021-346235040
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-sap/mapa-spu/seddm/me-n-396-de-16-de-setembro-de-2021-346235040
https://www.politicaporinteiro.org/2020/12/19/mais-uma-desregulacao-no-setor-de-aquicultura-decreto-no-10-576/
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espaços físicos em corpos d’água de domínio da União para a prática da

aquicultura.

Tema: Mudança do Clima

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 – Planejamento

Aprova a instituição de Grupo Técnico Temporário (GTT) com o

objetivo de elaborar proposta de atualização da Política Nacional sobre

Mudança do Clima – PNMC. O Grupo Técnico Temporário será

composto por um titular e um suplente, indicados pelos Ministérios que

integram o CIM. O prazo de funcionamento do GTT será de sessenta

dias, contados a partir da data da primeira reunião, prorrogáveis por

igual período por decisão de seu órgão coordenador. A proposta de

atualização da Política Nacional sobre Mudança do Clima deverá

contemplar diretrizes para a implementação da Contribuição

Nacionalmente Determinada do Brasil junto à Convenção-Quadro das

Nações Unidas para Mudança do Clima.

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 – Planejamento

Institui Grupo Técnico Temporário para revisão do primeiro ciclo e

elaboração de diretrizes para o segundo ciclo de avaliação do Plano

Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA). O Grupo Técnico

Temporário será composto por um titular e um suplente, indicados

pelos Ministérios que integram o CIM, sem participação da sociedade

civil e acadêmica. O prazo de funcionamento do GTAdapta será de

cento e oitenta dias, a contar da data da primeira reunião, prorrogável

por igual período por decisão de seu órgão coordenador.

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 – Planejamento

Aprova o estabelecimento de Grupo Técnico Temporário com o objetivo

de acompanhar e contribuir com o processo de elaboração da Quinta

Comunicação Nacional do Brasil à Convenção Quadro das Nações

Unidas sobre Mudança do Clima – UNFCCC. O Grupo Técnico

Temporário será composto por um titular e um suplente, indicados

pelos Ministérios que integram o CIM. O prazo de funcionamento do

Grupo Técnico Temporário será de cento e oitenta dias, contados a

partir da data da primeira reunião, prorrogáveis por igual período, por

decisão de seu órgão coordenador.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2-de-17-de-agosto-de-2021-346383636
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-3-de-17-de-agosto-de-2021-346383476
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-4-de-17-de-agosto-de-2021-346365215
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Tema: Terras

PORTARIA Nº 1.423, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 – Regulação

Institui a Plataforma de Governança Territorial semi automatizada para

procedimentos de titulação das áreas dos projetos de reforma agrária do

Incra ou das terras públicas federais passíveis de regularização

fundiária sob domínio da União ou do Incra, tendo como objetivo

permitir a análise, de forma automatizada, da conformidade dos

requerimentos de titulação de acordo com a legislação aplicável ao caso.

As instruções para solicitação online e uso da Plataforma de Governança

Territorial serão definidas em Manual próprio, a ser editado no prazo de

30 dias. O sistema já havia sido entregue ao governo em 2019 e só agora

entra em operação.

Tema: Amazônia

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 – Reforma

Institucional

Aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional da Amazônia Legal

– CNAL. A alteração foi pontual, inserindo a Comissão Nacional da

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica e o Ministério da

Comunicação na composição do Conselho. Revoga a Resolução nº 1, de

17 de junho de 2020.

PORTARIA Nº 363, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021 – Resposta

Autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio

ao Governo do Estado do Amazonas, em caráter episódico e planejado,

até 11 de novembro de 2021, nas ações de combate aos incêndios

florestais e às queimadas nos Municípios de Humaitá, Lábrea, Apuí e

Boca do Acre, no Estado do Amazonas, em atividades de defesa civil, em

defesa do meio ambiente e nos serviços imprescindíveis à preservação

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, no

âmbito da operação “Guardiões do Bioma”.

Tema: Águas

PORTARIA Nº 439, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 – Planejamento

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.423-de-13-de-setembro-de-2021-344463255
https://in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-4-de-31-de-agosto-de-2021-342253787
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-363-de-2-de-setembro-de-2021-342668095
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-439-de-16-de-setembro-de-2021-345464472
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Institui o Programa Rios+Limpos, no âmbito da Agenda Nacional de

Qualidade Ambiental Urbana, que será implementado pelo Ministério

do Meio Ambiente e poderá contar com o apoio de estados, municípios,

consórcios públicos, órgãos e empresas públicas, organizações da

sociedade civil e do setor privado. O detalhamento do Programa será

publicado no site do MMA. Importante lembrar que a competência

quanto ao tema de recursos hídricos foi retirada do MMA em janeiro de

2019 quando a Agência Nacional de Águas foi transferida para o

Ministério de Desenvolvimento Regional – MDR assim como os

analistas ambientais que trabalhavam com o tema no MMA foram

transferidos, à revelia, para o MDR. Na nova estrutura do MMA, revista

em agosto/2020, foi trazida de volta a palavra “água” com a criação de

um novo departamento de Gestão de Qualidade do Ar e das Águas no

âmbito da Secretaria de Qualidade Ambiental, sem no entanto trazer de

volta os técnicos que trabalhavam com o tema.

Tema: Indígena

PORTARIA Nº 390, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 – Resposta

Prorroga pelo período de 6 (Seis) meses o prazo relativo à restrição de

ingresso, locomoção e permanência de pessoas estranhas aos quadros

da Funai, na área de 242.500 hectares e perímetro aproximado de 284

quilômetros, da referida Terra Indígena Piripkura, nos municípios de

Colniza e Rondolândia, estado de Mato Grosso, com o objetivo de dar

continuidade aos trabalhos de localização, monitoramento e proteção

territorial e física do povo indígena Piripkura (Registro de Índios

Isolados nº55 – Igarapé dos Índios). A questão vem sendo monitorada

por entidades indígenas que pressionaram pela renovação da portaria,

considerada fundamental para proteção dos povos indígenas isolados.

Os Piripkura vivem em um território pressionado pelo avanço da

mineração e que recentemente foi mapeado pelo Serviço Geológico do

Brasil (CPRM) como área de interesse para prospecção de metais

preciosos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv870.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv870.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.455-de-11-de-agosto-de-2020-271717699
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.455-de-11-de-agosto-de-2020-271717699
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-390-de-16-de-setembro-de-2021-345513227
https://www.isoladosoudizimados.org/
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1-201-de-18-de-setembro-de-2018-42381022
https://infoamazonia.org/2021/09/14/guiados-por-mapa-do-ouro-garimpeiros-cercam-os-ultimos-piripkura/
https://infoamazonia.org/2021/09/14/guiados-por-mapa-do-ouro-garimpeiros-cercam-os-ultimos-piripkura/
https://www.cprm.gov.br/publique/Noticias/Governo-Federal-lanca-produto-para-estimular-a-pesquisa-mineral-no-Pais-6469.html
https://www.cprm.gov.br/publique/Noticias/Governo-Federal-lanca-produto-para-estimular-a-pesquisa-mineral-no-Pais-6469.html
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2. Legislativo

A Base de Iniciativas do Legislativo da POLÍTICA POR INTEIRO,

ferramenta de monitoramento de novas propostas legislativas relativas

a meio ambiente e mudança do clima, captou neste mês 7 propostas

legislativas relevantes, sendo todas Projetos de Lei (PL).

Importante ressaltar que após o feriado de 7 de setembro, e como

reflexo das falas de Jair Bolsonaro, houve impactos nas atividades do

Congresso Nacional.

Na Câmara dos Deputados, destaque maior para a votação das novas

regras eleitorais. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AL),

chegou a afirmar que “o ano legislativo acabou”, em referência às

manifestações de Bolsonaro e seus possíveis impactos. No Senado, o

presidente Rodrigo Pacheco (DEM/MG) praticamente paralisou os

trabalhos por falta de “clima” para deliberações, mesmo das prioritárias

para a base governista.

2.1 Propostas apresentadas

Destacamos as seguintes propostas captadas no mês de setembro/2021:

● Projeto de Lei (PL) 3266/2021, de autoria do senador José

Agripino (DEM/RN), que visa alterar a Lei nº 8.629, de 25 de

fevereiro de 1993, que “dispõe sobre a regulamentação dos

dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos

no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal”, para

permitir ao assentado, mediante autorização do órgão federal

competente para a execução do Programa Nacional de Reforma

Agrária, o aproveitamento do potencial de energia renovável –

eólica, solar, hídrica e bioenergia -, de forma complementar às

atividades agrossilvipastoris ou extrativistas desenvolvidas no

imóvel rural.

● Projeto de Lei (PL) 3269/2021, de autoria do deputado Ricardo

Silva (PSB/SP), visa alterar o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de

dezembro de 1940 (Código Penal), para estabelecer como causa

de aumento da pena do crime de incêndio, quando praticado em

https://www.politicaporinteiro.org/base-de-iniciativas-do-legislativo/
https://www.oantagonista.com/brasil/o-ano-legislativo-acabou/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2299901
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2299909
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área de preservação ambiental (APA) ou área de preservação

permanente (APP).

● Projeto de Lei (PL) 3240/2021, de autoria da deputada Joenia

Wapichana (REDE/RR), dispõe sobre proibição de autorização

de pesquisa e concessão de lavra para aproveitamento de jazidas

em áreas localizadas em terras indígenas e eleva as penas para

extração ilegal de recursos ambientais localizados nessas áreas.

● Projeto de Lei (PL) 3209/2021, de autoria da deputada Joice

Hasselmann (PSL/SP) e do deputado Rogério Peninha

Mendonça (MDB/SC), visa alterar o Código Florestal (Lei nº

12.651/2012), que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa,

para dispor sobre as áreas de preservação permanente situadas

em restingas.

2.2 Movimentações relevantes

Mudança do clima no Congresso: Destacamos a sessão de debates

que ocorreu no Senado para analisar o Relatório de Avaliação do Painel

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC. A sessão foi

presidida pelo Senador Jaques Wagner, presidente da Comissão de

Meio Ambiente, contando com a presença do Governador Renato

Casagrande, coordenador do Fórum dos Governadores pelo Clima; da

Dra. Fiona Clouder, Embaixadora da COP 26; do Dom Walmor Oliveira,

da CNBB, do Sir. Davi King, Presidente do Centro de Reparo Climático

da Universidade de Cambridge; da ativista ambiental sueca Greta

Thunberg e da Samela Sateré Mawé, da COIAB, que falou diretamente

da marcha das indígenas. Greta, jovem conhecida mundialmente pelo

seu ativismo, foi enfática na sua narrativa e disse que o que os líderes do

Brasil estão fazendo com os povos indígenas é vergonhoso e o Brasil

precisa assumir sua responsabilidade na crise climática. A Política por

Inteiro acompanhou o evento e destacou as principais falas.

Ainda, foi debatido na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL)

528/21, que regulamenta o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões

(MBRE). O evento contou com representantes do Ministério de Ciência,

Tecnologia e Inovação, Ministério da Economia, Ministério do Meio

Ambiente, Confederação Nacional da Indústria, Confederação da

Agricultura e Pecuária do Brasil, Grupo Carta de Belém, INPA, CEBDS e

Tiago Ricci. Ressalta-se que existem divergências políticas ao redor da

importância do uso da ferramenta de mercado de carbono, e também do

seu timing de implementação. Ao mesmo tempo, ficou clara a

necessidade de alinhamento conceitual entre os atores, visando um

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2299587
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2299224
https://twitter.com/PoliticaInteiro/status/1436333532390072324
https://twitter.com/PoliticaInteiro/status/1436333532390072324
https://www.camara.leg.br/noticias/805060-audiencia-debatera-projeto-que-regulamenta-mercado-de-reducao-de-emissoes-de-gases/
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/63112
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debate mais transparente e eficaz em cima do desafio da precificação de

carbono. Posteriormente, foi aprovado requerimento que requer a

realização de Audiência Pública para analisar e debater o PL.

Crise energética: houve a indicação pelos partidos de senadores para

a composição da Comissão Temporária da Crise Hídrica, cujo

requerimento foi feito pelos senadores Jean Paul Prates (PT/RN),

Antonio Anastasia (PSD/MG) Jaques Wagner (PT/BA), Zenaide Maia

(PROS/RN), Carlos Fávaro (PSD/MT). O colegiado será composto “de

11 membros titulares e a mesma quantidade de membros suplentes,

também vai acompanhar a atuação da Câmara de Regras Excepcionais

para Gestão Hidroenergética (Creg), e propor soluções que garantam a

segurança energética e a modicidade tarifária do Sistema Elétrico

Brasileiro (SEB)”. Foram indicados os seguintes senadores para compor

o colegiado: Lucas Barreto (PSD/AP), Angelo Coronel (PSD/BA), Carlos

Favaro (PSD/MT), Carlos Viana (PSD/MG), Carlos Portinho (PL/RJ),

Marcos Rogério (DEM/RO), Jayme Campos (DEM/MT), Jean Paul

Prates (PT/RN), Jaques Wagner (PT/BA) e Acir Gurgacz (PDT/RO).

Ainda, quanto à crise energética, a Comissão de Serviços de

Infraestrutura (CI) do Senado Federal discutirá a temática após

requerimento de audiência pública realizada pelo senador Eduardo

Braga (MDB/AM).

Amazônia: foi realizada reunião pelo Grupo da Organização do

Tratado de Cooperação Amazônica, que foi criado em março/2021 e é

presidido pelo senador Nelsinho Trad (PSD/MS). Segundo relato, “os

parlamentares debateram maneiras de promover a colaboração e o

desenvolvimento sustentável da Amazônia” e “pautaram a agenda a ser

levada para a COP 26”.

Pantanal: foi criada, no Senado Federal, a Subcomissão Permanente

de Proteção ao Pantanal, por requerimento do senador Wellington

Fagundes (PL-MT) e que se destina a “estudar os temas pertinentes à

proteção do bioma Pantanal e para propor aprimoramento da legislação

e políticas públicas e outras ações para proteção desse patrimônio

nacional”.

Reforma Administrativa: Em meio a manifestações de diversas

associações de servidores públicos, a PEC 32 foi aprovada por 28 votos a

favor e 18 contra, na comissão especial da Câmara dos Deputados.

Muito criticada por analistas, a PEC traz restrição da estabilidade no

serviço público a carreiras típicas de Estado, ainda não definidas. A

oposição criticou a parte que trata de regras para contratações

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149051
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/07/13/aprovada-a-criacao-de-comissao-para-averiguar-crise-hidroenergetica
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/14/comissao-de-infraestrutura-discutira-crise-energetica-do-brasil?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2021-09-14
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/13/grupo-parlamentar-de-cooperacao-amazonica-tem-reuniao-de-trabalho-na-quinta-feira?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2021-09-13
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/09/16/grupo-parlamentar-da-organizacao-do-tratado-de-cooperacao-amazonica-debate-proxima-conferencia-de-mudancas-climaticas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/22/subcomissao-permanente-de-protecao-ao-pantanal-e-instalada-no-senado?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2021-09-22
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/20/protecao-do-pantanal-ganha-subcomissao-permanente-no-senado?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2021-09-20
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/20/protecao-do-pantanal-ganha-subcomissao-permanente-no-senado?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2021-09-20
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2262083
https://www.youtube.com/watch?v=_NpnmqE8pdo
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temporárias, por até dez anos. O relator, Arthur Maia (DEM-BA),

destacou que os contratos temporários terão processo seletivo

impessoal, simplificado, e os contratados terão direitos trabalhistas.

Áreas de Preservação Permanente (APPs): aprovado na

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)

da Câmara o PL 1709/2019, de autoria do deputado Capitão Alberto

Neto (PRB/AM), e que busca alterar o Código Florestal (Lei nº

12.651/2021), para dispor sobre as áreas de preservação permanente em

zonas urbanas, reduzindo pela metade a largura mínima das faixas

marginais de cursos d’água perenes, como rios e córregos, consideradas

áreas de preservação permanente (APP) A proposta segue para a

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Ainda, foi rejeitado,

na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o Projeto de Lei (PL)

5086/20, de autoria do deputado Nilto Tatto (PT/SP), que visava inserir

no Código Florestal (Lei nº 12.651/2021) o conteúdo das Resoluções

CONAMA 302/2002 e 303/2002, sobre a proteção de restingas, dunas

e das áreas de preservação permanente no entorno de reservatórios

artificiais. O projeto foi rejeitado nos termos do parecer do Relator,

Deputado Evair Vieira de Melo, com voto contrário do Deputado

Rodrigo Agostinho.

Energia Nuclear: O Senado ratificou a criação da Autoridade

Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) sem alterações ao texto da

Câmara dos Deputados. Assim, o texto irá à sanção presidencial.

Licenciamento Ambiental: Recebidas, no PL 2159/2021 que dispõe

sobre o licenciamento ambiental, 11 emendas apresentadas pelo senador

Fabiano Contarato ao PL 2159/2021, sendo 6 modificativas e 5 aditivas.

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2195203
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2264954
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2264954
https://www.camara.leg.br/noticias/806105-comissao-rejeita-inclusao-de-resolucoes-do-conama-no-codigo-florestal/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/21/senado-aprova-mp-que-cria-a-autoridade-nacional-de-seguranca-nuclear?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2021-09-21
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148785
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3. Comentários &

conjuntura

Crises / retrocessos / polêmicas

Jair Bolsonaro: As manifestações do dia 7 de setembro, feriado

nacional em comemoração à Independência do Brasil, colocaram a

democracia no centro das atenções. Em um discurso acalorado,

Bolsonaro estremeceu as relações com os demais poderes, com

declarações consideradas antidemocráticas e inconstitucionais. Em

resposta, no Judiciário, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo

Tribunal Federal, fez questão de ressaltar a função da Corte na

manutenção da justiça e dos direitos: “Ofender a honra dos ministros e

incitar a população a propagar discursos de ódio contra o Supremo são

práticas antidemocráticas e ilícitas”, disse. O discurso, proferido em 8

de setembro, veio à reboque dos ataques de Jair Bolsonaro ao ministro

Alexandre de Moraes e às decisões judiciais, inclusive afirmando que

não irá cumpri-las. O presidente do Supremo, ainda, enfatizou que tais

afirmações configuram “crime de responsabilidade”. Contudo, apesar

das possíveis consequências, Bolsonaro parecia disposto a insistir com

os ataques ao STF. Em seguida, emitiu Nota Oficial afirmando que

“nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes”.

Reiterou o “respeito pelas instituições da República” e disse que sempre

esteve “disposto a manter diálogo permanente com os demais Poderes

pela manutenção da harmonia e independência entre eles”.

Ofício Ministério da Economia (“Custo Brasil”): veio à público

um ofício emitido pelo Ministério da Economia (ME), em maio de 2021,

ainda na gestão Salles, o qual cobra do Ministério do Meio Ambiente

(MMA) informações acerca de diversas pautas que buscam fragilizar os

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/09/fux-diz-que-desobediencia-de-bolsonaro-a-decisoes-do-stf-sera-crime-de-responsabilidade.shtml
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-reuniao-com-ministros-bolsonaro-indica-que-vai-insistir-em-pressao-sobre-stf,70003834972
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-reuniao-com-ministros-bolsonaro-indica-que-vai-insistir-em-pressao-sobre-stf,70003834972
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/notas-oficiais/2021/nota-oficial-presidente-jair-bolsonaro-09-09-2021
https://www.oeco.org.br/reportagens/avanca-no-mma-pedido-do-ministerio-da-economia-para-afrouxar-normas-ambientais/
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regramentos ambientais e o seu cumprimento, tais como licenciamento

ambiental e intervenção em Mata Atlântica. Essas informações estão

relacionadas com o que se chamou de “Custo Brasil” e com vistas a

viabilizar atividades econômicas em território nacional. Interessante

notar que, no Projeto “Redução do Custo Brasil”, o Ministério da

Economia cita como uma das áreas críticas mapeadas a questão da

adesão do Brasil à OCDE “  A Mandala do Custo Brasil: contempla as

áreas apontadas durante o estudo como fundamentais para a

competitividade do setor empresarial e faz a comparação desses temas

com a média dos países da Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE)”. Contudo, se esquecem de

analisar que, quanto mais enfraquecida a legislação ambiental do país,

mais estaremos longe da aceitação do Brasil pela OCDE. “O que

predomina hoje é o peso negativo do presidente Jair Bolsonaro com

suas políticas ambientais“. Especificamente em relação a OCDE, vale

alertar que foi criado no âmbito da Casa Civil um Conselho

Brasil-OCDE, onde o MMA não tem assento, o que talvez explique como

o governo está enxergando a adesão do Brasil à OCDE de maneira

monocrática. Por outro lado, o Ministério da Economia argumenta que

o pleito de revogar ou modificar 14 leis e normas ambientais vem de

estudos realizados em parceria com o Movimento Brasil Competitivo –

MBC, composto por empresas como Gerdau, Itaú, Microsoft, entre

outras. O MMA, já na gestão Joaquim Leite, deu prazo ao IBAMA para

responder com as informações requisitadas no Ofício do ME até o dia

30 de setembro. O IBAMA, em ofício no qual tivemos acesso, respondeu

em 23/09 que “demandas apresentadas pelo setor privado e elencadas

no Anexo do Ofício SEI nº 123719/2021/ME, dizem respeito às ações

governamentais (Políticas Públicas) que não compete ao Ibama, órgão

executor do Sistema Nacional do Meio Ambiente, de modo que

avaliação das proposições deve ser feita pelas instâncias competentes,

as quais se incluem órgãos externos ao Poder Executivo“. Dada toda a

repercussão, dia 1º de outubro o MBC divulgou comunicado dizendo

serem “inverídicas informações que têm circulado em alguns veículos

de imprensa, desde a última quarta-feira, 22 de setembro, sobre o

posicionamento do Movimento Brasil Competitivo sobre a questão

ambiental no país” e reforçando que “o MBC não participou da

elaboração ou debate das proposições citadas em ofício do Ministério

da Economia”. Cabe ressaltar também uma Nota Técnica elaborada por

mais de setenta especialistas na área ambiental, na qual concluem que

“fica evidente que as propostas contidas no Ofício SEI nº

123719/2021/ME são descabidas sob todos os aspectos, representam

séria ameaça a políticas públicas de Estado já estabelecidas e, se

https://www.oeco.org.br/reportagens/avanca-no-mma-pedido-do-ministerio-da-economia-para-afrouxar-normas-ambientais/
https://g1.globo.com/globonews/globonews-em-pauta/video/trigueiro-ministerio-da-economia-quer-licenciamento-ambiental-automatico-9884214.ghtml
https://g1.globo.com/globonews/globonews-em-pauta/video/trigueiro-ministerio-da-economia-quer-licenciamento-ambiental-automatico-9884214.ghtml
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-da-economia-cobra-licenciamento-automatico-e-afrouxamento-de-lei-da-mata-atlantica,70003847403
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/reducao-do-custo-brasil/sobre-o-projeto-1
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/22/secretario-da-ocde-testa-novo-plano-para-entrada-do-brasil-e-outros-5-paises.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/22/secretario-da-ocde-testa-novo-plano-para-entrada-do-brasil-e-outros-5-paises.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/22/secretario-da-ocde-testa-novo-plano-para-entrada-do-brasil-e-outros-5-paises.ghtml
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/ocde/conselho-brasil-ocde-1/conselho-brasil-ocde
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/ocde/conselho-brasil-ocde-1/conselho-brasil-ocde
https://www.mbc.org.br/
https://www.mbc.org.br/
https://observatoriodamineracao.com.br/movimento-que-pediu-pacote-antiambiental-a-paulo-guedes-inclui-gerdau-google-amazon-globo-e-outros/
https://www.politicaporinteiro.org/wp-content/uploads/2021/10/SEI_IBAMA-10918256-Oficio-1.pdf
https://apremavi.org.br/wp-content/uploads/2021/09/nt-me-mma-vf-3009.pdf
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inadvertidamente implantadas, irão gerar um enorme custo social e

ambiental, algo absolutamente incompatível com os desafios

civilizatórios contemporâneos”.

17
a

rodada: Foi solicitada perante a Justiça Federal do Distrito Federal

(Processo 1068148-31.2021.4.01.3400) a suspensão da 17ª Rodada de

Licitações de Blocos (que estão localizados nas bacias sedimentares

marítimas de Campos, Pelotas, Potiguar e Santos) conduzido pela

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),

por conta do impacto da atividade petroleira na biodiversidade

marinha. A ação é feita em nome da baleia azul. Além disso, uma série

de protestos, audiências públicas e ações civis públicas estão sendo

movidas por representantes do Ministério Público e organizações

ambientais tentam impedir a 17ª rodada do leilão de petróleo, o qual

inclui a oferta de 92 blocos localizados em áreas de extrema

sensibilidade ambiental, como os morros submarinos que formam o

arquipélago de Fernando Noronha e o Atol das Rocas, o único atol de

todo Atlântico Sul. Cabe relembrar que nove empresas já estão

qualificadas para o leilão, que deve acontecer no dia 7 de outubro.

GLO e Desmatamento: O monitoramento do desmatamento nas

áreas cobertas pela Operação Samaúma, finalizada em 31 de agosto,

apontou que a redução do desmatamento foi maior em municípios que

não estavam incluídos na área de atuação das forças armadas. Confira a

análise completa e a linha do tempo das GLO aqui. De acordo com os

alertas de desmatamento do DETER, houve redução de 28% do

desmatamento em toda a Amazônia Legal no mês de agosto, em relação

a agosto de 2020, no entanto os dados do Imazon indicam uma

tendência de aumento de  7% em relação ao mesmo período. Essa

discrepância nos dados já havia sido observada em meses anteriores e

pode ser justificada pelas diferenças de metodologia e captação de

imagens entre os satélites do INPE e do Imazon. Os alertas do sistema

DETER são indicativos  da mudança da paisagem, para uma

comparação mais precisa das tendências do desmatamento. O indicado

é utilizar os dados do consolidado anual do Sistema Prodes.

Incêndios: Na Chapada dos Veadeiros, mais de 23 mil hectares foram

queimados, já tendo atingido a área central do Parque Nacional da

Chapada dos Veadeiros. O incêndio se alastra pelo menos desde o dia 07

de setembro e o combate ao fogo conta com atuação conjunta do

ICMBio, IBAMA, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e Corpo de

Bombeiros de Goiás. Ainda, o IBAMA atuou em incêndio na Mata do

Mamão, porção sul do Parque Nacional do Araguaia, no Tocantins.

https://arayara.org/acao-na-justica-pede-suspensao-de-leilao-de-petroleo-para-garantir-direitos-da-baleia-azul/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mpf-e-ongs-vao-a-justica-contra-leilao-de-petroleo-em-area-de-fernando-de-noronha-e-atol-das-rocas,70003857232
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mpf-e-ongs-vao-a-justica-contra-leilao-de-petroleo-em-area-de-fernando-de-noronha-e-atol-das-rocas,70003857232
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mpf-e-ongs-vao-a-justica-contra-leilao-de-petroleo-em-area-de-fernando-de-noronha-e-atol-das-rocas,70003857232
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mpf-e-ongs-vao-a-justica-contra-leilao-de-petroleo-em-area-de-fernando-de-noronha-e-atol-das-rocas,70003857232
https://www.politicaporinteiro.org/2021/09/16/glo-forcas-armadas-na-amazonia/
https://imazon.org.br/publicacoes/boletim-do-desmatamento-da-amazonia-legal-agosto-2021-sad/
https://imazon.org.br/imprensa/desmatamento-na-amazonia-chega-a-1-606-km2-em-agosto-maior-area-da-decada-no-mes/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/meio-ambiente/audio/2021-09/incendio-na-chapada-dos-veadeiros-em-goias-chega-ao-12o-dia
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/09/4951275-fogo-chega-a-area-central-do-parque-nacional-da-chapada-dos-veadeiros-diz-cbmdf.html
https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/icmbio-reforca-o-combate-aos-incendios-na-chapada-dos-veadeiros
https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/noticias/2021/ibama-atua-em-operacao-de-combate-a-incendio-na-mata-do-mamao-em-tocantins
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Segundo dados do IBAMA, foram contratados pela autarquia, até o

momento, 1.501 brigadistas, estando prevista a contratação, em

novembro, de mais 172 para atuarem em Roraima e sul da Bahia.

Concurso público: Foram publicadas autorizações, pelo Ministério da

Economia, de concursos públicos para vagas de servidores no IBAMA

(568 cargos – 96 Analistas ambientais, 40 analistas administrativos e

432 técnicos ambientais) e ICMBio (171 cargos – 61 analistas

ambientais, 110 técnicos ambientais), os quais, apesar de muito

aguardados, não correspondem às necessidades dos órgãos. Como

noticiado, somente para o IBAMA a necessidade de contratação,

segundo levantamento de 2020, era de pelo menos 1.306 servidores de

nível superior. O IBAMA havia solicitado ao Ministério do Meio

Ambiente (MMA) concurso para contratação de 2.311 servidores. Não

temos dados oficiais sobre a demanda do ICMBio, mas sites de concurso

apontam que o pedido do MMA ao Ministério do Planejamento em 2018

era de pelo menos 1.179 servidores para o Instituto.

Povos indígenas: Continuou o julgamento do Recurso Extraordinário

(RE) 1017365, que discute a definição do estatuto

jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional

ocupação indígena e desde quando deve prevalecer essa ocupação, o

chamado marco temporal. Houve a explicitação integral do voto do

ministro relator Edson Fachin, que defendeu os direitos indígenas como

fundamentais e originários às terras que tradicionalmente ocupam.

Ainda, afastou o argumento de que as premissas trazidas no julgamento

da Petição (Pet) 3388, relativa à demarcação da Terra Indígena Raposa

Serra do Sol, seriam supostamente aplicáveis a todos os casos de

demarcações de terras indígenas. Fachin defendeu, no seu voto, que o

processo de demarcação é meramente declaratório e não constitutivo de

posse sobre as terras que os povos indígenas ocupam. Após a sua

conclusão, teve a palavra o ministro Nunes Marques. Ele iniciou a

explanação falando acerca da tradicionalidade e direitos originários dos

povos indígenas às suas terras. Em razão do tempo, solicitou a

continuidade do voto na próxima sessão, que ocorreu em 15 de

setembro, quando houve a explicitação integral do seu voto. Ele

apresentou divergência com o voto do ministro relator Edson Fachin,

afirmando, dentre outros argumentos, que a solução dada pelo STF no

caso Raposa Serra do Sol (PET 3388) foi a melhor, em termos de

conciliação de interesses envolvidos. Além disso, apontou que a

proteção constitucional dos povos indígenas depende do marco

temporal, ou seja, que deve haver a comprovação de ocupação da área

pelos indígenas na data da promulgação da Constituição Federal de

https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/noticias/2021/ibama-contrata-mais-de-1-5-mil-brigadistas-o-equivalente-a-89-8-do-previsto-no-edital
https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/ministerio-da-economia-autoriza-concursos-para-ministerio-do-meio-ambiente
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sedgg/me-n-10.641-de-2-de-setembro-de-2021-343018745
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sedgg/me-n-10.644-de-2-de-seetembro-de-2021-343010163
https://www.oc.eco.br/governo-promete-740-fiscais-mas-autoriza-concurso-para-157/
https://folhadirigida.com.br/concursos/noticias/icmbio/concurso-icmbio-novo-pedido-de-selecao-e-feito-para-1179-vagas
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=472697&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=473051&ori=1
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1988, ou que tenha havido a expulsão dos indígenas por conflito

(esbulho). Portanto, votou a favor do marco temporal e contrário à

ampliação da terra indígena dos Xokleng. Após, foi dada a palavra para

o ministro Alexandre de Moraes, o qual pediu vistas e, portanto, tornou

suspenso o julgamento do caso, sem data marcada para retornar ainda.

Ainda na temática indígena, a alta comissária da ONU para os Direitos

Humanos, Michelle Bachelet, ressaltou estar alarmada com os ataques

sofridos, no Brasil, pelos povos Yanomami e Munduruku por atos de

mineradores ilegais na Amazônia, sendo motivo de grande preocupação

do Conselho de Direitos Humanos da ONU as “tentativas de legalizar a

entrada de empresas em territórios indígenas”. E não foi só. Cinquenta

integrantes do Parlamento Europeu também criticaram o Governo

Brasileiro na atuação na questão indígena, conforme carta enviada ao

presidente Jair Bolsonaro.

Políticas em marcha

Banco Central: anúncio feito pelo Banco Central das medidas da

Agenda BC# Sustentabilidade, via evento virtual, foi outro grande

destaque do mês. Uma das novidades trazidas foi a divulgação de cinco

novas normas relativas aos riscos sociais, ambientais e climáticos, as

quais foram detalhadamente analisadas no blog da Política Por Inteiro e

que, apesar de alguns ajustes serem necessários, demonstram uma

caminhada de grande valia para as instituições financeiras e autorizadas

a operar pelo BC é um passo importante na tentativa de incorporar

questões urgentes e relevantes na esfera financeira do país.

Amazônia: Conforme pesquisa de opinião realizada, a proteção

ambiental da Amazônia será um dos fatores decisivos nas eleições de

2022 para 85% dos brasileiros, sendo que 58% destes entrevistados

disseram que têm mais chance de votar em um candidato à Presidência

com um plano específico para preservar a floresta. Da mesma forma,

71% dos brasileiros vêem a proteção da Amazônia como central para o

desenvolvimento econômico do país. No dia da Amazônia, celebrado em

5 de setembro,  lançamos o relatório “Amazônia por Inteiro”. Por meio

de um levantamento de  atos relacionados direta ou indiretamente com

o tema e publicados no Diário Oficial da União entre 2019 e 2020, bem

como de projetos legislativos surgidos no Congresso Nacional no

mesmo período, cria-se uma espécie de “fotografia” do atual momento.

A publicação concentra atenção na conjuntura atual e elenca desafios

presentes e futuros.

https://www.cartacapital.com.br/mundo/alta-comissaria-da-onu-pede-protecao-de-indigenas-e-ambientalistas-do-brasil/
https://www.poder360.com.br/internacional/eurodeputados-criticam-politica-anti-indigena-do-governo-brasileiro/
https://www.poder360.com.br/internacional/eurodeputados-criticam-politica-anti-indigena-do-governo-brasileiro/
https://www.youtube.com/watch?v=3EG5luMBm-8
https://www.politicaporinteiro.org/2021/09/16/banco-central-quer-bancos-mais-verdes-com-gestao-de-riscos-climaticos-sociais-e-ambientais/
https://climainfo.org.br/2021/09/07/pesquisa-protecao-da-amazonia-sera-fator-decisivo-nas-eleicoes-de-2022/
https://www.politicaporinteiro.org/2021/09/05/amazonia-por-inteiro-retrata-panorama-da-regiao-com-maior-biodiversidade-do-pais/
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Energia: Entrou em operação a Usina Termelétrica GNA I, do Porto do

Açu (RJ), que é a segunda maior termelétrica em operação no Brasil,

movida à gás natural.

Mudança do Clima: foram publicadas 3 normas do Comitê

Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) que instituem grupos

técnicos temporários, detalhados na seção relativa ao Executivo. Cabe

ressaltar a falta de representação da sociedade civil e da comunidade

científica em todos os grupos. A Resolução nº2 prevê uma proposta de

atualização da Política Nacional de Mudança do Clima, que foi

instituída pela lei federal 12.187/2009. Quaisquer alterações da lei

deverão passar pelo Congresso Nacional. Porém, o Executivo federal

pode regulamentar diversos dispositivos ali presentes. A Resolução

promete transparência ativa da agenda de reuniões, atas e dos

documentos finais elaborados, e consulta pública para a proposta final.

Floresta+: O Programa Floresta+ (e todos seus subprogramas)

permanecem em discursos do MMA, em especial o

Floresta+Bioeconomia, lançado neste mês e que já havia sido citado

pelo ministro Joaquim Leite nas audiências públicas da Câmara dos

Deputados e do Senado Federal, ocorridas em agosto. Ainda, foi

constituído, via Portaria 577/2021, o grupo de gerenciamento do Acordo

de Cooperação Técnica MMA 001/2021 (assinado entre MMA e ICMBio

em abril para a implementação do Programa Floresta+Comunidades,

em particular relacionado a comunidades tradicionais beneficiárias de

unidades de conservação de uso sustentável federais). Contudo,

ressalta-se a falta de informações acerca dos andamentos, atividades e

efetividade do Programa e dos subprogramas, inclusive o

Floresta+Carbono, constantemente citado por conta da proximidade da

COP 26.

Em ensaio

Programa de Crescimento Verde: foi divulgado pelo Governo

Federal o lançamento de um Programa assim intitulado, capitaneado

pelos Ministérios da Economia e do Meio Ambiente, com atuação

também das pastas da Agricultura, Infraestrutura, Ciência, Tecnologia e

Inovações e Casa Civil. O programa seria composto por três eixos:

incentivos econômicos, transformações institucionais e política de

priorização. Segundo divulgado à imprensa, o MMA prevê a geração de

empregos nos setores de energia renovável, agricultura sustentável,

indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos

e ecoturismo.  Há sinal de que um estudo realizado pelo MCTI, com

https://g1.globo.com/economia/crise-da-agua/noticia/2021/09/15/segunda-maior-usina-termeletrica-do-brasil-entra-em-operacao-nesta-quinta-informa-aneel.ghtml
https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2021/09/programa-floresta-tem-novo-eixo-voltado-para-bioeconomia
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-577-de-17-de-setembro-de-2021-346772038
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/extrato-de-acordo-de-cooperacao-tecnica-n-1/2021-313675021
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/extrato-de-acordo-de-cooperacao-tecnica-n-1/2021-313675021
https://www.cnnbrasil.com.br/business/governo-prepara-plano-de-geracao-de-emprego-em-frentes-sustentaveis/
https://www.istoedinheiro.com.br/governo-lancara-plano-de-crescimento-verde-diz-guedes/
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base em modelagem macroeconômica e epidemiológica integrada da

USP e da FIOCRUZ se constitua na base técnica do referido Programa.

Há também indicativos de que o governo federal tente empacotar esse

programa com uma parceria que o BNDES vem negociando desde 2018,

conforme noticiado, um aporte de recursos do New Development Bank,

o banco dos BRICS, de cerca de R$ 2,5 bilhões. As falas do Ministro do

Meio Ambiente a respeito do Programa de Crescimento Verde, até o

momento, embaralham a previsão de recursos ao BNDES com o

referido pacote. A previsão é que o Plano seja lançado até o início de

novembro, para ser apresentado na COP 26 e incluído como parte do

Plano de Implementação da NDC brasileira. Importante ressaltar que,

ao contrário dos recursos do Fundo Amazônia e Fundo Clima, que são

da modalidade de "doação" e estão paralisados pelo MMA, os recursos

agora anunciados serão na modalidade de "empréstimo".

Em pausa

GT Fusão IBAMA/ICMBio: Criado via Portaria 524/2020, o GT

tinha como finalidade realizar os estudos e análises de potenciais

sinergias e ganhos de eficiência administrativa em caso de eventual

fusão entre o IBAMA e o ICMBio. Conforme informações recebidas via

Lei de Acesso à Informação (LAI), entre outubro/2020 e maio/2021

foram realizadas 26 reuniões. Sem informações desde então, e com

prazo para atividades encerrado em junho/2021, neste mês foi

divulgado o relatório do GT, o qual trouxe dados e informações acerca

de possíveis sinergias entre os órgãos, mas concluiu que “as Autarquias

Federais Ambientais em comento, IBAMA e ICMBIO, devem ser

fortalecidas para que esse importante serviço prestado à uma sociedade

cada vez mais exigente, seja realizado observando todos os requisitos

legais e técnicos exigidos”. Assim, ao que parece, não haverá a fusão dos

dois órgãos, mas sim uma tentativa de fortalecimento das suas

estruturas.

Adote Um Parque: Um dos grandes marketings da gestão Salles à

frente do MMA, o Programa Adote Um Parque segue sem novidades

para a sociedade. Neste mês não foi realizada sessão pública para

apresentação de propostas de adoção, tampouco foram divulgadas mais

informações acerca das propostas já apresentadas, planos de trabalho,

status de implementação, dentre outros. Apesar do nome, até o

momento nenhum Parque recebeu proposta de adoção. Ao que parece, o

Programa vem perdendo força desde a exoneração de Ricardo Salles e

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/27/governo-negocia-us-25-bi-para-crescimento-verde.ghtml
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-524-de-1-de-outubro-de-2020-280804925
https://www.gov.br/mma/pt-br/acesso-a-informacao/relatorios/Relatorio_GT_Portaria_524.pdf


setembro 2021

pelas denúncias de populações tradicionais residentes nas unidades

"adotadas", que jamais foram ouvidas.

Judiciário: No Supremo Tribunal Federal (STF), importantes ações

judiciais relativas às pautas socioambiental e climática permanecem

pendentes de julgamento, estando paradas há meses, como:

● ADPF 623 - requer a declaração de inconstitucionalidade do

Decreto n° 9.806/2019, que alterou a composição do Conselho

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)

○ Julgamento iniciado em 05 de março de 2021 mas

suspenso em 10 de março por solicitação de vistas pelo

ministro Nunes Marques. Aguardando retorno ao Plenário

para julgamento.

● ADPF 708 - omissão da União ao não adotar providências de

índole administrativa objetivando o funcionamento do “FUNDO

CLIMA”.

○ Após realização de audiências públicas em 21 e 22 de

setembro de 2020, em 16 de março de 2021 foram

juntadas ao processo as transcrições das audiências

públicas e desde então aguarda-se julgamento.

● ADPF 760 - atos omissivos e comissivos do Poder Público federal

que estão inviabilizando a execução efetiva da política pública de

Estado destinada ao combate ao desmatamento na Amazônia

Legal e do Plano de Ação para Prevenção e Controle do

Desmatamento na Amazônia Legal (“PPCDAm”).

○ Aguardando julgamento.

● ADPFs 747, 748 e 749 - pede a inconstitucionalidade da

Resolução CONAMA 500/2020 (que revogou as Resoluções

CONAMA 284/2001, 302/2002 e 303/2002) e da Resolução

CONAMA 499/2020 (licenciamento da atividade de

coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de

clínquer) e, de forma subsidiária, as deliberações da ordem do

dia da 135ª Reunião Ordinária do Conama.

○ Após medida liminar concedida pela ministra Rosa Weber

em 28 de outubro de 2020 e confirmada em Plenário em

30 de novembro de 2020, aguarda julgamento.

● ADO 59 - omissão da União quanto à adoção de providência

objetivando a suspensão da paralisação do “FUNDO

AMAZÔNIA”.

○ Aguardando julgamento.
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No radar

Concessões de Parques: O Conselho do Programa de Parcerias de

Investimentos (CPPI), via Resolução 197/2021, opinou favoravelmente

pela qualificação no âmbito do PPI e inclusão no Programa Nacional de

Desestatização (PND), para fins de concessão para a prestação dos

serviços públicos de apoio à visitação, com previsão do custeio de ações

de apoio à conservação, à proteção e à gestão, das seguintes unidades de

conservação: (i) Parque Nacional Restinga de Jurubatiba (RJ), (ii)

Parque Nacional da Serra da Canastra (MG), (iii) Parque Nacional da

Serra do Cipó (MG), (iv) Parque Nacional de Caparaó (MG/ES) e (v)

Floresta Nacional de Ipanema (SP).

Sinais no Twitter: em parceria com a Folha de São Paulo, a Política

por Inteiro identifica, de forma automatizada, tuítes de mais de 350

autoridades do país (presidente, ministros e congressistas, entre outros)

e especialistas através de palavras-chave relacionadas às políticas

ambientais e categorizadas em subgrupos, como Amazônia, transporte

ou energia. Em setembro, o tema destaque do nosso monitoramento foi

energia: ao todo, foram 137 tuítes relacionados ao preço dos

combustíveis e à Petrobras. Os picos se deram principalmente sobre o

reajuste do diesel e as manifestações dos caminhoneiros em apoio ao

presidente, nos atos de 7 de setembro (vide gráfico a seguir).

No radar (agenda internacional)

Relatório da UNFCCC sobre as NDCs: a Convenção Quadro sobre

Mudança do Clima (UNFCCC) publicou, às vésperas da Assembleia

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-197-de-25-de-agosto-de-2021-344471737
https://arte.folha.uol.com.br/ambiente/monitor-politica-ambiental/


setembro 2021

Geral, um relatório contendo a somatória de todos os planos e

promessas de descarbonização até 2030 atualizados por países

signatários do Acordo de Paris. O estudo revelou uma diferença

significativa entre necessidade e ambição para a descarbonização: no

ritmo atual, chegaremos em 2030 com apenas 12% de redução das

emissões globais em relação a 2010, sendo que a recomendação do

Painel Intergovernamental de Mudança do Clima (IPCC) é de um corte

de 45%. O Brasil é um dos países que está nos holofotes da comunidade

internacional, por sua contribuição significativa a esse problema: o

governo retroagiu em relação à meta existente, permitindo um aumento

de emissões nesta década.

76ª Assembléia Geral das Nações Unidas: António Guterres,

secretário-geral da ONU, fez o discurso de abertura e foi enfático ao

afirmar que “os alarmes climáticos também estão tocando em alta

velocidade” e que “o recente relatório do Painel Intergovernamental

sobre Mudanças do Clima [IPCC] foi um código vermelho para a

humanidade”.

Os EUA se comprometeram em dobrar seu financiamento público para

o clima para US$ 11,4 bilhões por ano até 2024. Também lançaram o

Compromisso de Metano dos EUA e da UE, o qual, embora com pouca

ambição, envia um forte sinal sobre a necessidade de ação rápida para

reduzir os super poluentes de curta duração (short lived pollutants, em

inglês).

Também destacou-se o presidente da China, Xi Jinping, que fez o

anúncio de que o país não financiará mais novas usinas a carvão no

exterior. Com esse anúncio, fecha-se o financiamento internacional ao

carvão por parte dos países do G20.

Bolsonaro na Assembléia Geral: Em meio a protestos e críticas, a

fala presidencial foi recheada de afirmações questionáveis. Há quem

diga, inclusive, que a fala de Bolsonaro na Assembleia mostra que “já

jogou a toalha”. Natalie Unterstell, coordenadora da Política por Inteiro,

lembrou que o Presidente não formalizou os compromissos de

neutralidade climática até 2050 até agora e busca implementar uma

NDC com mais desmatamento em 2030 do que temos hoje. A equipe da

Política Por Inteiro acompanhou em tempo real o discurso de Bolsonaro

e elaborou material exclusivo no qual analisamos a fala em 5 tópicos

(“metas de redução de emissões”, “mudança do clima”,

“biodiversidade”, “democracia e direitos” e “financiamento”) com 13

indicadores, que pode ser conferido aqui.

https://brasil.un.org/pt-br/145385-discurso-do-secretario-geral-da-onu-assembleia-geral-21-de-setembro-de-2021
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58660128
https://climainfo.org.br/2021/09/23/o-que-esta-por-tras-da-promessa-chinesa-de-abandono-de-projetos-a-carvao-no-exterior/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/09/bolsonaro-vira-criminoso-climatico-em-acao-nas-ruas-de-ny-antes-de-assembleia-da-onu.shtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/21/analise-brasil-de-bolsonaro-na-onu-e-desconectado-da-realidade.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-21/discurso-de-bolsonaro-revela-o-que-ele-nao-admite-ele-ja-desistiu-ha-muito-tempo.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-21/discurso-de-bolsonaro-revela-o-que-ele-nao-admite-ele-ja-desistiu-ha-muito-tempo.html
https://oglobo.globo.com/mundo/artigo-na-onu-bolsonaro-vende-imagem-verde-mas-nao-apresenta-credenciais-nem-ambicao-25206538
https://www.politicaporinteiro.org/2021/09/23/mais-do-mesmo/
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Cúpula dos Sistemas Alimentares: levantou a importância dos

alimentos como uma questão para chefes de estado, mas agora será a

chave para garantir que isso se traduza em ações significativas que

beneficiam as pessoas, a natureza e o clima.

OCDE: Desejo do atual Governo Federal brasileiro, há movimento na

OCDE para se viabilizar a adesão de seis novos países: Brasil, Argentina,

Peru, Romênia, Bulgária e Croácia. No entanto, caso tais adesões sejam

aceitas, os países ainda dependeriam do cumprimento das regras

próprias da OCDE. Especialmente quanto ao Brasil, há resistência de

países como a França por conta dos atos governamentais na seara

ambiental. No entanto, nenhum país declarou oficialmente aos

brasileiros ser contrário à sua entrada na entidade. Na verdade, o apoio

formal existe de todos os lados, mas não se constata pressa nas

negociações com o país.

4. Tendências

No plano internacional, a realização da Pré-COP em Roma no início do

mês e da reunião do G20 nos dias 30 e 31 de outubro, na esteira da

Assembléia Geral da ONU realizada no fim de setembro, criam uma

enorme “pressão verde”.

São esperadas movimentações de todos os países, inclusive do Brasil, no

sentido de melhorar ofertas de redução de emissões, aumentar o

financiamento disponível para países pobres e também reconhecer

politicamente o papel da adaptação e das perdas e danos.

Os EUA se comprometeram em dobrar seu financiamento público para

o clima para US$ 11,4 bilhões por ano até 2024 - que se soma ao

compromisso da UE de contribuir com US$ 4 bilhões adicionais até

2027. Estes aportes podem levar a mais anúncios para preencher a

lacuna de US$ 20 bilhões no financiamento do clima identificada pelo

último relatório da OCDE (em relação aos US$ 100 bilhões prometidos

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,plano-para-aceitar-seis-novos-paises-de-uma-vez-na-ocde-pode-destravar-adesao-brasileira,70003854715
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,plano-para-aceitar-seis-novos-paises-de-uma-vez-na-ocde-pode-destravar-adesao-brasileira,70003854715
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/22/secretario-da-ocde-testa-novo-plano-para-entrada-do-brasil-e-outros-5-paises.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/22/secretario-da-ocde-testa-novo-plano-para-entrada-do-brasil-e-outros-5-paises.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/22/secretario-da-ocde-testa-novo-plano-para-entrada-do-brasil-e-outros-5-paises.ghtml
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por ano, a partir de 2020).  Mas não deve satisfazer os países mais

vulneráveis, que pedem que os US$ 100 bilhões sejam vistos como

"piso" e não como "teto" do financiamento climático.

Além da entrega de US$ 100 bilhões, espera-se o reconhecimento da

necessidade de financiamento de adaptação em escala (que está

crescendo, mas continua insuficiente) junto com medidas concretas

para enfrentar a crise de endividamento que muitos países em

desenvolvimento estão enfrentando.

Na agenda da COP-26, carvão e florestas figuram como grandes "alvos":

o primeiro, como problema; o segundo, como solução.

O compromisso da China de interromper a construção de novas usinas

de carvão no exterior e de "aumentar o apoio para outros países em

desenvolvimento no desenvolvimento de energia verde e de baixo

carbono " também enviou  um forte sinal político sobre a necessidade de

uma transição definitiva do carvão. Pode servir como um trampolim

para firmar uma moratória total do G20 sobre novas explorações de

carvão.

Outros anúncios, como o lançamento na Dinamarca e na Costa Rica do

programa 'Beyond Oil and Gas Alliance' (Aliança Além do Óleo e do

Gás), o Compact ‘No New Coal’ (Pacto Não Mais Carvão) e a promessa

da Malásia de que não construirá mais novas usinas termelétricas a

carvão constroem um impulso importante para o caminho de net zero

projetado pela Agência Internacional de Energia em maio de 2021. Tal

cenário aponta para que nenhum novo campo de petróleo e gás e

nenhuma nova mina de carvão (além das já comprometidas) sejam

exploradas a partir de 2021.

Assim, a agenda da COP 26 promete incluir em decisão o "phase out",

isto é, da descontinuidade dessa fonte fóssil.

Já sobre florestas, começa a se desenhar um acordo em torno de novas

formas de apoiar países tropicais. No entanto, esta agenda parece ser

mais política do que um item da agenda de negociação. É preciso ficar

atento para os sinais a serem dados durante outubro, para entender o

xadrez que se formará até Glasgow.

O Brasil está na berlinda da ambição climática e, por isso, o governo

federal pretende lançar uma série de iniciativas para suavizar sua

imagem e gerar maior confiança dos próprios brasileiros.  Em 5 de
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outubro, o MCTIC promete lançar um simulador de medidas de

mitigação, em live conjunta com o MMA. Na sequência, o Comitê

Interministerial (CIM) deve lançar o Programa de Crescimento Verde e

um Plano de Implementação da NDC brasileira. Não há calendário

público definido para a atualização da PNMC. O mês, portanto, deve ser

cheio de eventos de lançamento de iniciativas governamentais, no plano

federal.

No plano doméstico, há perspectiva de que o PL 528/2021 (Mercado

Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE) possa avançar na Câmara,

já que seu proponente é o vice-presidente (Marcelo Ramos) e  há

manifestação de interesse público do presidente da Casa, Arthur Lira. A

"pedra no sapato" é a relatora e presidente da Comissão de Meio

Ambiente, Carla Zambelli, que, apesar de ter fomentado audiências

públicas no último mês, parece estar alinhada com a obstrução

pretendida pelo Ministério do Meio Ambiente. Este último se expressou

contrário a avançar com o PL antes da COP 26, supostamente porque

teme que o mesmo possa reduzir o poder de barganha do Brasil nas

negociações - o que não faz qualquer sentido.

Por outro lado, agendas negativas têm chances de aprovação no

Congresso. Há perspectiva de que diversas propostas legislativas

avancem até a COP 26, como o PL 2.159/2021 (Licenciamento

Ambiental) e o PL 510/2021 (Regularização Fundiária). Contudo, é

importante frisar que tais propostas, se aprovadas, impactarão a

imagem do país na COP, pois caminham na contramão de uma política

agregadora, tanto do ponto de vista socioambiental quanto climático.

Inclusive, o ingresso do país na OCDE também poderá sofrer abalos,

especialmente pela legislação e políticas ambientais brasileiras terem

sido em grande parte consideradas não alinhadas ou insuficientemente

alinhadas com os requisitos do relatório recentemente divulgado pela

Organização.

Além disso, uma importante agenda de outubro será a 62ª Reunião

Extraordinária do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),

cujo objetivo será deliberar acerca da revisão da Resolução CONAMA

382/2006, que estabelece os limites máximos de emissão de poluentes

atmosféricos para fontes fixas. Essa proposta de alteração advém de

requerimento apresentado pelo Ministério de Minas e Energia (MME)

na 136ª Reunião Ordinária, ocorrida em agosto deste ano. Promete

tensionar a agenda ambiental e energética, em tema que também

importa para a agenda climática.
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