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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 Outubro 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 outubro foram captados 54 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 Desastres, com 17 atos, incluindo as

declarações de emergência dos estados, consequência de eventos

meteorológicos e climáticos. Na sequência, o tema Biodiversidade com

8 atos, incluindo a alteração no Comitê de Zonas Úmidas e a divulgação

da lista de Unidades de Conservação incluídas na segunda etapa do

“Adote Um Parque”. Em Agricultura, foram captadas 5 normas

incluindo a regulamentação  da emissão de Cédula de Produto Rural –

CPR- Verde e a instituição da segunda fase do Plano Setorial para

Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na

Agropecuária, com vistas ao Desenvolvimento Sustentável (2020-2030)

– ABC+.  Foram captadas 4 normas no tema Institucional. Os temas

Florestas, Indígenas, Terras e Pesca apresentaram 3 normas cada.

Incluindo, em Terras,  a criação do grupo de trabalho com o objetivo de

supervisionar e monitorar as ações e metas do Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária – Incra. Em Florestas, o destaque foi a

definição dos requisitos para a inclusão na lista de municípios

prioritários no controle do desmatamento e a atualização desta lista.
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Já no tema Indígena se destaca o emprego da Força Nacional de

Segurança Pública em apoio à Fundação Nacional do Índio na Terra

Indígena Guarita e Serrinha, no Estado do Rio Grande do Sul. Nos

temas Águas e Energia foram captadas 2 normas, assim como em

Mudança do clima, incluindo o Plano de Crescimento Verde e o Comitê

Interministerial sobre Mudança do Clima e o Crescimento Verde

(CIMV). Poluição, Amazônia e Meio Ambiente fecharam o mês com

apenas 1 ato captado para cada tema. Em Amazônia, o destaque é a

prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em

apoio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

A classificação mais frequente foi Resposta, com 22 atos, que além das

normas de Desastres, inclui a atualização das listas de municípios

prioritários para ações de prevenção e controle do desmatamento e as

prorrogações da Força Nacional de Segurança em Terras Indígenas e em
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apoio ao ICMBio. Na sequência, a classe Regulação apresentou 10 atos.

Foram captadas 8 normas em Planejamento, incluindo a criação da

ferramenta de avaliação e monitoramento da gestão em unidades de

conservação federais denominada Sistema de Análise e Monitoramento

de Gestão – SAMGe. Desregulação somou 7 normas, entre elas a

mudança nas diretrizes dos agrotóxicos e a alteração nos procedimentos

da Anuência para a Autorização de Supressão de Vegetação. A classe

Reforma Institucional totalizou 3 normas captadas, como a inclusão do

Crescimento Verde no Comitê Interministerial sobre Mudança do

Clima. Em Revisaço, Flexibilização, Recuo e Legislação foram captadas

apenas uma norma em cada classe. Destaque para a Flexibilização

referente aos limites de emissão de poluentes atmosféricos provenientes

de turbinas a gás para geração de energia elétrica e para o Revisaço

originado no Ministério do Meio Ambiente.

Tema: Institucional

PORTARIA MMA Nº 457, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021 – Revisaço

Divulga a listagem completa dos atos normativos inferiores a decretos

que, na presente data, encontram-se vigentes no âmbito de competência

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-457-de-19-de-outubro-de-2021-353351564
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do Ministério do Meio Ambiente, não sendo considerados na listagem

aqueles expressamente revogados por outras normas, atos revogados

tacitamente, atos cujos efeitos tenham se exaurido no tempo e aqueles

cuja necessidade ou cujo significado não pôde ser identificado.

Qualquer pessoa poderá solicitar a retificação do Anexo da Portaria

mediante requerimento endereçado ao Departamento de Gestão

Estratégica da Secretaria Executiva do Ministério, através da Ouvidoria

do Ministério do Meio Ambiente.  A Política por Inteiro reportou no

Twitter a falta, nessa listagem, da Instrução Normativa (IN) MMA

03/2008 sobre suspensão de anuências e autorizações para novos

empreendimentos ou atividades de carcinicultura em Unidades de

Conservação Federais e suas zonas de amortecimento.

Tema: Desastres

Lista de municípios afetados:

◉ ESTIAGEM – Afogados da Ingazeira/PE, Afranio/PE, Águas Belas/PE,
Alagoinha/PE, Alvorada do Sul/PR, Anage/BA, Andaraí/BA, Andorinha/BA,
Aracatu/BA, Araripina/PE, Araruna/PR, Arcoverde/PE, Barrocas/BA, Belem do Sao
Francisco/PE, Belo Jardim/PE, Betania/PE, Bezerros/PE, Boa Nova/BA, Bodoco/PE,

https://twitter.com/PoliticaInteiro/status/1450827748428107780
https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2008/in_mma_03_2008_ficamsuspensasatividadescarcinicultura.pdf
https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2008/in_mma_03_2008_ficamsuspensasatividadescarcinicultura.pdf
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Bom Conselho/PE, Bom Jardim/PE, Brejão/PE, Brejinho/PE, Brejo da Madre de
Deus/PE, Buíque/PE, Cabrobo/PE, Cachoeirinha/PE, Caetanos/BA, Caetés/PE,
Calumbi/PE, Campo Alegre de Lourdes/BA, Cansancao/BA, Capela do Alto
Alegre/BA, Capoeiras/PE, Caraibas/BA, Carnaiba/PE, Carnaubeira da Penha/PE,
Caruaru/PE, Casa Nova/BA, Casinhas/PE, Cedro/PE, Cordeiros/BA, Cumaru/PE,
Custodia/PE, Dionísio Cerqueira/SC, Dormentes/PE, Exu/PE, Feira Nova/PE,
Fernando Pedroza/RN, Flores/PE, Floresta/PE, Frei Miguelinho/PE, Frei Paulo/SE,
Granito/PE, Gravatá/PE, Iati/PE, Ibimirim/PE, Igaporã/BA, Iguaracy/PE, Inaja/PE,
Ingazeira/PE, Ipubi/PE, Itacuruba/PE, Itaíba/PE, Itapetim/PE, Jaguarari/BA,
Jaguaribara/CE, Jataúba/PE, Jatoba/PE, João Alfredo/PE, Juazeiro/BA, Jucatí/PE,
Lagoa do Ouro/PE, Lagoa Grande/PE, Lajedinho/BA, Lencois/BA, Limoeiro/PE,
Lobato/PR, Machados/PE, Macurure/BA, Manari/PE, Mirandiba/PE, Monte Alegre de
Sergipe/SE, Moreilandia/PE, Nordestina/BA, Nova Fatima/BA, Nova Tebas/PR,
Orobó/PE, Oroco/PE, Ouricuri/PE, Ouro Branco/RN, Palhano/CE, Paramoti/CE,
Paranatama/PE, Parazinho/RN, Parnamirim/PE, Passira/PE, Pedra/PE, Pesqueira/PE,
Petrolandia/PE, Petrolina/PE, Pinhao/SE, Pintadas/BA, Planalto/BA, Poção/PE, Ponto
Novo/BA, Potiretama/CE, Quijingue/BA, Quixaba/PE, Quixeramobim/CE, Riacho das
Almas/PE, Riacho de Santana/BA, Ribeira do Pombal/BA, Sairé/PE, Salgadinho/PE,
Salgueiro/PE, Saloá/PE, Sanharó/PE, Santa Brigida/BA, Santa Cruz da Baixa
Verde/PE, Santa Cruz do Capibaribe/PE, Santa Cruz/PE, Santa Filomena/PE, Santa
Maria da Boa Vista/PE, Santa Maria da Vitória/BA, Santa Maria do Cambucá/PE,
Santa Terezinha/PE, Santo Antonio/RN, São Bento do Una/PE, São Caetano/PE, Sao
Domingos/BA, Sao Jose do Belmonte/PE, São Vicente Férrer/PE, Sento Se/BA, Serra
Caiada/RN, Serra Talhada/PE, Serrita/PE, Sertania/PE, Sobradinho/BA, Solidao/PE,
Surubim/PE, Tabira/PE, Tacaratu/PE, Taquaritinga do Norte/PE, Tejucuoca/CE,
Terezinha/PE, Terra Nova/PE, Toritama/PE, Trindade/PE, Triunfo/PE, Tupanatinga/PE,
Tuparetama/PE, Umburanas/BA, Utinga/BA, Venturosa/PE, Verdejante/PE, Vertente
do Lério/PE, Vertentes/PE, Vitória da Conquista/BA
◉ SECA – Barao de Melgaco/MT, Barra do Bugres/MT, Chorrochó/BA, Coronel José
Dias/PI, Dom Inocencio/PI, Itapiuna/CE, Jacobina do Piauí/PI, Lajes Pintadas/RN,
Lucrecia/RN, Luís Gomes/RN, Novorizonte/MG, Pedra Branca/CE, Porto da Folha/SE,
Quiterianópolis/CE, Santana do Riacho/MG, Tamboril/CE
◉ TEMPESTADE –  Bom Jesus/RS, Indianopolis/PR, Japura/PR, Moreira Sales/PR,
Paverama/RS, Rio dos Indios/RS, SantAna do Livramento/RS
◉ VENDAVAL –   Caiabu/SP, Caxias do Sul/RS, Juina/MT, Lobato/PR,
Mandaguacu/PR, Nova Londrina/PR, Pinheirinho do Vale/RS, Presidente
Prudente/SP, Ramilandia/PR, São Pedro do Sul/RS
◉ INUNDAÇÃO – Estrela/RS
◉ OUTROS (incêndio florestal) –  Alto Paraíso de Goiás/GO, Caceres/MT,
Cavalcante/GO, Goiânia/GO, Guarani de Goiás/GO, Itaporanga/PB, Jaciara/MT,
Mineiros/GO, Pirenópolis/GO, São Domingos/GO, Teresina de Goias/GO
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Tema: Energia

LEI Nº 14.222, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 – Legislação

Institui a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear – ANSN,

autarquia federal com patrimônio próprio, autonomia administrativa,

técnica e financeira, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, e atuação no território nacional, sem aumento

de despesa, por cisão da Comissão Nacional de Energia Nuclear –

CNEN. A finalidade institucional da ANSN é monitorar, regular e

fiscalizar a segurança nuclear, a proteção radiológica e a das atividades

e das instalações de atividades nucleares, materiais nucleares e fontes

de radiação no território nacional, nos termos do disposto na Política

Nuclear Brasileira e nas diretrizes do Governo Federal. A medida revoga

regulações anteriores, tirando do Comando da Marinha a competência

sobre plantas e combustíveis nucleares e inclui na Lei 6.189, de 16 de

dezembro de 1974 as propostas da MP relacionadas à Comissão

Nacional de Energia Nuclear – CNEN e Indústrias Nucleares do Brasil

S.A., incluindo monopólios minerários e diretrizes para exportação.

Norma oriunda da conversão da Medida Provisória 1049.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.222-de-15-de-outubro-de-2021-352709951
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Tema: Biodiversidade

DECRETO Nº 10.842, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021 – Recuo

Altera o Decreto nº 10.141, de 28 de novembro de 2019, que institui o

Comitê Nacional das Zonas Úmidas - CNZU, alterando a sua

composição para repassar a presidência e Secretaria Executiva para a

Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais do MMA. Quer entender

um pouco mais sobre o Comitê? Acesse o material exclusivo elaborado

pela equipe da Política por Inteiro.

PORTARIA 607, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 – Planejamento

Institui a ferramenta de avaliação e monitoramento da gestão em

unidades de conservação federais denominada Sistema de Análise e

Monitoramento de Gestão – SAMGe, contendo indicadores e índices

relacionados ao quadro de trabalho da União Internacional para

Conservação da Natureza – UICN, denominados – Indicadores Globais

de Efetividade. A aplicação do SAMGe será realizada em levantamento

único anual e todas as unidades de conservação sob gestão direta do

ICMBio deverão ser submetidas à avaliação. Os dados e informações do

SAMGe serão disponibilizados por meio de relatórios, painéis de gestão,

planilhas e painéis dinâmicos, caracterizados como de domínio público.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8/GABIN/ICMBIO, DE 28 DE

SETEMBRO DE 2021 – Desregulação

Estabelece os procedimentos da Anuência para a Autorização de

Supressão de Vegetação (ASV) nas atividades sujeitas ao licenciamento

ambiental e da emissão de Autorização de Supressão de Vegetação nas

atividades não sujeitas ao licenciamento ambiental, no interior de

unidades de conservação federais. A norma revoga  a Portaria nº

15/2010, a Instrução Normativa nº 01/2018, a Instrução Normativa nº

04/2018 e a Instrução Normativa nº 07/2019. Confira um quadro

comparativo que fizemos do que mudou.

PORTARIA MMA Nº 472, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021 – Regulação

Torna pública a seleção das unidades de conservação federais na

segunda etapa do Programa Adote um Parque Trilhas da Caatinga,

englobando as seguintes unidades de conservação federais: (i) FLONA

de Açu – Trilha Luar do Sertão; (ii) FLONA de Contendas do Sincorá –

Trilha das Bromélias; (iii) FLONA do Araripe-Apodi – Trilha do

Belmonte e Trilha do Mirante do Pico; (iv) MONA do Rio São Francisco

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.842-de-20-de-outubro-de-2021-353636748
https://www.politicaporinteiro.org/2021/08/16/o-que-e-a-convencao-de-ramsar/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-607-de-28-de-setembro-de-2021-349573089
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-8/gabin/icmbio-de-28-de-setembro-de-2021-*-350624747
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-8/gabin/icmbio-de-28-de-setembro-de-2021-*-350624747
https://www.politicaporinteiro.org/2021/10/08/veja-o-que-mudou-nas-regras-para-supressao-de-vegetacao/
https://www.politicaporinteiro.org/2021/10/08/veja-o-que-mudou-nas-regras-para-supressao-de-vegetacao/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-472-de-18-de-outubro-de-2021-353054114
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– Trilha dos Cânions do Rio São Francisco, Trilha do Vai e Vem, Trilha

Mirante do Talhado, Trilha Mirante do Santinho; (v) PARNA da

Chapada Diamantina – Bike Park Tumezinho, Capão – Águas Claras,

trecho em área indenizada (projeto corrigido), Acessos ao Vale do Pati,

Capão – Águas Claras, trecho em terras devolutas, Trilha da Cachoeira

da Fumaça por Cima, trecho em terra indenizada, Trilha da Cachoeira

da Fumaça por Cima, trecho em áreas devolutas; (vi) PARNA da Furna

Feia – Trilha do Abrigo do Letreiro, Trilha da Caverna Furna Feia; (vii)

PARNA de Sete Cidades – Trilha Vale das Pedras, Trilha de Bike, Trilha

da Primeira Cidade, Trilha da Segunda Cidade, Trilha da Terceira

Cidade, Trilha da Quarta Cidade, Trilha da Quinta Cidade, Trilha da

Sexta Cidade, Trilha da Sétima Cidade; (viii) PARNA Serra de Itabaiana

– Trilha do Poço das Moças; (ix) PARNA de Jericoacoara – Trilha do

Serrote-Pedra furada; (x) PARNA de Ubajara – Trilha do Horto, Trilha

Araticum-Gruta. Para entender melhor o Programa Adote um

Parque,acesso o material exclusivo elaborado pela equipe da Política por

Inteiro.

Tema: Florestas

PORTARIA MMA Nº 474, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021 –

Planejamento

Estabelece como critérios para inclusão na lista de municípios

prioritários para ações de combate ao desmatamento: I – área total de

floresta desmatada no último ano, de acordo com os dados do Programa

de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia – Prodes, igual ou

superior a 80 km², II – área total de floresta desmatada nos últimos três

anos igual ou superior a 160 km²; e III – aumento da taxa de

desmatamento em pelo menos três, dos últimos cinco anos. Ainda,

estabelece como critérios para inclusão na lista de municípios com

desmatamento monitorado e sob controle: I – possuir 80% de seu

território excetuadas as unidades de conservação de domínio público e

terras indígenas homologadas, com imóveis rurais devidamente

monitorados por meio do Cadastro Ambiental Rural – CAR, registrado

no Sistema Nacional de Cadastro Rural – SICAR; e II – municípios que

mantiveram desmatamento inferior a 40 km² nos últimos quatro anos.

Reingressam à lista de municípios prioritários aqueles que constarem

da lista de municípios monitorados e sob controle e atingirem

desmatamento anual superior a 40 km² no último período de

monitoramento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais

– INPE (dados PRODES).

https://www.politicaporinteiro.org/2021/02/10/as-perguntas-sem-respostas-sobre-o-adote-um-parque/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-474-de-19-de-outubro-de-2021-353311720
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Tema: Pesca

PORTARIA SAP/MAPA Nº 404, DE 1º DE OUTUBRO DE 2021 –

Regulação

Submete à Consulta Pública, pelo prazo de 30 dias, a contar da data de

publicação desta Portaria, a proposta de Portaria apresentada em anexo, com o

objetivo de atualizar atos normativos para definir regras para o uso sustentável

das espécies de peixes aruanã (Osteoglossum bicirrhosum e Osteoglossum

ferreirai), curimatã (Prochilodus nigricans), jaraqui (Semaprochilodus

insignis e Semaprochilodus taeniurus), e normatizar a pesca de larvas e

alevinos vivos para fins de aquicultura, ornamentação e aquariofilia. Confira o

material exclusivo no blog da Política por Inteiro.

PORTARIA SAP/MAPA Nº 412, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021 –

Desregulação

Estabelece que a cessão de uso do espaço físico em corpos d’água de

domínio da União para fins de aquicultura é intransferível, não sendo

permitido ao titular o parcelamento ou o arrendamento da referida

área, sendo permitida a transferência somente em caso de falecimento

do cessionário e havendo interesse de continuidade da atividade pelo

ascendente, descendente, cônjuge ou convivente, para fins de

continuidade da cessão para a manutenção do projeto pelo período

remanescente. Também estabelece que as áreas aquícolas de interesse

econômico são destinadas a pessoas físicas ou jurídicas que se

enquadrem na categoria de aquicultor e que tenham como objetivo a

produção comercial de pescado. As áreas aquícolas de interesse social

são destinadas a povos e comunidades tradicionais e a participantes de

programas de inclusão social. A cessão de uso de que trata essa Portaria

terá prazo de 20 anos, podendo ser prorrogada por igual período, a

critério da Secretaria de Aquicultura e Pesca. Revoga as seguintes

normas: (i) Instrução Normativa MMA/SEAP n° 07, de 28 de abril de

2005; (ii) Instrução Normativa nº 08, de 25 de agosto de 2015; (iii)

Instrução Normativa MAPA nº 35, de 30 de agosto de 2016; (iv)

Instrução Normativa nº 01, de 3 de fevereiro de 2020; (v) Instrução

Normativa nº 02, de 26 de março de 2020; e (vi) Instrução Normativa

SAP/MAPA nº 19, de 13 de agosto de 2020. Cabe mencionar que em 21

de setembro tivemos a publicação da PORTARIA CONJUNTA

SAP/MAPA – SPU/SEDDM/ME Nº 396, DE 16 DE SETEMBRO DE

2021, que instituiu os procedimentos operacionais a serem

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sap/mapa-n-404-de-1-de-outubro-de-20212o21-349987672
https://www.politicaporinteiro.org/2021/10/08/nao-pode-pescar-mas-pode-colocar-no-aquario/
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sap/mapa-n-412-de-8-de-outubro-de-2021-351950884
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.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-sap/mapa-spu/seddm/me-n-396-de-16-de-setembro-de-2021-346235040
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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. Quanto ao tema, confira nosso material

exclusivo publicado no blog da Política por Inteiro.

Tema: Mudança do Clima

DECRETO Nº 10.846, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 - Planejamento

Institui o Programa Nacional de Crescimento Verde. São eixos de

atuação do Programa Nacional de Crescimento Verde: I - incentivos

econômicos e financeiros; II - transformação institucional; III - critérios

para priorizar a implementação de programas, projetos e ações

considerados verdes; e IV - pesquisa e desenvolvimento. Traz como

definições: I - crescimento verde - aquele decorrente da aplicação

conjunta de estratégias direcionadas ao desenvolvimento econômico

sustentável com a geração de bem-estar social; II - economia verde -

aquela que resulta na melhoria da condição de vida da população, de

modo a garantir o desenvolvimento econômico sustentável; e III -

emprego verde - aquele criado a partir do desenvolvimento de

atividades na economia verde. A Política por Inteiro acompanhou o

evento de lançamento e fez uma análise sobre o Decreto e todo esse

blá-blá-blá verde.

DECRETO Nº 10.845, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 - Reforma

Institucional

Dispõe sobre a criação do Comitê Interministerial sobre Mudança do

Clima e o Crescimento Verde (CIMV), o qual será permanente e com a

finalidade de “estabelecer diretrizes, articular e coordenar a

implementação das ações e políticas públicas do País relativas à

mudança do clima”. A norma também revoga o Decreto nº 10.145, de 28

de novembro de 2019, que dispunha sobre o Comitê Interministerial

sobre Mudança do Clima (CIM). O CIMV terá a seguinte composição:

Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá;

Ministério das Relações Exteriores; Ministério da Economia; Ministério

da Infraestrutura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

Ministério de Minas e Energia; Ministério da Ciência, Tecnologia e

Inovações; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do

https://www.politicaporinteiro.org/2020/12/19/mais-uma-desregulacao-no-setor-de-aquicultura-decreto-no-10-576/
https://www.politicaporinteiro.org/2020/12/19/mais-uma-desregulacao-no-setor-de-aquicultura-decreto-no-10-576/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.846-de-25-de-outubro-de-2021-354622848
https://www.politicaporinteiro.org/2021/10/27/clima-de-mudanca-ou-mais-um-bla-bla-bla-verde/
https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.845-de-25-de-outubro-de-2021-354622762
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Desenvolvimento Regional; Ministério do Trabalho e Previdência; e

Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. A CTCIMV

terá a mesma composição do CIMV, com a diferença de que quem a

presidirá será o MMA. O CIMV poderá convidar, sem direito a voto:

representantes de órgãos e entidades públicas federais; representantes

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e personalidades de

notório conhecimento do tema.

Tema: Terras

PORTARIA Nº 10, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 – Planejamento

Institui o Grupo de Trabalho – GT, com o objetivo de supervisionar e

monitorar as ações e metas executadas pelo Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária – Incra, relacionadas à regularização

fundiária rural das glebas públicas, referentes à Política Nacional de

Reforma Agrária – PNRA, das terras ocupadas pelos remanescentes das

comunidades de quilombos e do cadastro e certificação de imóveis

rurais a fim de aperfeiçoar o procedimento de regularização fundiária. O

GT exercerá as atividades no prazo de 180 dias, prorrogável por até

igual período, devendo elaborar o relatório final dos trabalhos

realizados, no prazo de até 60 dias, contados do término do prazo de

atividades. Esta Portaria entra em vigor em 1º de novembro de 2021.

Tema: Amazônia

PORTARIA Nº 449, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021 – Resposta

Prorroga o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio

ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio,

nas ações de proteção ambiental nas áreas de atuação do ICMBio, com

ênfase no combate ao desmatamento, extração ilegal de minério e

madeira, invasão de áreas federais e combate aos incêndios na

vegetação, em caráter episódico e planejado, por mais 90 dias, no

período de 9 de outubro de 2021 até 6 de janeiro de 2022. Essa é uma

prorrogação em relação à autorização do emprego da FNSP em

Unidades de Conservação Federais da Amazônia datada de abril/2021

(Portaria nº 157, de 12 de abril de 2021).

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-10-de-15-de-outubro-de-2021-352676785
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-449-de-7-de-outubro-de-2021-351517327
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Tema: Agricultura

DECRETO Nº 10.828, DE 1º DE OUTUBRO DE 2021 – Regulação

Regulamenta a emissão de Cédula de Produto Rural – CPR, relacionada

às atividades de conservação e recuperação de florestas nativas e de seus

biomas. Autoriza a emissão de CPR para os produtos rurais obtidos por

meio das atividades relacionadas à conservação e à recuperação de

florestas nativas e de seus biomas. A norma prevê que a CPR será

acompanhada de certificação via terceira parte para indicação e

especificação dos produtos rurais que se aplicam.

DECRETO Nº 10.833, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021 – Desregulação

Altera o decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que definiu as

diretrizes para  pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e

rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o

destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o

controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e

afins. Destaque para retirada de obrigatoriedade de publicação dos

pedidos e concessões de registros no Diário Oficial da União (DOU).

Está prevista apenas a divulgação, podendo ser realizada via Diário

Oficial ou sistema de informações de agrotóxicos – SIA. De acordo com

a norma, o SIA será desenvolvido pelos órgãos federais de agricultura,

de saúde e de meio ambiente, e implementado e mantido pelo órgão

federal de agricultura.

PORTARIA MAPA Nº 323, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 –

Regulação

Institui o Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa

Emissão de Carbono na Agropecuária, com vistas ao Desenvolvimento

Sustentável (2020-2030) – ABC+. Tem como compromissos, até 2030:

I – ampliar em 30 milhões de hectares as áreas com adoção de práticas

para Recuperação de Pastagens Degradadas (PRPD); II – ampliar em

12,58 milhões de hectares a área com adoção de Sistema de Plantio

Direto; III – ampliar em 10,10 milhões de hectares a área com adoção

de Sistemas de Integração; IV – ampliar em 4 milhões de hectares a

área com adoção de Florestas Plantadas; V – ampliar em 13 milhões de

hectares a área com adoção de Bioinsumos; VI – ampliar em 3 milhões

de hectares a área com adoção de Sistemas Irrigados; VII – ampliar em

208,40 metros cúbicos a adoção de Manejo de Resíduos da Produção

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.828-de-1-de-outubro-de-2021-349986833
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.833-de-7-de-outubro-de-2021-351524955
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mapa-n-323-de-21-de-outubro-de-2021-353829462
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Animal; e VIII – ampliar em 5 milhões os bovinos em Terminação

Intensiva. Estabelece uma redução estimada de emissões de GEE, pelo

setor agropecuário nacional, correspondente a 1.110,4  milhões de Mg

CO2eq até o ano de 2030. Revoga a Portaria Interministerial nº 984, de

08 de outubro de 2013, do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento e do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

PORTARIA MMA Nº 487, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 - Regulação

Institui a modalidade Floresta+ Agro, no âmbito do Programa Nacional

de Pagamentos por Serviços Ambientais - Floresta+. Estabelece como

diretriz o incentivo às atividades e partes interessadas das cadeias

produtivas da agropecuária na realização do pagamento por Serviços

Ambientais, compreendidos como o conjunto de atividades de melhoria,

recuperação, monitoramento e conservação da vegetação nativa em

todos os biomas. A adesão ao Floresta+ Agro pode ocorrer de forma

individual, coletiva, por projetos, por microrregião e por produtos. O

cadastro deverá ser realizado na Plataforma do Floresta+, condicionado

à apresentação de recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural -

CAR. A demonstração da conservação e recuperação da vegetação nativa

em propriedades rurais em áreas de Reserva Legal e Preservação

Permanente, beneficiárias de Pagamento por Serviços Ambientais,

deverão ser auditadas pela terceira parte.

Tema: Indígena

PORTARIA Nº 452, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021 – Resposta

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

Fundação Nacional do Índio – Funai, no cumprimento de decisão

judicial exarada no âmbito da Ação Civil Pública nº

5006890-13.2018.404.7105, da Justiça Federal do Rio Grande do Sul,

na Terra Indígena Guarita, no Estado do Rio Grande do Sul, nas

atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter

episódico e planejado, no período de 18 de outubro de 2021 a 29 de

outubro de 2021.

PORTARIA MJSP Nº 466, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021 – Resposta

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

Polícia Federal na Terra Indígena Serrinha, no Estado do Rio Grande do

Sul, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mma-n-487-de-26-de-outubro-de-2021-355251676
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-452-de-8-de-outubro-de-2021-351922867
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mjsp-n-466-de-18-de-outubro-de-2021-353053628
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caráter episódico e planejado, por trinta dias. O prazo do apoio prestado

pela Força Nacional de Segurança Pública poderá ser prorrogado, se

necessário. Os conflitos na Terra Indígena Serrinha vêm sendo

acompanhados pelo Ministério Público Federal (MPF), que emitiu nota

explicando as medidas adotadas quanto ao fato.

Tema: Meio Ambiente

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9/GABIN/ICMBIO, DE 13 DE

OUTUBRO DE 2021 – Desregulação

Altera o art. 28 da Instrução Normativa nº 10/GABIN/ICMBIO, de 17

de agosto de 2020, para constar que o ICMBio será considerado ciente

do licenciamento ambiental quando for comunicado por via postal, com

aviso de recebimento, ou por outro meio que assegure a certeza da

ciência do Instituto, devendo o documento de comunicação indicar as

instruções de acesso às informações do licenciamento ambiental na rede

mundial de computadores. Os documentos a serem disponibilizados na

internet são, pelo menos: (i) estudos ambientais existentes; (ii) dados

cadastrais da atividade ou empreendimento (razão social e CNPJ ou

nome e CPF do responsável pela atividade ou empreendimento e

endereço eletrônico e para correspondência); (iii) tipo de licença

ambiental (LP, LI, LO); (iv) unidades de conservação federais afetadas;

(v) localização georreferenciada da atividade ou empreendimento em

relação às unidades de conservação federais enquadradas nos casos

previstos pelo art. 5º da Resolução Conama nº 428/2010; (vi) impactos

potenciais às unidades de conservação federais; e (vii) medidas para

mitigar os impactos às unidades de conservação federais. Por fim,

estabelece que a comunicação deverá ocorrer antes da emissão da

primeira licença prevista.

Tema: Poluição

RESOLUÇÃO CONAMA/MMA Nº 501, DE 21/10/21 – Flexibilização

Aprova a alteração do Anexo V da Res. CONAMA 382/2006, referente

aos limites de emissão de poluentes atmosféricos provenientes de

turbinas a gás para geração de energia elétrica. Pela proposta aprovada,

não se aplicam os limites às plataformas totalmente eletrificadas, com

geração elétrica por turbogerador inferior a 100 MW cada e localizadas

além do mar territorial.

http://www.mpf.mp.br/rs/sala-de-imprensa/noticias-rs/nota-de-esclarecimento-terra-indigena-serrinha
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-9/gabin/icmbio-de-13-de-outubro-de-2021-353040248
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-9/gabin/icmbio-de-13-de-outubro-de-2021-353040248
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-conama/mma-n-501-de-21-de-outubro-de-2021-353968637
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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 2 propostas

legislativas relevantes, sendo um Projeto de Lei (PL) e uma Proposta

de Emenda à Constituição (PEC).

2.1 Propostas apresentadas

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

● Projeto de Lei n° 3606, de 2021, de iniciativa do Senador

Veneziano Vital do Rêgo (MDB/PB), que busca instituir o marco

regulatório para o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões

(MBRE).

● PEC 37/2021- de iniciativa do Deputado Rodrigo Agostinho,

propõe segurança climática como direito fundamental. A

intenção é que a garantia “ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado e à segurança climática” seja incluída no artigo 5º da

Carta Magna. Foi necessário o apoio de 171 deputados, que

assinaram a proposta da PEC.

2.2 Aprovações

● Projeto de Lei do Senado (PLS) 261/2018, de autoria do senador

José Serra (PSDB/SP), dispõe sobre a exploração indireta, pela

União, do transporte ferroviário em infraestrutura de

propriedade privada; autoriza a autorregulação ferroviária;

disciplina o trânsito e o transporte ferroviário; altera o

Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis nº 9.503,

de 23 de setembro de 1997, 10.233, de 5 de junho de 2001,

12.379, de 6 de janeiro de 2011; e dá outras providências. A

proposta segue para a Câmara dos Deputados.

● Projeto de Lei (PL) 1539/2021, de iniciativa da senadora Kátia

Abreu (PP/TO), e que visa  alterar a Política Nacional sobre

https://www.politicaporinteiro.org/base-de-iniciativas-do-legislativo/
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150293
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2304959
https://veja.abril.com.br/blog/radar/deputado-protocola-pec-que-inclui-seguranca-climatica-na-constituicao/
https://veja.abril.com.br/blog/radar/deputado-protocola-pec-que-inclui-seguranca-climatica-na-constituicao/
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133432
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148186
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Mudança do Clima (Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009) para

estabelecer nova meta de compromisso nacional voluntário e seu

depósito junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre

Mudanças Climáticas. A proposta segue para a Câmara dos

Deputados.

● Projeto de Lei (PL) 11276/2018, busca instituir a Política

Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Foi aprovada a Redação

Final assinada pela Relatora, Professora Rosa Neide (PT-MT). A

matéria vai ao Senado Federal para apreciação.

2.3 Movimentações relevantes

Mudança do clima no Congresso: Destaca-se o retorno da Europa

do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, após encontro

dos presidentes de parlamentos do G-20 e da Pré-COP 26. Lira

visualizou as dificuldades e a imagem arranhada do Brasil no exterior e

afirmou que “criaram um discurso de que o Brasil está contra o resto do

mundo na questão ambiental” e que “é preciso mostrar que meio

ambiente é uma questão de Estado e não de governo”. Na visão do

parlamentar, há projetos de lei (PL) tramitando e que podem contribuir

para melhorar a imagem do Brasil, como o PL 528/21, que regulamenta

o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE).

Foi aprovado no Senado Federal o PL 1539, de iniciativa da senadora

Kátia Abreu (PP/TO) e relatoria do senador Marcelo Castro (MDB/PI),

que altera a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.187, de

29 de dezembro de 2009) para estabelecer nova meta de compromisso

nacional voluntário e seu depósito junto à Convenção-Quadro das

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Conforme dito por Kátia

Abreu, “já existe acordo para que o texto seja aprovado rapidamente na

Câmara dos Deputados, tendo como provável relator o líder da bancada

ruralista, deputado Sérgio Souza (MDB-PR)”. Segundo Natalie

Unterstell, Diretora Técnica da Política por Inteiro, “o PL está

desalinhado com o Acordo de Paris, na forma e no conteúdo. Não

amplia a ambição climática do Brasil e confunde as mensagens para a

COP 26.”

Com a aproximação da COP 26, foi realizada mais uma audiência

pública sobre as mudanças do clima. Marcaram presença

representantes do Ministério de Relações Exteriores, Confederação

Nacional da Indústria (CNI), Conselho Empresarial Brasileiro para o

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), Associação Brasileira do

Agronegócio e Ministério do Meio Ambiente. O senador Jacques

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=2190265
https://www.camara.leg.br/noticias/821957-camara-aprova-a-politica-nacional-de-manejo-integrado-do-fogo/
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/preocupado-com-imagem-do-brasil-no-exterior-lira-quer-votar-projetos-para-mostrar-na-cop-26.html
https://www.oc.eco.br/senado-cria-retrocesso-na-meta-de-clima-as-vesperas-da-cop26/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/20/senado-aprova-projeto-que-estipula-fim-do-desmatamento-ilegal-nos-proximos-quatro-anos?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2021-10-20
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/20/senado-aprova-projeto-que-estipula-fim-do-desmatamento-ilegal-nos-proximos-quatro-anos?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2021-10-20
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/21/representantes-ministeriais-negam-posturas-contrarias-a-consenso-na-cop-26?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2021-10-21
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/21/representantes-ministeriais-negam-posturas-contrarias-a-consenso-na-cop-26?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2021-10-21
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/20/comissao-de-meio-ambiente-debate-estrategia-internacional-para-conter-mudancas-climaticas?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2021-10-20
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Wagner (PT/BA), presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA),

ressaltou as regras impostas pelo mercado internacional sobre o tema,

questionando, inclusive, qual é a posição brasileira, afirmando que

“estabelecer uma dicotomia é não enfrentar o problema”.

Foi formada uma Biocoalizão Parlamentar por deputados e senadores,

agregando os setores da agropecuária, biocombustíveis e energias

renováveis. Em manifesto, destacou-se a necessidade do país cumprir

acordos internacionais de diminuição da emissão de gases de efeito

estufa.

Após pedido do ministro Joaquim Leite, conforme relatado pelo

senador Jaques Wagner, foi retirada de pauta a votação do Projeto de

Lei 6.539/2019, que “altera a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009,

que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, para

atualizá-la ao contexto do Acordo de Paris e aos novos desafios relativos

à mudança do clima”.

Foi realizada Plenária da Comissão Geral da Câmara dos Deputados

para discutir e propor ações e estratégias para o governo brasileiro

apresentar na 26ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre

Mudança Climática (COP-26), na qual diversos especialistas foram

ouvidos, dentre eles Natalie Unterstell, que afirmou: “O Programa das

Nações Unidas para o Meio Ambiente, o Pnuma, está divulgando o seu

Emissions Gap Report, que é um relatório anual de emissões. E, pela

primeira vez, ele inseriu uma análise das contribuições dos 20 maiores

países, as 20 maiores economias do G20. E o Brasil é o único que consta

com retrocesso em metas apresentadas junto ao Acordo de Paris.”

Foi apresentado requerimento de urgência para o Projeto de Lei (PL)

528/2021, que busca regulamentar o Mercado Brasileiro de Redução de

Emissões (MBRE).

Crise energética: A MP 1055/2021, referente à crise hídrica e que

estava pautada para votação em outubro, não foi à Plenário, tendo em

vista a falta de consenso ante relatório do deputado Adolfo Viana

(PSDB-BA). O deputado José Priante (MDB/PA) foi designado relator

da Medida Provisória (MP) 1065/21, que institui o novo marco legal do

transporte ferroviário. No Senado Federal, foi instalada uma comissão

temporária externa relativa à crise hidro energética, sendo eleitos para

presidência o senador Jean Paul Prates (PT/RN), como vice o senador

Veneziano Vital do Rêgo (MDB/PB) e como relator o senador José

Aníbal (PSDB/SP). Foi aprovada a abertura de um ciclo de audiências

públicas, inclusive com convite ao Ministro de Minas e Energia, Bento

https://www.camara.leg.br/noticias/822027-frentes-parlamentares-se-unem-pela-promocao-do-desenvolvimento-sustentavel/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/26/comissao-interministerial-podera-discutir-projeto-que-atualiza-legislacao-ao-acordo-de-paris?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2021-10-26
https://www.youtube.com/watch?v=lim7E5IQJkY
https://www.camara.leg.br/noticias/820898-as-vesperas-da-cop-26-ambientalistas-ouvidos-pela-camara-pedem-fim-do-desmatamento-na-amazonia/
https://oglobo.globo.com/um-so-planeta/onu-ve-plano-do-brasil-como-retrocesso-em-promessa-de-corte-de-emissoes-de-co2-25251786
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/camara-adia-votacao-da-mp-da-crise-hidrica-apos-relator-incluir-jabutis-que-encarecem-energia.shtml
https://www.camara.leg.br/noticias/814158-priante-e-o-relator-do-novo-marco-legal-do-transporte-ferroviario/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/28/senado-instala-comissao-para-averiguar-crise-hidroenergetica-no-pais?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2021-10-28
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Albuquerque, para que esclareça a situação atual do sistema energético

do país e o planejamento para enfrentamento da crise.

Áreas de Preservação Permanente (APPs): destaca-se a

aprovação no Senado Federal do Projeto de Lei 2.510/2019, de autoria

do deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB/SC), que visa alterar a

Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal) para principalmente atribuir

aos municípios o dever de regulamentar as faixas de restrição (Áreas de

Preservação Permanente e reservas não edificáveis) na beira de corpos

d'água urbanos, desde que atendida a metragem mínima de 15 metros.

Houve determinação da definição de “áreas urbanas consolidadas”, as

quais devem estar no plano diretor do município e possuir

características como sistema viário, organização em quadras e lotes,

redes de abastecimento de água, rede de esgoto e serviço de coleta de

lixo.

Indígenas: Foi aprovada a Medida Provisória (MP) 1.054.2021, que

“abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Justiça e

Segurança Pública, da Defesa e da Cidadania, no valor de R$

235.348.850,00”, em específico para o combate à pandemia em terras

indígenas, sendo: (i) R$41 milhões para FUNAI; (ii) R$173,4 milhões

para o Ministério da Cidadania; e (iii) R$20,9 milhões para o Ministério

da Defesa.

Pesca: cabe destaque a audiência pública realizada pela Comissão de

Meio Ambiente do Senado Federal sobre a “pesca de arrasto no litoral

do Rio Grande Sul”, trazendo toda a polêmica do impacto dessa

modalidade de pescaria e a briga de competências entre estados e União

nas águas jurisdicionais brasileiras, já destacado pela Política por

Inteiro desde dezembro de 2020. Estudos divulgados em abril deste ano

mostram que a pesca de arrasto libera CO² armazenado no fundo do

mar, equivalente às emissões globais do tráfego aéreo na atmosfera.

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/14/senado-aprova-projeto-que-permite-edificios-as-margens-de-rios-e-lagos-em-area-urbana
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/19/senado-aprova-credito-de-r-235-milhoes-para-combate-a-pandemia-em-terras-indigenas?utm_medium=email&utm_source=resumo-agencia&utm_campaign=2021-10-19
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/148719
https://www.politicaporinteiro.org/tag/pesca-de-arrasto/
https://www.politicaporinteiro.org/tag/pesca-de-arrasto/
https://internacional.estadao.com.br/noticias/nytiw,meio-ambiente-pesca-de-arrasto-aquecimento-global-carbono,70003677207
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3. Comentários &

conjuntura

Crises / retrocessos / polêmicas

Jair Bolsonaro: foi denunciado no Tribunal Penal Internacional (TPI)

por crimes contra a humanidade, via iniciativa liderada pelo grupo All

Rise, e tratando especificamente a temática ambiental (ataque à

Amazônia, seus defensores, suas dependências, perseguições,

assassinatos e sofrimento de milhões de pessoas da região). O caso tem

apoio de Sir Howard Morrison, juiz da Corte Penal Internacional entre

2011 e 2021, e de Nema Milaninia, que trabalhou previamente como

advogada de Defesa para o Ministério Público na Corte Penal

Internacional.

Indicação ao STF: Bolsonaro se reuniu com a Frente Parlamentar da

Agropecuária (FPA) afirmando que André Mendonça, indicado à vaga

de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF), assumindo

assento na Corte seria favorável às pautas de interesse do agronegócio,

como a manutenção do marco temporal. Importante ressaltar que

Bolsonaro voltou a falar que o presidente eleito em 2022 terá direito a

indicar dois magistrados ao STF em 2023, com a aposentadoria dos

ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Sobre o tema, foi

julgado o Mandado de Segurança (MS) 38.216, ajuizado pelos senadores

Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) contra

a conduta do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), o presidente da

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado

Federal. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal

Federal (STF), considerou inviável a ação. O pedido diz respeito ao ato

de não pautar reunião da comissão para sabatina de André Mendonça

ao cargo de ministro do STF. Segundo o ministro relator, além de se

tratar de questão interna do Senado, os parlamentares não

demonstraram qual direito líquido e certo teria sido violado, o que torna

inviável a apreciação judicial do pedido.

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/10/12/planeta-x-bolsonaro-presidente-e-denunciado-em-haia-por-destruir-amazonia.htm
https://www.istoedinheiro.com.br/na-fpa-bolsonaro-diz-que-mendonca-votaria-a-favor-do-marco-temporal-no-stf/
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=474565&ori=1
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CONAMA: Ocorreu a 62ª Reunião Extraordinária do CONAMA, que

aprovou a alteração do Anexo V da Res. CONAMA 382/2006, referente

aos limites de emissão de poluentes atmosféricos provenientes de

turbinas a gás para geração de energia elétrica. Quanto a essa medida,

houve denúncia do coordenador-Geral da Coordenação-Geral de

Empreendimentos Marítimos e Costeiros ao Ministério Público Federal

(MPF) por parte da Associação dos Servidores do Ibama (Asibama) do

Rio de Janeiro, por “crime de advocacia administrativa ao alterar uma

norma vigente e flexibilizar a emissão de poluentes atmosféricos

provenientes das plataformas de produção de petróleo e gás”.

Destaca-se a denúncia sobre irregularidade tendo em vista que a

mudança na norma teve como base um parecer feito pelo próprio

coordenador, Alex Garcia de Almeida, acusado de fazer uso de seu cargo

de confiança em benefício da indústria de petróleo e gás natural, a

despeito do interesse público e proteção ambiental.

GLO e Desmatamento: anúncio feito pelo vice-presidente Mourão no

presente mês acerca da não renovação das operações de Garantia da Lei

e da Ordem (GLO) na Amazônia. Quer saber mais sobre GLO? Acesse

nosso material exclusivo publicado no blog da Política por Inteiro.

Povos indígenas: o ministro Alexandre de Moraes devolveu ao

ministro relator Edson Fachin o processo, que tem repercussão geral,

relativo ao julgamento da posse do povo Xokleng à parte de propriedade

inserida na Terra Indígena (TI) Ibirama Laklãnõ, bem como da tese do

marco temporal de terras indígenas (RE 1017365). Suspenso em

setembro e com placar parcial de 1 voto para cada lado, a inclusão na

pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) depende de reorganização de

agenda pelo ministro presidente Luiz Fux. Ainda no STF, o ministro

Edson Fachin proferiu, na Reclamação (RCL) 49773, decisão liminar

para suspender ação de reintegração de posse de um imóvel localizado

em terra reivindicada pelo povo Xokleng, em Santa Catarina,

considerando plausível o argumento de que a ordem de reintegração de

posse desrespeitou decisão proferida no Recurso Extraordinário (RE)

1017365 (que recebeu tratamento de repercussão geral e suspendeu

nacionalmente os processos que se referem às demarcações e

reintegração de posse de áreas indígenas até o final da pandemia). No

caso, entendeu que não foi decidido de maneira definitiva no processo

originário que a área objeto estivesse fora da terra reivindicada pelos

indígenas, havendo perigo de dano irreparável decorrente do

cumprimento da decisão de desocupação.

https://blogs.oglobo.globo.com/bela-megale/post/coordenador-do-ibama-e-denunciado-por-flexibilizar-norma-que-limita-emissao-de-poluentes-de-plataformas-de-petroleo.html
https://www.politicaporinteiro.org/2021/09/16/glo-forcas-armadas-na-amazonia/
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5109720
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/10/presidente-do-stf-analisa-retomar-julgamento-do-marco-temporal-para-terras-indigenas-ainda-em-2021.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/10/presidente-do-stf-analisa-retomar-julgamento-do-marco-temporal-para-terras-indigenas-ainda-em-2021.shtml
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=474384&ori=1
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17ª Rodada de Licitações de Blocos de Petróleo e Gás: Muito

criticado, o leilão foi alvo de ação judicial movida pelo Governo de

Pernambuco e instituições ambientalistas, especialmente para barrar o

leilão perto de áreas sensíveis como Arquipélago de Fernando de

Noronha e Atol das Rocas. A sociedade civil se mobilizou, com protestos

em frente ao hotel onde foi realizado o leilão. “Às vésperas da COP 26,

esse foi um claro recado aos governos do Brasil e do mundo inteiro de

que a sociedade civil não tolera mais os danos que o petróleo e o gás

representam para o meio ambiente e as comunidades”, disse Ilan

Zugman, diretor da Organização 350.org na América Latina. O

Ministério de Minas e Energia (MME) emitiu nota oficial afirmando,

dentre outros pontos, que “não há nenhuma evidência científica de que

a oferta de blocos na 17ª Rodada de Licitações na Bacia Potiguar possa

colocar Fernando de Noronha ou o Atol das Rocas em risco”. Contudo, o

leilão foi um verdadeiro desastre. Das 92 áreas oferecidas, somente

cinco foram arrematadas, todas na Bacia de Santos, área menos

sensível. Foi a menor arrecadação e com menor número de

participantes de todas as rodadas de licitações já realizadas. Para o

diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, o resultado do leilão foi “um

sucesso”. Sobre a questão de redução do uso de energia fóssil estaria

influenciando as empresas, Saboia disse que “a transição energética está

em curso, mas o petróleo ainda terá que desenvolver um papel

importante nessa transição para que não haja uma crise de energia pela

redução drástica da sua produção”. Para Natalie Unterstell, “é

fisicamente impossível alcançar emissões líquidas zero sem desinvestir

de boa parte dos ativos fósseis”. Confira o artigo completo.

Políticas em marcha

Mudança do Clima: o Governo disse estar preparando uma

atualização da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Contudo,

como se trata de uma lei, há a necessidade de passar pelo Congresso

Nacional, que por sua vez, já aprovou no Senado Federal o Projeto de

Lei (PL) 1539, que altera a mesma Lei, comentado abaixo. Na minuta,

mencionada na reportagem, o governo excluiu a previsão de expansão

de áreas verdes legalmente protegidas.

Geralmente esquecido na pauta climática, o oceano vem mostrando sua

resposta aos  impactos das mudanças do clima. Notícias relatam o

avanço do mar pela foz do rio Amazonas, que salinizou as águas que

banham as comunidades do arquipélago do Bailique, no Amapá. Por

outro lado, estudos publicados alarmaram as populações costeiras ao

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-de-pernambuco-vai-ao-supremo-contra-leilao-de-petroleo-em-area-de-fernando-de-noronha,70003861944?utm_source=estadao:twitter&utm_medium=link
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-de-pernambuco-vai-ao-supremo-contra-leilao-de-petroleo-em-area-de-fernando-de-noronha,70003861944?utm_source=estadao:twitter&utm_medium=link
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/nota-de-esclarecimento-5
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/governo-vende-apenas-5-de-92-areas-oferecidas-em-leilao-para-exploracao-de-petroleo.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/10/4954046-leilao-da-anp-tem-apenas-5-dos-92-blocos-de-petroleo-e-gas-arrematados.html
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/10/4954046-leilao-da-anp-tem-apenas-5-dos-92-blocos-de-petroleo-e-gas-arrematados.html
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/10/os-desinvestidores-climaticos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/governo-bolsonaro-exclui-expansao-de-areas-verdes-protegidas-em-atualizacao-da-politica-do-clima.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/avanco-do-mar-saliniza-rio-amazonas-e-deixa-comunidades-em-estado-de-emergencia.shtml?utm_source=sharenativo&utm_medium=social&utm_campaign=sharenativo
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/avanco-do-mar-saliniza-rio-amazonas-e-deixa-comunidades-em-estado-de-emergencia.shtml?utm_source=sharenativo&utm_medium=social&utm_campaign=sharenativo
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demonstrar em imagens as projeções de aumento do nível do mar em

cidades do Brasil e do mundo – considerando cenários de aumento

médio de temperatura global de 1,5ºC ou 3ºC. Segundo o cientista

Benjamin Strauss, líder da Climate Central, “as imagens ilustram o que

está por trás das negociações sobre o clima em Glasgow. Medidas

robustas e imediatas para uma economia mundial limpa e segura para o

clima podem ajudar bilhões de pessoas e preservar cidades e nações

inteiras para o futuro. As escolhas de hoje definirão nosso caminho”.

Neste mês, ainda, foi instituído o novo ciclo do Plano ABC, batizado de

ABC+. A nova versão do Plano Setorial de Adaptação e Baixa Emissão

de Carbono na Agropecuária. Através de práticas e processos de

produção sustentáveis, o ABC+ pretende aumentar a resiliência dos

sistemas de produção agropecuários frente à mudança do clima em 72

milhões de hectares. Dessa forma, o estimado pelo Plano é que o setor

agropecuário nacional deixaria de emitir cerca de 1 bilhão de CO² até

2030. Apesar da meta ambiciosa, e necessária, vale ressaltar que o

Plano ABC+ conta com cerca de 2% dos recursos do Plano Safra. Além

de aumentar o aporte de recursos destinados às atividades

agropecuárias capazes de reduzir as emissões, é preciso investir na

transição para a agricultura de baixo carbono do Plano Safra, em sua

totalidade até 2030. Garantir a continuidade efetiva do ABC+ e

consolidar o Plano Safra de baixo carbono são recomendações que vão

ao encontro do cenário de descarbonização previsto para o país em

2030.

Ainda, foram lançadas as bases de dados AdaptaBrasil, Inventário

Nacional de Emissões e Remoções de GEE e SINAPSE pelo Ministério

da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), MMA e Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais (INPE).

No âmbito do Judiciário (Justiça Federal do Amazonas), foi protocolada

ação judicial contra a União e o Ministério do Meio Ambiente

demandando a atualização do Plano Nacional sobre Mudança do Clima

por não refletir “as necessidades do Acordo de Paris de estabilizar o

aquecimento global em 1,5ºC, nem os recentes alertas da ciência sobre a

urgência em produzir cortes drásticos de emissões em todos os países”.

Floresta+: Foi lançado o Programa Floresta+Agro, conforme consta no

“item 1 - Executivo”. Cabe destacar que esse é mais um subprograma

dentro do Floresta+, o qual foi lançado em 2020 via Portaria 288 e, até

o momento, conta com pelo menos mais 3 (três) subprogramas

normatizados além do Floresta+Agro: (i) Floresta+Carbono (Portaria

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58905965
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58905965
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Politica/noticia/2021/06/apesar-de-volume-inedito-de-recursos-programa-abc-so-representa-2-do-plano-safra.html
https://www.politicaporinteiro.org/wp-content/uploads/2021/10/sumario-executivo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ik9PxAsr5jk
https://adaptabrasil.mcti.gov.br/
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/emissoes/emissoes-por-unidade-federativa
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/emissoes/emissoes-por-unidade-federativa
http://www.gov.br/mcti/sinapse
https://www.oc.eco.br/oc-processa-governo-por-plano-de-clima-insuficiente/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-518-de-29-de-setembro-de-2020-280524591
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518/2020), (ii) Floresta+Empreendedor (Portaria 109/2021) e o (iii)

Floresta+Bioeconomia (Portaria 414/2021). Pouco se sabe sobre o

Floresta+ e seus subprogramas, pois não há maiores informações

publicadas. A instituição do Floresta+Agro vem a reboque de anúncios

do Governo Federal nessas duas últimas semanas que antecedem a COP

26. Analisamos de forma pormenorizada o Floresta+Agro em material

exclusivo publicado no blog da Política por Inteiro.

Programa de Crescimento Verde: Conforme relatamos na Análise

de Setembro, o Governo Federal havia anunciado o lançamento de um

Programa de Crescimento Verde para outubro, visando apresentá-lo na

COP 26. Iniciando com a normatização da CPR Verde, apresentado

como a primeira entrega deste pacote governamental, também tivemos

a publicação na última semana de outubro de duas normas relativas ao

tema, conforme pormenorizado no item 1 - Executivo, os quais (i)

dispõe sobre o Comitê Interministerial sobre a Mudança do Clima e o

Crescimento Verde (CIMV); e (ii) institui o Programa Nacional de

Crescimento Verde. Contudo, importante ressaltar que a norma

referente à CIMV traz alterações quando comparada à norma anterior,

que dispunha sobre o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima

(CIM), especialmente estabelecendo a figura de uma Comissão Técnica

composta por 11 representações do Governo Federal, além, dentre

outras mudanças, de incluir o Ministério do Trabalho e Previdência e o

Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República no CIMV.

Em relação ao Programa, a norma tem caráter geral, sendo que os

pormenores serão conhecidos somente em 2022, especialmente pelo

prazo estabelecido na norma para tanto. Confira o material exclusivo

publicado no blog da Política por Inteiro.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-518-de-29-de-setembro-de-2020-280524591
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-109-de-24-de-marco-de-2021-310362207
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-414-de-31-de-agosto-de-2021-342341471
https://www.politicaporinteiro.org/2021/10/27/florestaagro-novidade-ou-nada-disso/
https://www.politicaporinteiro.org/2021/10/27/florestaagro-novidade-ou-nada-disso/
https://www.politicaporinteiro.org/wp-content/uploads/2021/10/Analise-mensal-_-setembro-2021-v2.pdf
https://www.politicaporinteiro.org/wp-content/uploads/2021/10/Analise-mensal-_-setembro-2021-v2.pdf
https://www.politicaporinteiro.org/2021/10/27/clima-de-mudanca-ou-mais-um-bla-bla-bla-verde/
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Em ensaio

Adote Um Parque: O Programa Adote um Parque, como relatamos há

meses, estava parado desde a troca da gestão Salles pela gestão Joaquim

Leite. No entanto, no presente mês foi lançado o Adote um Parque

Trilhas da Caatinga. Causa estranheza que essa nova etapa do programa

venha após a primeira etapa nem sequer ter oficializado qualquer

adoção (pelo menos de forma pública), bem como tido pouquíssimas

adesões (das 132 Unidades de Conservação da Amazônia Legal, somente

8 receberam propostas, sendo que nenhuma é Parque, o que contradiz o

próprio nome do Programa). Outro ponto controverso é quanto ao valor

para adoção. À época de lançamento do Programa, Salles anunciou que

o valor mínimo para a adoção seria de R$50,00/hectare para brasileiros

e € 10/hectare (dez euros por hectare) para estrangeiros, conforme

exploramos em material exclusivo elaborado pela Política por Inteiro.

Contudo, o valor dessa nova etapa varia de R$12,08/hectare a

R$1.555,56/hectare. Cabe destacar que o valor mínimo para a adoção

deve levar em consideração a área total da Unidade de Conservação (art.

6º, Decreto Federal 10.623/2021), o que não está sendo cumprido nessa

nova etapa, tendo em vista que as seguintes diferenças de valores:

UC Área total

constante na

Portaria MMA

472/2021 (em

hectares)

Valor/hectar

e constante

na Portaria

MMA

472/2021

Valor total

constante na

Portaria MMA

472/2021

Valor total

mínimo,

considerando

parâmetros

de valor

anunciados

por Salles

FLONA do

Araripe-Apod

i

38.918 R$12,08 R$470.000 R$1.945.900

MONA do

Rio São

Francisco

26.736 R$23,19 R$620.000 R$1.336.800

PARNA da

Chapada

Diamantina

152.142 R$21,62 R$3.288.600 R$7.607.100

PARNA de

Sete Cidades

6.304 R$39,66 R$250.000 R$315.200

PARNA Serra

de Itabaiana

8.025 R$34,27 R$275.000 R$401.250

https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/em-visita-ao-parque-furna-feia-no-rn-ministro-do-meio-ambiente-anuncia-programa-para-caatinga
https://www.youtube.com/watch?v=VXbu_RaZQYk
https://www.politicaporinteiro.org/2021/02/10/as-perguntas-sem-respostas-sobre-o-adote-um-parque/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.623-de-9-de-fevereiro-de-2021-302915383
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Em pausa

CONABIO: A Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO) se

reuniu em junho/2021 mas, até agora, não teve mais andamentos.

Importante relembrar que estava em pauta a discussão sobre a nova

lista de espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção, conforme

publicado pela Política por Inteiro. Contudo, é estabelecido pela

Portaria MMA 162/2016 que o prazo para manifestação dos membros

da CONABIO é de 60 dias, ou seja, o prazo já se encerrou há muito

tempo.

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

https://www.politicaporinteiro.org/2021/06/16/conabio-discutira-especies-ameacadas-na-primeira-reuniao-em-2-anos/
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22908165/do1-2016-05-16-portaria-n-162-de-11-de-maio-de-2016-22908097
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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.

No radar

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 outubro, os temas destaque do nosso monitoramento

foram: Energia, Meio Ambiente, Amazônia e Povos Indígenas. Ao todo,

foram 1.489 tuítes monitorados. Os picos se deram principalmente

sobre a votação e aprovação no Senado do novo marco legal das

ferrovias, muito divulgado pelo Ministro de Infraestrutura, Tarcísio de

Freitas. Também sobre o novo reajuste dos combustíveis e votação da

PLP 11/2020 que altera a forma de cobrança do ICMS sobre os

combustíveis com críticas ao Governo Federal. E, ainda, sobre a

omissão do governo federal aos povos indígenas no controle da

pandemia, em repercussão à retirada do crime de genocídio na votação

do relatório final da CPI da COVID  (vide gráfico a seguir).

https://arte.folha.uol.com.br/ambiente/monitor-politica-ambiental/#/analise-redes-sociais
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2237876
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No radar (agenda internacional)

Recursos internacionais: A Comissão do Senado dos EUA,

responsável pela alocação de recursos, determinou que o governo

estadunidense impeça o aporte de verbas nas ações do Brasil

relacionadas à remoção de comunidades indígenas e quilombolas da

região de Alcântara, no Maranhão. Os recursos estariam relacionados a

um plano do Governo Federal para expandir o Centro de Lançamento

de Alcântara. É previsto orçamento de “US$ 17 milhões (R$ 94,5

milhões), a serem administrados pela Usaid (Agência dos EUA para o

Desenvolvimento Internacional) e outros US$ 20 milhões (R$ 111

milhões) para ações relacionadas a programas ambientais na Amazônia

brasileira”. Em agosto de 2020, nosso monitor captou o decreto que

estabeleceu a Comissão de Desenvolvimento Integrado para o Centro

Espacial de Alcântara e o Programa de Desenvolvimento do Centro, sem

participação da comunidade quilombola local e em meio a conflitos

fundiários.

Ainda sobre a Amazônia, o Parlamento Europeu barrou qualquer tipo

de avanço na ratificação de um acordo comercial entre União Europeia e

Mercosul, especialmente diante das políticas ambientais e questões

sociais e de direitos humanos dentro do Governo Bolsonaro. A

aprovação dessa proposta no Parlamento se deu por 452 votos a favor

da emenda, 170 contra e 76 abstenções.

Destaca-se também a manifestação do embaixador da Noruega no

Brasil que, após reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão,

afirmou que é necessário que o Brasil tenha um plano concreto para o

desmatamento. Cabe recordar que a Noruega é o principal financiador

do  Fundo Amazônia, parado desde 2019. Segundo Mourão, na reunião

com o embaixador foi discutida a retomada do Fundo.

Em encontro com a FPA, o Ministro Joaquim Leite repetiu a tese de

Salles em 2019, de que vai cobrar dos países estrangeiros os US$ 100

bilhões em recursos financeiros para que o Brasil cumpra seus

compromissos relacionados ao Acordo de Paris.

NDC: Representantes da sociedade, entre eles o Instituto Talanoa - do

qual a Política por Inteiro faz parte - lançaram neste mês o documento

“Clima e Desenvolvimento: visões para o Brasil 2030”. O trabalho é

fruto de um processo de consulta que ouviu e debateu propostas

concretas para aumentar a ambição brasileira no Acordo de Paris e

acelerar o ritmo de transição para baixo carbono do país, antes de 2030.

Foram mais de 300 especialistas e lideranças, como presidentes de

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/10/comissao-do-senado-dos-eua-veta-uso-de-verbas-para-remover-quilombolas-em-alcantara.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/10/comissao-do-senado-dos-eua-veta-uso-de-verbas-para-remover-quilombolas-em-alcantara.shtml
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.458-de-13-de-agosto-de-2020-272241091
http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/ma-comunidade-quilombola-de-alcantara-continua-luta-contra-o-centro-de-lancamento-e-pelo-seu-direito-de-ficar-na-terra/
http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/ma-comunidade-quilombola-de-alcantara-continua-luta-contra-o-centro-de-lancamento-e-pelo-seu-direito-de-ficar-na-terra/
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/10/20/por-amazonia-deputados-europeus-bloqueiam-acordo-com-brasil.htm
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/10/18/apos-reuniao-com-mourao-novo-embaixador-da-noruega-diz-que-brasil-precisa-de-plano-concreto-contra-o-desmatamento.ghtml
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/ministro-repete-salles-e-diz-que-vai-a-cop-26-cobrar-us-100-bi-para-protecao-do-clima,c9a8f8cb0c51c4a0377a4866b34b5a4d7fqcvhkk.html
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/ministro-repete-salles-e-diz-que-vai-a-cop-26-cobrar-us-100-bi-para-protecao-do-clima,c9a8f8cb0c51c4a0377a4866b34b5a4d7fqcvhkk.html
https://www.institutotalanoa.org/about-3
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empresas, dirigentes de organizações sociais, políticos, diretores de

fundos de investimento, além de coalizões e associações privadas que

participaram das conversas. Uma das contribuições do documento é

mostrar que, no que se refere às estratégias brasileiras para enfrentar a

mudança do clima, há três apostas críticas: precificação de carbono,

controle do desmatamento e construção de uma economia da

restauração florestal. Se investir nessas três áreas, o Brasil poderá

reduzir entre 66% e 82% suas emissões até 2030, em relação ao ano de

2005. Esses percentuais se referem a cenários desenvolvidos pela

iniciativa e submetidos à consulta ampla. Segundo Natalie Unterstell,

presidente do Instituto Talanoa, houve grande interesse por parte de

todos os participantes no processo, desde as pequenas e médias

empresas até importantes gestores de ativos. “Na visão geral, está

faltando metas ambiciosas no Brasil. Por isso, a gente deseja que os

cenários propostos sejam vistos como referencial”. O trabalho foi

conduzido pelo Centro Clima da COPPE-UFRJ e pelo Instituto Talanoa,

com apoio do Instituto Clima e Sociedade (iCS) e parceria de

organizações, redes e coalizões.

COP 15: ocorreu a primeira parte da 15ª Convenção das Nações Unidas

sobre Diversidade Biológica (COP 15), virtualmente, mas com sede

oficial na cidade de Kumming, na China. A COP 15 foi dividida em duas

partes por conta da pandemia do Coronavírus, sendo que a segunda

parte ocorrerá em abril/maio de 2022 e de forma presencial. Dentre

importantes movimentações, destaca-se o anúncio, pela China, da

criação de um fundo da biodiversidade de US$ 233 milhões (que

representa mais de R$1,2 bilhão) com objetivo de apoio à conservação

da biodiversidade em países em desenvolvimento. Cabe destacar

também a fala do Secretário-Geral das Nações Unidas, António

Guterres, que afirmou que estamos “perdendo a guerra suicida contra a

natureza” e “que o colapso da biodiversidade pode custar até US$ 3

trilhões até 2030”.

OCDE: Segundo notícia, o Brasil foi convidado pela OCDE para

participar de um plano global sobre preço de carbono, para tanto o

Secretário-geral, Mathias Cormann, enviou carta ao ministro da

Economia, Paulo Guedes, "explicando que sua ideia é de um grupo de

países começar a trabalhar no mapeamento de preço do carbono,

examinar seu impacto e tentar evitar a multiplicação de medidas

unilaterais". O país ainda não respondeu ao convite. No âmbito interno,

ressalta-se que, durante a cerimônia de lançamento do Programa de

Crescimento Verde, o ministro Paulo Guedes falou sobre a OCDE de

forma breve, afirmando: “A secretária do tesouro americano nos

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/china-promete-mais-de-us-230-milhoes-para-novo-fundo-da-biodiversidade.shtml
https://news.un.org/pt/story/2021/10/1766362
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/10/26/ocde-chama-brasil-para-plano-global-sobre-preco-do-carbono.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=d7e5Q3pgLWk
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agradeceu muito pelo acordo internacional e se posicionou

favoravelmente a apoiar o Brasil na entrada na OCDE. O secretário

geral da OCDE da mesma forma. Ministro das finanças da França,

ministro das finanças da Alemanha, secretário geral da OCDE… Todos

ligaram pedindo apoio do Brasil nessas questões de tributação

internacional”. Ainda, afirmou que, em resposta, falou: "Nossas

exportações na Europa caíram, mas continuam crescendo para o outro

lado do Mundo. Por que devemos ajudar se vocês não estão junto

conosco? Não reconhecem a nossa importância geopolítica, ambiental e

econômica. Todos prometem apoio e reconhecimento ao Brasil nessa

fila de acesso à OCDE”, interessante notar as contradições do próprio

Ministério da Economia que continua esperando flexibilizações das

normas ambientais, conforme comentado no nosso último balanço, indo

na contramão das diretrizes da OCDE.

Importante recordar que há debates internacionais relacioanados aos

possíveis bloqueios a produtos brasileiros, especialmente aqueles

ligados ao desmatamento ilegal. Nos EUA, o congresso está estudando a

criação de uma norma referente à vedação de importação de itens de

países com altos índices de desmatamento florestal, inclusive aqueles

que não comprovarem que os seus produtos não se originam de áreas

desmatadas ilegalmente. Na Europa, há movimento semelhante.

É ver para crer, pois permanecem as incertezas quanto à adesão do

Brasil à OCDE.

G20: Ocorrerá, nos dias 30 e 31 de outubro, em Roma (Itália), a

Reunião de Cúpula do G20, com a presença do presidente Jair

Bolsonaro. No encontro serão debatidos temas diversos como meio

ambiente, clima, tecnologia, investimentos, dentre outros. Na temática

ambiental, o Governo destaca como prioridade o debate sobre a

aceleração da produção energética via bioenergia e outras fontes

renováveis. O secretário de Comércio Exterior do Ministério de Relações

Exteriores, o embaixador Sarquis José Buainain Sarquis, afirmou: “O

Brasil é o campeão de energia limpa. Ele tem, entre os países do G20 e,

talvez, entre os países do mundo, uma das maiores capacidades de

produção de energia renovável”. No entanto, segundo documento da

ONU, o Brasil e o México são os únicos países do G20 que atualizaram

as suas metas de forma contrária ao combate às mudanças climáticas,

devendo emitir mais do que em 2010, o que destoa de outros países com

ambições reais de redução como China, Japão, União Européia, Reino

Unido e Estados Unidos da América. O alerta ao combate às mudanças

https://www.politicaporinteiro.org/wp-content/uploads/2021/10/Analise-mensal-_-setembro-2021-v2.pdf
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/10/07/eua-debatem-lei-que-pode-barrar-us-500-milhoes-em-carne-couro-e-outros-itens-do-brasil.ghtml
https://climainfo.org.br/2021/10/07/europa-e-eua-avancam-com-planos-para-restringir-importacoes-associadas-ao-desmatamento/
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2021/10/presidente-jair-bolsonaro-vai-participar-da-cupula-do-g20
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2021/10/brasil-vai-reforcar-compromisso-com-a-retomada-da-economia-mundial-na-reuniao-do-g20
https://g1.globo.com/meio-ambiente/aquecimento-global/noticia/2021/10/26/mexico-e-brasil-sao-unicos-do-g20-com-metas-contra-o-aquecimento-que-levam-a-mais-emissoes-para-2030-diz-onu.ghtml
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climáticas também vem do Papa Francisco, que se encontrará com

líderes que participam da Cúpula do G20 em Roma.

https://veja.abril.com.br/mundo/papa-pede-acoes-radicais-na-defesa-do-clima-durante-a-cop26/


outubro 2021

4. Tendências

O próximo mês já se inicia com grandes discussões que nortearão as

nações quanto ao combate real às mudanças do clima. A COP 26 se

mostra cada vez mais como a oportunidade dos líderes marcharem

rumo à economia de baixo carbono e fomento às atividades que tragam

reais benefícios à luta.

A bem da verdade, a imagem do Governo brasileiro no exterior não é

nada boa. Seja nos encontros do G20, seja nos preparativos para a COP

26 ou mesmo nas relações diplomáticas, o Brasil está à margem das

discussões e do andar da economia mundial. O lançamento de

instrumentos/programas como CPR Verde, Floresta+Agro, Programa

Nacional de Crescimento Verde, dentre outros, aprofundam a

fragilidade da nossa legislação e das ações governamentais na temática

climática e socioambiental, ao passo que não estabelecem metas,

metodologias, parâmetros e nem diretrizes . Sem previsão de luz, com

fonte alternativa, no fim do túnel.

Como afirmado por Natalie Unterstell, uma dos 18 especialistas

consultados para opinar sobre as expectativas em relação à COP 26:

“Um assunto-chave das negociações é a regulamentação dos diferentes

tipos de mercado de carbono, por meio do Artigo 6 do Acordo de Paris.

Esse é um tema bastante relevante para o Brasil, que pode tanto vir a

ofertar créditos quanto ter que comprá-los, caso não cumpra suas

metas”.

No campo do Legislativo nacional, há movimentação para denunciar o

desmonte das políticas ambientais nacionais na COP 26, via senadores,

que por relatório concluem “que o Brasil desenvolveu um esforço para

reduzir as taxas de desmatamento na Amazônia e no Cerrado em anos

anteriores, mas que entre 2019 e 2021 ocorreu uma descontinuidade

dessas ações”. Ainda, cabe recordar que importantes matérias não

foram votadas em definitivo, como o PL 2159/2021 (Lei Geral do

Licenciamento Ambiental), PL 510/2021 (Regularização Fundiária), PL

490/2007 (marco temporal para demarcação de terras indígenas), PL

https://exame.com/negocios/cop26-expectativas-para-evento/
https://oglobo.globo.com/mundo/senadores-vao-denunciar-na-cop-26-desmonte-da-politica-ambiental-no-governo-bolsonaro-1-25254422
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1539/2021 (alteração da Política Nacional sobre Mudança do Clima), as

quais, se aprovadas, poderão afetar diretamente a imagem e

performance brasileira quanto aos compromissos internacionais.

Ainda, não avançou a votação do PL 528/2021, que discute a

regulamentação do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões

(MBRE), o qual poderá trazer reais benefícios ao atingimento, pelo

Brasil, das metas internacionalmente assumidas. É preciso fomentar um

mercado efetivo e claro para que possamos cumprir com os

compromissos assumidos e marchar para uma transição econômica

real. Há perspectiva de avanço na matéria, inclusive pelo pedido de

apoio por parte da deputada Carla Zambelli, relatora do PL.

Importante ressaltar a falta de participação pública nas discussões. Há

grupos temporários formados para, por exemplo, revisão da NDC

brasileira e da PNMC que nem sequer contam com publicidade ou

inserção da sociedade nos debates. É grave, pois a democracia

participativa é a forma mais eficaz de se evitar conflitos, permear os

problemas nas mais diversas facetas e gerar metas/resultados concretos

e aderentes à realidade nacional e internacional. Restringir a discussão

aos ministérios, e em toque de caixa, pode gerar efeitos extremamente

graves para a economia nacional, dificultando, inclusive, o atingimento

das metas que assumimos no âmbito internacional.

Como chega o Brasil na COP 26? Pela primeira vez, o Brasil chega sendo

apontado, juntamente com o México, como os países que regrediram em

suas ambições climáticas, apresentando metas que elevam as emissões.

Chega também com uma grande ação movida pela Rede de ONGs do

Observatório do Clima, entre elas o Instituto Talanoa, com uma ação

civil pública na Justiça Federal contra o Ministério do Meio Ambiente

para que o Plano Nacional sobre Mudança do Clima seja atualizado de

forma condizente com a emergência climática apresentada no último

relatório do IPCC. No entanto, em  relação à COP 25, o país pouco

mudou. A bem da verdade, alguns problemas se aprofundaram nesses

dois anos, como programas notadamente ineficazes, promessas não

cumpridas e continuidade de impactos ambientais recordes, como

desmatamento e queimadas. Para melhor verificação dessa e outras

questões, acessem o material exclusivo (abaixo em anexo) preparado

pela Política por Inteiro. Por outro lado, a despeito do governo, a

sociedade brasileira chega a COP 26 com propostas concretas de

crescimento justo e descarbonização com a apresentação dos cenários

elaborados pela Iniciativa "Clima e Desenvolvimento: Visões para o

Brasil 2030", demonstrando que é possível um pacto social no país,

https://www.linkedin.com/posts/fpbioeconomia_fpbioeconomia-bioeconomia-descarbonizacao-activity-6859276580498223104-uWD5/
https://www.linkedin.com/posts/fpbioeconomia_fpbioeconomia-bioeconomia-descarbonizacao-activity-6859276580498223104-uWD5/
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/brasil-aumenta-95-emissoes-de-gases-estufa-em-2020-apesar-da-pandemia.shtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/aquecimento-global/noticia/2021/10/27/ongs-vao-a-justica-para-que-governo-apresente-e-execute-plano-condizente-com-a-gravidade-da-crise-climatica.ghtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/aquecimento-global/noticia/2021/10/27/ongs-vao-a-justica-para-que-governo-apresente-e-execute-plano-condizente-com-a-gravidade-da-crise-climatica.ghtml
https://www.clima2030.com.br/publica%C3%A7%C3%B5es
https://www.clima2030.com.br/publica%C3%A7%C3%B5es
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entre empresários, academias, parlamentares, ambientalistas, indígenas

e comunidades locais em torno de um futuro que queremos.

Que a COP 26 seja espaço de debate e avanços e não somente foro de

guerra de narrativas, “verdades relativas” e “passagem de chapéu” para

arrecadações sem propósitos nem projetos.
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5. Termos de uso e contato

Termos de uso

Esta análise é de uso público e gratuito. Pode ser compartilhada e

citada, na íntegra ou em partes, desde que creditada apropriadamente:

Projeto Política Por Inteiro (politicaporinteiro.org)

Contato

politicaporinteiro.org

contato@politicaporinteiro.org

Realização

Uma iniciativa

Apoio institucional

http://politicaporinteiro.org
http://politicaporinteiro.org
mailto:contato@politicaporinteiro.org
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6. Anexo: O Brasil na COP25

e na COP26

Sob a gestão de Ricardo Salles, o Brasil chegou na COP25 em 2019

indicando o descaso com a política climática, que se acentuou nos anos

de 2020 e 2021. Pré COP25, Bolsonaro tentou extinguir o ministério

mas recuou, retirando competências e as transferindo para outros

ministérios, deixando ainda alguns temas sem executor específico. Já

em 2021 a tentativa foi de fundir dois órgãos ambientais federais com

competências distintas, a proposta não avançou, mas demonstra a

tentativa de retrocesso na estrutura de governança ambiental. .Desde

2019 os órgãos ambientais e ministérios estão com cargos de chefia e de

confiança relativos à área ambiental predominantemente com pessoas

indicadas ou militares, sendo que há déficit de funcionários sem

reposição pelo Governo Federal.

As expectativas acerca da postura do país na COP26 se concentram na

mudança de comando do Ministério do Meio Ambiente e marcam os

primeiros 6 meses da gestão de Joaquim Leite. A saída de Salles foi

marcada por operações policiais, desdobramento de facilitações à

exportação de madeira e que culminaram em exonerações de servidores

e do então ministro.

A governança ambiental brasileira ainda tem problemas no parlamento

pois desde a troca de presidência avançam discussões para aprovação de

propostas de normas que tem como foco flexibilizar e reduzir a proteção

socioambiental e de direitos. A realidade brasileira de salvaguarda de

direitos indígenas não está sendo efetiva desde 2019. Em 2021 a

situação foi piorada com discussões que podem acarretar uma

diminuição de proteção dos povos indígenas em território brasileiro,

inclusive contrário às normas internacionais.

Colegiados relevantes na construção de políticas ambientais foram

extintos ou reestruturados, reduzindo a participação social e acadêmica.

Esse cenário se manteve e o Brasil que vai para a COP26 reflete a falta

de compromisso com a transparência relacionada às questões climáticas

e à fiscalização dos crimes ambientais. O desmatamento e as queimadas
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aumentaram consideravelmente nesses dois anos e meio de governo,

incluindo nas áreas protegidas, que vêm sofrendo com a redução do

orçamento e dos fundos de projetos internacionais. A aposta foi a

criação de um programa para adoção das áreas protegidas e a atuação

das forças armadas no combate ao desmatamento na Amazônia. Até

agora nenhuma área foi efetivamente adotada e o processo apresenta

diversas falhas, incluindo a ausência da consulta às comunidades

tradicionais presentes nestes territórios.

Em relação ao desmatamento, as operações do exército se mostraram

ineficientes em reduzir as taxas de desmatamento mesmo depois de

diversas prorrogações. A falta de transparência das operações em

relação ao orçamento e a sobreposição de competências dos órgãos

ambientais, seguida da queda do número de multas e áreas embargadas

apontam o fracasso da estratégia militar na Amazônia.

Anteriormente à COP25 ou mesmo agora na COP26, há poucos avanços

reais para fomentar uma economia de baixo carbono. O Governo

Federal se utiliza de “marketing verde” mas sem demonstrar avanços

concretos e reais, apenas no intuito de melhorar a imagem do Brasil.

Além do necessário phase-out do uso de combustíveis fósseis que

deveria estar sendo feito pelo país, o governo continua realizando leilões

de novas fronteiras exploratórias em áreas extremamente sensíveis no

ambiente marinho, sem ouvir as áreas técnicas nem recriar mecanismos

de contenção de danos. Na COP 25 a delegação brasileira fez obstrução

política à inclusão de oceano no segmento de alto nível. Não se sabe

como será a posição brasileira na COP26.

A tabela abaixo compara as posições do Brasil na COP25 com o cenário

atual das propostas e avanços do país na política climática.
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Tabela: Comparação das gestões Ricardo Salles e Joaquim Leite

Tema COP25

(Ministro do Meio Ambiente: Ricardo Salles)

COP26

(Ministro do Meio Ambiente: Joaquim Leite)

Infrações
ambientais

● Conciliação ambiental antes da apresentação da defesa pelo
autuado (Decreto Federal 9.760/2019)

● Somente 5 audiências em 1 ano

● Menos de 2% das multas aplicadas desde 2019 passaram por
audiência de conciliação.

● Alterou novamente a apuração de infrações, especialmente ao
extinguir a Equipe de Análise Preliminar (EAP), relacionada
diretamente aos núcleos de conciliação e que realizavam análises
preliminares e expediam pareceres

● Queda de 20.773 julgamentos em 2019 para 5.522 julgamentos em
2020

● Sobrecarga de funções nos núcleos que possuem apenas uma
dupla de servidores.

Colegiados CONAMA

● Falta de regularidade nas reuniões ordinárias. Disparidade
representativa entre base governista e sociedade civil
(Decreto Federal 9.806/2019 - assinado por Bolsonaro e
Salles).

CONABIO

● Reestruturado com menor representação da sociedade,
ciência e grupos vulneráveis (Decreto Federal 10.235/2020 -
assinado por Bolsonaro e Salles).

CONAMA

● Cronograma de reuniões trimestrais será mantido.

● Mantida disparidade representativa da gestão Salles.

CONABIO

● Mantidas alterações quanto à representatividade no colegiado.
Discussão acerca da nova Lista de Espécies da Flora e da Fauna
Ameaçadas de Extinção inseridas na pauta da reunião de 17 de
junho de 2021. Não há ciência acerca dos estudos e análises da
lista de espécies ameaçadas.

Comitê Interministerial de Mudanças do Clima (CIM)

● Instituídos grupos técnicos temporários para revisão da PNMC,
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revisão do primeiro ciclo e elaboração de diretrizes para o segundo
ciclo de avaliação do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do
Clima (PNA), com 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.

● Falta de representação da sociedade civil e da comunidade
científica em todos os grupos.

● Proposta de atualização da Política Nacional de Mudança do Clima,
(lei federal 12.187/2009).

● Compromisso de transparência ativa da agenda de reuniões, atas e
dos documentos finais elaborados e consulta pública para a
proposta final.

Investigações de
autoridades e
trocas de
comando

● Atos de autoridades para facilitar exportação de madeira
ilegal.

● Despacho de 2019 de Eduardo Bim (presidente do IBAMA)
no qual aprovou entendimento de que o comprador de
madeira com DOF não pode ser responsabilizado se,
posteriormente, se constatar fraude no documento.

● Despacho de 2020 que retirou a necessidade de autorização
de exportação de madeira, bastando ter o DOF. A
autorização passou a ser exigível somente para espécies
ameaçadas de extinção.

● Início da Operação Akuanduba e desenrolar da Operação
Handroanthus (investigações da Polícia Federal)

● Envolvimento de Salles e diversos servidores em esquema de
exportação ilegal de madeira. A exportação ilegal de madeira
adveio de parecer do Presidente do IBAMA, Eduardo Bim que foi
afastado por 90 dias.

● Salles e  outros servidores foram exonerados. Início da gestão de
Joaquim Leite à frente do MMA.

Áreas protegidas ● O Ministro Ricardo Salles anunciou a proposta de revisão de
todas as unidades de conservação federais e que não seria
criada mais nenhuma área protegida (nem UC nem TI).

● Projetos de Lei, com apoio do governo, tramitam no
Congresso para a redução ou revogação de unidades de
conservação.

● Anunciado a viabilização do programa “Adopt a Park”, com
aparente foco no investimento do setor privado
(especialmente estrangeiro) nas Unidades de Conservação

● Lançamento do Programa Adote um Parque com a presença do
Carrefour como primeiro grupo adotante

● Poucas Unidades de Conservação com propostas, nenhuma é
PARNA (Parque Nacional) e a maioria é RESEX, uma categoria de
UC destinada a comunidades tradicionais que não foram sequer
consultadas .

● O Programa oferece UCs federais para “adoção”, na forma de “bens
e serviços”, sem delegar poder de polícia do ICMBio.
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da Amazônia. Um programa polêmico considerado
greenwashing.

● Inércia do Programa sem novas propostas e com pouca informação
publicada/divulgada. Lançamento em outubro/2021 do Programa
Adote Um Parque Trilhas da Caatinga.

● Pautada na gestão Salles a concessão de UCs à iniciativa privada
avançou lentamente

● Incluídos 5 PARNAs na agenda de desestatização, mas até
outubro/2021 apenas 2 parques tiveram suas concessões
completas.

Governança ● Competências transferidas do MMA para o MAPA e ao
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), como os
temas de pesca e recursos hídricos.

● Extinção da Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas.

● Nomeação/militarização do serviço público em cargos de
confiança com agentes sem experiência prévia e
comprovada na área ambiental.

● Exoneração de 21 dos 27 superintendes regionais do Ibama.

● Movimento dos ex-ministros do Meio Ambiente das mais
diversas gestões desde a década de 90, os quais lançaram
iniciativas e se pronunciaram conjuntamente contra diversas
iniciativas do Governo federal na área ambiental.

● Na área climática, houve negativa do Governo brasileiro em
receber a COP25, apesar da escolha pelo país já ter sido
realizada antes mesmo da eleição de Bolsonaro.

● Em 2020 foi criado o GT para análise de sinergias e ganhos de
eficiência em caso de fusão entre o IBAMA e ICMBio (Portaria
524/2020).

● Todas as reuniões do GT foram realizadas pela gestão Salles sem
qualquer publicidade.

● Com prazo encerrado em junho/2021, antes do início da gestão de
Joaquim, não foi prorrogado o prazo para as atividades do GT.

● Publicado o relatório final do GT que conclui pela não fusão dos
órgãos.

● Militarização e indicação de pessoas no serviço público (cargos de
chefia e confiança, principalmente) sem a comprovação de
experiência/conhecimento na área ambiental.

● Anunciados concursos públicos para IBAMA e ICMBio, mas com
quantitativo bem abaixo do esperado e, na sua maioria, vagas de
nível técnico e não de analista ambiental.

● Troca de presidência da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal

● Avanço de projetos de lei relativos à licenciamento ambiental,
regularização fundiária, demarcação de terras indígenas, mineração
em terras indígenas, enfraquecimento do Código Florestal

Economia ● Instituído o Programa Floresta+, parte do Programa Nacional de
Pagamentos por Serviços Ambientais ( Portaria MMA 288/2020).
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Poucas informações foram divulgadas, apesar do Floresta+ ser
constantemente citado como medida governamental a fim de
viabilizar PSA e combate às mudanças do clima.

● Criação de  diversos subprogramas como Floresta+Amazônia e
Floresta+Carbono, Floresta+Amazônia

● Publicada em janeiro/2021 a Lei do PSA (Lei Federal 14.119/2021),
que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços
Ambientais, alterada por vetos presidenciais, cuja maioria foi
derrubada no Congresso Nacional.

● Proposta de flexibilização e/ou revogação de normas e leis
ambientais federais, fundamentado no chamado “Custo Brasil”, via
ofício enviado pelo Ministério da Economia ao MMA.

● Movimento Brasil Competitivo (MBC), conglomerado de empresas
que foi citada como fundamento para o Ofício, se manifestou
dizendo não ter participado da elaboração do ofício.

● Anunciado pelo governo o Programa de Crescimento Verde, que
busca mostrar um Brasil atrativo para investimentos internacionais.

● O primeiro produto do Programa de Crescimento Verde publicado é
a CPR Verde.

Desmatamento e
Incêndios
florestais

● Recordes de desmatamento e queimadas, principalmente na
Amazônia, chegando a 10.900 km² de área de floresta
perdida, o pior índice da década.

●

● Decreto da Moratória do Fogo e 1ª Operação das Forças
Armadas em combate ao desmatamento e outros crimes
ambientais, com duração de 2 meses.

● As taxas de desmatamento de 2020 apresentaram pouca redução,
foram 10.500 km² desmatados em 2020. As queimadas bateram
recordes, atingindo principalmente o bioma Pantanal, que perdeu
26% de área.

● A operação do exército - GLO, foi novamente implementada e
constantemente prorrogada.

● Plano Nacional para o Controle do Desmatamento Ilegal e
Recuperação Nativa sem metas de redução

● O Plano foi avaliado pelo próprio governo como insuficiente

● Foram reeditados os decretos da moratória do fogo em 2020 e
2021 sem impactos significativos na redução das queimadas.
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Povos indígenas ● Falas da Presidência de ataque aos indígenas e direcionadas
à legalização de garimpo e mineração em terras indígenas no
Brasil.

● Reações públicas de entidades em defesa dos direitos
indígenas.

● ADPF 709, inicialmente rela de questões envolvendo coronavírus
em povos indígenas, passou a englobar diversos assuntos da luta
indigenista

● Escala de  invasões de terras indígenas, inclusive com conflitos
pelo garimpo ilegal, principalmente contra os povos Munduruku e
Yanomami.

● Tese do marco temporal de terras indígenas no STF, cujo
julgamento encontra-se suspenso desde setembro/2021.

● Mineração em terras indígenas em discussão no Congresso
Nacional

● Novos critérios de heteroidentificação (método que utiliza a
avaliação de um terceiro para a identificação étnico-racial de um
indivíduo) de indígenas. A norma foi suspensa pelo STF.

● No Legislativo, há projeto para a renúncia do Brasil à Convenção
OIT 169.

Oceano ● Maior evento de impacto na zona costeira e marinha do
Brasil, manchas de óleo no litoral que se estenderam por
mais de 4.000 km, atingindo 11 estados, 130 municípios,
1.009 localidades e mais de 40 unidades de conservação.

● Salles não acionou o Plano Nacional de Contingência,
acusou ONGs e a Venezuela e nunca descobriu a verdadeira
origem.

● Os ecossistemas marinhos e costeiros ainda estão
impactados e estudos demonstram que esse impacto deve
durar ainda décadas.

● Nenhum programa de monitoramento foi realizado.

● Realização da 16ª rodada de leilão de blocos de petróleo,
sendo apresentado no leilão um bloco nas proximidades do
Banco de Abrolhos (o maior banco de recife de coral do
Atlântico Sul), Salles contrariou pareceres técnicos do
IBAMA.

● Realizada a 17ª Rodada Leilão de Petróleo dessa vez sem
pareceres ambientais técnicos ofertando 92 blocos em regiões
offshore, distribuídos em quatro bacias sedimentares ao longo do
litoral brasileiro: Campos, Pelotas, Santos e a Bacia Potiguar.

● Mais de 976 blocos disponíveis no processo de oferta permanente
incluindo blocos sobre áreas extremamente sensíveis. Mais uma
vez foram feitas diversas manifestações pela sociedade e
impetrados processos de judicialização para conter o leilão. O leilão
ocorreu e foi o maior fracasso, tendo sido arrematados apenas 5
dos 92 blocos, todos fora das áreas sensíveis.

● Até a COP 26 o Plano Nacional de Contingência não foi recriado.

● Não sabemos a posição da delegação brasileira para a COP26.
Nenhuma reunião aberta com a sociedade civil nem academia foi
realizada.
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● Diversas manifestações contrárias e judicialização contra o
leilão que mesmo assim aconteceu. Nenhuma empresa se
interessou no bloco que não foi arrematado durante o leilão
mas continua em oferta permanente.

● Na COP 25 a delegação brasileira fez obstrução política à
inclusão de oceano no segmento de alto nível.

Código Florestal ● Falta de operacionalização e efetivo implemento das análises
do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

● Tentativa de redução da aplicação da proteção ao bioma Mata
Atlântica por despacho do ministro Ricardo Salles.

● Lançado o AnalisaCAR, módulo que busca analisar de forma
dinamizada os cadastros, sem informações de andamento
publicados.

● Aprovado no Senado Federal do Projeto de Lei (PL) 2510/2019, que
visa alterar a Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal) para
principalmente atribuir aos municípios o dever de regulamentar as
faixas de restrição (Áreas de Preservação Permanente e reservas
não edificáveis) na beira de corpos d'água urbanos, desde que
atendida a metragem mínima de 15 metros.

Agrotóxicos ● Foram liberados, por parte do Ministério da Agricultura, 239
agrotóxicos, incluindo ao menos 14 substâncias proibidas
em outros países.

● Alguns países ameaçaram o Brasil, afirmando que deixariam
de comprar produtos agrícolas

● Os agrotóxicos continuam sendo liberados, em um processo
acelerado no Brasil, tendo sido registrados 493 novos produtos
apenas em 2020.

● No Congresso Nacional, tramita o “PL do Veneno” que pretende
aprovar com mais rapidez e flexibilidade os agrotóxicos no país.

● Hoje o Brasil comercializa 3.477 produtos agrotóxicos, 1.411
tiveram as concessões de registro aprovadas na atual gestão do
governo federal.

Instituições
financeiras

● Banco Central do Brasil (BCB) e Conselho Monetário Nacional
(CMN) regulamentam o gerenciamento dos riscos, principalmente
sociais, ambientais e climáticos nas instituições financeiras

NDC ● O Brasil teve uma postura de bloqueador das negociações
em torno de alguns pontos, como o de inclusão de oceano

● O Brasil leva para a COP26 a nova NDC entregue pelo Governo
Federal em 2020, que manteve os percentuais da NDC anterior, de

https://twitter.com/orobotox
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no segmento de alto nível, além do art. 6o.

● Acusado de focar apenas em questões econômicas e em
arrecadar recursos financeiros na COP, Salles adotou o
discurso de condicionar a redução do desmatamento ao
recebimento de recursos, atacando países desenvolvidos,
que, segundo ele, se recusam a pagar a conta das emissões
já realizadas no passado.

● O Brasil tornou-se centro de discussões por estar mais
distante de atingir sua NDC apresentada em 2015, após o
aumento das taxas de desmatamento da Amazônia.

redução de 37% até 2025, e 43% até 2030, além da meta
neutralidade de carbono em 2050.

● A nova meta autoriza mais emissões para o Brasil até 2030. Essa
manobra, apelidada de “pedalada climática” pela sociedade civil,
nos colocou em uma posição ainda pior no cenário internacional.

● Segundo o relatório Emissions GAP 2021 da ONU, o Brasil é o
único país do G20 a retroceder na sua meta climática.

● A  meta de neutralidade de carbono até 2050 não se sustenta sem
metas intermediárias para o seu cumprimento.

● Posição favorável à produção de biocombustíveis e contrária às
recomendações de redução no consumo de carne no mundo

● Rebate críticas internacionais à política ambiental do governo de
Jair Bolsonaro.

Amazônia ● Paralisação do Fundo Amazônia

● Inicio da governança militarizada no combate ao
desmatamento

● Conselho Nacional da Amazônia Legal

● Continuidade de paralisação Fundo Amazônia

● Prorrogação da militarização no combate ao desmatamento e
outros crimes ambientais.


