Análise mensal
Novembro 2021

1.
2.
3.
4.
5.

Executivo
Legislativo
Comentários & Conjuntura
Tendências
Termos de uso e contato

Este é o balanço de sinais públicos relevantes para a política climática
e de meio ambiente do governo federal do Brasil em novembro 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 tipologia1 de atos desenvolvida por nós e que nos
permite compreender 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.
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1. Executivo
Em novembro foram captados 50 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 classes e temas
O tema mais recorrente no mês de novembro foi Desastres, com 16 atos,
de acordo com as normas de reconhecimento de emergência dos
estados, resultado de eventos meteorológicos e climáticos. Na
sequência, com 9 atos, o tema Institucional incluindo os editais dos
concursos públicos do IBAMA e ICMBio e as reduções de prazos
aplicadas a esses processos. Em Mudança do Clima, foram captados 5
atos, entre eles a minuta de Projeto de Lei que institui a Política
Nacional sobre Mudança do Clima e o Comitê Interministerial sobre a
Mudança do Clima e Crescimento Verde, assim como a abertura de
consulta pública para a proposta. O tema Biodiversidade apresentou 4
atos, incluindo a aprovação de Planos de Manejo de Unidades de
Conservação e a atualização da Unidade de Coordenação do Projeto
GEF-Terrestre. Energia totalizou 3 normas, incluindo a criação dos
Grupo de Trabalho - GT de Planejamento e Licenciamento Ambiental
para oferta de áreas para exploração e produção de petróleo e gás
natural. Em Agricultura, também foram captadas 3 normas, destaque
para a publicidade dos registros de 47 agrotóxicos e para a abertura de
consulta pública para a regulamentação do rito de seleção de processos
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de registro de agrotóxicos prioritários para o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA. Os temas Pesca, Terras e Indígenas
totalizam 2 atos cada, destaque em Indígenas para o emprego da Força
Nacional de Segurança Pública - FNSP em apoio à Fundação Nacional
do Índio - Funai, nas terras indígenas do Alto Turiaçu, Awá e Caru, no
Estado do Maranhão e Kawahiva do Rio Pardo, no Estado de Mato
Grosso. Em Terras o destaque foi a criação do Grupo Gestor da
Coordenação-Geral de Regularização Fundiária - DFR. Foi captado
apenas um ato para os temas Meio Ambiente, Amazônia, Florestas e
Poluição. Destaque para a Lei 14.250, sobre a eliminação controlada de
materiais contaminados por bifenilas policloradas (PCBs). Em
Florestas, o destaque foi a abertura de consulta pública para proposta
de revisão da Instrução Normativa Ibama nº 15, que regula
procedimentos para autorização de exportação de produtos e
subprodutos madeireiros nativos.
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A classe mais frequente do mês foi Resposta, com 19 atos. Além dos
reconhecimentos de emergência dos Estados, estão incluídos os atos
que autorizaram o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em
apoio à FUNAI e à Polícia Federal. Em seguida, a classe Regulação
totalizou 14 atos, entre eles a definição das metas compulsórias anuais
de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a
comercialização de combustíveis. Em Reforma Institucional, foram
captados 6 atos, destaque para a alteração na Política de Integração e
Nucleação Gerencial - PINGe, do ICMBio. Planejamento apresentou 5
normas, incluindo a prorrogação dos trabalhos do Grupo Técnico
Temporário do Comitê Interministerial sobre a Mudança do Clima e
Crescimento Verde para a atualização da Política Nacional sobre
Mudança do Clima - GT-PNMC. Neste mês, foram captados 3 atos de
Legislação, incluindo a instituição do Programa Nacional do
Bioquerosene. Para a classe Desregulação, foram captadas 2 normas,
uma relativa aos processos produtivos básicos - PPB, da Zona Franca de
Manaus, e outra referente à alteração e revogação de regulação anterior
acerca dos procedimentos para autorização de exportação de produtos e
subprodutos madeireiros de espécies nativas. Revisaço apresentou
apenas um ato, originado no MAPA.
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Tema: Institucional
DECRETO Nº 10.861, DE 19/NOV/2021 – Reforma Institucional
Altera o Anexo ao Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019, incluindo
como vinculada à estrutura do Ministério de Minas e Energia (MME) a
Autoridade Nacional de Segurança Nuclear – ANSN, criada pela Lei
14.222, de 15 de Outubro de 2021.
PORTARIA SEDGG/ME Nº 13.804, DE 23/NOV/2021 – Regulação
Autoriza a redução, para dois meses, do prazo de antecedência mínima
entre a publicação do edital do concurso público e a realização da
primeira prova no certame para provimento de 568 cargos do quadro de
pessoal do IBAMA, acolhendo a justificativa trazida na Nota Técnica
SEI nº 54600/2021/ME pela Secretaria de Gestão e Desempenho de
Pessoal, que orientou as reduções de prazo a fim de conferir celeridade
ao processo e garantir que o concurso seja realizado ainda no primeiro
semestre de 2022.
EDITAL Nº 1, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - IBAMA - Regulação
Foi publicado edital para preenchimento das 568 vagas de analista e
técnico ambiental no IBAMA. Para os cargos de analista ambiental, as
vagas são somente para o DF. Para os técnicos ambientais, há vagas
para todos os Estados.
PORTARIA SEDGG/ME Nº 13.802, DE 23/ NOV/2021 – Regulação
Autoriza a redução, para dois meses, do prazo de antecedência mínima
entre a publicação do edital do concurso público e a realização da
primeira prova no certame para provimento de 171 cargos do quadro de
pessoal do ICMBio, acolhendo a justificativa trazida na Nota Técnica
SEI nº 54411/2021/ME, pela Secretaria de Gestão e Desempenho de
Pessoal, que orientou as reduções de prazo a fim de conferir celeridade
ao processo e garantir que o concurso seja realizado ainda no primeiro
semestre de 2022.
EDITAL Nº 1 - Regulação
Foi publicado edital para preenchimento das 171 vagas de analista e
técnico ambiental no ICMBio. Os candidatos aprovados serão lotados
em uma das unidades organizacionais de seis Estados da Amazônia
Legal: AC, AM, AP, MA, PA e RO.
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LEI Nº 14.251, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 – Legislação
Abre crédito suplementar para diversos órgãos federais, incluindo o
ICMBio, destinado para Conservação e Uso Sustentável da
Biodiversidade e dos Recursos Naturais, Prevenção e Controle do
Desmatamento e dos Incêndios nos Biomas e Fiscalização Ambiental e
Prevenção e Combate a Incêndios Florestais no total de R$15.259.324.

Tema: Desastres

Lista de municípios afetados:
◉ ESTIAGEM – Baixa Grande/BA, Condeuba/BA, Sao Miguel do Aleixo/SE, Araci/BA,
Bom Jesus da Serra/BA, Sao Pedro/RN, Caririacu/CE, Assuncao do Piaui/PI, Bom
Jesus da Lapa/BA, Marcionilio Souza/BA, Planaltino/BA, Carnauba dos Dantas/RN,
Sao Jose do Campestre/RN, Taboleiro Grande/RN, Itabera/SP, Adustina/BA, Barro
Alto/BA, Rio do Antonio/BA, agua Branca/PB, Alcantil/PB, Algodao de Jandaira/PB,
Aparecida/PB, Arara/PB, Araruna/PB, Areia/PB, Areial/PB, Aroeiras/PB,
Assuncao/PB, Bananeiras/PB, Barauna/PB, Barra de Santa Rosa/PB, Barra de
Santana/PB, Barra de Sao Miguel/PB, Belem do Brejo do Cruz/PB, Bernardino
Batista/PB, Boa Ventura/PB, Boa Vista/PB, Bom Sucesso/PB, Bonito de Santa
Fe/PB, Brejo dos Santos/PB, Cabaceiras/PB, Cachoeira dos indios/PB, Cacimba de
Areia/PB, Cacimba de Dentro/PB, Cacimbas/PB, Cajazeiras/PB, Cajazeirinhas/PB,
Camalau/PB, Campina Grande/PB, Caraubas/PB, Carrapateira/PB, Casserengue/PB,
Catole do Rocha/PB, Caturite/PB, Conceicao/PB, Condado/PB, Congo/PB,
Coremas/PB, Coxixola/PB, Cubati/PB, Cuite/PB, Curral Velho/PB, Damiao/PB,
Desterro/PB, Diamante/PB, Dona Ines/PB, Emas/PB, Esperanca/PB, Fagundes/PB,
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Frei Martinho/PB, Gado Bravo/PB, Gurjao/PB, Imaculada/PB, Inga/PB, Itabaiana/PB,
Jerico/PB, Joca Claudino/PB, Juazeirinho/PB, Junco do Serido/PB, Juru/PB,
Lagoa/PB, Lagoa Seca/PB, Lastro/PB, Livramento/PB, Mae Dagua/PB, Manaira/PB,
Marizopolis/PB, Massaranduba/PB, Matinhas/PB, Mato Grosso/PB, Matureia/PB,
Mogeiro/PB, Montadas/PB, Monte Horebe/PB, Mulungu/PB, Natuba/PB,
Nazarezinho/PB, Nova Floresta/PB, Nova Olinda/PB, Nova Palmeira/PB, Olho
Dagua/PB, Olivedos/PB, Parari/PB, Passagem/PB, Patos/PB, Pedra Branca/PB,
Pedra Lavrada/PB, Pianco/PB, Picui/PB, Pocinhos/PB, Poco Dantas/PB, Poco de
Jose de Moura/PB, Pombal/PB, Princesa Isabel/PB, Puxinana/PB, Queimadas/PB,
Quixaba/PB, Remigio/PB, Riachao/PB, Riacho de Santo Antonio/PB, Riacho dos
Cavalos/PB, Salgadinho/PB, Salgado de Sao Felix/PB, Santa Cecilia/PB, Santa
Cruz/PB, Santa Helena/PB, Santa Luzia/PB, Santa Teresinha/PB, Santana dos
Garrotes/PB, Santo Andre/PB, Sao Bentinho/PB, Sao Bento/PB, Sao Domingos/PB,
Sao Domingos do Cariri/PB, Sao Francisco/PB, Sao Joao do Cariri/PB, Sao Joao do
Rio do Peixe/PB, Sao Joao do Tigre/PB, Sao Jose da Lagoa Tapada/PB, Sao Jose de
Caiana/PB, Sao Jose de Espinharas/PB, Sao Jose de Piranhas/PB, Sao Jose de
Princesa/PB, Sao Jose do Bonfim/PB, Sao Jose do Brejo do Cruz/PB, Sao Jose do
Sabugi/PB, Sao Jose dos Cordeiros/PB, Sao Mamede/PB, Sao Sebastiao de Lagoa
de Roca/PB, Sao Sebastiao do Umbuzeiro/PB, Sao Vicente do Serido/PB, Serra
Branca/PB, Serraria/PB, Solanea/PB, Soledade/PB, Sossego/PB, Sousa/PB,
Tacima/PB, Taperoa/PB, Tavares/PB, Teixeira/PB, Tenorio/PB, Triunfo/PB,
Uirauna/PB, Umbuzeiro/PB, Varzea/PB, Vieiropolis/PB, Zabele/PB, Serrinha dos
Pintos/RN, Amatura/AM, Feira de Santana/BA, Ipupiara/BA, Mansidao/BA, Ruy
Barbosa/BA, Iracema/CE, Taua/CE, Timbauba/PE, Sao Jose da Bela Vista/SP,
Apodi/RN, Rodolfo Fernandes/RN, Tucano/BA, Sao Francisco de Assis do Piaui/PI,
Vila Nova do Piaui/PI, Campo Redondo/RN, Agrestina/PE, Altinho/PE, Angelim/PE,
Calcado/PE, Canhotinho/PE, Cupira/PE, Jupi/PE, Jurema/PE, Lajedo/PE,
Panelas/PE, Sao Joao/PE, Sao Joaquim do Monte/PE
◉ SECA – Tobias Barreto/SE, Pau dos Ferros/RN, Sitio Novo/RN, Venha-Ver/RN,
Aiuaba/CE, Morada Nova/CE, Pereiro/CE, Curral Novo do Piaui/PI, Jaicos/PI, Poco
Redondo/SE, Oros/CE, Guamare/RN, Sao Francisco do Oeste/RN, Caninde de Sao
Francisco/SE, Senador Eloi de Souza/RN, aguas Formosas/MG, aguas
Vermelhas/MG, Almenara/MG, Angelandia/MG, Aracuai/MG, Aricanduva/MG,
Arinos/MG, Augusto de Lima/MG, Bandeira/MG, Berilo/MG, Berizal/MG,
Bertopolis/MG, Bocaiuva/MG, Bonito de Minas/MG, Botumirim/MG, Brasilandia de
Minas/MG, Brasilia de Minas/MG, Buenopolis/MG, Buritizeiro/MG, Cachoeira de
Pajeu/MG, Campo Azul/MG, Capelinha/MG, Capitao Eneas/MG, Carai/MG,
Carbonita/MG, Carlos Chagas/MG, Catuji/MG, Catuti/MG, Chapada do Norte/MG,
Chapada Gaucha/MG, Claro dos Pocoes/MG, Comercinho/MG, Conego
Marinho/MG, Coracao de Jesus/MG, Coronel Murta/MG, Crisolita/MG, Cristalia/MG,
Curral de Dentro/MG, Diamantina/MG, Divisa Alegre/MG, Divisopolis/MG, Engenheiro
Navarro/MG, Espinosa/MG, Felisburgo/MG, Formoso/MG, Francisco Badaro/MG,
Francisco Dumont/MG, Francisco Sa/MG, Franciscopolis/MG, Fruta de Leite/MG,
Gameleiras/MG, Glaucilandia/MG, Gouveia/MG, Grao Mogol/MG, Guaraciama/MG,
Ibiai/MG, Ibiracatu/MG, Icarai de Minas/MG, Indaiabira/MG, Itacambira/MG,
Itacarambi/MG, Itambacuri/MG, Itaobim/MG, Itinga/MG, Jacinto/MG, Jaiba/MG,
Janauba/MG, Januaria/MG, Japonvar/MG, Jequitai/MG, Jequitinhonha/MG,
Joaima/MG, Joaquim Felicio/MG, Jordania/MG, Jose Goncalves de Minas/MG,
Josenopolis/MG, Juramento/MG, Juvenilia/MG, Lagoa dos Patos/MG, Lassance/MG,
Leme do Prado/MG, Lontra/MG, Luislandia/MG, Mamonas/MG, Manga/MG, Mata
Verde/MG, Matias Cardoso/MG, Mato Verde/MG, Medina/MG, Minas Novas/MG,
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Mirabela/MG, Miravania/MG, Montalvania/MG, Monte Azul/MG, Monte Formoso/MG,
Montes Claros/MG, Montezuma/MG, Ninheira/MG, Nova Porteirinha/MG, Novo
Cruzeiro/MG, Novo Oriente de Minas/MG, Novorizonte/MG, Olhos-Dagua/MG, Padre
Carvalho/MG, Pai Pedro/MG, Patis/MG, Pavao/MG, Pedra Azul/MG, Pedras de Maria
da Cruz/MG, Pintópolis/MG, Pirapora/MG, Ponto Chique/MG, Ponto dos
Volantes/MG, Porteirinha/MG, Riachinho/MG, Riacho dos Machados/MG, Rio Pardo
de Minas/MG, Rubelita/MG, Rubim/MG, Salinas/MG, Santa Cruz de Salinas/MG,
Santa Fe de Minas/MG, Santa Maria do Salto/MG, Santana do Riacho/MG, Santo
Antonio do Jacinto/MG, Santo Antonio do Retiro/MG, Sao Francisco/MG, Sao Joao
da Lagoa/MG, Sao Joao das Missoes/MG, Sao Joao do Pacui/MG, Sao Joao do
Paraiso/MG, Sao Romao/MG, Serranopolis de Minas/MG, Setubinha/MG,
Taiobeiras/MG, Teofilo Otoni/MG, Ubai/MG, Umburatiba/MG, Urucuia/MG, Vargem
Grande do Rio Pardo/MG, Varzea da Palma/MG, Varzelandia/MG, Verdelandia/MG,
Veredinha/MG, Virgem da Lapa/MG, Tabuleiro do Norte/CE, Ladainha/MG, Riacho da
Cruz/RN, Carira/SE, Japi/RN, Messias Targino/RN, Caucaia/CE, Iguatu/CE,
Ocara/CE, Pedra Preta/RN
◉ TEMPESTADE – Pirassununga/SP, Pedras Altas/RS, Euclides da Cunha
Paulista/SP, Sem-Peixe/MG, Maragogipe/BA, Paracambi/RJ, Santo Amaro da
Imperatriz/SC, Itaberaba/BA
◉ INUNDAÇÃO E ENXURRADA– Bage/RS, Santa Izabel do Oeste/PR, Morretes/PR
◉ VENDAVAL – Alvorada do Sul/PR, Foz do Iguacu/PR, Terra Rica/PR, Paranavai/PR,
Irani/SC, Quata/SP, Jesuitas/PR, Lupionopolis/PR, Mandaguacu/PR, Paraguacu
Paulista/SP, Regente Feijo/SP
◉ OUTROS – Entre Rios/SC, Indianopolis/PR, Itati/RS, Marema/SC, Ipuacu/SC,
Farol/PR, Ourizona/PR, Rondon/PR, Faxinalzinho/RS, Ouro Verde/SC, Cruzeiro do
Oeste/PR, Sao Miguel do Iguacu/PR, Sao Cristovao do Sul/SC, Lajeado Grande/SC,
Santa Teresa/ES, Goioere/PR, Charrua/RS, Glorinha/RS, Gramado dos Loureiros/RS,
Bom Jesus/SC, Abelardo Luz/SC
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Tema: Energia
LEI Nº 14.248, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 – Legislação
Estabelece o Programa Nacional do Bioquerosene para o incentivo à
pesquisa e o fomento da produção de energia à base de biomassas que
não concorram com a produção de alimentos, visando à
sustentabilidade da aviação brasileira, e tendo por objetivo o
desenvolvimento de tecnologia limpa na produção de biocombustível.
Para a inserção nos benefícios do Programa Nacional do Bioquerosene,
é necessária a compatibilidade do bioquerosene com as tecnologias de
propulsão atuais, de modo a não ser necessário alterar motores,
aeronaves e infraestrutura de distribuição existentes, bem como o não
comprometimento da segurança no sistema de aviação.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – Planejamento
Aprova a Resolução 19/2021, que institui Grupo de Trabalho - GT de
Planejamento de Oferta de Áreas com o objetivo de propor estratégias
para aumentar a sinergia entre o planejamento da oferta de áreas para
exploração e produção de petróleo e gás natural e o processo de
licenciamento ambiental. O GT de Planejamento de Oferta de Áreas será
composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades:
Ministério de Minas e Energia (coordenação); Casa Civil da Presidência
da República; Ministério de Meio Ambiente; Ministério da Economia;
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Empresa
de Pesquisa Energética; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis e o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade. Serão convidados para participar do
GT, sem direito a voto, representantes das seguintes entidades:
Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás – IBP e Associação das Empresas
de Sísmica – IAGC. O GT terá o prazo de 180 dias, contados a partir da
publicação da designação de seus integrantes pelo Ministro de Minas e
Energia, para submeter relatório final ao Conselho Nacional de Política
Energética – CNPE. Confira o material exclusivo elaborado pela
POLÍTICA POR INTEIRO acerca do tema.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – Planejamento
Aprova a Resolução 20/2021, que visa instituir Grupo de Trabalho – GT
de Licenciamento Ambiental, com o objetivo de propor estratégias para
otimizar o processo de licenciamento ambiental relacionado à
exploração e produção de petróleo e gás natural. O GT será composto
por representantes dos seguintes Órgãos e Entidades: I – Ministério de
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Meio Ambiente (coordenação); II – Casa Civil da Presidência da
República; III – Ministério de Minas e Energia; IV – Ministério da
Economia; V – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis; VI – Empresa de Pesquisa Energética; VII – Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; e
VIII – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Serão
convidados para participar, sem direito a voto, representantes das
seguintes entidades: Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás – IBP e
Associação das Empresas de Sísmica – IAGC. O GT terá 180 dias, a
partir da publicação da designação dos integrantes do Grupo de
Trabalho pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, para submeter
relatório final ao Conselho Nacional de Política Energética – CNPE.
Confira o material exclusivo elaborado pela POLÍTICA POR INTEIRO.

Tema: Florestas
PORTARIA Nº 2.969, DE 18/NOV/2021 – Desregulação
Submete a consulta pública, pelo prazo de 30 dias, a proposta de
normativa correspondente à proposta inicial de revisão da Instrução
Normativa IBAMA nº 15, de 6 de dezembro de 2011, que tem como
objetivo regular os procedimentos para autorização de exportação de
produtos e subprodutos madeireiros de espécies nativas oriundos de
florestas naturais ou plantadas. Na IN vigente, consta que a exportação
dos produtos e subprodutos madeireiros de origem nativa, obrigados a
controle em território nacional, depende de autorização do IBAMA no
local de exportação. Na minuta sugerida, consta que dependerá de
autorização do IBAMA no local do porto de jurisdição da exportação, ou
na unidade jurisdicional mais próxima. Pela norma vigente, deve ser
realizada a autorização por meio do serviço de emissão de licenças do
IBAMA, inclusive para espécimes, produtos e subprodutos da fauna e
flora silvestre brasileira, e da fauna e flora exóticas, constantes ou não
na Convenção sobre o Comércio Internacionais de Espécies em Perigo
de Extinção – CITES. Na nova minuta, as cargas que contenham
produtos acabados, embalados, manufaturados e para consumo final, de
espécies constantes dos anexos da CITES, a licença CITES servirá como
instrumento autorizativo próprio. Para carvão vegetal, a minuta
estabelece estar englobada nos seus dispositivos somente carvão vegetal
de origem nativa, sendo que anteriormente só se dispunha sobre
“carvão vegetal” em sentido amplo. Revoga as Instruções Normativas nº
77/2005, 15/2011 e 13/2018.
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Tema: Meio Ambiente
PORTARIA MJSP Nº 504, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 –
Resposta
Autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à
Polícia Federal, nas ações de repressão ao desmatamento ilegal e
demais crimes ambientais no Estado do Pará, nas atividades e nos
serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e
planejado, de 15 a 19 de novembro de 2021.

Tema: Mudança do Clima
DESPACHO DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021 – Reforma
Institucional
Minuta de Projeto de Lei que institui a Política Nacional sobre Mudança
do Clima, o Comitê Interministerial sobre a Mudança do Clima e o
Crescimento Verde e dá outras providências. A norma revoga a Lei nº
12.187, de 29 de dezembro de 2009. Confira o material exclusivo
elaborado pela POLÍTICA POR INTEIRO a respeito.
RESOLUÇÃO Nº 5, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021 – Reforma
Institucional
Aprova a consulta pública da minuta de Projeto de Lei que institui a
Política Nacional sobre Mudança do Clima, o Comitê Interministerial
sobre a Mudança do Clima e o Crescimento Verde, disponível no Anexo
desta Resolução e elaborada no âmbito do Grupo Técnico Temporário,
estabelecido por meio da Resolução nº 2, de 17 de agosto de 2021.
RESOLUÇÃO Nº 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021 – Planejamento
Aprova o Relatório Final de Monitoramento e Avaliação do Plano
Nacional de Adaptação à Mudança do Clima – Ciclo 2016-2020,
revisado e aprovado no âmbito do Grupo Técnico Temporário para
revisão do primeiro ciclo e elaboração de diretrizes para o segundo ciclo
de avaliação do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima,
estabelecido por meio da Resolução n° 3, de 17 de agosto de 2021. O
relatório será publicado no site http://adaptaclima.mma.gov.br/
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – Regulação
Aprova a Resolução 17/2021, que define as metas compulsórias anuais
de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a
comercialização de combustíveis. Traz cenários de 2022 a 2031, sendo
que 2022 será de 35,98 milhões de CBIOs. Ficam mantidas as metas
compulsórias para os anos de 2019, 2020 e 2021 estabelecidas na
Resolução CNPE nº 8, de 18 de agosto de 2020.
PORTARIA Nº 511, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 – Planejamento
Prorroga os trabalhos do Grupo Técnico Temporário do Comitê
Interministerial sobre a Mudança do Clima e o Crescimento Verde para
a atualização da Política Nacional sobre Mudança do Clima –
GT-PNMC, instituído por meio da Resolução nº 2, de 17 de agosto de
2021, por mais 60 dias, a contar de 13 de novembro de 2021. O Grupo,
instituído em 22 de setembro de 2021, tinha prazo de funcionamento de
60 dias a partir da primeira reunião.

Tema: Poluição
LEI Nº 14.250, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 – Legislação
Dispõe sobre a obrigatoriedade da eliminação controlada das bifenilas
policloradas (PCBs) e de seus resíduos e a descontaminação e a
eliminação de transformadores, capacitores e demais equipamentos
considerados nessa lei como contaminados por PCBs, e complementa as
disposições contidas na Convenção de Estocolmo sobre Poluentes
Orgânicos Persistentes, promulgada pelo Decreto nº 5.472, de 20 de
junho de 2005. Os transformadores, os capacitores e os demais
equipamentos elétricos contaminados por PCBs deverão ter sua
destinação final ambientalmente adequada processada em até 3 anos
após a sua desativação, desde que a destinação não ocorra depois dos
prazos previstos na Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos
Persistentes, promulgada pelo Decreto nº 5.472, de 20 de junho de
2005.

Tema: Agricultura
PORTARIA SDA Nº 451, DE 19/NOV/2021 – Regulação
É submetido a consulta pública, pelo prazo de 30 dias, a proposta de
portaria que regulamenta o rito de seleção de processos de registro de
agrotóxicos e afins com finalidades agrícolas que comporão a lista de
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prioridades do MAPA. Consta na minuta que o Departamento de
Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa
Agropecuária publicará no site do ministério a lista de pragas
prioritárias. O departamento escolherá 10 pragas da lista das
prioritárias, as quais serão elencadas em ordem numérica de acordo
com prioridade estabelecida pelo Departamento de Sanidade Vegetal.
Os pleiteantes de processos de registro de agrotóxicos já protocolados
poderão, no período de 30 dias, candidatar até 20 processos para o
processo de seleção. Serão escolhidos no máximo 30 produtos
formulados para priorização.
ATO Nº 47, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021 – Regulação
Dá publicidade ao resumo dos registros concedidos de 47 agrotóxicos e
afins.

Tema: Indígena
PORTARIA MJSP Nº 478, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 –
Resposta
Autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à
Funai, nas Terras Indígenas Alto Turiaçu, Awá e Caru, no Estado do
Maranhão, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em
caráter episódico e planejado, de 16 a 26 de novembro de 2021.
PORTARIA MJSP Nº 503, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 –
Resposta
Autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à
Funai, na Terra Indígena Kawahiva do Rio Pardo, no Estado de Mato
Grosso, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da
ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em
caráter episódico e planejado, por 30 dias.

novembro 2021

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 11 propostas
legislativas relevantes, sendo 7 Projetos de Lei (PL), 3
Requerimentos (RQS, REQ, RIC) e 1 Projeto de Decreto Legislativo
(PDL).

2.1 Propostas apresentadas
Destacamos as seguintes propostas captadas em novembro/2021:
● Projeto de Lei (PL) 3915/2021, de autoria do deputado Zé Vitor
(PL/MG), visa a alterar a Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009,
que “Dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações
incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da
Amazônia Legal; altera as Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e dá outras providências”.
● Projeto de Lei (PL) 4028/2021, de iniciativa do senador Marcos
do Val (PODEMOS/ES), dispõe sobre diretrizes gerais para
regulamentação do mercado de carbono no Brasil.
● Projeto de Lei (PL) 4043/2021, de iniciativa da deputada Tábata
Amaral (PSB/SP), que dispõe sobre diretrizes gerais para a
elaboração de planos de adaptação à mudança do clima.
● Requerimento (RQS) 2246/2021, do senador Jader Barbalho
(MDB/PA), que requer informações ao ministro do Meio
Ambiente sobre o Programa Floresta+.
● Projeto de Lei (PL) 4169/2021, de autoria do deputado Lúcio
Mosquini (MDB/RO), visa a proibir a destruição dos
instrumentos utilizados na prática de infração ambiental.
● Projeto de Lei (PL) 3871/2021, de autoria do deputado Célio
Studart (PV/CE), que visa a determinar o funcionamento
ininterrupto das Delegacias de Polícia Especializadas no combate
aos crimes contra o Meio Ambiente.
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● Projeto de Lei (PL) 4088/2021, de autoria do deputado Cleber
Verde (REPUBLIC/MA), que institui o Estatuto do Carbono
Verde, que dispõe sobre a regulamentação do Mercado Brasileiro
de Redução de Emissões (MBRE) no âmbito dos povos
tradicionais, do agronegócio e ecossistemas costeiros,
determinado pela Política Nacional de Mudança do Clima, em
conformidade com o Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, inter alia.
● REQ 79/2021 (CTUR), de autoria do deputado Felipe Carreras
(PSB/PE), que requer a convocação do ministro do Meio
Ambiente, Joaquim Leite, para debater o licenciamento
ambiental e os impactos turísticos oriundos da exploração de
petróleo na Bacia de Potiguar.
● RIC 1358/2021, de autoria do deputado Vivi Reis (PSOL/PA),
que solicita ao ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite,
informações acerca do pavilhão do Brasil na COP-26 em
Glasgow, Escócia.
● Projeto de Lei (PL) 4129/2021, de autoria da deputada Tábata
Amaral (PSB/SP), que dispõe sobre diretrizes gerais para a
elaboração de planos de adaptação à mudança do clima.
● Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 1077/2021, de autoria do
deputado Bohn Gass (PT/RS), que visa a sustar os efeitos dos
atos autorizativos outorgados pelas permissões de lavra
garimpeira, emitidas pela Diretor-Geral da Agência Nacional de
Mineração – ANM, referentes aos processos minerários nº
850.307/2018; 851.122/2018; 850.307/2018; 851.122/2018;
851.121/2018; 851.120/2018; 851.119/2018; 851.118/2018;
851.117/2018; 851.116/2018; 851.113/2018; 851.112/2018; e
851.111/2018, todos de titularidade do Sr. Silvio Berri Junior,
para lavra de minério de ouro e cassiterita, nos Municípios de
Jacareacanga, no Estado do Pará, e dos processos minerários nº
850.677/2019; 850.680/2019; 850.679/2019; 850.678/2019;
850.676/2019; 850.916/2019; 850.694/2019; 850.691/2019;
850.690/2019; 850.689/2019; 850.688/2019; 850.687/2019;
850.686/2019; 850.685/2019; 850.684/2019; 850.683/2019;
850.682/2019; e 850.681/2019, de titularidade do Sr. Heverton
Soares, todos para lavra de minério de ouro, localizados nos
Municípios de Itaituba, no Estado do Pará.
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2.2 Aprovações
● Projeto de Lei (PL) 6539/2019, que visa a alterar 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 aprovado.
● Projeto de Lei (PL) 2405/2021, de autoria do deputado Gustavo
Fruet (PDT/PR), que visa a alterar a Lei nº 7.797, de 10 de julho
de 1989, que cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente, para
dispor sobre a aplicação prioritária de recursos em projetos de
energia limpa e renovável. Teve regime de urgência aprovado.
● Requerimento (REQ) 33/2021, de autoria do senador Humberto
Costa (PT/PE), que requer realização de Audiência Pública para
discutir a situação da Comunidade Indígena Yanomami. Foi
aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH).
● Projeto de Lei (PL) 415/2020, de autoria do senador Jorge
Kajuru (CIDADANIA/GO), que visa a instituir o Fundo
Amazônia, uma associação civil sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica de direito privado, que tem por objetivo
destinar o valor das doações recebidas em espécie para a
realização de aplicações não reembolsáveis em ações de
prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de
promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia
Legal. Foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente (CMA) do
Senado Federal.
● Projeto de Lei (PL) 4199/2020, de autoria da Câmara dos
Deputados, que visa instituir o Programa de Estímulo ao
Transporte por Cabotagem (BR do Mar). Foi aprovado pelo
Senado Federal.
● Projeto de Lei (PL) 2732/2011, de autoria do deputado Arnaldo
Jardim (PPS/SP), que visa a estabelecer diretrizes para a
prevenção da contaminação do solo, criando a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico sobre Substâncias Perigosas
e o Fundo Nacional para a Descontaminação de Áreas Órfãs
Contaminadas e alterando art. 8º da Lei nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010. Foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados,
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seguindo para as comissões de Finanças e Tributação, bem como
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

2.3 Movimentações relevantes
Mudança do clima no Congresso: está em trâmite na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei (PL) 528/2021, para criação do Mercado
Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE). Seu regime de urgência foi
aprovado em novembro e, segundo declarou a relatora deputada Carla
Zambelli (PSL/SP), havia a possibilidade de a proposta ser votada em
breve, o que ainda não ocorreu. O projeto conta com amplo apoio entre
os parlamentares, mas encontra resistência principalmente do
Ministério do Meio Ambiente. No Seminário “Agronegócio Sustentável
no Brasil e Mostra da Economia Criativa da Amazônia”, realizado em
Portugal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu o
combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e o incentivo às
comunidades locais e inovações tecnológicas para o agronegócio,
especialmente para cumprimento de metas climáticas e garantia do
aumento da produtividade nacional.
Crise energética: foi publicado em novembro o Ato 78/2021 do
Congresso Nacional, tornando público o encerramento da vigência da
Medida Provisória (MP) 1.055/2021, que instituía a Câmara de Regras
Excepcionais para Gestão Hidroenergética com o objetivo de estabelecer
medidas emergenciais para a otimização do uso dos recursos
hidroenergéticos e para o enfrentamento da atual situação de escassez
hídrica, a fim de garantir a continuidade e a segurança do suprimento
eletroenergético no país.
Petróleo: Foi confirmada a presença do ministro de Minas e Energia,
Bento Albuquerque, à Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados,
por solicitação do deputado Felipe Carreras (PSB/PE), para falar sobre
o licenciamento ambiental na bacia de Potiguar, para fins de exploração
de petróleo, bem como dos impactos turísticos na região costeira do
Nordeste. A sessão está prevista para ocorrer em 01 de dezembro de
2021.
Araucárias: Está em discussão o Projeto de Lei (PL) 5.967/2019, de
autoria do deputado Aroldo Martins (REP/PR), que no texto original
dispunha sobre o aproveitamento econômico da Araucaria
angustifolia. Contudo, foi apresentado substitutivo da deputada Aline
Sleutjes (PSL-PR) na Comissão da Pecuária, Agricultura e
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Desenvolvimento Rural (CAPADR), com vários "jabutis" ampliando o
escopo da proposta. Assim, a redação das disposições do PL passou a:
“cria o Plano Nacional de Conservação e Gerenciamento Sustentável da
Biodiversidade, estabelece critérios para inserção em lista de espécies
ameaçadas e dá outras providências”. O substitutivo apresentado
desvirtua diversos conceitos e regras firmados pela Constituição Federal
e pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). Destacamos a
Nota Técnica, elaborada pelo Instituto Socioambiental - ISA, sobre as
inconstitucionalidades do texto, que pode ser conferida aqui.
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3. Comentários &
conjuntura
COP 26 – um resumo
Fala marcante: O mês de novembro foi marcado pela COP 26 em
Glasgow, na Escócia. O Brasil figurou na Conferência com a segunda
maior delegação, 479 inscritos, perdendo apenas para o Reino Unido,
anfitrião. Na abertura, a única brasileira a falar, Txai Suruí, destacou a
urgência de medidas eficientes para frear as mudanças climáticas, além
de ressaltar a importância dos povos indígenas na proteção da
Amazônia. “Vamos frear as emissões de promessas mentirosas e
irresponsáveis, vamos acabar com a poluição de promessas vazias e
vamos lutar por um futuro e presente habitáveis”, disse.
Temos meta ou não temos? O presidente Bolsonaro não foi para
Glasgow. Ele realizou somente uma breve fala em um evento paralelo,
transmitido pelo canal do Youtube do MMA, no qual o ministro do Meio
Ambiente, Joaquim Leite, anunciou uma nova meta de reduzir a
emissão de carbono em 50% até 2030. Foi uma tentativa de melhorar a
imagem do Brasil na COP 26. Essa nova meta reduz a “pedalada
climática”, mas não resolve o problema, como detalhado em análise no
blog da POLÍTICA POR INTEIRO. Faltou ainda articular o anúncio com
o próprio governo que, em sua carta oficial depositada junto à UNFCCC,
não traz nenhum número. As duas declarações em que o Brasil aderiu
(sobre florestas e metano) são muito mais de caráter político e não
representam decisões formais. O país precisa assumir os dois
compromissos em uma NDC formalmente.
Faltou combinar: Evidenciando a total desarticulação no próprio
governo, o país anunciou a adesão ao acordo para redução das emissões
de metano sem acordar internamente entre as pastas de Meio Ambiente
e Agricultura, que segundo publicado, não foram consultadas.
“Selva de Silício” (Oi?): Em evento paralelo, o ministro da
Economia, Paulo Guedes, voltou a falar na necessidade de se mudar a
vocação de Manaus e seu entorno, ressaltando que o país poderá dar 20
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anos de isenção em impostos para empresas como a Tesla, Google, e
Amazon, transformando a Amazônia na “Selva do Silício”, indo
totalmente na contramão do que seria uma bioeconomia adequada para
a região indicada por cientistas brasileiros.
Dados duvidosos: Na segunda semana de COP 26, de forma geral, a
pressão foi por mais ambição nas metas de redução das emissões. Pelo
lado do Brasil, com a chegada do ministro Joaquim Leite a Glasgow,
iniciaram-se as movimentações do Governo Federal. Grande
repercussão teve o pronunciamento do ministro, por trazer dados
duvidosos e falas polêmicas como a de que “onde há muita floresta há
muita pobreza”.
Governadores na dianteira: Diante da ausência de lideranças do
Governo Federal, 22 chefes do Executivo estadual aproveitaram a COP
26 para lançar o Consórcio Brasil Verde, coordenado pelo governador
do Espírito Santo, Renato Casagrande. O objetivo da articulação dos
governadores é viabilizar a captação de recursos no exterior, sem
depender da negociação do poder executivo federal.
É possível: Enquanto a gestão Bolsonaro apresenta este Brasil “para
inglês ver”, com proposta de reduzir as emissões em 50% até 2030 e
zerar o desmatamento até 2028, a iniciativa Clima e Desenvolvimento –
Visões para o Brasil 2030 mostra que a capacidade do país é bem maior:
de 66% a 82%. Apresentada no Brazil Climate Action Hub, o projeto
realizou consultas ao longo do ano com mais de 300 pessoas de vários
grupos e especialidades (indígenas, representantes da sociedade civil,
governo e iniciativa privada) para a construção de cenários de
descarbonização para o Brasil de 2030. Assista ao evento em Glasgow
aqui. “O maior patamar de ambição que propomos, de -82% em relação
a 2005, colocaria o Brasil na vanguarda do mundo”, comenta Natalie
Unterstell, presidente do Instituto Talanoa, do qual a POLÍTICA POR
INTEIRO faz parte. A iniciativa foi apresentada em reuniões e painéis
durante a COP 26 e na sequência contou com a publicação de artigo
acerca da iniciativa. Segundo o texto, “o Brasil já conhece as boas
estratégias no jogo da descarbonização e reúne boas condições para
utilizá-las, mas nas últimas décadas tem feito apostas ruins”. Afirma
ainda que “é necessário que a transição do sistema financeiro vá além de
apenas adicionar recursos para medidas de baixo carbono”.
Oceano de esperanças: Um fato positivo foi que, depois de cinco
COPs, foi dada a devida atenção ao oceano na Conferência do Clima.
Responsável por absorver cerca de 90% do excesso de calor e 25% do
CO₂ que produzimos, o oceano tem papel fundamental contra as
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mudanças climáticas. Entenda melhor esta relação no artigo publicado
no nosso blog.
EUA e China: Destaque para o direcionamento dado pelo Governo dos
EUA, via John Kerry, que afirmou que a relação com o governo
brasileiro “não é baseada em confiança, é baseada em passos; é baseada
em coisas concretas que as pessoas fazem”. EUA e China anunciaram
um acordo de cooperação quanto à pauta climática, especialmente para
reduzir o desmatamento. Contudo, tal anúncio também não ficou isento
de críticas, especialmente pela falta de novidades e problemas internos
de cada um dos países.
Livro de Regras de Paris concluído: Após duas semanas de
intensas negociações e movimentações, a Conferência resultou na
conclusão do Livro de Regras de Paris, incluindo regras de
transparência e reporte aplicáveis a todas as partes do Acordo de Paris e
mecanismos definidos dentro do Artigo 6, que prevê regras básicas do
funcionamento do mercado global de carbono. Além disso, houve nessa
COP um acordo global de redução de emissão de metano, bem como
movimentos para o fim do financiamento de carvão como fonte de
energia. Outro ponto-chave foi a consolidação da justiça climática e a
transição justa como temáticas de relevância.
Quer saber mais? Leia o Diário da COP 26 elaborado pelo Instituto
Talanoa e POLÍTICA POR INTEIRO.

Crises / retrocessos / polêmicas
Desmatamento: Menos de uma semana após o encerramento da COP
26, foi divulgado o relatório do Projeto de Monitoramento do
Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostrando que desmatamento
foi o maior em 15 anos. Entre 1º de agosto de 2020 e 31 de julho de 2021
(o chamado “ano Prodes”), foram desmatados 13.235 km² na Amazônia,
um aumento de 22% em relação ao período anterior. Entre 2018 e 2021,
o aumento observado foi de 76%.
Apesar de o relatório datar de 27 de outubro de 2021, anterior à
primeira semana da COP 26, o governo federal segurou a divulgação
para depois do evento global, segundo reportagens.
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Os dados contrapõem a fala do presidente Bolsonaro feita em Dubai,
durante visita da comitiva brasileira à EXPO. Segundo o presidente, os
ataques sofridos pelo governo quando se fala na Amazônia são injustos.
“Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual
quando foi descoberto no ano de 1500”, disse. Ainda, disse: “Uma
viagem e um passeio pela Amazônia é algo fantástico, até para que os
senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não
pega fogo”. Não é a primeira vez que o governo contesta dados do Inpe
– um órgão do governo, respeitado internacionalmente.
Ainda sobre desmatamento, foi publicado o Extrato de Acordo de
Cooperação Técnica 05/2021, assinado entre MMA, IBAMA, ICMBio e
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para estabelecer
termos para ações de cooperação e apoio técnico para integrar dados e
políticas públicas voltados para o combate ao desmatamento ilegal,
fortalecer as ações de proteção ambiental e repressão a ilícitos contra o
meio ambiente, com foco na investigação de infrações administrativas e
penais, nas ações ostensivas de poder de polícia e na adoção de
protocolos operacionais integrados.
Amazônia Legal: O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, após a
reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), que não
conseguiu “fazer a coordenação e a integração de forma que ela
funcionasse”, responsabilizando-se pelo desmatamento na Amazônia. A
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fala tem relação com os dados do PRODES, divulgados pelo INPE
(acima). Destaca-se, quanto à reunião do CNAL, as ausências de
Joaquim Leite (MMA) e Anderson Torres (MJSP). Cabe lembrar que,
desde 2019, vem sendo instauradas as Garantias de Lei e da Ordem
(GLOs), com foco em delitos ambientais, em especial o desmatamento
ilegal. Para entender as GLOs, acesse o material exclusivo da POLÍTICA
POR INTEIRO.
Mourão falou também na Câmara dos Deputados, referindo-se à sua
função no CNAL e em audiência pública na Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional: “Eu não mando em ninguém. Se eu
tivesse a condição de dar ordem e o pessoal cumprir e tivesse o recurso
na minha mão, eu teria muito mais flexibilidade e capacidade de
cumprir a tarefa que me foi dada”.
Na COP 26, a Amazônia Legal foi representada por quatro
governadores: Mauro Mendes (Mato Grosso), Gladson Cameli (Acre),
Marcos Rocha (Rondônia), Helder Barbalho (Pará). Os Estados de
Amapá, Amazonas e Maranhão enviaram os secretários de Meio
Ambiente. Atualmente todos os representantes dos Estados da
Amazônia Legal fazem parte do Consórcio de Governadores pelo Clima.
Ao nível subnacional, o governo do Acre publicou no Diário Oficial do
Estado, no dia 24 de novembro, a Lei nº3.807, que altera a Lei nº 3.161,
de 2016, que dispõe sobre a criação do sistema de inscrição, cobrança e
parcelamento de multa por infração ambiental. A partir de agora,
passado o prazo de pagamento ou parcelamento do valor da multa, o
Instituto de Meio Ambiente do Acre - IMAC, realizará a inscrição do
débito em dívida ativa, encaminhando para execução, via Procuradoria
Geral do Estado-PGE/AC.
Povos indígenas e comunidades tradicionais: Foi elaborado um
relatório pelo Escritório Regional para a América do Sul do Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos
(ACNUDH), a pedido da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da
Câmara dos Deputados, que expressa preocupação em relação ao
Projeto de Lei (PL) 490/2007, o qual discute a validação da demarcação
de terras indígenas e está em trâmite na Câmara dos Deputados.
Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709,
em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), houve determinação,
pelo ministro relator Luís Roberto Barroso, para que a União informe,
em detalhes, no prazo de cinco dias corridos e em relação à população
Yanomami, a situação: (i) nutricional, (ii) de acesso à água potável e (iii)
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a serviços de saúde e medicamentos, adotando todas as providências
necessárias a assegurar-lhe condições mínimas em tais âmbitos, bem
como à sua segurança.
Ainda no STF, foi decidido pelo ministro Luiz Fux no âmbito da
Suspensão de Liminar (SL) 1480, pelo restabelecimento de decisão
proferida no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), no qual
foram canceladas permissões de lavras minerais e impedida a concessão
de novas permissões no entorno das terras indígenas da etnia Cinta
Larga (TIs Roosevelt, Aripuanã, Parque Aripuanã e Serra Morena), em
Rondônia, inclusive pelo risco de lesão ao interesse público, pelo
“aumento de crimes de pistolagem e a perda do território e da cultura e
a intensificação do preconceito, da discriminação e da violência contra
os indígenas”.
Na última segunda-feira do mês, Txai Suruí e Almir Suruí participaram
do programa Roda Viva, da TV Cultura. Importantes lideranças
indígenas, abordaram desde temas relacionados à proteção dos direitos
indígenas quanto questões acerca do mercado de carbono e a
valorização da floresta em pé. “Temos respostas para o que o mundo
está passando, que são as mudanças climáticas”, disse Almir Suruí,
afirmando o total interesse de seu povo em retomar o projeto Carbono
Suruí, uma iniciativa pioneira para aliar desenvolvimento e preservação.
O líder indígena refletiu sobre por que anteriormente o projeto acabou
não progredindo respondendo a pergunta de Natalie Unterstell,
presidente do Instituto Talanoa – ao qual a POLÍTICA POR INTEIRO
faz parte. Para ele, o momento atual mostra que os suruís foram
visionários e convocou seu povo ao desafio de aprimorar os mecanismos
de governança e retomar a iniciativa no novo cenário do mercado de
carbono.
A participação de Txai Suruí no Roda Vida ocorreu após o forte impacto
de sua fala na COP 26. Em Rondônia, foi proposto um Projeto de Lei
que concede o Título Honorífico de Cidadã do Estado de Rondônia à
jovem líder por sua participação na Conferência, dando voz aos povos
indígenas, e em defesa da humanidade.
A importância dos povos e comunidades tradicionais (PCTs) na
preservação das florestas foi mais uma vez reafirmada por parecer da
Procuradoria do ICMBio trazido a público durante o X Simpósio de
Áreas Protegidas e Inclusão Social - SAPIS, realizado entre 3 e 5 de
novembro. Dados revelam que os PCTs representam apenas 5% da
população mundial, mas detêm aproximadamente 80% da
biodiversidade do planeta em seus territórios ancestrais. O parecer, que
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tem caráter normativo, fundamentado em estudo e abordagem técnica e
jurídica da problemática da presença de PCTs em Unidades de
Conservação (UCs) de proteção integral, marca uma mudança de rumo
na política de áreas protegidas no Brasil. Embora em 2006 o decreto
que instituiu o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP
tenha reconhecido e valorizado a contribuição de povos e comunidades
tradicionais para efetividade da política de conservação da
biodiversidade em paisagens mais amplas, para além dos limites das
UCs, a implementação dessa política socialmente inclusiva e
integradora nunca saiu do papel. Foi preciso uma nova leitura jurídica
que pudesse colocar a luz nesse problema e reconhecer que “o direito
das populações tradicionais de permanecerem em seus territórios está
previsto na Constituição Federal (artigos 215, 216 e 231 da CF/88 e
Artigo 68 da Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na
Convenção nº 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais”. Várias
organizações ambientalistas estão se manifestando contrariamente à
decisão, o que deve levantar ainda nas próximas semanas bastante
polêmica.
O ICMBio entrou no tema realizando o webinar “Populações
Tradicionais em Unidades de Conservação: Uma convivência possível”.
O evento trouxe perguntas e questões a serem respondidas sobre o
parecer da Procuradoria do ICMBio.
Além dos indígenas, os quilombolas também foram assunto. Conforme
Coluna de Rubens Valente, cinco lideranças quilombolas situadas em
Sergipe foram intimadas pela Polícia Federal a prestar depoimentos
após pedido do superintendente regional do INCRA relativo a 3
servidoras que supostamente “liberaram ou concordaram com a
liberação de créditos para mais de 2 mil famílias em territórios
quilombolas que vivem em situação de vulnerabilidade social e
insegurança alimentar”.
Mineração ilegal: Uma das grandes imagens do mês foi a foto de
centenas de dragas no Rio Madeira, garimpando ilegalmente ouro na
localidade de Autazes (AM). O Ministério Público Federal (MPF)
instaurou procedimento extrajudicial e cobrou providências do
Exército, da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, da
Agência Fluvial de Itacoatiara, da Marinha, do Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas (IPAAM), da presidência do IBAMA e da
superintendência da Agência Nacional de Mineração (ANM). As
autoridades federais disseram estar planejando uma ação articulada,
inclusive com a Marinha.

novembro 2021
Segundo o vice-presidente, Hamilton Mourão, esse tipo de
irregularidade acontece sempre: “Ocorre todos os anos. Normalmente,
eles ficam mais próximos de Muaitai. Este ano deve ter aparecido ouro
lá para cima. A Marinha tem que verificar qual é a questão, quem está
ali na legalidade, qual é a embarcação legal, e o pessoal que está na
ilegalidade vai ter a embarcação apreendida”. No entanto, foi preciso
intensa repercussão, inclusive internacional, para que alguma ação fosse
anunciada pelo governo.
O que acontece hoje com os garimpos na Amazônia pode ser reflexo dos
constantes posicionamentos do presidente da República, Jair
Bolsonaro, acerca do tema. Em coluna, no início de 2020, Natalie
Unterstell comentou que ele havia estabelecido a regulamentação dos
garimpos clandestinos como sua prioridade. “Ele tem um lado bem
definido nessa história. Ele inclusive declarou ter encomendado, já
como presidente, um estudo para criar ‘pequenas Serras Peladas’ Brasil
afora.”
Pesca e Águas: Durante audiência pública realizada no dia 24 de
novembro, o Ministério Público Federal (MPF) afirmou que os direitos
dos pescadores artesanais e de outros povos e comunidades tradicionais
têm sido sistematicamente violados pelo Estado brasileiro. A crítica é
sobre como o governo vem atuando quanto ao processo de
recadastramento nacional dos pescadores profissionais. A POLÍTICA
POR INTEIRO vem acompanhando esses atos desde 2019 (confira a
publicação Pesca Por Inteiro).
E o STJ decidiu sobre a competência da 1ª Vara Federal de Sergipe para
processar e julgar as ações civis públicas relativas ao derramamento de
óleo nas águas do Nordeste brasileiro em 2019. Foi o maior desastre
ambiental ocorrido na Costa Brasileira.
Indicação ao STF: Parada há meses, a sabatina de André Mendonça à
vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) foi agendada para 1º de
dezembro de 2021. (Atualização: A sabatina ocorreu e Mendonça foi
aprovado por 47 votos a favor (6 além do necessário) e 32 contrários
para suceder Marco Aurélio Mello, aposentado em julho. É o segundo
ministro do STF indicado por Bolsonaro).
Multas ambientais: A Superintendência Estadual do Meio Ambiente
(SEMACE) do Ceará anunciou uma Black Friday de multas ambientais,
com descontos de até 50% sobre o valor principal monetariamente
corrigido e de até 100 % dos juros. A generosa colher de chá para os
infratores vem após publicadas normas estaduais sobre autocomposição
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por transação extrajudicial (ou seja, acordos fora de processos judiciais)
para “encerramento do procedimento apuratório ou de cobrança do
valor das multas ambientais estaduais não inscrito em dívida ativa e
decorrente de auto de infração ambiental lavrado até 13 de janeiro deste
ano”.

Políticas em marcha
Mudança do Clima: O governo tenta emplacar uma nova Política
Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC. Foi aberta consulta pública
de um mês (até 4 de dezembro de 2021) sobre a minuta para sua
instituição, com a revogação da Lei Federal 12.187/2009. Ao que tudo
indica, haverá dificuldades para que essa proposta seja aprovada no
Congresso Nacional. Uma análise da POLÍTICA POR INTEIRO mostra
por que é positivo que esse projeto não caminhe da forma como foi
apresentado. Entre outros pontos, não há adequação dos objetivos da
PNMC proposta ao Acordo de Paris e observam-se problemas ligados à
governança.
Transgênicos: No dia 11 de novembro a 246ª Reunião Ordinária da
CTNBio aprovou a liberação comercial da farinha de trigo
geneticamente modificada, evento IND-ØØ412. O trigo transgênico é
produzido na Argentina e contém o gene HaHB4 proveniente do
girassol. A variedade é tolerante à seca e a diversos herbicidas, incluindo
alguns restritos na Europa. Sua liberação se aplica para importação e
uso exclusivo em alimentos, rações ou produtos derivados. Dessa forma,
o Brasil passa a ser o primeiro país do mundo a liberar uma variedade
transgênica de trigo.

Em ensaio
Programa de Crescimento Verde: Seguimos sem informações
acerca de iniciativas, andamentos, metas e ambições do programa,
lançado na última semana de outubro e ressaltado constantemente pelo
ministro Joaquim Leite.
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Em pausa
Adote Um Parque: O programa, lançado em fevereiro/2021 com
grande divulgação e cheio de promessas, permanece parado. Desde
junho/2021, não há qualquer sessão pública de novas propostas, tendo
sido formalizadas somente 8 até o momento, com nenhum Plano de
Trabalho divulgado ao público e com 132 Unidades de Conservação da
Amazônia Legal oferecidas na primeira etapa do programa. Pouco se
sabe sobre os andamentos e definição do que será “adotado”. O
programa, que era sempre destacado pelo ex-ministro Ricardo Salles,
foi pouco citado na gestão do ministro Joaquim Leite, parecendo estar
“escanteado” na agenda do Governo Federal (apesar do lançamento do
Adote um Parque Trilhas da Caatinga no último mês e que até agora não
possui resultados divulgados).
Floresta+: Outro projeto do Governo Federal, o Floresta+ permanece
no discurso ministerial, mas não foram divulgados resultados ou
andamentos, seja do programa principal ou dos subprogramas
(Floresta+Carbono, Floresta+Bioeconomia, dentre outros). Por ora,
temos mais discursos e falas abrangentes do que informações concretas,
apesar de o programa, teoricamente, buscar viabilizar o Pagamento por
Serviços Ambientais.
CPR Verde: Também lançado na gestão Joaquim Leite e às vésperas
da COP26, a Cédula de Produto Rural Verde (CPR Verde) não trouxe,
até o momento, resultados efetivos. Pouco se sabe sobre a forma como
essa iniciativa se desenvolverá, bem como quais atores estão envolvidos,
como o mercado será viabilizado, dentre outros pontos de extrema
importância. Em paralelo, o setor privado vem se movimentando de
forma autônoma, a exemplo do Itaú BBA, que emitiu a primeira Cédula
de Produto Rural (CPR) Reserva Legal+ no valor de R$1,4 milhão.
CONABIO: Permanece a falta de informações acerca dos trabalhos e
andamentos da Comissão Nacional da Biodiversidade (CONABIO). Na
pauta da última reunião, realizada em junho/2021, estava a proposição
da nova lista de espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção.
Confira o post da POLÍTICA POR INTEIRO sobre o assunto.

novembro 2021
Judiciário: No 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 5 de março de 2021, mas
suspenso em 10 de março por solicitação de vistas pelo
ministro Nunes Marques. Aguardando retorno ao Plenário
para julgamento.
● ADPF 708 - omissão da União ao não adotar providências de
índole administrativa objetivando o funcionamento do “FUNDO
CLIMA”.
○ Após realização de audiências públicas em 21 e 22 de
setembro de 2020, em 16 de março de 2021 foram
juntadas ao processo as transcrições das audiências
públicas e desde então aguarda-se julgamento.
● ADPF 760 - atos omissivos e comissivos do Poder Público
Federal que estão inviabilizando a execução efetiva da política
pública de Estado destinada ao combate ao desmatamento na
Amazônia Legal e do Plano de Ação para Prevenção e Controle do
Desmatamento na Amazônia Legal (“PPCDAm”).
○ Aguardando julgamento.
● ADPFs 747, 748 e 749 - pede a inconstitucionalidade da
Resolução CONAMA 500/2020 (que revogou as Resoluções
CONAMA 284/2001, 302/2002 e 303/2002) e da Resolução
CONAMA 499/2020 (licenciamento da atividade de
coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de
clínquer) e, de forma subsidiária, as deliberações da ordem do
dia da 135ª Reunião Ordinária do Conama.
○ Após medida liminar concedida pela ministra Rosa Weber
em 28 de outubro de 2020 e confirmada em Plenário em
30 de novembro de 2020, aguarda julgamento.
● ADO 59 - omissão da União quanto à adoção de providência
objetivando a suspensão da paralisação do “Fundo Amazônia”.
○ Aguardando julgamento.
● RE 1017365 - analisa o direito de usufruto das áreas de
tradicional ocupação indígena (tese do marco temporal para
demarcação de terras indígenas), bem como posse de área pelo
povo Xokleng.
○ Após explicitação integral do voto do ministro relator
Edson Fachin e do ministro Nunes Marques, foi solicitada
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vistas pelo ministro Alexandre de Moraes, suspendendo o
julgamento em setembro/2021. Aguardando retomada do
julgamento.

No radar
Sinais no Twitter: em parceria com a Folha de S.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 por meio de palavras-chave relacionadas às políticas
ambientais e categorizadas em temas como Amazônia, Transporte ou
Energia. Em novembro, os temas destaque do nosso monitoramento
foram: Energia, Amazônia, Floresta e Mudança do Clima. Ao todo,
foram 1.807 tuítes captados, de 240 autoridades. Os tópicos mais
comentados estavam relacionados a:
-

ações e articulações na COP 26;
desmatamento na Amazônia – em repercussão à publicação do
relatório do Inpe e à fala de Bolsonaro a investidores em Dubai;
invasão de garimpeiros ilegais no Rio Madeira;
processo de privatização da Petrobras Biocombustível (PBio) –
em decorrência do parecer emitido pelo Ministério Público
Federal (MPF) a favor da suspensão do processo

No radar (agenda internacional)

novembro 2021
OCDE: No âmbito internacional, destaca-se a fala do chefe do grupo
antissuborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), Drago Kos. Ele indicou que o aumento da
corrupção no Brasil contribui para a piora da economia no país e
afirmou: “Se você me perguntasse há três ou quatro anos sobre o
combate à corrupção no Brasil, eu teria uma resposta muito simples: o
Brasil é um dos melhores, provou que pode ir do zero na luta contra
corrupção para 100% e isso podia ser dito sobre todas as instituições do
país. Agora, há apenas alguns indivíduos e uma ou duas instituições
engajadas no combate à corrupção”. É importante lembrar que as
políticas ambientais do país também contribuem negativamente para
uma acessão do Brasil à OCDE.
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4. Tendências
A COP 26, sua preparação e seus desdobramentos sintetizam o atual
estado das políticas públicas de clima no Brasil e como os diferentes
atores se movimentam nesse cenário. Com a falta de direcionamento e
ações coerentes por parte do governo federal, entes subnacionais,
mercado e sociedade civil tomam a dianteira em busca de soluções para
adaptação e mitigação. Fica evidente que, a curto prazo, a aceleração da
transição à descarbonização no país dependerá do que os agentes
extragoverno federal impuserem, a despeito das políticas oficiais.
A meta global é limitar o aquecimento a 1,5ºC. O Livro de Regras de
Paris está concluído. Estão postos os desafios para a pavimentação de
uma economia verde, respeitando-se uma transição justa. No caso
brasileiro, seguir na direção apontada pela COP 26 e avançar nas
regulamentações necessárias exigirão a manutenção da mobilização
plural que culminou no Brazil Climate Action Hub em Glasgow e uma
concertação ampla. Um termômetro de como isso se dará será em que
termos o Congresso andará – ou não – com o projeto de lei do mercado
de carbono (PL 528/2021). Há expectativa de que ele passe na Câmara
ainda em 2021.
Outro ponto de atenção é o resultado da consulta pública à revisão da
PNMC. Já tramita no Senado o PL 6539/2019, que visa a alterar a Lei
nº 12.187/2009 (da atual PNMC), para atualizá-la ao contexto do
Acordo de Paris e aos novos desafios relativos à mudança do clima.
Portanto, uma revisão como a proposta na minuta posta em consulta é
desnecessária.
Outras pautas gravosas às agendas socioambientais e climáticas podem
avançar no Congresso Nacional, como nos casos do licenciamento
ambiental e regularização fundiária. A expectativa é de que os relatórios
finais dessas duas matérias sejam apresentados antes do dia 15 de
dezembro e encaminhados para votação nas comissões de Agricultura e
Meio Ambiente no Senado. É possível que a tramitação na Casa se
encerre ainda em 2021.
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Além disso, no Judiciário, o segundo ministro indicado por Bolsonaro
assumirá no STF. A posse de André Mendonça deverá ocorrer ainda em
dezembro, antes do recesso. Há temas bastante sensíveis às áreas
climática e socioambiental na Corte, e a judicialização tem sido uma
forma de fazer avançar políticas públicas protetivas ou brecar
desmontes danosos e irreversíveis promovidos pelo governo federal. A
ver como o novo membro no Supremo votará nesses processos.
Atenção especial é necessária aos atos do Executivo no último mês do
ano. Em dezembro de 2020, o Diário Oficial da União trouxe surpresas
como a Instrução Normativa do IBAMA sobre a implantação de recifes
artificiais por meio do afundamento de barcos, aviões e outros. Por isso,
é importante não afrouxar o monitoramento, principalmente, na última
semana do ano.
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