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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 dezembro 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 dezembro foram captados 79 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 do mês de dezembro foi Desastres, com 17 atos
referentes às declarações de emergência dos estados, resultado de
eventos meteorológicos e climáticos. Na sequência, o tema
Biodiversidade apresentou 11 atos captados, entre eles a criação da
Câmara Consultiva Temática sobre monitoramento, avaliação e
financiamento do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa PLANAVEG e a abertura de consulta pública para regulamentar o
comércio exterior de peixes vivos de águas marinhas, continentais e
estuarinas para fins ornamentais e de aquariofilia. Em Energia, foram
captadas 9 normas, destaque para a fixação do teor de mistura
obrigatória do biodiesel para o ano de 2022 e a alteração que provê
maior autonomia à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP em relação aos processos de licitação e
concessão de blocos marinhos e terrestres. No tema Mudança do Clima,
foram captados 5 atos, a maioria relacionada à criação de grupos de
trabalho com foco nos compromissos assumidos na COP26.
Institucional e Pesca também totalizaram 5 atos cada. Em Pesca,
destaque para as normas de ordenamento pesqueiro, e, em
Institucional, para a criação do Fundo de Desenvolvimento da
Infraestrutura Regional Sustentável. Os temas Agricultura, Floresta,
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Indígena e Poluição somaram 4 atos cada. O destaque em Agricultura
foi o registro de 51 novos agrotóxicos. No tema Indígena, as normas
estão relacionadas ao emprego e a prorrogação da Força Nacional de
Segurança Pública - FNSP em apoio à FUNAI, nas Terras Indígenas
Sararé e Kawahiva do Rio Pardo, no Estado de Mato Grosso, e na
Serrinha, no Estado do Rio Grande do Sul. Destaque também para o ato
de prorrogação da restrição de ingresso à Terra Indígena Pirititi, no
Estado de Roraima. Em Florestas, foi aprovada a revisão do Plano
Nacional para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da
Vegetação Nativa 2020-2023 e a revisão do Plano Operativo
2020-2023. Em Poluição, destaque para a lei que dispõe sobre
incentivos à indústria da reciclagem. Foram captados 3 atos para os
temas Meio Ambiente e Mineração. Entre eles, no tema Meio Ambiente,
a alteração das Instruções 480 e 481 da Comissão de Valores
Mobiliários e a regulação de reúso de efluentes em sistemas de
fertirrigação. Terras apresentou 2 normas, uma delas relativa ao pedido
de urgência e priorização de providências por parte do INCRA nas
barragens localizadas em assentamentos. Um ato foi captado no tema
Quilombolas referente aos procedimentos que cabem ao INCRA nos
processos de licenciamento ambiental em terras quilombolas. Ciência e
Águas também apresentaram apenas um ato cada.
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A classe mais frequente de dezembro foi Regulação, com 23 atos
captados. Entre eles o estabelecimento dos procedimentos para a
avaliação do risco de extinção das espécies da flora brasileira e a
publicação das diretrizes para o aproveitamento de rejeitos e estéreis da
mineração. Destaque ainda para a criação da Rede Nacional de Pesquisa
e Monitoramento Ambiental da Aquicultura em Águas da União – Rede.
A classe Resposta totalizou 21 normas, a maioria relacionada aos
reconhecimentos de emergência dos Estados e ao emprego da FNSP em
decorrência dos conflitos em Terras Indígenas. Planejamento somou 15
atos neste mês, destaque para o cronograma 2022-2024 dos leilões de
energia elétrica e a criação de Câmaras Consultivas Temáticas
relacionadas ao pagamento por serviços ambientais e à prevenção e
combate aos incêndios florestais. Foram captados 6 atos de
flexibilização no mês de dezembro, destaque para prorrogação do prazo
de adequação da Licença Temporária da Atividade Pesqueira. Reforma
Institucional apresentou 4 normas, entre elas as novas diretrizes de
cadastramento e recadastramento das Entidades Ambientalistas no
Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas- CNEA e a nova
composição da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas
Globais - Rede Clima. Em desregulação foram captados 3 atos, já
citados na análise temática. A classe Legislação totalizou 3
promulgações, destaque para a Lei 14.285 que dispõe sobre as Áreas de
Preservação Permanente - APPs, em áreas urbanas. A classe recuo,
pouco frequente no monitoramento, apresentou 2 atos relevantes neste
mês: a cassação do assentimento prévio para mineração de ouro em
áreas sensíveis da Amazônia e o cancelamento de um Reconhecimento
de Situação de Emergência em 5 municípios da Bahia. Na classe
Desestatização foi captada uma norma, assim como foi contabilizado
apenas um ato Neutro, mantido na base para correlações futuras.

dezembro 2021

Tema: Institucional
PORTARIA MJSP Nº 516, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2021 –
Planejamento
Institui, em caráter permanente, o Programa Nacional de Segurança nas
Fronteiras e Divisas – VIGIA (Vigilância, Integração, Governança,
Interoperabilidade e Autonomia), no âmbito da Secretaria de Operações
Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mantendo
alinhamento e conformidade com as diretrizes e os objetivos
estratégicos estabelecidos no Programa de Proteção Integrada de
Fronteiras – PPIF – e que visa a fortalecer a prevenção, a vigilância, a
fiscalização e o controle dos crimes transnacionais, mediante atuação
integrada de órgãos de segurança pública, de defesa nacional, de
controle aduaneiro, de defesa agropecuária, de fiscalização, entre outras
instituições federais, assim como dos Estados e dos Municípios situados
na faixa de fronteira, incluídas suas águas interiores, e na costa
marítima, nos termos do que dispõe a legislação vigente.
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 502, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 –
Reforma Institucional
Disciplina o cadastramento e recadastramento das Entidades
Ambientalistas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas –
CNEA. Anteriormente regido pela Resolução CONAMA 292/2002, a
nova norma traz algumas alterações, como: (i) inserção de prazo
máximo de um ano (prorrogável) para funcionamento do CNEA, sendo
que a prorrogação do prazo depende de ato do ministro do Meio
Ambiente, ou seja, há maior concentração de poder nas mãos dele; e (ii)
inserção da obrigação da entidade apresentar uma declaração de Corpo
Técnico com experiência em pelo menos uma das seguintes áreas:
Biodiversidade, Áreas Protegidas, Florestas, Educação Ambiental,
Controle e Qualidade Ambiental e Gestão Territorial; e a comprovação
por meio de atestados técnicos de experiência em projetos e pesquisas
socioambientais em pelo menos um bioma. Revoga a Resolução
CONAMA nº 06, de 15 de junho de 1989; e a Resolução CONAMA nº
292, de 21 de março de 2002. Sobre o tema, confira a análise exclusiva
da POLÍTICA POR INTEIRO.
PORTARIA CONJUNTA MMA/IBAMA/ICMBIO/JBRJ Nº 548, DE 14
DE DEZEMBRO DE 2021 – Reforma Institucional
Disciplina os programas e projetos de cooperação, acordos e
instrumentos congêneres, financiados com recursos externos ou de
fundos no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e entidades
vinculadas, sendo instituído o Sistema de Acompanhamento de Projetos
e o Diretório de Projetos de Recursos Externos coordenado pelo
Departamento de Recursos Externos da Secretaria Executiva –
DRE/SECEX. Em até 120 dias após o encerramento dos projetos
financiados com recursos dos fundos sob responsabilidade do
ministério, o DFMA deverá encaminhar ao DRE/SECEX o relatório de
cumprimento de objeto e disponibilizar acesso à prestação de contas, se
houver, bem como fornecer cópia dos pareceres técnico e financeiro, até
30 dias após sua conclusão, contemplando avaliação sobre o
cumprimento de seus respectivos objetivos e resultados alcançados
durante sua execução, com base nos registros de acompanhamento.
Revoga a Portaria Conjunta nº 145, de 01 de abril de 2021.
DECRETO Nº 10.918, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021 - Regulação
Regulamenta o art.32 da Lei 12.712 que autoriza a União a participar, na
qualidade de cotista, no limite total de R$ 11 bilhões, de fundo que
tenha por finalidade viabilizar a estruturação e o desenvolvimento de
projetos de concessão e de parcerias público-privadas da União, dos
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Dessa forma, cria o
Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável e
determina que poderá ser desempenhado para prestação de serviços
técnicos profissionais especializados com vistas a apoiar a estruturação
e o desenvolvimento de projetos de concessão e de parcerias
público-privadas; cobertura dos riscos por meio de instrumentos
garantidores, inclusive a participação em fundo garantidor e pela
participação em fundos de investimento regulamentados pela Comissão
de Valores Mobiliários. A atuação do fundo priorizará os projetos
situados nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Conselho será
composto por representantes do Ministério do Desenvolvimento
Regional, que o presidirá, da Casa Civil da Presidência da República, do
Ministério da Infraestrutura; e da Secretaria Especial do Programa de
Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia.

Tema: Desastres
Em dezembro, houve reconhecimento de emergência para 232
municípios. Em mais de 70% deles, por causa de tempestades,
principalmente, no Estado da Bahia.
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Lista de municípios afetados:
◉ ESTIAGEM – Iuiú/BA, Nova Soure/BA, Teofilândia/BA, Uauá/BA, São Mateus/ES,
Antonio Martins/RN, Graccho Cardoso/SE, Jutai/AM, Buritirama/BA, Ibotirama/BA,
Riachao do Jacuipe/BA, Tacaimbó/PE, Dirceu Arcoverde/PI, Francisco Macedo/PI,
Portalegre/RN, Macaúbas/BA, Santa Bárbara/BA, Aracoiaba/CE, Retirolândia/BA,
Tanque Novo/BA, Palmácia/CE, Riacho de Santana/RN, Uarini/AM, Caicó/RN, Felipe
Guerra/RN, João Dias/RN, Rafael Fernandes/RN, Júlio de Castilhos/RS,
Botuporã/BA, Upanema/RN, Bodó/RN, Acari/RN, Angicos/RN, Milhã/CE,
Acopiara/CE, Fontoura Xavier/RS, Espumoso/RS, Tupanciretã/RS.
◉ SECA – Manoel Vitorino/BA, Mossoró/RN, Passa e Fica/RN, Canindé/CE,
Francisco Dantas/RN, Lagoa Nova/RN, Parelhas/RN, Santa Maria/RN, Caridade/CE,
Ipueira/RN, São Vicente/RN, Marcelino Vieira/RN, Triunfo Potiguar/RN, Parambu/CE,
Jaguaretama/CE, Betânia do Piauí/PI, São Paulo do Potengi/RN, Mombaça/CE,
Deputado Irapuan Pinheiro/CE.
◉ TEMPESTADE –Alcobaca/BA, Belmonte/BA, Caravelas/BA, Guaratinga/BA,
Ibirapua/BA, Ilheus/BA, Itabela/BA, Itagimirim/BA, Itamaraju/BA, Itanhem/BA,
Itapebi/BA, Jucurucu/BA, Lajedao/BA, Macarani/BA, Medeiros Neto/BA, Mucuri/BA,
Nova Vicosa/BA, Santa Cruz Cabralia/BA, Teixeira de Freitas/BA, Vereda/BA,
Almenara/MG, Alvarenga/MG, Aracuai/MG, Ataleia/MG, Bandeira/MG,
Campanario/MG, Carlos Chagas/MG, Catuji/MG, Conselheiro Pena/MG,
Crisolita/MG, Cuparaque/MG, Divino das Laranjeiras/MG, Felisburgo/MG,
Franciscopolis/MG, Frei Gaspar/MG, Goiabeira/MG, Itaobim/MG, Jequitinhonha/MG,
Jordania/MG, Mata Verde/MG, Nanuque/MG, Pavao/MG, Pedra Azul/MG, Ponto dos
Volantes/MG, Rubim/MG, Santa Maria do Suacui/MG, Sao Felix de Minas/MG,
Itaberaba/BA, Viana/ES, Sao Jose do Norte/RS, Jaguaquara/BA, Ruy Barbosa/BA,
Sao Jose de Uba/RJ, Jaguaquara/BA, Teolandia/BA, Corinto/MG, Rio Casca/MG,
Porto Seguro/BA, Prado/BA, Poco Fundo/MG, Ponte Nova/MG, Ibicui/BA, Itacare/BA,
Jiquirica/BA, Mascote/BA, Itajuipe/BA, Mucuge/BA, Canindé de São Francisco/SE,
Mutuípe/BA, Barra de São Francisco/ES, Dionísio/MG, Serranópolis de Minas/MG,
São Gabriel do Oeste/MS, Apuarema/BA, Ribeira do Pombal/BA, Alvinópolis/MG,
Anagé/BA, Angical/BA, Arataca/BA, Aurelino Leal/BA, Barra do Choça/BA, Barra do
Rocha/BA, Belo Campo/BA, Brejões/BA, Brejolândia/BA, Buerarema/BA, Caatiba/BA,
Cachoeira/BA, Caetanos/BA, Camacan/BA, Camamu/BA, Canavieiras/BA,
Caturama/BA, Coaraci/BA, Cotegipe/BA, Cravolândia/BA, Dário Meira/BA, Dom
Basílio/BA, Esplanada/BA, Feira de Santana/BA, Firmino Alves/BA, Floresta Azul/BA,
Gandu/BA, Gongogi/BA, Governador Mangabeira/BA, Ibicaraí/BA, Ibicuí/BA,
Ibipeba/BA, Ibirapitanga/BA, Ibirataia/BA, Ibitiara/BA, Igrapiúna/BA, Iguaí/BA,
Ipiaú/BA, Itabuna/BA, Itaeté/BA, Itaju do Colônia/BA, Itapé/BA, Itapetinga/BA,
Itapitanga/BA, Itaquara/BA, Itarantim/BA, Itororó/BA, Ituberá/BA, Jequié/BA,
Jitaúna/BA, Jussari/BA, Jussiape/BA, Lafaiete Coutinho/BA, Laje/BA, Livramento de
Nossa Senhora/BA, Manoel Vitorino/BA, Marcionílio Souza/BA, Milagres/BA,
Nazaré/BA, Nilo Peçanha/BA, Nova Canaã/BA, Pau Brasil/BA, Piraí do Norte/BA,
Poções/BA, Potiraguá/BA, Presidente Jânio Quadros/BA, Presidente Tancredo
Neves/BA, Ribeirão do Largo/BA, Rio de Contas/BA, Santa Cruz da Vitória/BA, Santa
Inês/BA, Santa Maria da Vitória/BA, Santanópolis/BA, São Félix/BA, Sapeaçu/BA,
Tabocas do Brejo Velho/BA, Tanhaçu/BA, Taperoá/BA, Ubaíra/BA, Ubaitaba/BA,
Ubatã/BA, Uruçuca/BA, Valença/BA, Vitória da Conquista/BA, Wanderley/BA,
Wenceslau Guimarães/BA, Eunápolis/BA, Mundo Novo/BA, Baixa Grande/BA,
Itambé/BA, Encruzilhada/BA, Boa Vista do Tupim/BA.
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◉ INUNDAÇÃO E ENXURRADA – Itarantim/BA, Camacan/BA, Vargem Alta/ES, Frei
Inocêncio/MG.
◉ VENDAVAL – Osvaldo Cruz/SP.
◉ OUTROS – Granizo: Bom Jesus/RS, Canelinha/SC.

Tema: Energia
PORTARIA Nº 8/CNPE, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 - Regulação
Prorroga até 23 de fevereiro de 2022 o prazo para finalização do Grupo
de Trabalho, instituído pela Resolução CNPE nº 18, de 5 de outubro de
2021, para analisar e propor critérios para a previsibilidade do teor
mínimo obrigatório de biodiesel no óleo diesel B.
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – Regulação
Aprova a Resolução 25/2021, do Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE), estabelecendo como de interesse da Política
Energética Nacional a fixação do teor de mistura obrigatória do
biodiesel no óleo diesel fóssil em 10% para o ano de 2022. O percentual
mínimo obrigatório de 13% de biodiesel já deveria estar vigente desde
março de 2021, de acordo com as metas do RenovaBIO, mas foi
constantemente reduzido durante o ano. Dessa forma, a meta de atingir
15% de biodiesel em 2023 fica comprometida.
PORTARIA NORMATIVA Nº 32/GM/MME, DE 17 DE DEZEMBRO DE
2021 - Planejamento
Estabelece o cronograma estimado de promoção dos Leilões de Compra
de Energia Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de
Geração, dos Leilões de Compra de Energia Elétrica Proveniente de
Empreendimentos de Geração Existentes, dos Leilões para Contratação
de Reserva de Capacidade e Leilões para Suprimento aos Sistemas
Isolados para os anos de 2022, 2023 e 2024. Em 2022, serão
promovidos os seguintes Leilões: "Leilão de Energia Nova", "Leilão para
Suprimento aos Sistemas Isolados", "Leilão para Contratação de
Reserva de Capacidade", e "Leilões de Energia Existente". Em 2023,
serão promovidos Leilões: "Leilão para Contratação de Reserva de
Capacidade", "Leilões de Energia Nova", "Leilão para Suprimento aos
Sistemas Isolados", “Leilão para Contratação de Reserva de Capacidade"
e "Leilões de Energia Existente". E, em 2024, serão promovidos: "Leilão
para Contratação de Reserva de Capacidade", "Leilões de Energia
Novos", "Leilões para Suprimento aos Sistemas Isolados", "Leilão para
Contratação de Reserva de Capacidade" e "Leilões de Energia
Existente". Revoga a Portaria nº 435/GM/MME, de 4 de dezembro de
2020; e a Portaria nº 436/GM/MME, de 4 de dezembro de 2020.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - Flexibilização
Altera a Resolução CNPE nº 17, de 8 de junho de 2017, para autorizar a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP a
definir e licitar em Oferta Permanente, no regime de concessão, blocos
em quaisquer bacias terrestres ou marítimas, bem como licitar campos
devolvidos ou em processo de devolução, excluindo-se os blocos na Área
do Pré-sal e em Áreas Estratégicas, e dá outras providências. Para um
país que pretende descarbonizar para cumprir as metas acordadas na
COP 26, parece que a pretensão não será reduzir as emissões de fontes
de combustíveis fósseis. Além disso, todos os blocos já considerados
problemáticos por estarem em áreas sensíveis como, a Foz do Amazonas

dezembro 2021
(Bacia da Foz do Amazonas), Montes submarinos da Cadeia de
Fernando de Noronha (Bacia Potiguar) e no Banco dos Abrolhos (Bacia
Camamu-Almada), continuam sendo colocados como disponíveis para
lances a serem dados na Oferta Permanente.

Tema: Poluição
LEI Nº 14.260, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 – Legislação
Estabelece incentivos à indústria da reciclagem e cria o Fundo de Apoio
para Ações Voltadas à Reciclagem (Favorecicle) e Fundos de
Investimentos para Projetos de Reciclagem (ProRecicle). Institui uma
Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem (CNIR), destinada a
estabelecer diretrizes para a atividade de reciclagem, bem como a
acompanhar e a avaliar os incentivos estabelecidos na norma. A
comissão será presidida pelo MMA. Compete à Comissão de Valores
Mobiliários, ouvido o Ministério do Meio Ambiente, disciplinar a
constituição, o funcionamento e a administração dos ProRecicle.

Tema: Mudança do Clima
PORTARIA MCTI Nº 5.435, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 Reforma Institucional
A Rede Clima terá um Comitê Diretor com a seguinte composição: I um representante da Secretaria de Pesquisa e Formação Científica do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (coordenação) II - 1
representante do Departamento de Ciências da Natureza da Secretaria
de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovações; III - 1 representante da Coordenação-Geral de Ciência do
Clima e Sustentabilidade do Departamento de Ciências da Natureza da
Secretaria de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações; IV - 1 representante do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; V - 1 representante
da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; VI - 1 representante do
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais Cemaden; e VII - 1 representante do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais - INPE. Ainda, terá uma Coordenação Científica que será
composta por: I - 1 Coordenador Científico e II e 1 Vice-Coordenador
Científico. Ambos deverão ser pesquisadores com reconhecida
competência nas áreas do conhecimento relevantes e serão designados
pelo Secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações. Revoga a Portaria MCT nº 728, de 20
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de novembro de 2007, a Portaria MCT nº 262, de 2 de maio de 2011, e a
Portaria MCTI nº 1.295, de 16 de dezembro de 2013. A Portaria entra
em vigor em 3 de janeiro de 2022.
RESOLUÇÃO CDSA/MAPA Nº 1, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021Planejamento
Institui o GT com o objetivo de acompanhar a tramitação de iniciativas
legislativas em curso para estruturação de um mercado doméstico de
carbono e propor alternativas para a operacionalização do referido
mercado no que diz respeito ao setor agropecuário. O Grupo de
Trabalho terá duração de 60 dias, prorrogável uma única vez por 30
dias. Entre as competências do GT estão realizar avaliação das
iniciativas legislativas em curso para estruturação de um mercado
doméstico de carbono e identificar os pontos de interesse do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e realizar gestões junto aos
parlamentares a fim de garantir que eventual projeto aprovado
contemple os interesses do setor agropecuário.
RESOLUÇÃO CDSA/MAPA Nº 2, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
-Planejamento
Institui o GT com o objetivo de estruturar as políticas e iniciativas de
responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento no tocante à agenda do fomento e da economia florestal,
da conservação e recuperação ambiental e do uso sustentável da
biodiversidade tendo em vista as metas estipuladas pela Convenção de
Combate à Mudança do Clima, pela Convenção de Diversidade
Biológica, entre outros tratados internacionais. Compete ao Grupo
garantir que as ações em curso proporcionem o atingimento dos
objetivos presentes nos acordos assinados pelo país. O Grupo de
Trabalho terá duração de 60 dias, prorrogável uma única vez por 30
dias.
RESOLUÇÃO CDSA/MAPA Nº 3, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2023Planejamento
Institui o GT com o objetivo de avaliar cenários, tecnologias disponíveis
e propor estratégias no âmbito das políticas públicas coordenadas pelo
MAPA para a redução de emissões de metano na agropecuária brasileira
que não comprometam o desenvolvimento sustentável das cadeias
produtivas agropecuárias. Compete ao Grupo propor estratégias de ação
nacional, com base nas ações, iniciativas, tecnologias e estratégias
identificadas para promover a mitigação de metano pela agropecuária.
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O Grupo de Trabalho terá duração de 60 dias, prorrogável uma única
vez por 30 dias.
RESOLUÇÃO CDSA/MAPA Nº 4, DE 23 DE DEZEMBRO DE
2024-Planejamento
Institui o GT com o objetivo de avaliar cenários e propor mecanismos
para reconhecimento de produção oriunda de propriedades livres de
desmatamento ilegal no âmbito das políticas públicas coordenadas pelo
MAPA. Compete ao GT propor indicadores para o MAPA monitorar a
situação de propriedades livres de desmatamento ilegal, que deverão
estar alinhados aos ODS 2.4, 8.5, 8.7, 12.6 e 13.2 e relacionados às
principais iniciativas vigentes.

Tema: Mineração
RESOLUÇÃO ANM Nº 85, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 –
Regulação
Dispõe sobre procedimentos para o aproveitamento de rejeitos e
estéreis, estabelecendo que os rejeitos e os estéreis fazem parte da mina
onde foram gerados, mesmo quando dispostos fora da área titulada,
ainda que a lavra esteja suspensa. O aproveitamento dos rejeitos e dos
estéreis independe da obtenção de nova outorga mineral, quando
vinculados à mina onde foram gerados e exercidos pelo titular do direito
minerário em vigor. O aproveitamento dos rejeitos e estéreis que
estiverem dispostos em área livre ou oneradas por terceiros só poderá
ser iniciado após outorga de um título autorizativo de lavra. Esta
Resolução entra em vigor no dia 3 de janeiro de 2022.
ATO Nº 267, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021- Recuo
Cancela os atos que davam assentimento prévio para mineração de ouro
em São Gabriel da Cachoeira/AM. Após a manifestação da ANM,
FUNAI e do ICMBio, o Conselho de Defesa Nacional suspendeu os sete
atos publicados em 2021.

Tema: Águas
PORTARIA MAPA Nº 359, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021 –
Regulação
Institui, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA – e de caráter consultivo, a Rede Nacional de
Pesquisa e Monitoramento Ambiental da Aquicultura em Águas da
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União – Rede. A Rede será composta por representantes dos seguintes
órgãos: (i) Secretaria de Aquicultura e Pesca – SAP/MAPA; e (ii)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Dentre as
competências, destacam-se a da Rede subsidiar a SAP/MAPA com
informações técnicas e científicas para auxiliar o planejamento,
ordenamento e monitoramento da aquicultura em águas da União, bem
como de elaborar estudos sobre os possíveis impactos ambientais da
aquicultura em águas da União e o estabelecimento de indicadores
adequados ao monitoramento desses impactos. Já quanto à Embrapa,
destacam-se as competências de proporcionar à SAP/MAPA acesso e
condições para o acompanhamento e fiscalização das atividades
executadas e de incentivar pesquisas científicas, a nível nacional e
regional, com uma abordagem integrada e estratégica para maior
eficácia e efetividade do monitoramento ambiental da aquicultura. A
portaria entra em vigor em 3 de janeiro de 2022. Em 2020, foi
publicado o DECRETO Nº 10.576, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020,
que dispõe sobre a cessão de uso de espaços físicos em corpos d’água de
domínio da União para a prática da aquicultura. Sobre o tema, acessem
o material exclusivo e a publicação Pesca por Inteiro, ambos elaborados
pela POLÍTICA POR INTEIRO.

Tema: Indígena
PORTARIA MJSP Nº 506, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 –
Resposta
Autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à
Fundação Nacional do Índio – Funai, na Terra Indígena Sararé, no
Estado de Mato Grosso, de 6 de dezembro 2021 a 26 de abril de 2022.
PORTARIA MJSP Nº 534, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2021 – Resposta
Autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança Pública – FNSP em
apoio à Polícia Federal, na Terra Indígena Serrinha, no 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, por 30 dias.
PORTARIA MJSP Nº 535, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021 – Resposta
Autoriza a prorrogação do emprego da FNSP em apoio à FUNAI, na
Terra Indígena Kawahiva do Rio Pardo, em Mato Grosso, de 12 de
dezembro de 2021 a 9 de fevereiro de 2022.
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PORTARIA FUNAI Nº 440, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021 –
Resposta
Prorroga pelo período de seis meses o prazo estabelecido no art. 1º da
Portaria nº 1549, de 5 de dezembro de 2018, a contar do seu termo final
de vigência, estabelecendo a restrição de ingresso, locomoção e
permanência de pessoas estranhas aos quadros da FUNAI, na área de
40.095 hectares e perímetro aproximado de 192 quilômetros, da Terra
Indígena Pirititi, no município de Rorainópolis, em Roraima, com o
objetivo de dar continuidade aos trabalhos de localização,
monitoramento e proteção territorial e física do povo indígena Pirititi.

Tema: Biodiversidade
PORTARIA Nº 3.122, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 – Desregulação
Submete à Consulta Pública, pelo prazo de 30 dias a contar da data de
publicação desta Portaria (13/12), a proposta de Instrução Normativa
para regulamentar o comércio exterior de peixes vivos de águas
marinhas, continentais e estuarinas para fins ornamentais e de
aquariofilia.
LEI Nº 14.285, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021 - Legislação
Altera o Código Florestal, a Lei de solos urbanos e a Lei de regularização
fundiária em áreas da União. Estabelece que a competência sobre as
larguras das faixas de Área Preservação Permanente (limites das áreas
de preservação permanente marginais de qualquer curso d'água natural
em área urbana) passa a ser dos municípios, de acordo com plano
diretor. Devem ser garantidas a não ocupação de áreas com risco de
desastres e a observância das diretrizes do plano de recursos hídricos,
do plano de bacia, do plano de drenagem ou do plano de saneamento
básico, se houver, e a previsão de que as atividades ou os
empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação
permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de
interesse social ou de baixo impacto ambiental. Altera o conceito de
área urbana consolidada, redefinindo os critérios. (leia mais sobre a
tramitação na seção 2.Legislativo)
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 –
Regulação
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Estabelece os procedimentos para a avaliação do risco de extinção das
espécies da flora brasileira e regulamenta a disponibilização, o acesso e
o uso dos dados e informações utilizados no processo. Estabelece as
diretrizes a serem consideradas, sendo a avaliação do risco de extinção
das espécies da flora brasileira um diagnóstico técnico-científico que
organiza informações sobre espécies, identifica e localiza as principais
ameaças à sua conservação, e avalia seu risco de extinção, o que
subsidia a: (i) atualização da Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora
Brasileira Ameaçadas de Extinção; e (ii) elaboração de Planos de Ação
Nacionais para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção –
PAN. Será coordenado pelo Centro Nacional de Conservação da Flora –
CNCFlora, coordenadoria hierarquicamente vinculada à Diretoria de
Pesquisas do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
– JBRJ.
PORTARIA MMA Nº 561, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 –
Regulação
Institui a lista de espécies nativas ameaçadas de extinção constante no
Anexo à norma, como incentivo ao uso em métodos de recomposição de
vegetação nativa em áreas degradadas ou alteradas, sendo as espécies
classificadas nas categorias Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo
(EN) e Vulnerável (VU). O uso das espécies constantes na Lista para fins
de recomposição da vegetação em áreas degradadas ou alteradas e em
plantios não dispensa a licença ou autorização das atividades pelo órgão
ambiental competente.

Tema: Meio Ambiente
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 503, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 –
Regulação
Estabelece critérios e procedimentos para o reúso em sistemas de
fertirrigação de efluentes provenientes de indústrias de alimentos,
bebidas, laticínios, frigoríficos e graxarias, não se aplicando para (i)
efluentes de curtumes e de indústrias produtoras de etanol, açúcar e
cachaça; e (ii) fertilizantes utilizados para fertirrigação credenciados
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O reúso de
efluentes em sistemas de fertirrigação será realizado mediante
autorização emitida pelo órgão ambiental competente, devendo o titular
da autorização apresentar o projeto agronômico com a respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). A caracterização do
efluente para reúso em sistemas de fertirrigação deve ser realizada antes
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da primeira aplicação e, após, anualmente, considerando-se estabilizado
caso atenda aos parâmetros e valores máximos estabelecidos na norma.
Fica permitida a aplicação do efluente estabilizado em sistema de
fertirrigação em áreas degradadas e em áreas legalmente protegidas,
salvo (i) Unidades de Conservação de Proteção Integral; (ii) Áreas de
Preservação Permanente – APP de recursos hídricos ; (iii) em distância
inferior a 100 metros de conjunto de residências e logradouros em área
urbana, podendo este limite, a critério do órgão ambiental, ser ampliado
quando as condições ambientais, incluindo as climáticas, usos do solo
no entorno e formas de aplicação exigirem ou justificarem visando
garantir que não ocorram incômodos à vizinhança, como odores. A
Resolução entra em vigor em 23 de dezembro de 2021 e aparentemente
(e apesar de não estar referenciado na norma) se trata da
regulamentação prevista na Resolução CNRH nº 121, de 16 de
dezembro de 2010. Os sistemas de fertirrigação em operação têm o
prazo de 1 ano para adequação à norma. O MPF se manifestou contra a
aprovação justificando que uso de efluentes não devidamente tratados
para fertirrigação pode acumular elementos nocivos no solo
agricultável, águas superficiais e subterrâneas, sedimentos e alimentos,
tornando-se um perigo latente ao meio ambiente, aos agentes dessa
cadeia produtiva, aos trabalhadores rurais e à saúde pública.
RESOLUÇÃO CVM Nº 59, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021 Desregulação
Altera a Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e a
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009. A variável ASG foi
inserida no Anexo 24 da Instrução Normativa CVM 480/2009, que
estabelece regras sobre o registro de emissores de valores mobiliários
admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores
mobiliários. Na norma, o emissor deve apresentar diversos documentos
periodicamente à CVM, dentre eles o que se chama de formulário de
referência (que deverá ser atualizado anualmente em até cinco meses
contados da data de encerramento do exercício social). Os emissores
que estão em recuperação judicial estão dispensados dessa entrega.
Destaca-se como informação acerca da remuneração do conselho de
administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho
fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco,
financeiro e de remuneração, abordando, quanto à composição da
remuneração, os principais indicadores de desempenho nele levados em
consideração, inclusive, se for o caso, indicadores ligados a questões
ASG.
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Tema: Quilombolas
INSTRUÇÃO NORMATIVA INCRA Nº 111, DE 22 DE DEZEMBRO DE
2021 - Regulação
Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo
Incra quando instado a se manifestar em processos de licenciamento
ambiental federal, estadual e municipal, de obras, atividades ou
empreendimentos causadores de impactos socioambientais, econômicos
ou culturais a terras quilombolas. A manifestação do Incra ocorrerá nos
processos de licenciamento ambiental de atividades ou
empreendimentos: (i) localizados nas terras quilombolas a que se refere
o inciso XIII do art. 2º da Portaria Interministerial nº
60/MMA/MJ/MC/MS, de 24 de março de 2015; e (ii) que possam
ocasionar impacto socioambiental, econômico e cultural direto, nas
terras quilombolas. Os processos iniciados durante a vigência da
Instrução Normativa nº 01, de 31 de outubro de 2018, da Fundação
Cultural Palmares - FCP, terão sua fase corrente concluída, aplicando-se
à próxima etapa as regras estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Identificada terra quilombola na Área de Influência Direta - AID de
empreendimento, o Incra, sob orientação do órgão licenciador,
estabelecerá contato com os integrantes da comunidade a fim de
organizar as oitivas.

Tema: Terras
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021 Regulação
Regulamenta, em âmbito nacional, os procedimentos administrativos
para a anuência do uso de áreas em projetos de assentamento do Incra
por atividades ou empreendimentos minerários, de energia e de
infraestrutura, que influenciam o desenvolvimento das atividades
típicas do Programa Nacional de Reforma Agrária - PNRA. As
disposições desta Instrução Normativa não serão aplicadas se
observadas, concomitantemente, a impossibilidade de coexistência do
empreendimento ou atividade com o projeto de assentamento e a
inexistência de alternativa locacional para o empreendimento
pretendido. O empreendedor deverá requerer a anuência para o uso da
área na unidade regional do Incra responsável pelo projeto de
assentamento. A concessão de uso de área acima de 2.500 ha dependerá
de prévia aprovação do Congresso Nacional. Os empreendimentos ou
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atividades devem respeitar as práticas para preservação ambiental e o
uso sustentável das áreas anuídas, bem como as obrigações assumidas
no bojo do licenciamento ambiental, quando houver, observando o
caráter social, cultural e o desenvolvimento econômico regional e os
direitos dos assentados do PNRA. O Incra somente permitirá a
instalação do empreendimento ou da atividade, de acordo com as
especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados
pelo órgão regulador competente, incluindo as medidas de controle
ambiental e de gestão de recursos naturais e exigências dos demais
órgãos públicos federais, estaduais, municipais ou distritais. Quando o
interessado necessitar de autorização para conferir mero impulso ao
empreendimento ou atividade junto ao Poder Público e que não
implique em análise de mérito sobre o uso da área do projeto de
assentamento, a autorização poderá ser concedida pela autoridade
competente, baseada em documentação mínima necessária. A
disponibilização da área para fins de instalação do empreendimento ou
atividade somente ocorrerá após o cumprimento das medidas
antecipatórias estabelecidas no instrumento firmado entre o
empreendedor e o Incra.
PORTARIA Nº 2.197, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021 - Resposta
Determina em caráter de prioridade e urgência, a adoção de
providências administrativas relacionadas a barragens localizadas em
áreas sob gestão do Incra. A Diretoria de Desenvolvimento e
Consolidação de Projetos de Assentamento ficará responsável pelo
acompanhamento e supervisão das atividades a serem realizadas pelas
Superintendências Regionais. As barragens foram consideradas
empreendimentos que precisam de anuência de uso pela Instrução
Normativa nº 112, de 22 de dezembro de 2021. Além disso, o MPF
ingressou com ação para apurar a classificação e regulamentação do
risco ambiental das barragens nos assentamentos da reforma agrária.
Tema: Pesca
PORTARIA SAP/MAPA Nº 516, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 Flexibilização
Fica estabelecida a Licença Temporária da Atividade Pesqueira, na
categoria de pescador profissional artesanal, até 31 de dezembro de
2022, ou até que seja finalizado o Cadastramento Nacional no Registro
Geral da Atividade Pesqueira dos pescadores profissionais, conforme
prazos previstos na Portaria nº 270, de 29 de junho de 2021 da
Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura e Pesca.
Revoga a PORTARIA SAP/MAPA Nº 273, DE 1º DE JULHO DE 2021.
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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 em dezembro 8
propostas legislativas relevantes, sendo 4 Projetos de Lei (PL), 2
Requerimentos (RIC) e 2 Projeto de Decreto Legislativo (PDL).

2.1 Propostas apresentadas
Destacamos as seguintes propostas captadas em dezembro/2021:
● Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 1110/2021, de autoria da
deputada Joenia Wapichana (REDE/RR), que visa a sustar os
efeitos dos Atos de Assentimentos Prévios números 042/2021,
086/2021, 108/2021, 111/2021, 115/2021, 121/2021, 125/2021,
133/2021, 147/2021, 153/2021, 164/2021, 165/2021, 206/2021,
211/2021 e 215/2021 do Conselho de Defesa Nacional da
Presidência da República.
● Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 1109/2021, de autoria do
deputado Leo de Brito (PT/AC), que visa a sustar os efeitos dos
atos autorizativos outorgados para dar assentimento prévio para
pesquisar minérios de ouro, emitidas pelo ministro do Gabinete
de Segurança Institucional – GSI, general Augusto Heleno.
● Projeto de Lei (PL) 4436/2021, de autoria dos deputados Helder
Salomão (PT/ES), Patrus Ananias (PT/MG), Vivi Reis
(PSOL/PA), Paulo Teixeira (PT/SP), Talíria Petrone (PSOL/RJ),
visa alterar a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para dispor
sobre o registro de agrotóxicos e afins.
● Projeto de Lei (PL) 4.450/2021, de autoria dos deputados
Rodrigo Agostinho (PSB/SP), Túlio Gadêlha (PDT/PE), Joenia
Wapichana (REDE/RR), Nilto Tatto (PT/SP), Jandira Feghali
(PCdoB/RJ), Alessandro Molon (PSB/RJ), Marcelo Freixo
(PSB/RJ), Tabata Amaral (PSB/SP), Áurea Carolina (PSOL/MG),
David Miranda (PSOL/RJ), que dispõe sobre a vedação de
registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) de imóveis rurais
em áreas protegidas e em florestas públicas não destinadas, da
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suspensão de validade do CAR em imóveis com desmatamento
ilegal e do embargo automático remoto obrigatório no caso de
desmatamento ilegal em imóveis rurais e dá outras providências.
Está sendo chamado de PL do Sinal Vermelho para o
Desmatamento Ilegal.
● Projeto de Lei (PL) 4.453/2021, de autoria do deputado Nereu
Crispim (PSL/RS), visa a instituir o Programa Nacional de
Conversação da Natureza em Áreas Urbanas, com a finalidade de
conservação de áreas de preservação de vegetação nativa ou
replantação de acordo com plano de manejo do bioma em que
está inserido, e autoriza deduzir do imposto sobre a renda devido
pelas pessoas físicas e jurídicas parcela dos gastos efetivos com o
referido programa; e altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995.
● Projeto de Lei (PL) 4.464/2021, de autoria do senador
Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE), visa a alterar a Lei nº
12.431, de 24 de junho de 2011, para consolidar o incentivo à
emissão de debêntures destinadas a projetos de investimento em
desenvolvimento sustentável (debêntures verdes).
● Requerimento de Informação (RIC) 1.457/2021, de autoria do
deputado José Ricardo (PT/AM), solicita ao ministro do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general
Augusto Heleno, o envio de cópia integral do processo e do
conjunto dos atos normativos em que resultaram na autorização
para exploração de ouro em reservas da Amazônia.
● Requerimento de Informação (RIC) 1.455/2021, de autoria do
deputado Nilto Tatto (PT/SP), solicita informações à ministra da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre processos, no Incra,
de interesse da empresa Belo Sun Mineração LTDA, e sobre a
situação de projetos de assentamentos no estado do Pará.

2.2 Aprovações
● Projeto de Lei (PL) 5085/2020, de autoria do deputado Nilto
Tatto (PT/SP), que visa a alterar a Lei nº 12.787, de 11 de janeiro
de 2013, para dispor sobre o licenciamento de empreendimentos
de irrigação, foi aprovado na Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos
Deputados. Tramitará em caráter conclusivo, sendo analisado
pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável, bem como de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJ).
● Projeto de Lei (PL) 5518/2020, de autoria dos deputados
Rodrigo Agostinho (PSB/SP), Zé Vitor (PL/MG), Aline Gurgel
(REPUBLIC/AP), Zé Silva (SOLIDARI/MG), Bosco Saraiva
(SOLIDARI/AM), Enrico Misasi (PV/SP), Joaquim Passarinho
(PSD/PA), Átila Lins (PP/AM), Sidney Leite (PSD/AM), que visa
a alterar a Lei n.º 11.284, de 2 de março de 2006, para conferir
maior celeridade ao processo licitatório, flexibilidade aos
contratos e atratividade ao modelo de negócio das concessões
florestais, foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados,
tramitando em caráter conclusivo e sendo analisado, agora, pelas
comissões de Finanças e Tributação, bem como de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJ).
● Projeto de Lei (PL) 2510/2019, de autoria do deputado Rogério
Peninha Mendonça (MDB/SC), que visa a alterar a Lei nº 12.651,
de 25 maio de 2012, para dispor sobre as áreas de proteção
permanente no perímetro urbano e nas regiões metropolitanas,
foi aprovado na Câmara dos Deputados, indo à sanção
presidencial.
● Projeto de Lei de Conversão (PLV) 27/2021, que visa a converter
em lei a Medida Provisória 1063/2021, que altera a Lei nº 9.478,
de 6 de agosto de 1997, e a Lei nº 9.718, de 27 de novembro de
1998, para dispor sobre as operações de compra e venda de
álcool, a comercialização de combustíveis por revendedor
varejista e a incidência das contribuições para o Programa de
Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) nas referidas
operações, foi aprovado no Senado Federal, seguindo para a
sanção presidencial.
● Relatório Setorial do Meio Ambiente (PLN 19/2021), de autoria
do deputado Beto Faro (PT/PA), relativo à programação das
unidades orçamentárias da Área Temática XII – Meio Ambiente,
foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos
Deputados.
● Projeto de Lei do Senado (PLS) 93/2018, de autoria da senadora
Rose de Freitas (MDB/ES), que visa a alterar a Lei nº 12.305, de
2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
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Sólidos, para determinar que os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes de produtos industrializados sejam
obrigados a estabelecer sistemas de logística reversa e reciclagem
no prazo de cinco anos, foi aprovada na Comissão de Meio
Ambiente (CMA) do Senado Federal.
● Projeto de Lei (PL) 3.754/2021, de autoria do senador José Serra
(PSDB/SP), que dispõe sobre a organização do transporte
ferroviário, o uso da infraestrutura ferroviária, os tipos de
outorga para a exploração indireta de ferrovias em território
nacional, as operações urbanísticas a elas associadas e dá outras
providências, foi aprovado na Câmara dos Deputados.
● Projeto de Lei (PL) 5.829/2019, de autoria do deputado Silas
Câmara (REPUBLIC/AM), e que visa a instituir o marco legal da
microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de
Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de
Energia Renovável Social (PERS); altera as Leis nºs 10.848, de 15
de março de 2004, e 9.427, de 26 de dezembro de 1996; e dá
outras providências, foi aprovado no Senado Federal e na
Câmara dos Deputados.

2.3 Movimentações relevantes
Freio pré-recesso: A mobilização contra os projetos de lei da
regularização fundiária (PLs 2633/2020 e 510/2021, chamados de PL
da Grilagem) e do licenciamento ambiental foi bem sucedida para
impedir a conclusão da tramitação das propostas em 2021. As
comissões de Meio Ambiente (CMA) e de Agricultura (CRA) do Senado
não finalizaram as análises das matérias, pontos importantes da agenda
prioritária do Planalto, como estava previsto. Porém, tão logo o
Congresso volte do recesso, elas devem estar na pauta de apreciação.
Mineração: está em trâmite na Câmara dos Deputados, no âmbito do
chamado GT Minera, uma proposta de revisão do Código de Mineração
(Decreto-lei 227/67). Proposta polêmica, estava prevista a votação do
texto substitutivo da deputada Greyce Elias (Avante/MG). Contudo, por
falta de consenso entre os parlamentares houve a retirada de pauta.
APPs urbanas: após aprovação na Câmara, seguiu para a sanção o
Projeto de Lei 2510/2019, que abre caminho para o desmatamento em
margens de rios em áreas urbanas. A Lei 14.285 foi promulgada com
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dois vetos no Artigo 4 (conforme descrito na seção 1.Executivo) ,
referentes à dispensa de obrigatoriedade da faixa de preservação para
cada trecho de margem, desde que construídas até 28 de abril de 2021
com exigência de compensação ambiental. A lei deve acabar
questionada no Supremo Tribunal Federal (STF) por conflitar com
legislação existente como a Lei da Mata Atlântica.
Araucária: Projeto de Lei (PL) 5967/2019, de autoria do deputado
Aroldo Martins (REPUBLIC/PR), que originalmente versava sobre a
exploração econômica da Araucaria Angustifolia, foi alterado
consideravelmente pelos pareceres e substitutivos da deputada Aline
Sleutjes (PSL/PR) e passou à seguinte ementa: “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 PL recebeu novo parecer no presente mês (PRL
2 CAPADR => PL 5967/2019).
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3. Retrospectiva
Governo que responde, governo que esconde: mais um ano de políticas de clima
reativas, pouco propositivas e nada transparentes
O Governo Federal dá continuidade a uma política reativa, com pouca implementação de iniciativas
que possam levar o país à vanguarda das ações climáticas. A mudança no comando do Ministério do
Meio Ambiente não significou uma guinada política ambiental e climática brasileira. O desmonte
ambiental em curso desde 2019 seguiu, apenas de maneira mais discreta. No Legislativo, a base aliada
se empenhou em aprovar as pautas da agenda prioritária do Planalto, como licenciamento ambiental,
regularização fundiária e desestatizações. A mobilização da sociedade civil retardou parte dessas
matérias. E muitas questões também foram parar no Judiciário, que trouxe algumas vitórias
relevantes para a preservação dos ecossistemas e a mitigação das mudanças climáticas.
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Retrospectiva 2019-2021
Total de atos do Executivo captados anualmente pelo Monitor de Atos Públicos
desde o início do monitoramento

Atos por Tema e Classificação
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4. Comentários &
conjuntura
Crises / retrocessos / polêmicas
Falta de transparência: Um estudo da Achados e Pedidos - iniciativa
da agência de dados Fiquem Sabendo, da Associação Brasileira de
Jornalismo Investigativo (Abraji), aponta que 47% das informações
sobre monitoramento das ações do MMA tem algum grau de
incompletude e/ou encontram-se indisponíveis, destacando-se o pior
desempenho em relação a políticas e programas ambientais para a
Amazônia, especialmente o Programa Áreas Protegidas da Amazônia –
o Programa ARPA.
Interferência na administração pública: O presidente Jair
Bolsonaro declarou, em evento da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp), que havia demitido diretores do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) após uma suposta
interdição a obra de Luciano Hang, empresário dono da rede Havan.
Segundo Bolsonaro, as suas nomeações visam a “não dar dor de
cabeça”. Como consequência, o Ministério Público Federal (MPF) pediu
o afastamento da presidente do Iphan, que foi deferido liminarmente
pela Justiça mas suspenso em seguida. E o senador Randolfe Rodrigues
(REDE/AP) apresentou ao STF notícia-crime contra Bolsonaro por
prevaricação e advocacia administrativa.
Servidores sob ataque: Funcionários da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento de Rondônia (SEDAM) foram alvo de emboscada de
invasores quando realizavam ronda (com presença da Polícia Militar
Ambiental) no entorno do Parque Estadual Guajará-Mirim, noticiou
((o))eco.
Povos indígenas e comunidades tradicionais: Circulou nas redes
sociais o que seria a pauta da 11ª Reunião Ordinária do Conselho
Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT). Nela,
constava a votação para a composição de uma Câmara Técnica visando
ao reconhecimento dos “Povos Garimpeiro e Pecuarista como PCTs”.
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Houve reações, incluindo uma nota de esclarecimento da sociedade
civil do próprio CNPCT. Dessa forma, foi criado um Grupo de Trabalho
com o objetivo considerar uma oitiva dos Povos e Comunidades
tradicionais, pesquisadores, antropólogos e instituições afins na
construção dos critérios para a determinação do que se enquadra como
PCTs. Essa polêmica ocorreu em um momento em que o garimpo ilegal
no Rio Madeira – alvo de ações de fiscalização após as imagens
alarmantes das balsas serem amplamente divulgadas – recebia o apoio
de prefeitos de municípios da região, sob o argumento de que o garimpo
deveria ser considerado “extrativismo mineral familiar”.
Julgamento do marco temporal agendado: O julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 1017365, que analisa a aplicação da tese do
marco temporal à demarcação de terras indígenas, está agendado para
junho/2022 no Supremo Tribunal Federal (STF).

Mineração na Cabeça do Cachorro: Reportagem da Folha mostrou
que o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), autorizou,
de forma inédita, sete projetos de exploração de ouro em região
amazônica isolada próxima a povos indígenas e na faixa de fronteira
(em São Gabriel da Cachoeira, no extremo noroeste do Amazonas, em
área conhecida como Cabeça do Cachorro). Como consequência, a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados aprovou requerimento do deputado Elias Vaz (PSB/GO) de
convite a Augusto Heleno para prestar esclarecimentos. E houve
proposições legislativas para sustar os efeitos desses atos autorizativos
(listadas na seção 2.Legislativo). Em resposta à pressão e à
manifestação da ANM, ICMBIO e FUNAI, os sete atos que davam
assentimento prévio para mineração de ouro em São Gabriel da
Cachoeira e proximidades foram cassados (a norma que sustou tais
atos está na seção 1. Executivo, classificada como Resposta).
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Mineração em assentamentos: Segundo reportagem do Estadão,
foi firmado um contrato entre o Incra e a mineradora de ouro Belo Sun
para viabilização do Projeto Volta Grande, que fica próximo à
hidrelétrica de Belo Monte, impactando diretamente os assentamento
Ressaca e da gleba Ituna, nas quais vivem cerca de 600 famílias. O Incra
emitiu nota de esclarecimento, afirmando que “não é atribuição do
Incra a concessão de direitos minerários” e que “foi assinado Contrato
de Concessão de Uso (CCU) de 2.428 hectares à Belo Sun”, sendo que
“destes, 1.439 hectares sobrepostos ao assentamento Ressaca
(localizado nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio), que
tem aproximadamente 41 mil hectares no total”, e que “tampouco
haverá retirada de famílias”.
Restabelecida a proteção de restingas e manguezais: Foi
finalizado no Supremo Tribunal Federal (STF) o julgamento das
Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 747 e
749, que discutiam a constitucionalidade da Resolução CONAMA
500/2020 (que havia revogado as Resoluções CONAMA 284/2001, 302
e 303/2002), sendo unânime a decisão pela inconstitucionalidade da
norma, ou seja, pela restituição das regras vigentes anteriormente sobre
proteção do entorno de áreas de preservação de mangues e restingas e
do licenciamento ambiental de empreendimentos de irrigação. A ADPF
748, que tem objeto semelhante às ADPFs 747 e 749, teve seu
julgamento suspenso por pedido de vistas do ministro Dias Toffoli,
sendo que o placar está de cinco a zero a favor da inconstitucionalidade
da CONAMA 500/2020.
Em seu voto conclusivo, a ministra Rosa Weber afirmou: “O Estado
brasileiro tem o dever de manter política pública eficiente e efetiva de
defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem como de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais”.
Confira o post da POLÍTICA POR INTEIRO sobre o assunto.
Desastres: Muitas das declarações de situações de emergência do mês
se referem a municípios do sul da Bahia, onde fortes chuvas afetaram
mais de 220 mil pessoas, deixando mais de 260 feridas e ao menos
6.371 desabrigadas e 15.199 desalojadas, segundo a Superintendência de
Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec). Após as chuvas,
alguns municípios atingidos pelas enchentes, como Itabuna, enfrentam
um surto de gripe.
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Agrotóxicos: No último dia do mês de dezembro foi publicado o 6º ato
do ano de divulgação dos registros de agrotóxicos, com 51 autorizações .
Só neste ano foram liberados 372 novos agrotóxicos.

Políticas em marcha
Comissão de Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio: A
criação dos quatro grupos de trabalho, por meio das resoluções
descritas na seção 1.Executivo, indicam que o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento/MAPA está disposto a assumir o
protagonismo nos compromissos assumidos pelo Brasil na COP26,
traçando a estratégia de ação da perspectiva do agronegócio.
Floresta+: Foi realizado seminário (privado) no qual o MMA e o
PNUD apresentaram os resultados do “refinamento” do
Floresta+Amazônia. Segundo informações apresentadas no evento, o
Floresta+Amazônia está finalizando a sua etapa inicial, tendo mais
quatro anos para desenvolvimento e implementação. Foram
apresentadas a “Modalidade Conservação” (incentivo a pequenos
agricultores pela conservação de áreas de vegetação nativa que excedam
o mínimo legal), a “Modalidade Recuperação” (incentivo a produtores
rurais na Amazônia Legal para recuperação de APP) e a “Modalidade
Inovação” (desenvolvimento de soluções e empreendimentos para
mercado de serviços ambientais e conservação). Os recursos do
Floresta+Amazônia advêm do Fundo Verde para o Clima.
Espécies Ameaçadas/CONABIO: Permanece a falta de informações
e transparência acerca dos trabalhos e andamentos da Comissão
Nacional da Biodiversidade (CONABIO). Desde a divulgação da pauta
da 66a reunião, realizada em junho/2021, onde constava a proposição
da nova lista de espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção,
nenhum outro documento veio a público, nem agendas nem atas.
Sabe-se que já foram realizadas duas outras reuniões, a 67a (em 18 de
agosto/21) e a 68a (08/12/21), nas quais as instituições como a CNI e
Embrapa questionaram a lista de espécies da flora ameaçada de
extinção (elaborada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro) e a CNI e a
Secretaria de Pesca - SAP/MAPA questionaram a lista de espécies da
fauna ameaçada de extinção (elaborada pelo ICMBio). Confira o post da
POLÍTICA POR INTEIRO sobre a importância da CONABIO.
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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.

Em pausa
Judiciário: No STF, importantes ações judiciais relativas às pautas
socioambiental e climática permanecem pendentes de julgamento,
estando paradas há meses, como:
● 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.
● ADO 59 - omissão da União quanto à adoção de providência
objetivando a suspensão da paralisação do “Fundo Amazônia”.
○ Aguardando julgamento.
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 oito 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. Em live realizada em
dezembro, o presidente do ICMBio, Marcos Simanovic, afirmou:
“Temos o que se consolidou agora, a adoção da ARIE da Javari Buriti
feita pela Coca Cola. Nós já temos a assinatura desse processo de
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adoção”. Contudo, não consta no site do ICMBio referente ao Adote um
Parque qualquer termo de adoção firmado. Conforme edital, a adoção
teoricamente deveria ter sido formalizada em até 20 dias úteis após a
divulgação do resultado final. No entanto, não se sabe se esse prazo foi
cumprido ou mesmo em quais termos foi realizada essa adoção pela
Coca-Cola. Além disso, não há qualquer informação quanto às demais
“adoções”, podendo-se inferir da fala do presidente do ICMBio que não
avançaram.

No radar
ESG: Com a Resolução 59/2021, que incluiu a pauta ESG nas
informações que as companhias listadas devem prestar, conforme já
abordado na seção 1.Executivo, as empresas abertas terão de adaptar
seus sistemas e suas rotinas para elaboração de seus formulários de
referência. A norma entra em vigor em 2023, com a data base do
exercício social encerrado em 2022. Portanto, na prática, as companhias
já devem se mexer para seguir a nova regra. Aspectos de caráter
ambiental, social e de governança corporativa (ASG; ESG na sigla em
inglês) foram incluídos, em formato "pratique-ou-explique". Isto é, não
há obrigação de cumprimento de requisitos, mas se pede que se
justifique por que determinada prática não é aplicada. Artigo do Capital
Reset dá um exemplo: a companhia responde se tem ou não inventário
de emissões. Caso não tenha, explica por que não.
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 dezembro, os temas destaque do nosso monitoramento
foram: Transporte, Amazônia, Indígena e Agricultura. Os tópicos mais
comentados estavam relacionados a:
-

A votação e aprovação na Câmara dos Deputados, do Marco
Legal das Ferrovias (PL 3754/2021), proposto pelo senador José
Serra (PSDB/SP).

-

O garimpo ilegal no rio Madeira e relatório do Grupo de Trabalho
do “novo Código de Mineração”.
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-

A autorização, pelo general Augusto Heleno, de projetos de
exploração de ouro em áreas intocadas da Amazônia.

-

A possibilidade de votação das proposições PL 6299/2002 (PL
do Veneno) que flexibiliza a liberação de agrotóxicos, PL
5544/2021 (PL da Caça), PL 3729/2004 (PL do Licenciamento)
e PL 2633/2020 (PL da Grilagem).

-

A aprovação no Senado da PL da BR do Mar.

No radar (agenda internacional)
Biden: Biden promete neutralidade do carbono do governo dos EUA
até 2050.
Exportações: Por conta da destruição da Floresta Amazônica, redes
europeias de supermercados e uma fabricante de alimentos disseram
que não vão mais comercializar carne bovina brasileira.
OCDE: Apesar de o governo não ter demonstrado publicamente
nenhum novo passo rumo a acessão do Brasil à OCDE, foi publicada a
intenção de mudanças no Ministério da Economia com o aceno de que
seu atual Secretário Especial da Receita Federal, José Tostes Neto, será
nomeado adido no posto do Brasil na OCDE, em Paris. O plano de
nomear quadros do ministério em cargos internacionais parece ser mais
uma vez tentar melhorar a imagem do Brasil no exterior mostrando o
que tem sido feito pela equipe econômica lá fora. Mais uma tentativa
para o ano de eleição, resta ver se vai dar certo.
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5. Tendências
No ano em que o Brasil enfrentou o pior momento da pandemia de
covid-19, a crise econômica se aprofundou. Emprego e renda se
tornaram, mais do que nunca, temas prioritários, juntamente com as
questões sanitárias. No país em que a fome se alastra e desumaniza,
trazer as pautas climáticas e ambientais requer discuti-las num contexto
amplo, enfatizando a urgência de uma transição verde com ganhos para
todos. O que o monitoramento da POLÍTICA POR INTEIRO mostrou
neste ano é que a continuidade de políticas reativas por parte do
governo distanciam o Brasil da vanguarda das ações climáticas.
2021 terminou com sinais positivos de postergação de temas
prioritários para a agenda do Planalto no Legislativo, em decorrência da
mobilização da sociedade civil, e decisões favoráveis no Supremo
Tribunal Federal pelo restabelecimento de normas de proteção
ambiental. Entretanto, o saldo geral foi de uma continuidade do
desmonte na esfera federal, com reflexos em outros níveis, das políticas
climática e ambiental.
A esperança é de que pautas sensíveis freadas no último mês no
Congresso, como os projetos de lei da regularização fundiária (PL da
Grilagem), do licenciamento ambiental, da mineração em terras
indígenas e da caça, acabem estagnadas com as articulações políticas
voltadas para as eleições de outubro. Porém, é difícil que a bancada
ambientalista consiga vencer em todas as frentes. Haverá uma
concentração de esforços para aprovações no primeiro semestre.
No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem agora, com André
Mendonça, dois ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. A
entrada do novo membro da Corte pode levar a pedidos de vistas,
alterando o andamento de processos com expectativa de definição ainda
em 2022. Espera-se que sejam concluídos julgamentos relevantes que
questionam políticas implementadas nos últimos três anos e também a
inércia do governo federal para ações em clima e meio ambiente. O
Plenário do STF deve avaliar, por exemplo, a mudança na composição
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do CONAMA (ADPF 623), sobre a qual foi emitida liminar pela
revogação das alterações – o que deve paralisar o colegiado neste ano.
Outra ação relevante – iniciada em 2016 – prevista para ser concluída
neste ano é a análise sobre a tese do Marco Temporal (Tema 1.031), cujo
julgamento está marcado para junho.
No Poder Executivo, a corrida eleitoral deve provocar mudanças
ministeriais com a necessidade de desincompatibilização até abril – seis
meses antes do pleito. Isto é, os ministros que se candidatarão em
outubro deverão deixar seus cargos. Outro fator a mexer nas cadeiras da
Esplanada são as negociações de cargos para que o Planalto fortaleça os
vínculos com o Centrão com vistas à (re)eleição. Aguardam-se trocas
para os Ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura, que podem
acelerar os desmontes das políticas de meio ambiente e clima.
Haverá em 2022 a 15ª Conferência das Partes (COP) da Convenção
sobre a Biodiversidade (CDB) das Nações Unidas, a COP 15, em
Kunming, na China, ainda sem data oficialmente prevista devido à
COVID. Internamente, há poucas perspectivas de avanços efetivos em
políticas de proteção à biodiversidade. A Comissão Nacional da
Biodiversidade (CONABio) mantém uma composição com pouca
participação da sociedade civil – reduzida em 2019 e – e opera quase
que secretamente, com agendas sem publicidade. Nesse contexto,
deverão ser revistas as listas de espécies da fauna e flora ameaçadas de
extinção, retirando-se das categorias de ameaçadas, espécies
consideradas pelos setores "produtivos" como importantes para o uso.
Além disso, com todos os sinais da continuidade de ofertas de blocos de
petróleo, inclusive em áreas marinhas sensíveis e do aumento do
desmatamento, fica cada vez mais distante qualquer tipo de alcance de
metas propostas durante a COP26 sobre a redução do desmatamento e
descarbonização.
Para reconquistar a confiança no cenário internacional, o Brasil precisa
emitir sinais claros de comprometimento com as metas climáticas,
demonstrando intenções de exercitar a boa diplomacia e de fortalecer a
democracia participativa, com pluralidade de opiniões, defesa de
direitos fundamentais e boas práticas.
Entretanto, em sentido oposto, o governo colocou em consulta pública,
em novembro de 2021, uma proposta de revisão da Política Nacional
sobre Mudança do Clima (PNMC) com drásticas mudanças
estabelecendo dispositivos mais gerais e sem vincular ambições ou
metas de forma expressa. Num cenário pós-COP26, é preciso que a
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nossa legislação avance e não que ela retroceda ou deixe uma herança
ruim para o próximo mandato do Governo Federal.
Em meio a esse cenário, além das articulações eleitorais, haverá sobre o
Planalto pressões de ordem orçamentária, sobretudo em relação às
reivindicações salariais do funcionalismo. Ao contemplar os policiais
federais (e também agentes comunitários de saúde), prevendo reajustes
para os órgãos de segurança pública (Polícias Federal e Rodoviária e
Departamento Penitenciário Nacional) no Orçamento de 2022, o
governo federal se indispôs com outras categorias. Em vários órgãos,
como a Receita Federal, o Banco Central e o IBAMA, servidores
iniciaram movimentos de entregas de cargos de chefia e sinalizaram
adesão ao que pode vir a ser a maior greve de servidores da história.
Está convocada uma paralisação para o dia 18 de janeiro. A forma como
esse movimento se dará poderá acelerar reformas nas Esplanada e
também articulações eleitorais. O Brasil irá às urnas somente em
outubro. A campanha eleitoral se inicia oficialmente apenas no segundo
semestre. Mas os palanques já estão armados e vitoriosos e derrotados
emergirão ou submergirão ao longo do ano.
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6. 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

