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Em setembro, o Monitor de Atos Públicos captou 53 atos 
relevantes às políticas ambiental e de mudança climática 
publicadas no Diário Oficial da União.

Poder Executivo federal
EM JANEIRO, O MONITOR DE ATOS PÚBLICOS CAPTOU 70 ATOS RELEVANTES ÀS 
POLÍTICAS AMBIENTAL E DE MUDANÇA CLIMÁTICA PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL

65
set/21 53

set/22

Últimos 12 
meses: 
66 atos 
em média 
por mês

EVOLUÇÃO MENSAL DOS ATOS



Mesmo com a desaceleração a partir de agosto, coincidente com o período de campanha eleitoral, o ano de 2022 
mantém, em atos acumulados até setembro, um valor acima dos anos anteriores. 

Desaceleração

43



ATOS DE SETEMBRO POR CLASSE

A classe mais frequente do mês segue sendo Resposta, 
na sequência, Planejamento e Regulação, com o 
mesmo número de normas captadas. 



● Resposta: Reconhecimento das declarações de 
emergência; Emprego da Força Nacional de 
Segurança Pública (FNSP) em Terras Indígenas e 
em apoio ao Governo do Estado do Amazonas e 
de Mato Grosso.

● Planejamento: Grupo de Trabalho para 
analisar e propor medidas relacionadas ao 
reconhecimento do ativo ambiental de vegetação 
nativa; Abertura de Consulta Pública sobre o 
Portal Único para Gestão do Uso de Áreas 
Offshore para Geração de Energia.

● Regulação: Procedimento Operacional Padrão para 
Levantamento de Informações de Dano Ambiental 
em Áreas Degradadas; Normas de exportação e 
importação de peixes com finalidade ornamental e 
de aquariofilia; Plano Nacional para Situações de 
Emergência Nuclear.

● Flexibilização: Altera o Decreto 9.406/2018 que 
regulamenta o Código de Mineração.

● Desregulação: Revoga condições para a retomada do 
empreendimento de Angra III pela Eletrobrás 
Termonuclear S.A. - Eletronuclear.

● Recuo: Torna sem efeito a Portaria que estabelecia 
normas, critérios e padrões para exportação e importação 
de peixes com finalidade ornamental e de aquariofilia; 
Estabelece que não serão promovidos  leilões de energia 
previstos.

Destaques nas classes mais frequentes do mês

Todas as normas do mês

Acesse o Monitor de 
Atos Públicos

https://www.politicaporinteiro.org/monitor-de-atos-publicos/
https://www.politicaporinteiro.org/monitor-de-atos-publicos/


ATOS DE SETEMBRO 
POR TEMA



EVOLUÇÃO DE ATOS POR TEMA

SET.
2022



Temas mais frequentes do mês: 

● Desastres

● Institucional

● Energia

● Indígena

Temas e classes



111 municípios foram reconhecidos em 
situação de emergência e calamidade pública 
em setembro. 

Destaque para os reconhecimentos por 
estiagem no Nordeste, tempestades no Sul e 
incêndios florestais no nordeste de Goiás, na 
Chapada dos Veadeiros. 

Desastres

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - 
POR TEMA

Acesse nosso Monitor 
de Desastres

https://www.metropoles.com/brasil/chapada-dos-veadeiros-esta-em-situacao-de-emergencia-por-causa-do-fogo
https://www.metropoles.com/brasil/chapada-dos-veadeiros-esta-em-situacao-de-emergencia-por-causa-do-fogo
https://www.politicaporinteiro.org/desastres/
https://www.politicaporinteiro.org/desastres/


As normas para lidar com a questão indígena têm se 
resumido a atos de Resposta, com o emprego da FNSP em 
apoio à Fundação Nacional do Índio (Funai). Neste mês, 
foram direcionados às Terras Indígenas: Sagarana, Igarapé 
Lage, Igarapé Ribeirão, Uru Eu Wau Wau, Rio Negro Ocaia 
e Kaxarari (RO); Koatinemo e Cachoeira Seca e Apyterewa 
(PA); Camicuã (AM); e Cacique Doble e Passo Grande do 
Rio Forquilha (RS). Essas medidas somente remediam, mas 
não solucionam os conflitos nesses territórios. Por exemplo, 
na TI Apyterewa, seguem os relatos de pressão na área por 
garimpo ilegal e invasões, com alta de desmatamento.

Indígenas

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - POR TEMA

PORTARIA MJSP Nº 156, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 
PORTARIA MJSP Nº 154, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022
PORTARIA MJSP Nº 176, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022
PORTARIA MJSP Nº 178, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 
PORTARIA MJSP Nº 179, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022
PORTARIA MJSP Nº 168, DE 1º DE SETEMBRO DE 2022  
– Resposta

 

Amazônia

Autoriza o emprego da FNSP em apoio ao Estado de Mato 
Grosso, nas ações de fiscalização ambiental do Corpo de 
Bombeiros Militar daquele Estado, em atividades e serviços 
imprescindíveis à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter 
episódico e planejado, até 30 de novembro de 2022.

PORTARIA MJSP Nº 184, DE 21 DE SETEMBRO DE 
2022 – Resposta

https://cultura.uol.com.br/cenarium/2022/08/12/200195_desmatamento-aumentou-mais-de-60-na-terra-indigena-apyterewa-no-para-a-mais-pressionada-da-amazonia.html
https://apiboficial.org/2022/08/16/apib-pede-retirada-de-invasores-da-ti-apyterewa-no-stf/
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mjsp-n-156-de-14-de-setembro-de-2022-429356758
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mjsp-n-154-de-14-de-setembro-de-2022-429364163
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mjsp-n-176-de-14-de-setembro-de-2022-429356918
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mjsp-n-178-de-14-de-setembro-de-2022-429354263
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mjsp-n-179-de-19-de-setembro-de-2022-430735875
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mjsp-n-168-de-1-de-setembro-de-2022-426606052
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mjsp-n-184-de-21-de-setembro-de-2022-431180925
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mjsp-n-184-de-21-de-setembro-de-2022-431180925


Autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança 
Pública em apoio ao Governo do Estado do Amazonas, na 
Operação Arpão I (Médio Solimões), em ações de combate 
ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes 
ambientais, na calha do Rio Negro e Solimões, no Estado 
do Amazonas, em atividades e serviços imprescindíveis à 
preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, 
por noventa dias.

Amazônia

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - POR TEMA

PORTARIA MJSP Nº 181, DE 19 DE SETEMBRO DE 
2022 – Resposta

Designa os membros titulares e suplentes do Grupo de 
Trabalho instituído no âmbito do Ministério do Meio 
Ambiente, com o objetivo de analisar e propor as 
estruturas de governança do Fundo Amazônia e seus 
objetivos como instrumento de financiamento das 
políticas públicas nacionais. Cabe ressaltar que o GT foi 
instituído em 25/07/2022, via PORTARIA MMA Nº 191, 
DE 22 DE JULHO DE 2022, sendo que somente agora, 
2 meses depois, foram designados membros. O GT tem 
prazo de 60 dias (renováveis por igual período) para 
concluir os trabalhos, a contar da primeira reunião 
realizada.

Amazônia
PORTARIA GM/MMA Nº 241, DE 15 DE SETEMBRO 
DE 2022 – Resposta

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mjsp-n-181-de-19-de-setembro-de-2022-430773253
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mjsp-n-181-de-19-de-setembro-de-2022-430773253
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-191-de-22-de-julho-de-2022-417459667
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-191-de-22-de-julho-de-2022-417459667
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-241-de-15-de-setembro-de-2022-430113740
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-241-de-15-de-setembro-de-2022-430113740


Altera o  Decreto Federal 9.406/2018, que regulamenta o 
Código de Mineração. Em fevereiro, já havia sido 
publicado o Decreto Federal 10.965/2022, mudando 
diversos dispositivos da norma de 2018, inserindo como 
penalidades pelo não cumprimento das obrigações 
decorrentes da autorização de pesquisa, da concessão de 
lavra, do licenciamento e da permissão de lavra 
garimpeira a multa diária; apreensão de minérios, bens e 
equipamentos; e suspensão temporária, total ou parcial, 
das atividades de mineração. A nova norma determina que 
algumas alterações, como a inserção dessas penalidades, 
não produzem mais efeitos, voltando a viger 
temporariamente as disposições de 2018. As penalidades 
só passarão a viger em 30 de novembro. Até lá, há 
somente advertência, multa e caducidade do título.

Mineração

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - POR TEMA

DECRETO Nº 11.197, DE 15 DE SETEMBRO DE 
2022 - Flexibilização

PORTARIA Nº 93, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022 - 
Resposta

Designar os servidores para a Força-Tarefa emergencial 
com duração de 180 dias, com objetivo de auxiliar o 
Centro Nacional do Processo Sancionador Ambiental 
(Cenpsa) nos processos de apuração de infrações 
ambientais em tramitação. Composta por 2 etapas, a 
iniciativa tem como foco o Plano de Priorização do 
Passivo. Existem hoje 18.647 processos pendentes de 
relatoria em primeira instância.

Institucional

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.197-de-15-de-setembro-de-2022-430015341
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.197-de-15-de-setembro-de-2022-430015341
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-93-de-15-de-setembro-de-2022-429746569


Institui Grupo de Trabalho, no Ministério do Meio 
Ambiente, para analisar e propor medidas relacionadas ao 
reconhecimento do ativo ambiental de vegetação nativa, 
previsto na Lei da Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais - PNPSA (14.119/2021), e 
considerando o Programa Nacional de Pagamentos por 
Serviços Ambientais Floresta+. Ativo ambiental pode 
decorrer de: I – redução ou remoção de emissões de gases 
de efeito estufa; II – manutenção ou aumento do estoque 
de carbono florestal; III – conservação e melhoria da 
biodiversidade, dos recursos hídricos, do solo e do clima; 
ou IV – outros benefícios ecossistêmicos, conforme a 
PNPSA. O GT terá 90 dias, podendo ser renovado por igual 
período, a contar da data da primeira reunião.

Mudança do Clima

PRINCIPAIS ATOS DO EXECUTIVO - POR TEMA

PORTARIA GM/MMA Nº 228, DE 5 DE SETEMBRO DE 
2022 – Planejamento

Institui o Procedimento Operacional Padrão (POP) para o 
Levantamento de Informações, pela Fiscalização, para a 
Caracterização do Dano Ambiental em Áreas Alteradas ou 
Degradadas por Processo de Supressão de Vegetação Nativa 
sem prévia Licença/Autorização ou em Desacordo com 
Licença/Autorização Válida. A norma traz, entre outros 
pontos, a definição de dano ambiental como sendo “toda 
lesão causada ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado decorrente da degradação de atributos 
ambientais por meio de atividades, ações e omissões 
antrópicas não autorizadas ou em desacordo com as 
autorizações vigentes”. Para fins da fiscalização, e caso o 
CAR da propriedade não esteja homologado, outros 
documentos deverão ser apresentados pelo autuado para 
demonstração da localização da Reserva Legal.

PORTARIA Nº 83, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 – 
Regulação

Meio Ambiente

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-228-de-5-de-setembro-de-2022-427272492
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-228-de-5-de-setembro-de-2022-427272492
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-83-de-13-de-setembro-de-2022-432620140


FOCO 
AMAZÔNIA
UM OLHAR ESPECIAL PARA AS 
POLÍTICAS CLIMÁTICAS DA AMAZÔNIA 
LEGAL 

FOTO: GUSTAVO FRAZÃO/SHUTTERSTOCK



DESTAQUES DE SETEMBRO - SUBNACIONAL 

AC | LEG
PL Nº 115 DE 2022

AGROPECUÁRIA

Institui o Polo de Produção da 
Agricultura Familiar, Agroecológica 
e Orgânica da Região Metropolitana 
De Manaus e dá outras providências.

Ac | EXE
RESOLUÇÃO CEMAF Nº 2

MEIO AMBIENTE
Define os procedimentos referentes 
ao licenciamento  ambiental  de  
atividades  potencialmente  
causadoras  ou  mitigadoras de 
impacto ambiental em que haja o uso 
alternativo  do  solo  em  para  
atividade  agropecuária,  plantio  
agrícola  e criações pecuárias.

AM | LEG
PLO Nº 421 DE 2022

AGROPECUÁRIA

Altera a Lei  3.938, de 25 de abril 
de 2022 que dispõe sobre a redução 
da base de cálculo do ICMS nas 
operações interestaduais com 
bovinos. 

AC | EXE
EXTRATO SEMAPI Nº 187

INSTITUCIONAL 

Estabelece a cooperação entre a 
SEMAPI/AC e a CI-BRASIL, na 
implementação das atividades do 
Projeto “Paisagens Sustentáveis da 
Amazônia-GEF Paisagens” (Amazon 
Sustainable Landscapes Project).

AC | EXE
LEI Nº 3.977

AGROPECUÁRIA

Altera  a  Lei  nº  3.938,  de  25  
de  abril  de  2022,  que  dispõe  
sobre  a  redução da base de 
cálculo do ICMS nas operações 
interestaduais com bovinos.

MT | EXE
PORTARIA Nº810/SEMA/MT

INSTITUCIONAL

Altera a Portaria nº 133, de 16 de 
fevereiro de 2017 que “Institui o 
Comitê Estadual da Reserva da 
Biosfera do Pantanal  de  Mato  
Grosso”.



Leia o Balanço mensal do 
Foco Amazônia na íntegra 

Clique aqui para 
acessar

DESTAQUES DE SETEMBRO - SUBNACIONAL 

https://www.politicaporinteiro.org/2022/10/07/balanco-10-setembro-perda-de-floresta-vence-1-turno/
https://www.politicaporinteiro.org/2022/10/07/balanco-10-setembro-perda-de-floresta-vence-1-turno/


PODER 
LEGISLATIVO 
FEDERAL
ANÁLISE DAS MOVIMENTAÇÕES E 
MONITORAMENTO DAS PROPOSTAS 
LEGISLATIVAS

FOTO: GUSTAVO LEIGHTON / UNSPLASH



Novos projetos

MOVIMENTAÇÕES LEGISLATIVAS

Projeto de Lei (PL) 
2511/2022

Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para estimular a 
recuperação de áreas degradadas, principalmente na Amazônia 
Legal, através do repasse de recursos financeiros.
Autor: Senador Jader Barbalho (MDB/BA)

Projeto de Lei (PL) 
2536/2022

Altera a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana para criar os 
conselhos deliberativos nacional, estaduais e municipais de 
Mobilidade Urbana.
Autor: Deputado Federal  Márcio Macêdo (PT/SE)

Projeto de Lei (PL) 
2413/2022

Visa criar o Programa Nacional de Agricultura Sustentável e dá 
outras providências.
Autor: Deputado Federal Rubens Pereira Júnior (PT/MA)

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154784
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/154784
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2335224
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2335224
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2334931
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2334931


PODER 
JUDICIÁRIO 
FEDERAL
AS MOVIMENTAÇÕES NAS 
PRINCIPAIS AÇÕES SOBRE CLIMA 
E MEIO AMBIENTE

FOTO: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL



JUDICIÁRIO

Fundo Amazônia

Havia expectativa de início do julgamento no Supremo 
Tribunal Federal (STF) da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 59, a qual 
questiona suposta omissão da União em repassar 
recursos da ordem de R$ 1,5 bilhão para o Fundo 
Amazônia e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima 
(Fundo Clima). Apesar de pautada para setembro, a 
ação não teve o seu julgamento iniciado. A ação compõe 
a Pauta Verde lançada em março/2022. Confira análise 
exclusiva do Instituto Talanoa sobre o tema.

A pedido do Ministério Público, a Justiça Federal proibiu 
o leilão de áreas dentro da Floresta Nacional (Flona) do 
Amanã no Estado do Pará, diante da presença 
comprovada de grupos indígenas isolados na área.
O registro de indígenas vivendo em isolamento 
voluntário inviabiliza qualquer tipo de atividade, 
incluindo futuros leilões. A investigação do MPF 
concluiu que a Coordenação-Geral de Índios Isolados e 
de Recente Contato (CGIIRC) da Funai informou ao 
Serviço Florestal Brasileiro o registro da presença de 
grupo indígena isolado em fase de estudos, mas a 
informação foi omitida no edital do leilão.

Isolados e omitidos 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=494004&ori=1
https://www.politicaporinteiro.org/2022/03/29/pauta-verde-stf/
https://www.politicaporinteiro.org/2022/03/29/pauta-verde-stf/
https://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/justica-federal-proibe-leilao-de-florestas-com-registro-de-indigenas-isolados-no-sudoeste-do-para


CONJUNTURA
OS PRINCIPAIS FATOS E AS 
POLÍTICAS EM CURSO

Alejandro Zambrana/Secom/TSE



As minutas não contemplam um aspecto fundamental que 
tem sido com frequência negligenciado nos debates para 
regulação do setor: os impactos ambientais, sociais e 
culturais desses empreendimentos. As portarias propostas 
destacam apenas que deverá ser respeitado o Planejamento 
Espacial Marinho (PEM) onde o houver. Entretanto, tal 
ressalva é inócua, uma vez que não há no país nenhum PEM 
realizado.

A pauta caminha também no Legislativo. No mês passado, 
foi aprovado na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado 
o marco legal da energia offshore (PL 576/2021).

As recentes movimentações do governo federal apontam 
um esforço para acelerar as regulamentações para 
geração de energia elétrica em alto-mar. Foram 
colocadas em consultas públicas as minutas de duas 
portarias:

● Portaria Interministerial que cria o Portal Único 
para Gestão do Uso de Áreas Offshore para Geração 
de Energia (PORTARIA Nº 686/GM/MME, DE 5 
DE SETEMBRO DE 2022);

● Portaria Normativa contendo as normas e 
procedimentos complementares relativos à cessão 
de uso onerosa para exploração de central geradora 
de energia elétrica offshore no regime de produção 
independente de energia ou de autoprodução de 
energia (PORTARIA Nº 685/GM/MME, DE 5 DE 
SETEMBRO DE 2022).

Energia offshore avançando

CRISES/RETROCESSOS/POLÊMICAS 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/08/17/ci-aprova-marco-legal-para-exploracao-da-energia-gerada-em-alto-mar
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-686/gm/mme-de-5-de-setembro-de-2022-427987566
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-686/gm/mme-de-5-de-setembro-de-2022-427987566
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-685/gm/mme-de-5-de-setembro-de-2022-427993249
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-685/gm/mme-de-5-de-setembro-de-2022-427993249


No mês em que se celebrou o Dia da Amazônia, a fumaça 
oriunda da temporada recorde de queimadas na região 
se espalhou pelo país. Difundindo-se para muito além 
dos limites do bioma, a névoa cinza foi um lembrete 
sufocante da floresta e de sua biodiversidade que se 
extingue. Há indícios de que a fumaça tenha chegado ao 
Sudeste e ao Sul.

Dia da Amazônia e novo recorde
Mais de 10% do Parque Nacional de Brasília foi queimado 
em incêndios que se alastraram pela capital do país desde o 
início do mês. A umidade abaixo de 12% e temperaturas 
recordes que passam dos 36ºC têm contribuído para o fogo. 
Na semana em que se comemorou o Dia Nacional do 
Cerrado, cerca de 8.000 hectares de vegetação nativa foram 
destruídos pelo fogo no Distrito Federal. Grandes incêndios 
atingiram o Parque Nacional de Brasília, a APA do Planalto 
Central e a Floresta Nacional de Brasília, essa última 
desafetada pelo Governo Federal em 3.700 ha, quase 40% da 
UC. Outros parques do Cerrado sofreram com o fogo, como 
o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça e o Parque 
Estadual da Lapa Grande, ambos em Minas Gerais.

Os incêndios no Cerrado ameaçam não apenas o bioma. É 
nele que nascem os rios das principais bacias hidrográficas 
do país. É fundamental proteger essas nascentes.

CRISES/RETROCESSOS/POLÊMICAS 

Dia do Cerrado

https://g1.globo.com/meio-ambiente/amazonia/noticia/2022/09/05/no-dia-da-amazonia-fumaca-de-queimadas-cobre-5-milhoes-de-km-do-territorio-brasileiro-veja-imagem-de-satelite.ghtml
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2022/09/09/sp-fica-coberto-por-nevoeiro-cinza-e-moradores-alegam-cheiro-de-queimado.htm
https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/corredor-de-fumaca-das-queimadas-na-amazonia-chega-ao-parana-diz-entidade-norte-americana/
https://www.metropoles.com/distrito-federal/videos-chamas-ja-devastaram-10-do-parque-nacional-de-brasilia
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/09/09/dia-nacional-do-cerrado-destaca-necessidade-de-preservacao-do-bioma
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/09/09/dia-nacional-do-cerrado-destaca-necessidade-de-preservacao-do-bioma
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/09/12/reducao-de-40-da-flona-de-brasilia-para-regularizacao-urbana-vira-lei
https://oeco.org.br/noticias/bolsonaro-aprova-reducao-da-floresta-nacional-de-brasilia/
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/09/16/fogo-consome-parque-estadual-da-serra-do-rola-moca-na-grande-bh.ghtml
https://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2022/09/16/incendio-atinge-area-do-parque-estadual-da-lapa-grande-em-montes-claros.ghtml
https://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2022/09/16/incendio-atinge-area-do-parque-estadual-da-lapa-grande-em-montes-claros.ghtml


Duas consultas públicas foram abertas pelo Ibama, 
porém sem divulgação no Diário Oficial da União. Uma 
delas sobre a nova Instrução Normativa que 
regulamentará o processo administrativo federal para 
apuração de infrações administrativas por condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, substituindo a 
Instrução Normativa Conjunta MMA/IBAMA/ICMBio 
Nº 01/2021. A Consulta ficou disponível no site 
Participa+.
A outra consulta trata sobre a Instrução Normativa que 
regulamentará a obrigação de registro e de renovação de 
produtos remediadores, a anuência prévia para 
importação, e a autorização para realização de pesquisa 
e de experimentação. A norma substituirá a IN Ibama nº 
5 de 17 de maio de 2010 que está em vigor.

Consultas públicas, ou nem tanto…

A nova IN terá como principal função a atualização dos 
procedimentos adotados pelo Ibama considerando o 
disposto na Resolução Conama nº 463, de 2014, na qual o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) classifica os 
diferentes tipos de produtos remediadores de acordo com a 
sua natureza: remediadores químicos ou físico-químicos, 
fitorremediadores, biorremediadores, bioestimuladores e 
agentes de processo físico; sendo os três últimos 
dispensados de registro.
A IN foi publicada em outubro.

CRISES/RETROCESSOS/POLÊMICAS 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-conjunta-mma/ibama/icmbio-n-1-de-12-de-abril-de-2021-314019923
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-conjunta-mma/ibama/icmbio-n-1-de-12-de-abril-de-2021-314019923
https://www.gov.br/participamaisbrasil/nova-in
https://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=115857
https://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=115857
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-11-de-17-de-outubro-de-2022-436710399


Segundo estudo elaborado pela Rede Simex (Imazon, 
Idesam, Imaflora e ICV), houve, num período de 12 
meses, um aumento de 11 vezes na área de extração ilegal 
de madeira em terrítórios indígenas, sendo de 158 
hectares (período de agosto/2019 a julho/2020) para 
1.720 hectares (de agosto/2020 a julho/2021).

Extração ilegal

Em evento, Joaquim Leite defendeu a possibilidade de se 
explorar petróleo “de forma sustentável” na foz do Rio 
Amazonas. Segundo informações, a Petrobras está 
acelerando o passo para viabilizar atividades na região. 
Tal discurso veio na mesma semana na qual o Peru 
decretou estado de emergência por conta do vazamento de 
petróleo na região amazônica.

CRISES/RETROCESSOS/POLÊMICAS 

Mais petróleo

https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/09/21/extracao-ilegal-de-madeira-cresce-11-vezes-em-terras-indigenas-do-para.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/09/da-para-explorar-petroleo-na-foz-do-amazonas-de-forma-sustentavel-diz-meio-ambiente.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
https://climainfo.org.br/2022/09/27/petrobras-corre-para-abrir-exploracao-no-rio-amazonas-ainda-em-2022/
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/09/peru-declara-emergencia-por-vazamento-de-petroleo-em-area-amazonica.shtml


Sem Licença Definitiva e sem consultar os povos 
indígenas e as comunidades tradicionais, avançam as 
obras da BR-319. A Licença Prévia (LP) foi emitida em 
julho/2022, pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit), para o trecho do 
meio da rodovia BR-319, que corresponde do km 250 ao 
km 655,7 entre Manaus e Porto Velho. O Observatório da 
319 já alertou que as consultas livres, prévias e 
informadas, como orienta a Convenção n.º 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), nunca 
foram realizadas com os povos que serão diretamente 
impactados.

BR-319

CRISES/RETROCESSOS/POLÊMICAS 

Segundo informações obtidas via Lei de Acesso à 
Informação (LAI), o UOL verificou que R$16,2 bilhões em 
multas ambientais poderão ser anulados por conta de um 
despacho do presidente do IBAMA que entendeu, dentre 
outros pontos, não serem válidas as notificações por edital 
para apresentação de alegações finais. Segundo dados da 
reportagem: “O Ibama informou por LAI que seus fiscais 
notificaram por edital 60% das 66 mil multas aplicadas 
no período.”

Multas ambientais

https://www.observatoriobr319.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Nota-de-posicionamento_OBR319_01Agosto2022.pdf
https://www.observatoriobr319.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Nota-de-posicionamento_OBR319_01Agosto2022.pdf
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2022/09/20/ibama-multa-ambiental-eduardo-bim-governo-bolsonaro-notificacao-por-edital.htm
https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/arquivos/ojn/despacho_11996516_2022_ojn_06_e_ojn_27.pdf


Enquanto multas ambientais são perdoadas, 
o desmatamento vem batendo recordes em 
2022. Em setembro não foi diferente. 
Segundo o sistema de alertas Deter, do Inpe, 
1.455 km² foram derrubados.

CRISES/RETROCESSOS/POLÊMICAS 

Desmatamento



CRISES/RETROCESSOS/POLÊMICAS 

Desmatamento

No gráfico ao lado, os dados anuais de 
desmatamento, destacando-se os períodos dos 
governos de  Lula e de Bolsonaro, concorrentes 
nas eleições presidenciais. 

Uma série de fatores, como o enfraquecimento 
dos órgãos ambientais, fizeram o 
desmatamento aumentar em 25% desde o 
início do atual governo, voltando para os níveis 
de 2006. Os dados de 2022 (Prodes) ainda não 
foram divulgados pelo Inpe.

Quando Lula assumiu a presidência, em 2003, 
o desmatamento era de 25 mil km², nos três 
primeiros anos de governo foi reduzido em 
25%. Ao final do mandato a redução total foi de 
73% , chegando a 7 mil km² em 2010. 



Adote Um Parque

NO RADAR - BRASIL

Houve a 71ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional da 
Biodiversidade (Conabio), cujas informações sobre a sua 
realização foram obtidas pela POLÍTICA POR INTEIRO 
por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). O encontro 
anterior foi em junho, quando foi apresentada minuta para 
um novo programa sobre biodiversidade, o Conserva+. O 
prazo para as sugestões à portaria que instituiu esse 
programa terminou no mês passado. As prováveis 
alterações nas normas sobre o uso de espécies ameaçadas 
causam preocupação. As diretrizes sobre o manejo e as 
listas de espécies ameaçadas em si têm tido idas e vindas, 
principalmente sob pressão do setor pesqueiro, como 
mostrou reportagem da Folha de S.Paulo. Cumpre 
ressaltar que, até o momento, não foram publicadas as atas 
das 69ª e 70ª reuniões ordinárias, as quais passariam por 
deliberação na reunião realizada no mês passado.

O Adote Um Parque reapareceu. Muito propagandeado na 
gestão de Ricardo Salles e pouco abordado na de Joaquim 
Leite, não haviam sido captadas movimentações públicas 
relevantes desde 2021, até setembro, quando foram 
publicados:

● Extrato de Instrumento Contratual assinado entre a 
Genial Investimentos e o ICMBio, relativo à doação 
de bens e serviços para a Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE) Projeto Dinâmica 
Biológica de Fragmentos Florestais.

● Termo de Adoção assinado entre a Heineken e o 
MMA, relativo à doação de bens e serviços para a 
Reserva Extrativista Quilombo Frechal. Para saber 
mais sobre o Programa, seus desdobramentos, 
andamentos e problemáticas, acesse o material 
exclusivo elaborado pela POLÍTICA POR INTEIRO.

CONABIO

https://www.politicaporinteiro.org/2022/06/10/governo-prepara-modificacao-nas-normas-sobre-o-uso-de-especies-ameacadas/
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/09/pressao-adia-lista-que-tem-pintado-como-especie-ameacada-de-extincao.shtml
https://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-instrumento-contratual-427399015
http://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-doacao-430815627
https://www.politicaporinteiro.org/2022/04/07/um-ano-de-adote-um-parque/
https://www.politicaporinteiro.org/2022/04/07/um-ano-de-adote-um-parque/


10 pontos para descarbonizar 
o Brasil

BRASIL

O Instituto Talanoa, no âmbito da iniciativa Clima e 
Desenvolvimento, elaborou o Plano de 10 Pontos para 
Descarbonização do Brasil. O documento foi entregue a 
candidatos em diferentes esferas, de presidenciáveis a 
campanhas subnacionais. Em entrevista à Folha de 
S.Paulo, Natalie Unterstell, presidente da Talanoa, falou 
sobre a agenda da descarbonização na pauta dos 
candidatos: “Eles ainda estavam muito se envernizando 
de verde, mas sem compromissos reais. Eu vi um 
amadurecimento. Começamos a ver alguma evolução. 
Ainda é pouco diante da magnitude dos problemas, mas 
estamos começando a entrar no rumo certo”.

https://clima2030.org/wp-content/uploads/2022/09/V2_Talanoa_Plano-de-10-Pontos_SPREAD.pdf
https://clima2030.org/wp-content/uploads/2022/09/V2_Talanoa_Plano-de-10-Pontos_SPREAD.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/09/como-o-brasil-pode-se-descarbonizar-para-combater-a-crise-do-clima.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/09/como-o-brasil-pode-se-descarbonizar-para-combater-a-crise-do-clima.shtml


BRASIL

O podcast A Terra é Redonda (Mesmo), uma produção da 
Revista Piauí em parceria com o Instituto Talanoa, do 
qual a POLÍTICA POR INTEIRO faz parte, está disponível 
em todas as plataformas.
Foram abordados durante o mês temas como agro, 
potencial do Brasil nas negociações climáticas,  transição 
para um futuro livre dos combustíveis fósseis, Mercado de 
Carbono e o papel da ciência brasileira no enfrentamento 
da emergência climática.

Podcast

https://www.youtube.com/watch?v=0uJZc2-Esmw
http://www.youtube.com/watch?v=r7bnnOg2zXY


Cenário Continuidade

BRASIL

O que acontece com as metas climáticas do Brasil se 
mantida a atual política ambiental? O país pode 
ultrapassar, até 2030, em até 137% a meta de emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) assumida pelo país no 
Acordo de Paris e na Contribuição Nacionalmente 
Determinada (NDC, na sigla em inglês). Essa é a 
conclusão do estudo Cenário Continuidade, desenvolvido 
por pesquisadores do Centro de Estudos Integrados Sobre 
Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Centro Clima) do 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia (Coppe), da UFRJ, como parte da 
iniciativa Clima & Desenvolvimento, da qual participa o 
Instituto Talanoa. O desmatamento da Amazônia é o 
grande vilão. “O mais preocupante é que em um cenário 
de continuidade das políticas ambientais atuais, 

ficaremos muito perto do ponto de não retorno da 
Amazônia”, disse Natalie Unterstell, ao Valor.

O diretor da  Talanoa, Walter Figueiredo De Simoni, falou 
sobre outros setores avaliados no estudo, como o de 
transporte. “O Cenário Continuidade mostra que existe 
uma conexão entre reduzir emissões e melhorar a 
qualidade de vida das pessoas”, disse, citando o setor 
como exemplo de atraso no processo de eletrificação da 
frota e da recuperação do transporte público. “Vemos no 
Cenário Continuidade, por exemplo, a insistência da 
manutenção do combustível fóssil como principal motor 
da matriz de transporte no Brasil”, disse.

https://clima2030.org/continuidade-da-politica-ambiental-brasileira-pode-ameacar-acordo-de-paris/
https://valor.globo.com/um-so-planeta/noticia/2022/09/15/se-mantida-politica-ambiental-coloca-em-risco-meta-de-emissoes-para-2030.ghtml


Eleições
BRASIL

A votação de 2 de outubro levou Lula e Bolsonaro para o 
segundo turno. A primeira semana após a largada foi 
marcada pela corrida por apoios. Tebet (MDB), que ficou 
em terceiro lugar, declarou apoio a Lula e participa 
ativamente da campanha. Ciro Gomes (PDT) seguiu a 
posição do partido de apoiar o petista. 

Os temas ligados a clima e meio ambiente foram 
ganhando destaque na campanha eleitoral, colocados 
como pautas transversais em relação aos assuntos 
tradicionalmente fundamentais nas campanhas: fome, 
saúde, emprego e segurança. As abordagens de tópicos 
como Amazônia e conservação da biodiversidade opõem 
Lula e Bolsonaro.

No Foco Amazônia de setembro falamos sobre a 
concentração de votos em Bolsonaro no arco do 
desmatamento e os resultados subnacionais.

https://www.politicaporinteiro.org/2022/09/06/balanco-9-agosto-festa-ou-luta/


● Amazônia: comemorações e críticas às políticas 
ambientais no Dia da Amazônia. Reflexo também da 
divulgação do recorde de queimadas no bioma em 
agosto e da fumaça que se espalhou pelo Brasil. 

● Floresta, desmatamento e eleição: o último 
debate antes do primeiro turno também foi destaque 
no monitoramento. A pauta do desmatamento 
apareceu com frequência ante críticas às atuais 
políticas para o tema.

Destaques no Twitter

NO RADAR - BRASIL

Nuvem de frases mais frequentes nos tuítes do mês, monitorados em 
parceria com a Folha de São Paulo, de autoridades do país (presidente, 
ministros, congressistas, entre outros) e especialistas relacionados ao 
meio ambiente e mudanças climáticas.

https://arte.folha.uol.com.br/ambiente/monitor-politica-ambiental/#/analise-redes-sociais
https://arte.folha.uol.com.br/ambiente/monitor-politica-ambiental/#/analise-redes-sociais


ONU

NO RADAR - INTERNACIONAL

Como candidato e presidente – muito mais como candidato 
do que presidente -, Jair Bolsonaro discursou na 77ª 
Assembleia Geral da ONU, em Nova York. A fala contrastou 
com os discursos do secretário-geral da ONU, Antônio 
Guterres, e do presidente desta edição da assembleia, Csaba 
Kőrösi, que se manifestaram antes de o Brasil iniciar as 
participações entre os países. Guterres e Kőrösi foram 
enfáticos ao tratar da emergência climática e da 
responsabilidade de todos em enfrentar a crise. Bolsonaro não 
mencionou o termo “clima”. Acesse a análise da POLÍTICA 
POR INTEIRO, a partir de parâmetros pré-definidos como 
extremamente relevantes para as agendas socioambiental e 
climática.

Destaca-se que Bolsonaro mencionou brevemente como 
mudanças regulatórias, tais como Lei de Liberdade 
Econômica e Lei das Start-ups, ajudarão o país a aceder à 
OCDE. Nas suas palavras, a acessão do Brasil à OCDE é 
um coroamento desse esforço de modernização da 
economia brasileira. Na análise da POLÍTICA POR 
INTEIRO, há uma ponderação sobre essa afirmação, em 
termos de efetividade das leis mencionadas e do 
protagonismo do processo de acessão assumido pelo seu 
governo, quando foi iniciado formalmente no governo 
anterior, do presidente Michel Temer.

https://www.politicaporinteiro.org/2022/09/20/bolsonaro-na-onu-um-discurso-sem-futuro/


OCDE - Tributação

NO RADAR - INTERNACIONAL

O ministro da Economia, Paulo Guedes, mencionou aos 
empresários que o Brasil tem a energia renovável mais barata 
do mundo, apesar de ser necessário a redução da carga 
tributária incidente sobre essas fontes energéticas 
alternativas. A redução da carga tributária e do frete associado 
a essas fontes renováveis faz parte das exigências da OCDE 
quanto à acessão do Brasil à organização. Segundo o ministro, 
o Brasil pode ser pioneiro na adoção de fontes renováveis de 
energia.

Retrocessos em órgãos de investigação durante o governo 
Bolsonaro e tentativa do chefe do Executivo em 
desacreditar o processo eleitoral brasileiro prejudicam o 
pleito do Brasil de ser membro da OCDE, em relatório 
publicado pela Transparência Internacional Brasil. A 
administração atual estagnou ou mesmo regrediu os 
esforços de combate à corrupção.

OCDE - Transparência

Brasil tem novo embaixador frente à OCDE: o atual 
embaixador na OMC, Alexandre Parola, ocupa o lugar do 
embaixador Carlos Márcio Cozendey. 

OCDE - Novo embaixador

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/09/14/brasil-tem-energia-renovavel-mais-barata-do-mundo-mas-e-preciso-reduzir-carga-tributaria-diz-guedes.ghtml
https://tribunahoje.com/noticias/politica/2022/09/20/109331-interferencia-de-bolsonaro-em-orgaos-de-investigacao-afeta-brasil-na-ocde
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/09/23/itamaraty-muda-embaixadores-na-omc-e-ocde.ghtml


Europa e desmatamento

NO RADAR - INTERNACIONAL

Foi aprovada no Parlamento Europeu uma regulamentação 
(chamada “Deforestation Regulation”) sobre a vedação de 
importação e comercialização de produtos (dentre eles gado, 
soja e madeira) advindos de áreas desmatadas ilegalmente ou 
de áreas degradadas.

https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220909IPR40140/climate-change-new-rules-for-companies-to-help-limit-global-deforestation


TENDÊNCIAS
PARA ONDE CAMINHAMOS NO 
BRASIL E NO MUNDO



Governo Federal

BRASIL

Em toda a Administração Pública Federal a expectativa 
está voltada para a eleição presidencial, que se encerra 
em 30 de outubro nas urnas.

A depender do resultado, o Brasil aumenta suas chances 
de se colocar nos próximos 4 anos como um dos 
protagonistas nas questões climáticas e socioambientais, 
com maior diálogo e possibilidades de inovação e avanços 
para uma economia verde; ou fica cada vez mais 
escanteado no jogo internacional, no qual as agendas 
climática e ambiental têm cada vez mais relevância, com 
impactos diretos em investimentos e relações comerciais, 
na inovação aos direitos fundamentais da população 
brasileira.

Congresso Nacional
Apesar dos trabalhos parlamentares estarem tendo baixa 
frequência, há perspectiva de que projetos prioritários 
para o atual Governo Federal sejam levados à votação, 
tais como os relacionados ao licenciamento ambiental, 
regularização fundiária, mineração em terras indígenas e 
agrotóxicos.

Soma-se a isso o fato de, no próximo ano, a composição 
do Congresso Nacional estar consideravelmente 
modificada, com uma grande base política do atual 
presidente da República. 



MUNDO

COP 27

Outubro é um mês de intensa preparação para a COP 27, 
que ocorrerá de 7 a 18 de novembro, no Egito. Na Climate 
Week organizada em Nova York no mês passado, o novo 
secretário-executivo da Convenção Quadro sobre 
Mudança Climática da ONU (UNFCCC, na sigla em 
inglês), Simon Stiell, falou sobre as expectativas para 
conferência, afirmando que será “a primeira 
oportunidade do mundo para demonstrar progresso na 
era da implementação do Acordo de Paris”.  Esta edição 
está sendo chamada de “COP da implementação”. 
Adaptação, financiamento climático e compensações por 
perdas e danos devem ser os temas mais discutidos nesse 
sentido. 

A forma como o Brasil participará e será visto pela 
comunidade internacional está muito atrelada ao 
resultado da eleição presidencial  em 30 de outubro. As 
urnas vão definir quais grupos e autoridades ficarão em 
evidência para discutir os compromissos e as aspirações 
brasileiras para os próximos anos.



❏ 20 a 31 de Outubro: G20 - Cúpula
❏ 7 a 18 de Novembro: COP27 da Convenção do 

Clima, em Sharm El Sheik, Egito.
❏ 15-16 de Novembro: G20, na Indonésia
❏ 5 a 17 de dezembro - COP15 da Convenção da 

Diversidade Biológica (CDB), em Montreal, no 
Canadá.

NO RADAR - NACIONAL E INTERNACIONAL

Agenda 2022



Iniciativa

Apoio

As opiniões emitidas nesta publicação 
são de exclusiva e inteira 
responsabilidade da Política Por 
Inteiro.

Termos de uso 

Esta análise pode ser compartilhada e 
citada, na íntegra ou em partes, desde 
que creditada apropriadamente.

Contato 

politicaporinteiro.org

contato@politicaporinteiro.org

https://www.politicaporinteiro.org/

