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SOBRE A CPANN

NÓS, DA CPANN, ACREDITAMOS
NA NECESSIDADE DE
SISTEMATIZAR AS AÇÕES
OFICIAIS SOBRE O MEIO
AMBIENTE, COM A
PARTICIPAÇÃO DE
ESTUDANTES NESSE
MONITORAMENTO.
O RELATÓRIO BUSCA, ASSIM,
FACILITAR O ACESSO A ESSAS
INFORMAÇÕES PARA
PESQUISADORES, JURISTAS E
DEMAIS INTERESSADOS.

A Clínica de Direito Ambiental Paulo Nogueira
Neto (CPaNN) é um projeto de extensão que
promove a análise aprofundada do Direito
Ambiental entre os alunos da Faculdade de
Direito da USP (FDUSP) e de outras instituições
do país.
O nome da Clínica é uma homenagem a Paulo
Nogueira Neto, um dos patronos do
ambientalismo brasileiro, contribuiu com a
origem de diversos órgãos de proteção, como a
CETESB (Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo). Foi também o primeiro coordenador
da Secretaria Especial do Meio Ambiente, em
1973. Essa Secretaria originou, posteriormente,
o Ministério do Meio Ambiente.

APRESENTAÇÃO

A Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento de 1992, elucida que a
participação popular é importante para o debate
de questões ambientais. Nesse sentido, o acesso
à informação torna-se imprescindível para a
efetivação. A pandemia de covid-19, em 2020,
intensificou a desigualdade no mundo e
evidenciou crises, inclusive a ecológica. Sendo o
Brasil um país com exuberante biodiversidade, é
necessária a participação da sociedade civil no
tratamento de questões ambientais Por isso, o
Observatório visa identificar atos normativos que
causem impacto negativo no meio ambiente, com
objetivo de fomentar a sensibilização pública.

METODOLOGIA E
RECORTE TEMPORAL
O recorte temporal foi o ano de 2020, marcado
pela pandemia de covid-19. Apesar de o
primeiro caso confirmado da doença em
território brasileiro ter ocorrido em fevereiro, o
ano de 2020 foi analisado integralmente, de
janeiro a dezembro.
A metodologia foi baseada na análise de atos
normativos federais relacionados ao meio
ambiente, levando em conta o seu impacto
(tanto positivo quanto negativo) na política
ambiental. Acrescentaram-se discursos sobre o
meio ambiente proferidos pelos principais
nomes do Governo Federal, considerados
como atos de poder simbólico; análise de
dados; notícias; investigações jornalísticas e
comparações com normas revogadas.

OBJETIVOS

Transparência das normas jurídicas
criadas durante a pandemia de
covid-19 em 2020.
Buscou-se compreender como a
normatividade atinge a realidade, no
contexto da pandemia de covid-19
em 2020 e em qual medida as
normas
prejudicaram
ou
beneficiaram a proteção ambiental.

PANORAMA GERAL
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INSTRUÇÃO NORMATIVA
CONJUNTA DO MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE
(MMA)/IBAMA/ICMBIO (INSTITUTO
CHICO MENDES), Nº 1, DE 29 DE
JANEIRO DE 2020
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DECRETO Nº 10.239, DE 11 DE
FEVEREIRO DE 2020
DECRETO Nº 10.252, DE 20 DE
FEVEREIRO DE 2020
DESPACHO INTERPRETATIVO
IBAMA Nº 7036900, DE 25 DE
FEVEREIRO DE 2020

MAIO
MARÇO

DECRETO Nº 10.341, DE 6 DE MAIO
DE 2020

DECRETO Nº 10.275, DE 13 DE
MARÇO DE 2020

AGRESSÃO A FISCAL DO IBAMA EM
URUARÁ (06/05/2020)

PORTARIA MMA Nº 133, DE 19 DE
MARÇO de 2020

PORTARIA ICMBIO Nº 419, DE 11 DE
MAIO DE 2020

INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA Nº
12, DE 25 DE MARÇO DE 2020
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ABRIL

PORTARIA ICMBIO Nº 411, DE 13 DE
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 2
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REUNIÃO INTERMINISTERIAL DE 22
DE ABRIL DE 2020 (DIVULGADA EM
22/05/2020)

PORTARIA MMA Nº 153, DE 3 DE
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PORTARIA ICMBIO Nº 554, DE 25 DE
MAIO DE 2020

DESPACHO Nº 4410, DE 6 DE ABRIL
DE 2020

DECRETO Nº 10.375, DE 26 DE MAIO
DE 2020

PORTARIA MMA Nº 179, DE 13 DE
ABRIL DE 2020

LEI Nº 14.004, DE 26 DE MAIO DE
2020

PORTARIA MMA Nº 211, DE 22 DE
ABRIL DE 2020

OFÍCIO CONJUNTO INCRA/FCP Nº
01, DE 26 DE MAIO DE 2020

PORTARIA IBAMA Nº 1.016, DE 29
DE ABRIL DE 2020

VICE-PRESIDENTE HAMILTON
MOURÃO AFIRMA QUE ASSUMIRÁ A
PRESIDÊNCIA DO COMITÊ
ORIENTADOR DO FUNDO
AMAZÔNIA (28/05/2020)

JUNHO
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº
13.378, DE 2 DE JUNHO DE 2020
DESPACHO MMA Nº19.258, DE 4 DE
JUNHO DE 2020
DECRETO Nº 10.394, DE 10 DE
JUNHO DE 2020
MINUTA DE DECRETO DE 12 DE
JUNHO DE 2020
PORTARIA IBAMA Nº 1.369, DE 16 DE
JUNHO DE 2020
RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA
NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
(ANP) Nº 821, DE 17 DE JUNHO DE
2020
PORTARIA Nº 2, DE 25 DE JUNHO
DE 2020

JULHO
LEI Nº 14.026, DE 15 DE JULHO DE
2020
MINISTRO RICARDO SALLES
DESTITUI SECRETÁRIO DE
COMISSÃO QUE O DENUNCIOU À
CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO
(DATA 15/07/2020)
DECRETO Nº 10.421, DE 9 DE JULHO
DE 2020
DECRETO Nº 10.424, DE 15 DE JULHO
DE 2020
IBAMA PEDE INVESTIGAÇÃO
CONTRA AGENTES QUE ATUARAM
PARA EXPULSAR FAMÍLIAS
INVASORAS EM TERRAS INDÍGENAS
(28/07/2020)
NOTA TÉCNICA Nº
1556/CGUNE/CRG, DE 29 DE JULHO
DE 2020

AGOSTO
TENTATIVA DE DIMINUIÇÃO DAS
METAS DE DESMATAMENTO
ILEGAL NA AMAZÔNIA
(04/08/2020)
DECRETO Nº 10.455, DE 11 DE
AGOSTO DE 2020
PLANO DE METAS IMEDIATAS DO
CONSELHO NACIONAL DA
AMAZÔNIA LEGAL (CNAL), DE 18
DE AGOSTO DE 2020
DESPACHO Nº 37, DE 20 DE
AGOSTO DE 2020
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL, DE 31 DE AGOSTO DE 2020

SETEMBRO
PORTARIA ICMBIO Nº 923, DE 8 DE
SETEMBRO DE 2020
PUBLICAÇÃO DE VÍDEO SOBRE
AMAZÔNIA NAS REDES SOCIAIS DO
VICE-PRESIDENTE E DO MINISTRO
DO MEIO AMBIENTE (10/09/2020)
PORTARIA DA CASA CIVIL Nº 451, DE
14 DE SETEMBRO DE 2020
PORTARIA DO MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL Nº
2.429, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020
PORTARIA MMA Nº 504, DE 21 DE
SETEMBRO DE 2020
DISCURSO DE JAIR BOLSONARO NA
ASSEMBLEIA-GERAL DA ONU
(22/09/2020)
RESOLUÇÃO CNRH Nº 215, DE 30 DE
JUNHO DE 2020

OUTUBRO
PORTARIA Nº 524, do MMA de, 1º DE
OUTUBRO DE 2020
RESOLUÇÃO CONSELHO NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) Nº
499, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020
PORTARIA N º 3.869, DE 16 DE
OUTUBRO DE 2020
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 500, DE
19 DE OUTUBRO DE 2020
OFÍCIOS DO IBAMA, DE 21 de
OUTUBRO DE 2020
DECRETO Nº 10.531, DE 26 DE
OUTUBRO DE 2020
PORTARIA Nº 313, DO MINISTÉRIO
DA DEFESA DE 26 DE OUTUBRO DE
2020

NOVEMBRO
MINISTRO DO GABINETE DE
SEGURANÇA INSTITUCIONAL
IRONIZA QUEIMADAS NA
AMAZÔNIA E DIZ TRATAR DE
'FOGUEIRINHA" (04/11/2020)
PRESIDENTE JAIR BOLSONARO
FALA QUE PARTE DAS CRÍTICAS A
SUA POLÍTICA AMBIENTAL É
INFUNDADA (06/11/2020).
PLANO DE CONTROLE DAS
ATIVIDADES DE ONG'S NA
AMAZÔNIA (10/11/2020)
RESOLUÇÃO AGÊNCIA NACIONAL
DE MINERAÇÃO (ANM) Nº50, DE 24
DE NOVEMBRO DE 2020
LIBERAÇÃO DE MAIS DE 900
NOVOS AGROTÓXICOS DESDE O
INÍCIO DO MANDATO DE
BOLSONARO (30/11/2020)

DEZEMBRO
PORTARIA CONJUNTA MAPA/INCRA
Nº 1, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020
LEVANTAMENTO DO GLOBAL
WITNESS APONTA LIGAÇÃO DE
GRANDES FRIGORÍFICOS COM
DESMATAMENTO ILEGAL NA
AMAZÔNIA (03/12/2020)
DECRETO Nº 10.576, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2020
RESOLUÇÃO ANP Nº 835, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2020
DECRETO Nº 10.587, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2020
OPERAÇÃO HANDROANTHUS GLO
(21/12/2020)
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE
24 DE DEZEMBRO DE 2020
DECRETO Nº 10.592, DE 28 DE
DEZEMBRO DE 2020
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 30, DE
30 DE DEZEMBRO DE 2020

JANEIRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
(MMA)/IBAMA/ICMBIO (INSTITUTO CHICO MENDES), Nº 1, DE 29 DE JANEIRO DE
2020
Regulamenta o procedimento de uma das modalidades de conversão de multas
ambientais em serviços ambientais, prevista no inciso II do artigo 142-A do Decreto nº
6.514/08. Trata-se da conversão de multas por "implementação, pelo próprio
autuado, de projeto de serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade
do meio ambiente". Define o Programa de Conversão de Multas Ambientais (PCMA),
que trará metas e diretrizes para o processo de alteração da multa.
Segundo o artigo 6º da Instrução Normativa, "O autuado, ao pleitear a conversão de
multa, deverá implementar por seus próprios meios o projeto de serviço de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente". O projeto
deve ter custo compatível com o valor da multa e preferencialmente no mesmo
Estado onde ocorreu a infração. Ademais, o objeto do serviço não pode ser a
reparação dos danos ambientais decorrentes do próprio ilícito (artigo 7º, §1º, II).
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA MMA/IBAMA/ICMBIO, Nº 2, DE 29 DE
JANEIRO DE 2020¹
Regulamenta o processo administrativo federal para apuração de infrações
administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
complementando o Decreto 6.514/08 e revogando a Instrução Normativa (IN) ICMBio
nº 6 de 1/12/2009 e a IN Ibama nº 10 de 07/12/2012.
O processo passa a ser eletrônico desde a lavratura do auto de infração e é criada a
Equipe de Análise Preliminar - EAP do Núcleo de Conciliação Ambiental (Nucam),
responsável pela análise preliminar da autuação.
São adicionadas às regras do processo as causas de extinção de punibilidade (artigo
117), destacando-se a retratação do autuado, nos casos admitidos, e a anistia.
¹ A regulação é bastante extensa. Para uma análise mais detalhada ver: BURMANN, Alexandre. "A regulamentação do
processo administrativo ambiental em âmbito federal e a IN 2/20." Conjur, 13 mar 2020. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2020-mar-13/alexandre-burmann-in-220-processo-administrativo-ambiental Acesso em 12
jan 2021.

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA MMA/IBAMA/ICMBIO, Nº 3, DE 29 DE
JANEIRO DE 2020
Regulamenta o procedimento de uma das modalidades de conversão de multas
ambientais em serviços ambientais, prevista no inciso II do artigo 142-A do Decreto nº
6.514/08. Trata-se da adesão a projeto previamente selecionado, em que "o autuado
se compromete a aportar ao Fundo de Conversão de Multas Ambientais - FCMA, o
valor da multa resultante da aplicação de desconto, na forma do art. 3º da Medida
Provisória nº 900, de 17 de outubro de 2019" (artigo 2º, II).

JANEIRO

Segundo o artigo 9º, "o valor do aporte de recursos no fundo para o custeio dos
serviços de preservação, conservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente será igual ao valor integral da multa consolidada com os descontos".
Ademais, há obrigação de reparar o dano ambiental independentemente do valor da
multa (art. 9º, §3º).

PORTARIA DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA Nº 4, DE 31 DE JANEIRO DE 2020
Dispõe sobre a Agenda de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura para o
período 2020-2022. Traz as seguintes diretrizes: incorporar aspectos socioambientais,
territoriais e climáticos nas políticas de infraestrutura de transporte; desenvolver
projetos, estudos e pesquisas com maior qualidade socioambiental; fortalecer a
gestão de processos de licenciamento ambiental de empreendimentos de
infraestrutura de transportes; melhorar os procedimentos de gestão territorial da
infraestrutura de transportes, considerando os aspectos socioambientais.

FEVEREIRO

PORTARIA ICMBIO Nº 91, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre procedimentos para a realização da atividade de pesca esportiva em
unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio. Regulamenta a pesca
esportiva em unidades de conservação de uso sustentável, ocupadas por
comunidades tradicionais, que passa a estar autorizada em cerca de 185 das 334
unidades de conservação federais no Brasil. Vale lembrar que a portaria contempla
também a realização da pesca esportiva em unidades de conservação de proteção
integral quando a atividade ocorrer em território de população tradicional, em área
regulada por Termo de Compromisso ou sob dupla afetação. Apesar de apresentar
várias restrições e regulamentos para a pesca, fica clara uma flexibilização de
atividades em unidades de conservação integral e em territórios indígenas.

DECRETO Nº 10.224, DE 5 FEVEREIRO DE 2020
Revogou os decretos nº 3.524 de 2000 e nº 6.985 de 2009, que regulamentavam a
Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, lei esta que criou o Fundo Nacional do Meio
Ambiente.
O Decreto nº 10.224 altera a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional
do Meio Ambiente (art. 5º), no sentido de excluir a participação de membros da
sociedade civil, organizações não governamentais e associações.

PROJETO DE LEI 191/2020, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020
O Executivo Federal envia à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) 191/2020,
que libera a mineração e outras atividades de alto impacto ambiental em terras
indígenas¹.
O Setor Minerário demonstra interesse em recursos existentes nas Terras Indígenas,
mas o aproveitamento de riquezas minerais só é permitido com autorização do
Congresso, ouvidas as comunidades afetadas, de acordo com o artigo 231, §3º da
Constituição Federal.
Em 2020, vêm à tona a notícia² de que a Aeronáutica, há 10 anos, explorava uma mina
de brita clandestina nessas regiões, atividade realizada pelos próprios militares da
Instituição.
DECRETO Nº 10.234, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020
Aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e
das funções de confiança do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), remaneja cargos em comissão e funções de confiança e
transforma cargos em comissão. Dos cargos ligados à área ambiental, 48 foram
transferidos para a área econômica e, por sua vez, 19 profissionais da economia
passarão a atuar no Instituto. Outra mudança fundamental foi a diminuição de onze
coordenações regionais (CR) para apenas 5 “gerências regionais” (GR), uma por região
do País.
A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente
(ASCEMA Nacional) segue acionando o Ministério Público Federal (MPF) para apurar o
desmonte da gestão ambiental pública do Governo Federal. A ASCEMA defende que
a reestruturação é uma representação do retrocesso do órgão, o qual reduz cargos
de chefia das unidades de conservação do ICMBio.³
DECRETO Nº 10.239, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre o Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), definido pelo artigo 2º
como "órgão colegiado ao qual compete coordenar e acompanhar a implementação
das políticas públicas relacionadas à Amazônia Legal.". O Conselho já existia desde
1995, criado pelo Decreto nº 1.541/95, agora revogado, e integrava o Ministério do
Meio Ambiente. Com o Decreto nº 10.239/20, o CNAL é transferido para VicePresidência da República.
¹ SOUZA, Murilo; SEABRA, Roberto. Projeto do governo viabiliza exploração de minérios em terras indígenas. 2020.
Agência Câmara de Notícias. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/634893-projeto-do-governo-viabilizaexploracao-de-minerios-em-terras-indigen%20Disas/. Acesso em: 11 jan. 2021
² POTTER, Hyury. ANDRADE, Eduardo Goulart.. "AERONÁUTICA EXPLORA MINA DE BRITA CLANDESTINA EM TERRA
INDÍGENA
HÁ
UMA
DÉCADA".
The
Intercept
Brasil,
7
dez
2020.
Disponível
em;
https://theintercept.com/2020/12/07/aeronautica-mina-clandestina-terra-indigena/ Acesso em 12 jan 2021
³ ASCEMA NACIONAL. Precarização ambiental: Associação de servidores do meio ambiente aciona o Ministério Público
Federal. 2020. Disponível em: http://www.ascemanacional.org.br/associacao-aciona-o-ministerio-publico-federal/.
Acesso em: 11 jan. 2021.

DECRETO Nº 10.252, DE 20 DE FEVEREIRO de 2020
Aprova a nova Estrutura Regimental do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA). A nova estrutura absorve competências da Fundação Cultural
Palmares (FCP), incluindo a atuação como órgão interveniente no âmbito do
licenciamento ambiental, ao responder pelas comunidades quilombolas.

DESPACHO INTERPRETATIVO IBAMA 7036900, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2020

4

Revoga parcialmente a Instrução Normativa (IN) nº 15 de 6/12/2011 do Ibama, a qual
estabelece a necessidade de autorização de exportação para produtos e
subprodutos florestais de origem nativa.
O despacho foi emitido pelo presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim, pouco
tempo após o Ofício Conjunto nº 1/2020, de 5 de fevereiro, enviado pela Associação
das Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará (Aimex) e a Associação
Brasileira das Empresas Concessionárias Florestais (Confloresta) a Bim. Este
documento solicitava a revogação da referida instrução normativa, pois tiveram
mercadorias detidas em alfândegas pela não obtenção de autorização. Alegaram a
caducidade do ato pela Instrução Normativa nº 21 de 24/12/2014, que regulamenta o
Documento de Origem Florestal (DOF).
A Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas (DBFlo) emitiu a Nota
Técnica nº 2/2020 acerca do pedido, explicando o caráter complementar dos dois
atos normativos (INº 15/2011 e IN nº 21/2014), que abordam de modo integrado a
exportação de produtos florestais nativos, Esta nota foi assinada por 5 servidores de
carreira do órgão, em 13/2/2020.
Por outro lado, o diretor da DBFlo expõe na Nota Técnica n. 3/2020 que o sistema de
controle baseado no DOF torna desnecessária a Autorização em disputa.
Com base nisso, pelo despacho do dia 25 de fevereiro de 2020, o presidente do
Ibama acatou o ofício ao dar interpretação no sentido de que fica revogada a
Instrução Normativa 15 de 2011, ressalvando a exigência de autorização para
exportação de madeira de espécies ameaçadas de extinção ou em condições
especiais, do artigo 5º da norma.
Segundo técnicos ouvidos pela Folha de São Paulo, 5o sistema de controle baseado
somente no DOF é insuficiente e isso acarretaria a recirculação de madeira ilegal no
mercado e maior dificuldade fiscalizatória pelo Ibama.
4

O processo administrativo em que foram publicados o Despacho, o Ofício e as Notas Técnicas foi disponibilizado pelo The
Intercept, que examinou a fundo as nuances desse ato. NEVES, Rafael; FUHRMAN, Leonardo. Homem de Salles no Ibama
aproveita Carnaval e libera geral a exportação de madeira nativa. 2020. Em colaboração com De Olho nos Ruralistas.
Disponível em: https://theintercept.com/2020/03/04/ibama-salles-exportacao-madeira-nativa/. Acesso em: 11 jan. 2021.
5 SASSINE, Vinícius. Despachos de presidente do Ibama facilitaram circulação de madeira ilegal, dizem técnicos do órgão.
2020. Folha de São Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/11/despachos-de-presidente-doibama-facilitaram-circulacao-de-madeira-ilegal-dizem-tecnicos-do-orgao.shtml. Acesso em: 11 jan. 2021.

MARÇO

DECRETO Nº 10.275, DE 13 DE MARÇO DE 2020
Institui o Comitê Técnico da Indústria de Baixo Carbono. Trata-se de órgão consultivo
que atuará na implementação de políticas para redução do carbono na atividade
econômica.
O Comitê já existia desde 2018, mas foi retirado pelo Decreto nº 9.759, de 11 de abril
de 2019.
PORTARIA MMA Nº 133, DE 19 DE MARÇO de 2020
Ato de resposta à pandemia da Covid-19 referente ao funcionamento do Ministério do
Meio Ambiente. Estabelece trabalho remoto para agentes públicos do órgão que
forem dos grupos de risco. Para os demais, o regime de trabalho foi misto, revezando
o presencial com o remoto. O Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, define os
serviços essenciais, dentre os quais figura a fiscalização ambiental (artigo 3º, XXVI).
INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA Nº 12, DE 25 DE MARÇO de 2020
Adia para 29 de junho de 2020 o prazo para apresentação ao Ministério do Meio
Ambiente dos relatórios de atividades poluidoras ou de utilização de recursos
ambientais, referente a 2019. O prazo original era 31 de março.
A decisão foi motivada pelo contexto emergencial da pandemia de covid-19.

ABRIL

INSTRUÇÃO NORMATIVA ICMBIO Nº 4, DE 2 DE ABRIL DE 2020
Revoga a Instrução Normativa nº 2, de 3 setembro de 2009, e estabelece
procedimentos técnicos e administrativos para a indenização de benfeitorias e para a
desapropriação de imóveis rurais localizados no interior de unidades de conservação
federais de posse e domínio público.
A nova normativa prioriza, no artigo 28, a indenização de populações tradicionais na
situação descrita, quando essas não puderem ser mantidas no local. Alguns apontam
que isso pode facilitar sua remoção dessas áreas.
PORTARIA MMA Nº 153, DE 3 DE ABRIL DE 2020
Exoneração de André Sócrates de Almeida Teixeira do cargo em comissão de
Coordenador-Geral da Coordenação-Geral de Monitoramento do Uso da
Biodiversidade e Comércio Exterior, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis. Segundo fontes internas do Ibama, a demissão foi uma
retaliação por Teixeira se opor à exportação de madeira ilegal. ¹
DESPACHO MMA Nº 4.410, DE 6 DE ABRIL DE 2020
Nesse despacho, recomenda-se a aplicação do Código Florestal de 2012 em
detrimento da Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11428, 2006), decisão problemática haja
vista que tal lei era muito mais rigorosa que o referido código, protegendo o pouco
restante de vegetação nativa do bioma.
Se o entendimento do despacho fosse seguido, poderia ser desenvolvida a produção
agrícola no local, tornando essa atividade lícita e anistiando os proprietários de multas
e da obrigação de restaurar a área desmatada. Vale destacar que não há,
necessariamente, um conflito entre a Lei nº 11.428 e o Código Florestal, já que ambas
estabelecem a proteção do bioma, existindo distinção apenas na rigidez desse
tratamento. Em 4 de junho de 2020, o despacho foi revogado pelo Ministério do Meio
Ambiente, após o MPF propor uma ação civil pública requerendo sua nulidade.
¹ CONGRESSO EM FOCO. Salles demite analista que se opôs a exportação ilegal de madeira. 2020. Disponível em:
https://congressoemfoco.uol.com.br/meio-ambiente/salles-demite-analista-que-se-opos-a-exportacao-ilegal-demadeira/. Acesso em: 11 jan. 2021.

PORTARIA MMA Nº 179, DE 13 DE ABRIL DE 2020
A portaria destinou-se à exoneração de Olivaldi Azevedo do cargo de Diretor de
Proteção Ambiental do Ibama. A decisão foi tomada poucos dias após a divulgação na
mídia de uma megaoperação do órgão contra madeireiros e garimpeiros ilegais em
Terras Indígenas no Pará. Segundo "O Globo", funcionários disseram em anonimato
que a medida foi tomada porque Olivaldi não conseguiu conter as atividades da
equipe de fiscalização.²
PORTARIA MMA Nº 211, DE 22 DE ABRIL DE 2020
Exoneração de Renê Luiz de Oliveira, do cargo comissionado de Coordenador Geral
de Fiscalização Ambiental da Diretoria de Proteção Ambiental do Ibama. Renê fazia
parte da referida operação de garimpo ilegal em Terras Indígenas no Pará.
PORTARIA IBAMA Nº 1.016, DE 29 DE ABRIL DE 2020
Exonera Hugo Ferreira Loss do cargo comissionado de Coordenador de Operações
de Fiscalização do Ibama. Hugo era outro nome da referida megaoperação contra
garimpeiros, cuja repercussão na mídia ocasionou a exoneração de Renê Oliveira e
Olivaldi Azevedo. Com essas exonerações, as ações fiscalizatórias que estavam
ocorrendo no sul do Pará ficaram comprometidas³, uma vez que eles ocupavam
papéis centrais na coordenação da megaoperação em comento.

² PRAZERES, Leandro; FARIAS, Victor. Ministério do Meio Ambiente exonera diretor do Ibama, por não limitar fiscalização.
2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/ministerio-do-meio-ambiente-exonera-diretor-do-ibama-pornao-limitar-fiscalizacao-24371039. Acesso em: 11 jan. 2021.
³ ISA; REDE XINGU+. Boletim Nº 18 do Sistema de Indicação por Radar de Desmatamento – SiradX Março-Abril de 2020.
Disponível em: https://ox.socioambiental.org/sites/default/files/2020-06/SiradX_MAR_ABR_PG_AF01_Tela.pdf.
Acesso em: 12 jan 2021.
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DECRETO Nº 10.341, DE 6 DE MAIO DE 2020
Autoriza o emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e em
ações subsidiárias na faixa de fronteira, nas Terras Indígenas e em outras áreas
federais da Amazônia Legal. Essa medida também é conhecida como "Operação
Verde Brasil 2". Diferentemente do Decreto nº 9.985, de 23 de agosto de 2019, que
instituiu a Operação Verde Brasil, a nova GLO dispõe, no artigo 4º, § único, que os
agentes de órgãos de proteção ambiental passam a agir subordinados aos comandos
militares, entre 11 de maio e 11 de junho de 2020.
A imprensa¹ noticiou, no entanto, que em operações da GLO no Mato Grosso, na qual
foram mobilizados 97 agentes, foram ignorados alvos prioritários apontados pelo
Ibama e realizadas vistorias sem punição ou autuações.

AGRESSÃO A FISCAL DO IBAMA EM URUARÁ (PA)² (06/05/2020)
Um servidor da fiscalização do Ibama foi agredido com uma garrafada na cabeça
porem Uruará (PA). O fiscal liderava uma operação do Instituto contra madeireiros
ilegais que atuavam na Terra Indígena Cachoeira Seca, do povo Arara, no sudeste do
estado. Os fiscais dessa operação confiscaram um caminhão e foram cercados por
madeireiros, quando o líder da operação foi falar com eles, foi acertado por uma
garrafa de vidro.
O episódio demonstra a situação de risco e vulnerabilidade na qual os servidores do
Ibama se encontram.

¹ AMARAL, Ana Carolina. Exército ignora Ibama, mobiliza 97 agentes e faz vistoria sem punição. Folha de SP: 20 mai. 2020.
Disponível em: < www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/05/exercito-ignora-ibama-mobiliza-97-agentes-e-faz-vistoriasem-punicao.shtml >. Acesso em 16 dez. 2020
² BRAGANÇA, Daniele. Fiscal do Ibama é agredido por madeireiro no Pará. ((o))eco - Jornalismo Ambiental: 6 mai. 2020.
Disponível em: < www.oeco.org.br/noticias/fiscal-do-ibama-e-agredido-com-uma-garrafa-no-para/ >. Acesso em 16
dez. 2020.

PORTARIA ICMBIO Nº 419, DE 11 DE MAIO DE 2020
Impõe o cancelamento de bases avançadas do ICMBio, por meio da revogação os §§
1º e 2º do art. 7º da Portaria ICMBio nº 941, de 12 de novembro de 2018, que institui o
Núcleo de Gestão Integrada – ICMBio Carajás, como um arranjo organizacional, no
âmbito do Instituto Chico Mendes – ICMBio, no estado do Pará.
Essa medida anula o ato que determinou a formação de seis unidades operacionais
para a proteção de reservas do Pará, além do cancelamento da criação de base
avançada para a proteção da Floresta Nacional de Carajás, em Parauapebas (PA).
Aumenta a vulnerabilidade da Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri, da Reserva
Biológica do Tapirapé e do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos. A menor
presença do ICMBio significa redução na fiscalização, com risco de ocorrência de
queimadas, corte ilegal de madeira, garimpos clandestinos, entre outras infrações.

DECRETO Nº 10.347, DE 13 DE MAIO DE 2020
O poder para formulação de "estratégias, políticas, planos e programas para a gestão
de florestas públicas" é transferido do Ministério do Meio Ambiente (MMA) para o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Este decreto atribui ao
MAPA o “poder concedente” das florestas públicas (função anteriormente atribuída
ao MMA, no âmbito federal, em 2006 por meio da Lei de Gestão de Florestas
Públicas, art. 49, §2º), e transfere àquele Ministério a Comissão de Gestão de Florestas
Públicas (CGFLOP).
O ato acaba por transferir um instrumento de política ambiental a um órgão que lida
com os interesses do agronegócio e do setor agropecuário como um todo, podendo
ocorrer conflito de interesses prejudicial ao meio ambiente. Além disso, há críticas de
juristas³ no sentido de que o texto seria inconstitucional, na medida em que se tem
um decreto revogando lei.
Em ação popular4proposta contra a União, um juiz federal de 1ª instância decidiu pela
suspensão da eficácia do artigo 2º do Decreto, o qual fazia a transferência do poder
concedente.
PORTARIA ICMBIO Nº 411, DE 13 DE MAIO DE 2020
Aprovação do Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade Processo SEI (02070.011088/2019-13).
O novo código de ética do ICMBio alinha os direitos e deveres dos funcionários aos
princípios gerais da Administração Pública.

³ GRANDELLE, Renato. Bolsonaro transfere concessão de florestas públicas para o Ministério da Agricultura. O Globo: 15
mai. 2020. Disponível em em: < https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-transfere-concessao-de-florestaspublicas-para-ministerio-da-agricultura-24427684 >. Acesso em 16 dez. 2020.
4 PROCESSO Nº 1013760-70.2020.4.01.3900. 1ª Vara Federal Cível da SJPA. Decisão de 08 de julho de 2020. De acordo
com o andamento do processo, a União não recorreu da decisão.

REUNIÃO INTERMINISTERIAL DE 22 DE ABRIL DE 2020, - DISCURSO DE SALLES:
"PASSANDO A BOIADA" (DIVULGADA EM 22/05/2020)
Em reunião entre Bolsonaro e integrantes da alta cúpula do Governo Federal, o
Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, declara: "Então pra isso precisa ter um
esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto
de cobertura de imprensa, porque só se fala de covid e ir passando a boiada e
mudando todo o regramento e simplificando normas”. Além disso, diz que em seu
Ministério é tudo mais "complicado" em decorrência da grande judicialização que
suas ações enfrentam.

PORTARIA ICMBIO Nº 554 DE 25 DE MAIO DE 2020
Portaria que dispõe acerca da localização de Centros Nacionais de Pesquisa e
Conversação - CNPS - do ICMBio. São atualizados locais de funcionamento dos
centros, com a extinção de algumas bases avançadas. A reestruturação foi proposta
pelos próprios técnicos de alguns centros e aprovada pela diretoria.

LEI Nº 14.004, DE 26 DE MAIO DE 2020
Altera a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, que dispõe sobre a Faixa de Fronteira, e a
Lei nº 10.304, de 5 de novembro de 2001, que transfere ao domínio dos Estados de
Roraima e do Amapá terras pertencentes à União.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei 14.004/20, que trata da
transferências de áreas de fronteira da União para a competência dos estados do
Amapá e Roraima. Essa doação já era prevista (Leis 10.304, de 2001, e 11.949, de
2009), mas estava parada pela exigência de comprovação de posse das terras.
Retomou-se a discussão referente à MP 901/2019, que pretendia a regularização
fundiária nessas áreas por parte do Executivo após a ocorrência de queimadas na
Amazônia Legal em 2019. A nova norma propõe que as terras transferidas nesse
contexto devem ser usadas preferencialmente para a agropecuária e projetos de
colonização e regularização fundiária.

DECRETO Nº 10.375, DE 26 DE MAIO DE 2020
Institui o Programa Nacional de Bioinsumos e o Conselho Estratégico do Programa
Nacional de Bioinsumos. O objetivo é a ampliação e fortalecimento do uso de
bioinsumos para o fortalecimento do setor agropecuário.
Em síntese, suas diretrizes são: a) elaboração de ações estratégicas econômica e
ambientalmente viáveis de produção agropecuária alternativa visando propiciar
produtos saudáveis para o mercado nacional e internacional; b) estímulo à adoção de
práticas sustentáveis por meio de tecnologia e produtos desenvolvidos a partir de
recursos renováveis, por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão que
busquem reduzir a contaminação e desperdício de recursos; c) a valorização da
biodiversidade brasileira por meio de impulsionamento a práticas locais e regionais
de uso de recursos genéticos microrganismos, (vegetais ou animais), que envolvam o
manejo de raças e de variedades diversas; d) adoção de sistemas agropecuários de
produção sustentáveis, além dos de distribuição e uso de insumos, observando a
legislação já existente, que objetivem aperfeiçoar a realização das funções
econômica, social e ambiental dos setores agropecuário e florestal.
OFÍCIO CONJUNTO/INCRA/FCP Nº 01/2020, DE 26 DE MAIO DE 2020
O Ofício conjunto do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
com a Fundação Cultural Palmares (FCP) estabelece a transferência para o INCRA da
agenda de licenciamento ambiental de projetos que envolvam as comunidades
quilombolas. Anteriormente, essa atribuição era da FCP.
Aproximadamente 600 processos foram remanejados na data do ofício. Isso pode
significar um retrocesso, visto que a Fundação Palmares acompanha mais
diretamente as especificidades das comunidades quilombolas, como afirma o expresidente da FCP, Eloi Mendes de Araújo,5
6

O VICE-PRESIDENTE, HAMILTON MOURÃO, AFIRMA QUE ASSUMIRÁ
PRESIDÊNCIA DO COMITÊ ORIENTADOR DO FUNDO AMAZÔNIA (28/05/2020)

A

Numa tentativa de minimizar os impactos internacionais causados por Ricardo Salles,
Ministro do Meio Ambiente, o vice-presidente, Hamilton Mourão, publicou em seu
Twitter que irá assumir a presidência do Comitê Orientador do Fundo Amazônia,
substituindo o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Isso buscaria estancar a retirada de apoio de países como a Noruega, maior
apoiadora do fundo, e atrair mais apoio financeiro internacional. No entanto, a
mudança ainda não foi concretizada, sem publicação no Diário Oficial. O Fundo
Amazônia segue paralisado e o Comitê Orientador segue extinto desde o Decreto nº
9.759, de 11 de abril de 2019.
5 FONSECA, Pedro. "Salles deixa presidência do Fundo Amazônia; Mourão assume" Terra. 28 mai. 2020. Disponível em:
<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/salles-deixa-presidencia-do-fundo-amazonia-mouraoassume,08bb5421ea8405ff4c9bc54659e66198j2lsuzgb.html>. Acesso em 16 nov. 2020.
6 RIBEIRO, Flavia. "Licença ambiental de terras quilombolas sob coordenação do Incra gera preocupação." Alma Preta, 29
jun 2020. Disponível em: https://almapreta.com/editorias/realidade/licenca-ambiental-de-terras-quilombolas-sobcoordenacao-do-incra-gera-preocupacao Acesso em 13 jan 2021.

JUNHO

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 13.378, DE 2 DE JUNHO DE 2020
Portaria Interministerial assinada pelo Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e
pelo secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério
da Economia, Paulo Spencer Uebel. Autoriza a contratação temporária, pelo Ibama,
de até 1.481 profissionais para “o atendimento de emergências ambientais.”
Idealmente, os brigadistas devem atuar não apenas nos focos de incêndio, mas
também preveni-los. Por esse motivo, o Ibama costuma contratar esses profissionais
a partir de abril, haja vista que as queimadas são intensificadas pelo clima seco, que
se inicia em meados de maio. Portanto, essa portaria foi publicada tardiamente. Em
2019, uma portaria com a mesma finalidade foi publicada no mês de março (Portaria n
º 115, de 22 de março de 2019), ou seja, com mais de dois meses de antecedência em
comparação com a de 2020.
DESPACHO MMA Nº19.258/2020, DE 4 DE JUNHO DE 2020
Aprova a nota técnica 603/2020-MMA e revoga o despacho 4.410/2020, cujo texto
reconhecia as Áreas de Preservação Permanente (APPs) da Mata Atlântica como
áreas consolidadas, permitindo, portanto, a retomada da produção agrícola nesses
locais. Devido à pressão da justiça e da sociedade civil, Ricardo Salles, Ministro do
Meio Ambiente, revogou tal despacho.¹
Ainda em 4 de junho de 2020, Jair Bolsonaro, Presidente da República, por meio da
Advocacia Geral da União (AGU), protocolou uma ação direta de
inconstitucionalidade (ADI) no STF (Supremo Tribunal Federal). O objetivo é evitar
interpretações do Código Florestal que impeçam o uso produtivo da Mata Atlântica
anulando os dispositivos que excluem toda e qualquer área da Mata Atlântica do
regime ambiental de áreas consolidadas. A AGU alega que essa restrição poderia
levar a um “profundo retrocesso produtivo”.²
¹ MENEGASSI, Duda. Salles volta atrás e revoga despacho que invalidava Lei da Mata Atlântica. 2020. Disponível em:
https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/salles-volta-atras-e-revoga-despacho-que-invalidava-lei-da-mataatlantica/. Acesso em: 11 jan. 2021.
² Notícias STF. AGU pede que interpretação de lei de proteção não impeça uso produtivo da Mata Atlântica. 2020.
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=445044. Acesso em: 11 jan. 2021.

DECRETO Nº 10.394, DE 10 DE JUNHO DE 2020
Prorroga o uso das Forças Militares na Garantia da Lei e da Ordem na Amazônia Legal
até 10 de julho de 2020. Também conhecida como Operação Verde Brasil 2. A ação
se aplica à faixa de fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação
ambiental e outras áreas federais nos estados da Amazônia Legal.
No dia 19 de junho, o Exército divulgou resultados das primeiras ações da Operação
com informações inverídicas e dados inflados.³ Os materiais divulgam dados de
atuações do Ibama e de Secretarias estaduais sem relação com a Operação Brasil
Verde 2, Ademais, o número de equipamentos destruídos não foi comprovado e o
Ministério da Defesa informou ao Estadão que se tratava de 27 tratores confiscados,
não 104, conforme dizia o informe inicial. Assim, apesar da prorrogação da atuação
das Forças Armadas, os resultados reais obtidos com o emprego de militares não foi
4
expressivo como o divulgado.

MINUTA DE DECRETO DE 12 DE JUNHO DE 2020
O MMA enviou à Casa Civil, para posterior assinatura do Presidente, uma minuta de
um decreto que visava à redução dos espaços de proteção da Mata Atlântica,
permitindo que áreas do tamanho do Parque Ibirapuera sejam transformadas em
hotéis sem licença prévia pelo IBAMA.
5

A minuta não foi acatada e o decreto não foi publicado.
PORTARIA IBAMA Nº 1.369, DE 16 DE JUNHO DE 2020

Cria a Equipe Nacional de Instrução (Enins), formada por integrantes escolhidos pelo
presidente do Ibama. A Enins será responsável pelo julgamento dos processos de
interesse do Ibama, com unificação dos casos sobre infrações ambientais. A portaria
prevê que os colegiados emitam decisões finais dentro do prazo de um ano e permite
que sejam adotados pareceres do Núcleo de Conciliação Ambiental, criado pelo
Decreto nº 9.760, de abril de 2019, cujas atividades possibilitam acordos de multa com
infratores e abrandamento de punições.

³ BORGES, André. "Operação militar na Amazônia infla dados de combate ao desmatamento". 19 jun 2020. Disponível em:
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,operacao-militar-na-amazonia-infla-dados-de-combate-aodesmatamento,70003339043. Acesso em: 11 jan. 2021.
4 VANESSA, Rosana. Ministério da Defesa. Decreto que autoriza uso das Forças Armadas na proteção da Amazônia Legal
é prorrogado. 2020. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/decreto-queautoriza-uso-das-forcas-armadas-na-protecao-da-amazonia-legal-e-prorrogado. Acesso em: 13 jan. 2021
5 TUFFANI, Maurício. Salles propôs a Bolsonaro decreto para reduzir proteção da Mata Atlântica. 2020. Disponível em:
http://www.diretodaciencia.com/2020/04/24/salles-propos-a-bolsonaro-decreto-para-reduzir-protecao-da-mataatlantica/. Acesso em: 13 jan. 2021

RESOLUÇÃO ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS) Nº821, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Autoriza a redução do percentual de mistura mínima obrigatória do biodiesel ao
diesel A de 12% para 10%, no período entre os dias 16 e 21 de junho de 2020
Justificativa: considerando a situação de emergência em saúde de calamidade
pública devido à pandemia de covid-19, bem como a necessidade de adoção de
medidas acautelatórias, com base no Processo n° 48610.208696/2020 e na
Resolução de Diretoria nº 267, de 16 de junho de 2020, a nova composição da mistura
tem como finalidade garantir o abastecimento interno de diesel B (resultado da
adição de biodiesel ao óleo diesel A).6
A Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM - American Society for Testing
and Materials) define biodiesel como um combustível renovável, formado de monoalquil éster de ácidos graxos de cadeia longa, derivados de óleos vegetais ou
gordura animal, obtidos por um processo denominado transesterificação. Já o diesel
é uma parafina de longa cadeia de carbono, um derivado do petróleo, uma fonte não
renovável. Fica claro que a maior parte da mistura é a presença de um derivado não
renovável, ou seja, prejudicial ao meio ambiente.
PORTARIA ICMBIO Nº 2, DE 25 DE JUNHO DE 2020
Consolida as Orientações Jurídicas Normativas da Procuradoria Federal Especializada
junto ao ICMBio e cria novos enunciados (Processo nº 00810.000380/2020-08).
ORIENTAÇÃO JURÍDICA NORMATIVA PFE/ICMBIO Nº 14/2020APLICAÇÃO DO ART.
48 DO DECRETO Nº 6.514/2008. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO A NORMA
PROTETIVA.1.
O art. 48 como um todo deve ser interpretado no sentido que ocorrerá a infração
somente quanto a conduta recair sobre área em que seja proibido impedir ou
dificultar regeneração de florestas ou demais formas de vegetação nativa, em
qualquer das espécies de espaços indicadas no caput. Em sendo permitido uso da
área que faculte o impedimento ou a dificultação de regeneração, não há que se
cogitar de infração ao art. 48.2. Em caso de sobreposição entre diversos regimes
jurídicos de proteção ao meio ambiente, restará configurada a infração do art. 48
ainda que apenas um deles proíba o impedimento ou dificultação de regeneração,
não sendo necessário desacordo com todos os regimes jurídicos em questão. (Grifo
nosso)
De acordo com as novas diretrizes, as infrações previstas pelo Decreto nº 6.514/2008
ficam restritas apenas às áreas em que seja proibido impedir ou dificultar a
regeneração de florestas ou demais formas de vegetação nativa. Assim, entende-se
que em áreas cujo o impedimento ou a dificultação de regeneração são facultativos,
não há infração.
6 PETROBRAS. Óleo diesel - informações técnicas 2014. Disponível em:
http://sites.petrobras.com.br/minisite/assistenciatecnica/public/downloads/diesel-manual.pdf/. Acesso em: 11 jan.
2021.

JULHO

LEI Nº 14.026, DE 15 DE JULHO DE 2020
Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de
2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)
competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei
nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo
de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para
vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art.
175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as
condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto
de 2010, para tratar dos prazos para a disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para
estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei nº 13.529, de 4 de
dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade
exclusiva de financiar serviços técnicos especializados.
MINISTRO RICARDO SALLES DESTITUI SECRETÁRIO DE COMISSÃO QUE O
DENUNCIOU À CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO¹
O ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles destituiu Marcelo Grossi, secretário
executivo da Comissão de Ética da pasta, após Marcelo enviar denúncias contra
Salles a órgãos de controle, Controladoria-Geral da União (CGU), à Comissão de Ética
da Presidência (CEP) e ao Tribunal de Contas da União (TCU). A Comissão de Ética é o
órgão interno do MMA responsável por realizar denúncias de má conduta de
servidores no ministério e zelar pelo cumprimento das normas administrativas na
pasta. Junto com a destituição, o ministro fez ainda três nomeações para a comissão,
desconsiderando processo seletivo interno para as vagas que havia sido conduzido
de novembro de 2019 a março de 2020.

¹ BRASIL, Agência. Ministro Ricardo Salles destituiu secretário que o denunciou à AGU. Disponível em:
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,salles-destitui-secretario-de-comissao-que-o-denunciou-a-cgu,70003364919.

DECRETO Nº 10.421, DE 9 DE JULHO DE 2020
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Altera o Decreto nº 10.341, de 6 de maio de 2020, que autoriza o emprego das Forças
Armadas na Garantia da Lei e da Ordem e em ações subsidiárias na faixa de fronteira,
nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras
áreas federais nos Estados da Amazônia Legal. A alteração impôs o lapso temporal
de 11 de maio a 6 de novembro de 2020, dentro do qual se autorizara o emprego das
Forças Armadas.
O Decreto 10.539, de 4 de novembro de 2020, estende o período até o dia 30 de abril
de 2021. A denominada Operação Verde Brasil 2 é voltada para coibir a prática de
crimes ambientais na região, sobretudo desmatamento ilegal e incêndios.
Apesar do orçamento de R$400 milhões, somente em maio, mês em que a operação
teve início, foram desmatados 829,9 km², segundo o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), o maior número registrado desde 2015. Ademais, fiscais do Ibama
relatam que os militares passaram a descartar operações planejadas pelo órgão
ambiental e a retirá-lo das decisões de inteligência.²

DECRETO Nº 10.424, DE 15 DE JULHO DE 2o2o
Determina a suspensão da permissão do emprego do fogo de que trata o
Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998, no território nacional pelo prazo de cento
e vinte dias.
O decreto impede queimadas em todo o território nacional, salvo as exceções:
práticas de prevenção e combate a incêndios realizadas ou supervisionadas
pelas instituições públicas responsáveis pela prevenção e pelo combate aos
incêndios florestais no País; práticas agrícolas de subsistência executadas pelas
populações tradicionais e indígenas; atividades de pesquisa científica realizadas
por Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação - ICT, desde que autorizadas
pelo órgão ambiental competente e controle fitossanitário, desde que autorizado
pelo órgão ambiental competente. A medida surge em meio ao registro na
Amazônia, que teve, em junho, 1.034,4 km² de área sob alerta de desmatamento,
recorde em 5 anos para o mês, segundo os dados do INPE.³
² SOBRINHO, Wanderley Preite. Fiscais acusam militares de atrapalhar combate ao desmatamento na Amazônia.
Disponível em: https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/06/28/forcas-armadasgastam-milhoes-atrapalhando-a-fiscalizacao-na-amazonia.htm
³ DEUTSCHE WELLES. "Desmatamento na Amazônia em junho é o maior em 5 anos, aponta Inpe". 10 jul 2020. Disponível
em: https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-na-amaz%C3%B4nia-em-junho-%C3%A9-o-maior-em-5-anos-apontainpe/a-54132533 Acesso em: 15 jan 2021.

IBAMA PEDE INVESTIGAÇÃO CONTRA AGENTES QUE ATUARAM PARA EXPULSAR
FAMÍLIAS INVASORAS DE TERRAS INDÍGENAS (28/07/20)
A diretoria do Ibama solicitou a abertura de investigação contra agentes do órgão que
retiraram famílias invasoras de terras indígenas na região do Pará, em operações que
JULHO em abril e maio. Os agentes de fiscalização foram acusados de violação
aconteceram
de direitos humanos, após uma série de pedidos de políticos da região chegarem ao
governo federal. A associação dos servidores, por sua vez, vê na abertura do
processo uma tentativa de interferência política no caso.
Políticos da região, senadores e o Presidente da República se manifestaram contra a
queima dos equipamentos das famílias e trabalhadores que ocupavam as terras
indígenas, embora o Ministério Público Federal assegure que os servidores atuaram
de maneira legal. Segundo o prefeito de Uruará, os colonos atingidos realizaram
manifestações no Município, "aumentando a tensão social". A prefeita de Placas
afirmou que "mais de cem famílias foram expulsas de sua residência". Isso os levou a
pedirem a interrupção das operações durante o estado de calamidade.
Em abril, pouco tempo após as ações contra grilagem e garimpo na região ganharem
destaque, Ricardo Salles exonerou o coordenador-geral de fiscalização ambiental e o
coordenador de operações de fiscalização do órgão. Em seguida, o novo
coordenador-geral, o coronel Walter Mendes Magalhães Júnior, enviou o processo
com as denúncias para o Ministério do Meio Ambiente, para o encaminhamento à
corregedoria do Ibama. Para a secretária-executiva da Associação Nacional dos
Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema), o objetivo é
retaliar os servidores que participaram das operações e inibir novas ações contra
grilagem e garimpo nesses territórios. 4

NOTA TÉCNICA Nº 1556/2020/CGUNE/CRG, DE 29 DE JULHO DE 2020
Ato da Controladoria-Geral da União (CGU), que uniformiza interpretação da Lei 8.112
de 1990, artigos 116, II, e 117, V, que tratam da responsabilização disciplinar de
Servidores Públicos Civis da União.
Consolida o entendimento de que a divulgação, pelo servidor, de opinião acerca de
conflitos ou assuntos internos, ou de manifestações críticas ao órgão ao qual
pertença, em veículos de comunicação virtuais, são condutas passíveis de apuração
disciplinar. As condutas de servidores que tragam repercussão negativa à imagem e à
credibilidade de sua instituição caracterizam, segundo a nota, descumprimento do
dever de lealdade expresso no artigo 116, II, da Lei nº 8.112 de 1990. Afirma-se que a
solução de conflitos de entendimento e de interesses que extrapolem a esfera
comum dos debates deve "ocorrer no âmbito do próprio órgão [,,,] por meio dos
canais internos competentes".
4

MACHADO, Renato. Ibama pede investigação contra agentes que atuaram para expulsar famílias de terras indígenas.
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/07/ibama-pede-investigacao-contra-agentes-queatuaram-para-expulsar-familias-de-terras-indigenas.shtml
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TENTATIVA DE DIMINUIÇÃO DAS METAS DE DESMATAMENTO ILEGAL NA
AMAZÔNIA (04/08/2020)¹
O ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, em diálogo com o Ministério da
Economia, propõe mudança nas metas de desmatamento ilegal da Amazônia até o
ano de 2023. Segundo documento enviado ao ministro Paulo Guedes, Salles e sua
equipe discutem a possibilidade de desconsiderar os objetivos de redução previstos
pelo Plano Plurianual do governo (PPA). Devido à repercussão negativa da proposta,
o Ministério da Economia considerou a medida insuficiente, o que levou Salles a
recuar e manter a previsão anterior. Contudo, caso aprovado, o ato significaria um
grande retrocesso para a preservação ambiental no país, em um momento
profundamente marcado por desconfianças de organismos nacionais e
internacionais quanto à política contra desmatamento do governo Bolsonaro.

DECRETO Nº 10.455, DE 11 DE AGOSTO DE 2020
Altera a estrutura Regimental do Ministério do Meio Ambiente (MMA). O texto, que
supostamente objetivava a melhoria da gestão ambiental, foi construído sem a
participação dos servidores da pasta.² Além disso, o ato foi feito para diminuir a
pressão de investidores do Brasil e do exterior sobre a gestão e a preservação
ambiental do atual governo.
Dentre importantes mudanças, estão a criação de uma secretaria para cuidar das
Unidades de Conservação Federais, retirando as atribuições do ICMBio (órgão
federal responsável pela gestão dessas UCs), além da recriação de uma secretaria
voltada para as questões climáticas e a criação de outras com o destaque para a
região amazônica.
¹ VARGAS, Mateus. Salles quer mudar a meta oficial de preservação ambiental da Amazônia. 2020. Disponível em:
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,salles-quer-mudar-a-meta-oficial-de-preservacao-ambientalda-amazonia,70003386376. Acesso em: 11 jan. 2021
² PORTAL G1. Depois de pressões, Ministério do Meio Ambiente muda estrutura. Disponível em:
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/08/12/depois-de-pressoes-ministerio-do-meio-ambiente-mudaestrutura.ghtml. Acesso em: 10 jan. 2021.

PLANO DE METAS IMEDIATAS DO CONSELHO NACIONAL DA AMAZÔNIA LEGAL
(CNAL), DE 18 DE AGOSTO DE 2020³
Enviado ao Ministério da Economia pelo Vice-presidente Mourão, o plano prevê a
AGOSTO
continuidade dos militares na região até 2022. Prescreve, também, uma mudança
"doutrinária" do Ibama, do ICMBio, do INCRA e da Fundação Nacional do Índio (Funai),
não detalhando o teor dessa doutrina.
Segundo o governo, para a ação dos militares na Amazônia é prevista uma linha de
ação com custos reduzidos. Entretanto, como indagou a matéria do O Globo,4 não há
explicações sobre como isso seria feito financeiramente. Ainda, o vice-presidente da
associação de funcionários do ICMBio afirmou ao jornal que o comando das ações de
fiscalização ambiental na região pelas Forças Armadas, submetendo os órgãos
ambientais à coordenação dos militares, tem um custo bem mais alto em
comparação ao Ibama.
Apesar da meta de manter as Forças Armadas na região, segundo a Folha de São
Paulo, elas não vêm atuando contra o garimpo ilegal, o que pode ser exemplificado
pela situação preocupante da orla de Humaitá, no Sul do Amazonas, em que há
dezenas de balsas de garimpo de ouro diariamente.5

DESPACHO Nº 37, DE 20 DE AGOSTO DE 2020
Aprova a Resolução nº 8, de 18 de agosto de 2020 do CNPE (Conselho Nacional de
Política Energética) que reduz as metas compulsórias anuais de redução de emissão
de gases de efeito estufa para a comercialização de combustíveis, no âmbito da
Política Nacional de Biocombustíveis - RenovaBio.
A redução, contudo, que considera os impactos da pandemia de covid-19 na emissão
desses gases na atmosfera, se estende também para o ano de 2021, sem expor
justificativas para isso. Assim, em suma, essa medida, tomada mesmo antes de haver
perspectiva de continuação da pandemia em todo o ano de 2021, é considerada um
retrocesso nas metas de descarbonização da RenovaBio.

³ CNAL. Plano de Ações Imediatas do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Disponível em:
https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-vice-presidencia/conselho-da-amazonia/conselho-nacional-daamazonia-legal-cnal/CNAL_PlAesImediatas127OUT20.pdf. Acesso em: 11 jan. 2021.
4 PRAZERES, Leandro. Plano de Mourão prevê militares no combate a desmatamento até 2022 e 'mudança doutrinária'
no Ibama. 2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/plano-de-mourao-preve-militares-no-combatedesmatamento-ate-2022-mudanca-doutrinaria-no-ibama-2-24628413?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newstarde. Acesso em: 11 jan. 2021.
5 MAISONNAVE, Fabiano; ALMEIDA, Lalo de. Na 'terra de Mourão', garimpo ilegal opera no AM sob vista grossa do
Exército. 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/09/na-terra-de-mourao-garimpo-ilegalopera-no-am-sob-vista-grossa-do-exercito.shtml. Acesso em: 11 jan. 2021.

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, DE 31 DE AGOSTO DE 2020 6
Prevê corte de 5,8% (correspondente a R$184,4 milhões) no orçamento do Ministério
doAGOSTO
Meio Ambiente para o ano de 2021. Os valores constam no Projeto de Lei
Orçamentária Anual e, enquanto a dotação atual da pasta é de R$ 3,128 bilhões, no
ano de 2021 existe a previsão de orçamento de R$ 2,944 bilhões.
Por outro lado, o valor das despesas discricionárias - que não são obrigatórias,
dependendo apenas da manifestação do gestor - teve considerável aumento:
enquanto em 2020 representavam R$ 448,2 milhões, em 2021 esse valor passa a ser
de R$534 milhões.
O Ibama recebe, pela proposta, 1,65 bilhão, com um corte de 4% em comparação ao
ano de 2020, Desse montante, 31% dependem de crédito extra que deve ser
deliberado pelo Congresso antes da aprovação da lei. O ICMBio, por sua vez,
receberá R$ 609,1 milhões, o que equivale a 12,8% a menos do que o valor em 2020,
sendo 43% dependente de crédito extra.7
A redução financeira repete o que já ocorreu em 2020, quando o valor orçamentário
em termos de despesas discricionárias foi de R$112 milhões, de R$97 milhões no
ICMBio e de R$33 milhões para o MMA, respectivamente uma redução em 30,4%,
32,7% e 32,7% em relação ao ano anteriormente analisado (2019).8

Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Fazenda. Secretaria de Orçamento Federal. Orçamento Cidadão:
Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2021. Brasília, 2020. Disponível em https://www.gov.br/economia/ptbr/assuntos/planejamento-e-orcamento/orcamento/orcamentosanuais/2021/ploa/Orcamento%20Cidadao%20PLOA2021.pdf. Acesso em 11 de janeiro de 2021
7 BRANT, Daniele; MACHADO, Renato. Apesar de incêndios, governo corta orçamento do Ibama e ICMBio em 2021. 2020.
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/09/apesar-de-incendios-governo-corta-orcamento-doibama-e-icmbio-em-2021.shtml. Acesso em: 11 jan. 2021.
8 INESC. Organizações exigem aumento no orçamento de 2021 para o meio ambiente. 2020. Disponível em:
https://www.inesc.org.br/organizacoes-exigem-aumento-no-orcamento-de-2021-para-o-meio-ambiente/. Acesso em:
11 jan. 2021.
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PORTARIA Nº 923, DE 8 DE SETEMBRO DE 2020
Cria o Programa de Integridade Integra+, com o objetivo de "apresentar um conjunto
de diretrizes, normativos internos de integridade e ações inter-relacionadas que
devem ser adotados pelo ICMBio com o propósito de prevenir, detectar, punir e
remediar práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de
conduta".
PUBLICAÇÃO DE VÍDEO SOBRE AMAZÔNIA NAS REDES SOCIAIS DO VICEPRESIDENTE E DO MINISTRO DO MEIO AMBIENTE (10/09/2020)
Hamilton Mourão e Ricardo Salles compartilharam em suas redes sociais um vídeo
contendo informações incongruentes em relação às queimadas na Amazônia. O
vídeo nega que elas estejam ocorrendo no bioma e afirma que o Brasil é o país que
mais preserva no mundo, sem comprovação. Ademais, o vídeo, feito pela Associação
de Criadores do Pará, retrata erroneamente imagens da Mata Atlântica, com a
presença do mico-leão-dourado¹. O INPE divulga mensamente os dados sobre
desmatamento e queimadas na Amazônia, demonstrando a existência da
devastação.
PORTARIA DA CASA CIVIL Nº 451, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020
Designa Fernando Cesar Lorencini, ao cargo de Presidente do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Foi coronel da Polícia Militar,
assim como o chefe anterior, indicando a tendência de militarização da pasta
ambiental. Segundo o G1², Lorencini esteve envolvido no Massacre do Carandiru.
¹ YAMAGUTI, Bruna. Mourão e Salles compartilham vídeo que nega queimadas na Amazônia, mas usa imagem da Mata
Atlântica. Correio Braziliense, 9 set 2020. Disponível em:
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/09/4874522-mourao-e-salles-compartilham-video-que-negaqueimadas-na-amazonia-mas-usa-imagem-da-mata-atlantica.html Acesso em 13 jan 2021.
² PORTAL G1. Coronel da PM é nomeado presidente do ICMBio. 2020. Disponível em:
https://g1.globo.com/google/amp/natureza/noticia/2020/09/22/coronel-da-pm-e-nomeado-presidente-doicmbio.ghtml?fbclid=IwAR0PWk3jUanbx535E_fwfmc2mPN1etWNH1heVOituaw9Voc_vIuoMSJN1Ws. Acesso em: 11 jan.
2021.

PORTARIA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Nº 2.429, DE 14 DE
SETEMBRO DE 2020
Decreta situação de emergência no Mato Grosso do Sul, devido aos incêndios
florestais. A medida visa a obter recursos da União para gerenciar a crise. As
dificuldades financeiras são reflexos do contingenciamento dos gastos com
brigadistas, o qual diminuiu 58% de 2020 em relação a 2019, atingindo cerca de R$ 10
milhões. O orçamento para combate de incêndios florestais em áreas federais
também teve redução de 15%, de um ano para o outro, ficando em R$38,6 milhões,
em 2020³.
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PORTARIA MMA Nº 504, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, PUBLICADA EM 22 DE
SETEMBRO DE 2020
Institui o Programa Cidades+Verdes e o Cadastro Ambiental Urbano - CAU, O primeiro
tem como objetivo impulsionar as áreas verdes urbanas, aprimorando sua gestão e
monitoramento. Estados, Municípios, consórcios, empresas e o Terceiro Setor podem
apoiar a iniciativa. O CAU é, segundo o art. 5º da portaria, uma "ferramenta para
identificação, mapeamento, qualificação e divulgação de áreas verdes urbanas". O
cadastro é feito pelos Municípios e se articula com os objetivos do Programa
Cidades+Verdes.
DISCURSO DE JAIR BOLSONARO NA ASSEMBLEIA-GERAL DA ONU, EM 22 DE
SETEMBRO DE 2020
Em relação à temática socioambiental, o presidente reforçou, sem dados, que o Brasil
é o país que mais preserva as florestas tropicais, além de atribuir responsabilidade aos
indígenas e caboclos pelas queimadas, que ocorreriam em áreas já desmatadas.
Também culpou a Venezuela pelo derramamento de óleo no litoral brasileiro, embora
não existam evidências que conduzam a tal conclusão.4
Segundo a checagem de fatos do Estadão do discurso , o Brasil foi o país com maior
perda de florestas tropicais em 2019, como informa a plataforma Global Forest Watch.
Quanto à culpabilização dos povos tradicionais, não há base para isso: segundo
pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP , a maioria das queimadas é
causada por agricultores e há evidências de que o tradicional manejo de fogo por
grupos indígenas é sustentável e não atingiria as proporções observadas nos dois
últimos anos.5, 6
³ DEUTSCHE WELLE. Em 1 ano, governo Bolsonaro corta verba para brigadistas em 58%. 2020. Disponível em:
https://www.poder360.com.br/economia/em-um-ano-governo-bolsonaro-corta-verba-para-brigadistas-em-58-dw/.
Acesso em: 11 jan. 2021.
4 MONNERAT, Alessandra et al. Checamos o discurso de bolsonaro na assembleia geral da onu. 2020. Disponível em:
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/checamos-o-discurso-de-bolsonaro-na-assembleia-geral-daonu. Acesso em: 11 jan. 2021.
5 BARIFOUSE, Rafael. Amazônia: agricultores causam maioria das queimadas, e não índios e caboclos, diz cientista Carlos
Nobre. 2020. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54259838. Acesso em: 11 jan. 2021.
6 Pivello, V.R. The Use of Fire in the Cerrado and Amazonian Rainforests of Brazil: Past and Present. fire ecol 7, 24–39
(2011). https://doi.org/10.4996/fireecology.0701024

RESOLUÇÃO CNRH Nº 215, DE 30 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 23 DE
SETEMBRO DE 2020
Estabelece o novo regimento interno do Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
estabelecendo suas competências, dentre elas, formular propostas ao Plano
Nacional de Saneamento Básico.
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Vale destacar algumas mudanças de representatividade do Conselho, tendo sido
reduzida a representatividade de membros do Ministério do Meio Ambiente e do
Ministério de Minas e Energia, dos conselhos estaduais e distrital de recursos hídricos,
além de representantes de usuários dos recursos hídricos e de organizações da
sociedade civil.

OUTUBRO

PORTARIA Nº 524 MMA DE 1º DE OUTUBRO DE 2020
Cria o Grupo de Trabalho para análise de sinergias e ganhos de eficiência em caso de
fusão entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - Ibama e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio.
A Associação Nacional de Servidores da Carreira de Meio Ambiente (Ascema) emitiu
uma nota¹ demonstrando crítica à composição do grupo, incluindo policiais militares e
indicados políticos ligados à bancada ruralista. Além de não prever representação da
sociedade civil, essa medida gerou temores sobre o enfraquecimento dos órgãos da
pasta ambiental.
RESOLUÇÃO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA) Nº 499, DE 6
DE OUTUBRO DE 2020
Dispõe sobre o licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos em
fornos rotativos de produção de clínquer (composto básico de cimento). A norma
permite que resíduos poluentes orgânicos, como aqueles provenientes de
agrotóxicos, sejam queimados em fornos para produção de cimento (artigos 1º e 2º).
Revoga, assim, a Resolução CONAMA Nº 264/99, que excluía o uso de resíduos
organoclorados, agrotóxicos e de serviços de saúde (artigo 1º) nas atividades de
coprocessamento em fornos de cimento, a serem licenciadas.
Segundo o biólogo e doutorando em engenharia ambiental, David Barreto², a adição
de novos compostos no coprocessamento representa um risco aos trabalhadores,
que ficam em contato próximo a essas substâncias durante a cadeia produtiva da
indústria de cimento,

¹ ASCEMA NACIONAL. A fusão do ICMBio e o IBAMA segue o rumo do desmonte das políticas ambientais. 1 out 2020.
Disponível
em:
http://www.ascemanacional.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Fusa%CC%83o-ICMBio-eIBAMA_Nota.pdf. Acesso em: 11 jan. 2021.
² ALENCAR, Emanuel. "Nova regra deixará trabalhadores da cadeia do cimento mais expostos a poluentes perigosos". O
Eco, 5 out 2020. Disponível em: https://www.oeco.org.br/reportagens/nova-regra-deixara-trabalhadores-da-cadeia-docimento-mais-expostos-a-poluentes-perigosos/ Acesso em: 13 jan 2021.

PORTARIA MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES (MCTI) Nº 3.896,
DE 16 DE OUTUBRO DE 2020
Institui a estrutura de governança do Adapta Brasil MCTI - Contribuição da Ciência
para Medidas de Adaptação. A plataforma tem como objetivo consolidar, integrar e
disseminar informações que possibilitem o avanço das análises dos impactos da
mudança do clima, observados e projetados no território nacional, dando subsídios às
autoridades competentes pelas ações de adaptação.

RESOLUÇÃO CONAMA/MMA Nº 500, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020
Revoga a Resolução nº 284, de 30 de agosto de 2001, que dispõe sobre o
licenciamento de empreendimentos de irrigação; a Resolução nº 302, de 20 de
fevereiro de 2002, que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de
Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno; e a
Resolução nº 303, de 13 de maio de 2002, que dispõe sobre parâmetros, definições e
limites de Áreas de Preservação Permanente. A resolução foi fruto de decisões da
Reunião Ordinária n°135 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), no dia
28 de setembro de 2020.
Retira-se a proteção de cerca de 1,6 milhão de hectares de restingas e manguezais
pelo país, cuja proximidade do litoral brasileiro desperta interesse do setor imobiliário
e de carcinicultores, produtores de camarão³.
As resoluções 302 e 303 do Conama estabeleciam normas como a proteção de uma
faixa mínima de 300 metros de restingas e de manguezais, além de mananciais
urbanos e reservatórios de água. Tais normas não chegaram a ser incorporadas pelo
Código Florestal de 2012. Já a resolução 284 submetia projetos de irrigação ao
licenciamento ambiental.
A resolução 500 teve seus efeitos suspensos em decisão liminar do STF da ADPF
747, no dia 28 de outubro de 2020, de modo que aquelas revogadas por esta voltam
a ter eficácia e vigência. A decisão foi mantida após julgamento em plenário, no dia 27
de novembro, sustentando que a Resolução feria princípios constitucionais, referente
ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado do artigo 225,

³ BENITES, Afonso; BETIM, Felipe. Ricardo Salles “passa a boiada” e retira a proteção a manguezais e restingas para
promover turismo. 2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-28/ricardo-salles-passa-a-boiada-eretira-a-protecao-a-manguezais-e-restingas-para-promover-turismo.html. Acesso em: 11 jan. 2021.

OFÍCIOS DO IBAMA DE 21 DE OUTUBRO DE 2020
4

Segundo a Folha de São Paulo, houve nesta data uma circulação intensa de ofícios.
Em um deles, o Diretor de Proteção Ambiental do Ibama solicita aos brigadistas do
Centro
Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), ligado
OUTUBRO
ao Ibama, o retorno às bases de origem, devido à indisponibilidade de recursos. A
decisão paralisa 1.400 funcionários em todo o país.
No dia 23, o Ministério da Economia repassa R$16 milhões ao Ibama e ao ICMBio,
permitindo o retorno das atividades. A situação financeira daquele órgão continua
calamitosa: segundo o jornal O Globo , há uma dívida de 19 milhões em pagamentos
atrasados. Ademais, em setembro o Ministério do Meio Ambiente teve negado seu
pedido de R$ 134 milhões à pasta da Economia, estando com contingenciamento de
verbas, embora tenha recebido menos do que o previsto pelo Orçamento Anual.
DECRETO Nº 10.531, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020
Estabelece a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de
2020 a 2031.5 A norma traz diretrizes nos eixos econômico, institucional, ambiental,
social e de infraestrutura. Nota-se que, no eixo ambiental, o tema do desmatamento
e das queimadas no Pantanal e Amazônia é negligenciado, na medida em que não é
citado expressamente pelo Decreto.
PORTARIA Nº 313 DO MINISTÉRIO DA DEFESA DE 26 DE OUTUBRO DE 2020
Cria a Comissão Técnico-Científica para o Assessoramento e Apoio das atividades de
Monitoramento e a Neutralização dos Impactos Decorrentes da Poluição Marinha por
Óleo e outros Poluentes na Amazônia Azul.

4

MACHADO, Renato. Ibama diz ter R$19mi em pendências e interrompe ação de brigadistas em combate a incêndios.
2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/10/ibama-diz-ter-r-19-mi-em-pendencias-einterrompe-acao-de-brigadistas-em-combate-a-incendios.shtml. Acesso em: 11 jan. 2021.
5 POLÍTICA POR INTEIRO. "Estratégia Federal de Desenvolvimento (EFD) 2020-2031: uma análise sobre o eixo ambiental"
28 out. 2020. Disponível em: https://www.politicaporinteiro.org/2020/10/28/estrategia-federal-de-desenvolvimentoefd-2020-2031-uma-analise-sobre-o-eixo-ambiental/ Acesso em 20 dez. 2020
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MINISTRO DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, AUGUSTO HELENO,
IRONIZA QUEIMADAS NA AMAZÔNIA E DIZ TRATAR DE 'FOGUEIRINHA"
(04/11/2020)
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, em visita ao
Amazonas, afirma que a floresta ‘tem algumas áreas de queimada, mas isso é
totalmente deturpado, porque é colocado fora de contexto, que é uma coisa
majestosa, e fica virando uma fogueirinha’.¹ Augusto Heleno contesta os dados
referentes às queimadas, tanto a sua veiculação, que na sua opinião ocorreu de forma
irresponsável, quanto á realidade dos dados. Segundo o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe), de janeiro a setembro de 2020 o número de queimadas no
Amazonas chegou a 16.333, superando os dados observados em 2005, e se tornando
dessa maneira o ano com maior número de queimadas da história, desde o início da
série produzida pelo Inpe.
JAIR BOLSONARO FALA QUE PARTE DAS CRÍTICAS A SUA POLÍTICA AMBIENTAL É
INFUNDADA (06/11/2020)
Em resposta às críticas de países estrangeiros sobre o desmatamento e queimadas
no Brasil, Jair Bolsonaro declara que pretende realizar a regularização fundiária do
país (proposta conhecida como PL da Grilagem). Além disso, comenta que a questão
ambiental é uma guerra comercial²:
"Pretendemos, o ano que vem, conseguir o que não conseguimos este ano quando se
fala em meio ambiente conseguir para todos aqui a regularização fundiária do nosso
país de modo que podemos aqui bem levar a termo e dar uma satisfação às questões
daquilo que nos acusam, que é desmatamento e incêndio, que em grande parte é
apenas potencializado porque está em jogo sim uma guerra comercial em todo o
mundo", disse Jair Bolsonaro.³
¹ DINIZ, Carolina. "Na Amazônia, Heleno cita 'fogueirinha' e diz que se floresta estivesse em chamas, a fumaça chegaria a
Londres". PORTAL G1. 4 nov. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/11/04/naamazonia-heleno-cita-fogueirinha-e-diz-que-se-floresta-estivesse-em-chamas-a-fumaca-chegaria-a-londres.ghtml
Acesso em 11 jan. 2021
² BRITO, Ricardon de "Bolsonaro diz que buscará aprovar lei de regularização fundiária em 2021. EXTRA GLOBO. 6 nov.
2020. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/brasil/bolsonaro-diz-que-buscara-aprovar-lei-de-regularizacaofundiaria-em-2021-24733302.html Acesso 11 jan. 2021
³ Ibidem.

PLANO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ONG'S NA AMAZÔNIA (10/11/2020)
Por intermédio do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), o Presidente Jair
Bolsonaro, pretende controlar a atividade de ONGs na Amazônia, em prol de
interesses nacionais. Esse programa faz parte do plano de ações do CNAL, revelado
a ministros do conselho em novembro,4 e apresenta outros eixos que tem como
objetivo a "proteção e desenvolvimento sustentável". Entidades repudiaram essa
tentativa de controle das ONG's na região.

RESOLUÇÃO AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (AMN) Nº 50, DE 24 DE NOVEMBRO
DE 2020
A referida Resolução impacta na Exploração Mineral de modo a flexibilizar a exploração
mineral. Isto ocorre uma vez que suspende de 28/03/2020 a 31/12/2020 os prazos da
Resolução nº 28/2020, salvo os prazos para defesas, provas, impugnações e recursos
em processos de autuação, constituição e cobrança das receitas da Compensação
Financeira pela Exploração Mineral - CFEM, da Taxa Anual por Hectare - TAH, da Taxa
da vistoria e das multas, que voltarão a fluir a partir da publicação dessa norma, ou seja,
27/11/2020. Outro ponto que chama atenção é a prorrogação automática por 288 dias,
a partir de 02/01/2021 ou de acordo com a composição específica de tempo
estipulado pela norma, quanto aos prazos para Alvarás de Pesquisa, Guias de
Utilização, Registros de Licença e as Portarias de Permissão de Lavra Garimpeira, salvo
títulos vencidos até 19/03/2020 ou emitidos a partir de 02/01/2021. Logo, a resolução
demonstra uma flexibilização quanto à comprovação de títulos minerários, isso ocorre
pois, independente de requerimento por parte dos titulares, os prazos foram
prorrogados por no máximo 288 dias contados a partir de 02/01/2021, de acordo com
alguns requisitos, estes titulares terão a permissão para explorar minérios.

4
PRIZIBISCZKI, Cristiane. Entidades repudiam tentativa do governo de controlar atuação de ONGs na Amazônia. 2020.
Disponível em: https://www.oeco.org.br/noticias/entidades-repudiam-tentativa-do-governo-de-controlar-atuacaode-ongs-na-amazonia/. Acesso em: 11 jan. 2021

LIBERAÇÃO DE MAIS DE 900 NOVOS AGROTÓXICOS DESDE O INÍCIO DO MANDATO
DE BOLSONARO (30/11/2020)
Desde o início do mandato de Jair Bolsonaro até 30 de novembro de 2020, já foi
publicada no Diário Oficial da União (DOU), a aprovação de mais de 900 novos
agrotóxicos, ao longo do governo. A informação é do ROBOTOX, projeto da Agência
Pública e do Repórter Brasil, que mapeia registros de agrotóxicos no DOU. 5
6

Cientistas constataram impactos negativos desses compostos para a fauna (peixes e
insetos que entram em contato, por exemplo), para a água, para o solo e para a flora.
Há riscos para a saúde humana também, com estudos que identificam intoxicações
(que podem levar a óbito) associadas aos agrotóxicos. Isso é especialmente relevante
7
no Brasil, país que mais consome agrotóxicos do mundo.
8

De acordo com Marcelo Novaes, advogado, pesquisador e membro do Fórum Paulista
de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, a liberação recorde de
agroquímicos e as isenções ao setor “esvaziam a renda nacional” e transferem riquezas
para fora do país". [...] “Essa indústria está no orçamento da União e dos estados. Não de
forma positiva, contribuindo com tributação, mas no sentido de incentivos fiscais que
chegam a US$ 3 bilhões ao ano [mais de R$ 15 bilhões], deixando um vazio que precisa
ser suportado por toda a sociedade”.

5

Sinal de Fumaça - Monitor Socioambiental. Governo Bolsonaro já liberou 910 novos agrotóxicos desde o início do
mandato. 2020. Disponível em: https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/30/governo-bolsonaro-ja-liberou-910-novosagrotoxicos-desde-o-inicio-do-mandato/. Acesso em: 11 jan. 2021.
6 LOPES, Carla Vanessa Alves; ALBUQUERQUE, Guilherme Souza Cavalcanti de. Agrotóxicos e seus impactos na saúde
humana e ambiental: uma revisão sistemática. Saúde em debate, v. 42, p. 518-534, 2018.
7
Ibidem, p. 518.
8 GIOVANAZ, Daniel. Como a política pró-agrotóxicos de Bolsonaro transfere riquezas para fora do país. 2020. Disponível
em: https://contraosagrotoxicos.org/como-a-politica-pro-agrotoxicos-de-bolsonaro-transfere-riquezas-para-fora-dopais/. Acesso em: 11 jan. 2021

DEZEMBRO

PORTARIA CONJUNTA MAPA/INCRA Nº 1, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020
Cria o programa Titula Brasil e dispões sobre seus objetivos e formas de
implementação. Com essa medida, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) possibilita a terceirização da regulamentação em terras fundiárias em
parceria com os municípios de todo o Brasil. Os detalhes ainda não foram divulgados,
mas a ideia é que os técnicos sejam indicados pelos municípios para realizar as
vistorias, sejam eles servidores ou funcionárioas externos. Outro ponto crítico dessa
portaria é a fiscalização remota por meio de georreferenciamento.
De acordo com Reginaldo Marcos Félix de Aguiar, diretor da CNASI (Confederação
Nacional das Associações dos Servidores do Incra), essa decisão facilita a
regularização da grilagem além de impedir novos projetos de assentamento da
reforma agrária e novas regularizações de territórios quilombolas e indígenas e novas
áreas de preservação ambiental.¹

LEVANTAMENTO APONTA LIGAÇÃO DE GRANDES
DESMATAMENTO ILEGAL NA AMAZÔNIA (03/12/2020)

FRIGORÍFICOS

COM

Relatório da Global Witness sugere que três gigantes brasileiras do setor de carne
bovina, JBS, Marfig e Minerva, têm o desmatamento ilegal no cotidiano de suas
cadeias produtivas.
Entre 2017 e 2019, no Pará, as empresas compraram gado de 379 fazendas
responsáveis por desmatar ilegalmente uma área total de 202 quilômetros
quadrados, equivalente a 20.000 campos de futebol. Situação agravada ao considerar
os mais de 4 mil fornecedores dessas fazendas, que somam um total estimado de
140.000 campos de futebol desmatados.²
¹ BORGES, André. Parlamentares vão à Justiça contra portaria que terceiriza fiscalização do Incra... - Veja mais em
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/12/08/parlamentares-vao-a-justica-contra-portariaque-terceiriza-fiscalizacao-do-incra.htm?cmpid=copiaecola. 2020. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimasnoticias/agencia-estado/2020/12/08/parlamentares-vao-a-justica-contra-portaria-que-terceiriza-fiscalizacao-doincra.htm. Acesso em: 13 jan. 2021.
² GLOBAL WITNESS. Carne bovina, bancos e a Amazônia. Disponível em: https://www.globalwitness.org/pt/beefbanks-and-brazilian-amazon-pt/ Acesso 11 jan 2021

DECRETO Nº 10.576, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a cessão de uso de espaços físicos em corpos d'água de domínio da
União - como rios federais, mar territorial, zona econômica exclusiva e reservatórios
de hidrelétricas - para a prática da aquicultura. A norma anterior (Decreto nº 4.895, 25
deDEZEMBRO
novembro de 2003) autorizava apenas o uso, não a cessão dos espaços físicos.
O uso desses espaços para a prática da aquicultura poderá ser solicitado por pessoa
física ou jurídica à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA). O interessado deverá apresentar um projeto
técnico com as coordenadas geográficas, a justificativa para a escolha do local, a
descrição do sistema produtivo e o responsável técnico habilitado.
"O cessionário permanecerá obedecendo ao licenciamento ambiental da aquicultura
estabelecido pelos estados, que assumiram a competência em 2011. O decreto prevê
que será permitida a criação somente de espécies autorizadas em ato normativo do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)"³:
RESOLUÇÃO ANP Nº 835, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020
Amplia a vigência das Resoluções ANP nº 812, 816 e 822, até 31 de dezembro de 2021,
31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2021, respectivamente.
Essas normas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
definem diretrizes para as atividades de exploração e produção de petróleo e gás
natural durante o estado de calamidade pública (pandemia de covid-19).
A resolução nº 812 trata dos procedimentos a serem adotados pelos agentes que
atuam no downstream; a nº 816 estabelece medidas referentes à flexibilização de
obrigações contratuais nas fases de exploração e produção; e a nº 822 permite a
realização de audiências públicas por videoconferência.
DECRETO Nº 10.587, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020
Altera o Decreto nº 5.231, de 6 de outubro de 2004, que dispõe sobre os princípios a
serem observados pela administração pública federal na criação, organização e
exploração de Terminais Pesqueiros Públicos (TPPs).
TPPs são as estruturas físicas necessárias para as atividades de movimentação e
armazenagem de pescado, entreposto de comercialização, beneficiamento e apoio à
navegação de embarcações.
O novo decreto prevê a concessão dos terminais a empresas privadas mediante
licitação, desburocratiza a cessão para estados e municípios e permite a
desconstituição de terminais, caso a avaliação técnica indique que o
empreendimento não tem mais condições de funcionar.
³ GOVERNO FEDERAL. "Decreto desburocratiza criação de peixes em águas da União" 16 dez 2020. Disponível em:
https://www.gov.br/pt-br/noticias/agricultura-e-pecuaria/2020/12/decreto-desburocratiza-criacao-de-peixes-emaguas-da-uniao Acesso em 11 jan 2021

OPERAÇÃO HANDROANTHUS GLO (21/12/2020)
A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, divulgou a
apreensão de mais de 43 mil toras de madeira ao longo dos rios Mamuru e Arapiuns,
divisão do Pará com o Amazonas, na operação que deflagrou a maior quantidade
apreendida em toda a história do Brasil. Ao longo da semana, a PF reteve 131,1 mil
metros cúbicos de toras, volume suficiente para a construção de 2.620 casas
4
populares. O cálculo da apreensão ainda é preliminar.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020
4

Estabelece procedimentos para a instalação de recifes artificiais. O assunto ficou sem
regulamentação desde a revogação da IN IBAMA 22/2009 junho de 2019.
Comparando-se os textos das duas INs, houve flexibilização nas normas. O conceito
de "recife artificial" foi alterado, assim como a natureza do material que deve ser
usado (antes esse deveria ser inerte e não poluente - o novo texto não menciona
esses termos). Também não há mais diretrizes sobre recifes artificiais em unidades de
conservação. A nova instrução traz um parágrafo que permite a possibilidade de
converter estruturas que originalmente tivessem sido licenciadas para outros
propósitos (mas não possuem mais essa finalidade) em recifes artificiais, mediante
licenciamento ambiental específico. Esse parágrafo foi revogado alguns dias depois.
DECRETO Nº 10.592, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020
Regulamenta a Lei nº 11.952 de 2009, para dispor sobre a regularização fundiária das
áreas rurais situadas em terras da União, no âmbito da Amazônia Legal, e em terras
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), por meio de alienação
e concessão de direito real de uso de imóveis.
De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entre as
principais alterações estão a exigência de inscrição no Cadastro Ambiental Rural
(CAR) do imóvel e de tecnologia de sensoriamento remoto para análise dos
processos em lotes de até quatro módulos fiscais. No entanto, especialistas
observam que o requerimento dos títulos para imóveis com até quatro módulos
fiscais poderá ocorrer sem cadastramento prévio, além de permitir possível extensão
ilegal de prazo para quem deve pagamento de título que já recebeu.5
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 30, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020
Revoga o parágrafo único do artigo 5º da IN nº 28/2020, que previa a possibilidade
de converter estruturas cuja finalidade original não fosse mais aplicável em recifes
originais atendendo licenciamento ambiental específico.
PORTAL G1. "PF encontra mais de 43 mil toras de madeira irregular" 21 dez 2020. Disponível em:
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/12/21/pf-encontra-mais-de-43-mil-toras-de-madeira-irregular-no-parae-realiza-maior-apreensao-do-brasil.ghtml Acesso em 11 jan 2021
5 SENADO NOTÍCIAS. Governo edita decreto com regras para regularização fundiária na Amazônia. Fonte: Agência
Senado. 2020. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/12/29/governo-edita-decretocom-regras-para-regularizacao-fundiaria-na-amazonia. Acesso em: 11 jan. 2021.
4
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Portarias e decretos foram os atos
normativos com maior frequência de
publicação durante 2020. As portarias
demonstram a atuação de distintas
autoridades públicas sobre matéria
ambiental, como o Ministério do Meio
Ambiente; Ministério da Defesa e o
Instituto
Chico
Mendes
de
Conservação da Biodiversidade.
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Gráfico 2

BALANÇO DA SITUAÇÃO DOS
BIOMAS NO BRASIL:
DESMATAMENTO

²

Segundo o IBGE¹, o
Brasil perdeu meio
milhão de km² de
vegetação nativa no
entre 2000 a 2018.
Cruzando com os dados
do INPE, baseados no
PRODES, esse número
pode subir.

³

Segundo o IBGE, o Pantanal perdeu 2,1 mil km² entre 2000 e
2018. O número foi de 35,5 mil km² na Caatinga. A Mata
Atlântica teve 7% de sua cobertura remanescente
desmatada no mesmo período, o que equivale a 13,8 mil km².
O Pampa foi proporcionalmente o mais destruído, perdendo
16,8% da área nativa, ou seja, 16,1 mil km².
¹ ALFANO. Bruno; BERTHONE, Rodrigo. "Brasil perdeu área equivalente à da Espanha entre 2000 e 2018, diz IBGE" 24 SET
2020; Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-perdeu-area-equivalente-da-espanha-entre-20002018-diz-ibge-1-24656924 Acesso em 16 dez 2020.
² INPE. Disponível em: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/cerrado/increments
³ INPE. Disponível em: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/amazon/increments

BALANÇO DA SITUAÇÃO DOS
BIOMAS NO BRASIL:

QUEIMADAS

O Cerrado foi o bioma mais
atingido, tendo perdido 41% da
vegetação (825 mil km²) pelas
queimadas no mesmo período.

Os pesquisadores³ associam
essas queimadas à ação
antrópica, utilizando-as como
forma de desmatamento e para
a agropecuária.

Segundo a MapBiomas
e o World Bank¹, 1
milhão de km² de
vegetação nativa no
Brasil foi queimada
entre 2000 a 2019. Isso
equivale a quatro vezes
a área do Reino Unido.
A Amazônia, por sua
vez, perdeu 425 mil km²
pelas queimadas entre
2000 e 2019.
O Pantanal perdeu 1,1
mil km² só em 2018 e
12,1 mil km² em 2019,
com um aumento de
996%.

Gráfico com o número de focos de queimadas no Brasil (1998 - 2020)²

¹ Todos os dados dessa fonte foram extraídos de: LICHOTTI, Camille; BUONO, Renata. "BRASIL QUEIMOU QUATRO
REINOS UNIDOS DE VEGETAÇÃO NATIVA" Piauí. 8 dez 2020. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/brasilqueimou-quatro-reinos-unidos-de-vegetacao-nativa/ Acesso em 15 dez 2020
² INPE. Disponível em: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal-static/estatisticas_paises/
Acesso em 15 dez 2020.
³ PONTES, Nádia. "Desmatamento no Cerrado volta a crescer em 2020". Deutsche Welles, 22 dez 2020. Disponível em:
https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-no-cerrado-volta-a-crescer-em-2020/a-56016083 Acesso em 13 jan 2021.

BALANÇO DA SITUAÇÃO DOS
BIOMAS NO BRASIL:
2020¹
O Pantanal esteve no foco da
imprensa este ano, pela sua
devastação por incêndios, que
atingiu 30% da área do
ecossistema, entre janeiro e
novembro de 2020 (20.000 km²)².
Em relação a 2019, há um
aumento de mais de 210%.³

Em 2020, observou-se o
aumento nas taxas de
desmatamento e de
focos de queimada nos
biomas brasileiros.

A Amazônia, por sua
vez, perdeu 11.088 km²
pelo desmatamento
entre agosto de 2019 e
julho de 2020, segundo
o Prodes³. Este é o valor
mais alto em 12 anos.

No Cerrado, a destruição ambiental atingiu 7, 3 mil km²
4
entre agosto de 2019 e julho de 2020, o INPE informa . Isso
representa um aumento de 12,3% em relação ao mesmo
período do ano anterior.
A MapBiomas alerta para o índice alto de ilegalidades: 95%
do desmatamento do Cerrado, por exemplo, foi sem
autorização entre agosto de 2019 e julho de 2020. Ademais,
43,7% deste bioma foi transformado em pasto e cultivos de
monocultura.5 Também, constata-se para a ocorrência de
desmatamento e queimada principalmente em
propriedades particulares.6
1 Os dados completos de janeiro a dezembro de 2020 ainda estão sendo processados pelo INPE e, por isso, trouxemos
um recorte menor, ao que está disponível no momento da escrita do relatório.
2 e 6 WATANABE, Phillippe. "Cerca de 40% do Pantanal mato-grossense queimou em 2020". Folha de São Paulo, 4 jan
2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/01/cerca-de-40-do-pantanal-mato-grossensequeimou-em-2020.shtml Acesso em 4 jan 2021.
3 INPE. "Estimativa de desmatamento por corte raso na Amazônia Legal para 2020 é de 11.088 km²" 3 dez 2020.
Disponível em: http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5615 Acesso em 4 jan 2021.
4 e 5 PONTES, Nádia. "Desmatamento no Cerrado volta a crescer em 2020". Deutsche Welle, 22 dez 2020, Disponível em:
https://www.dw.com/pt-br/desmatamento-no-cerrado-volta-a-crescer-em-2020/a-56016083 Acesso em 4 jan 2021.
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O número de focos de incêndio
foi o maior em 10 anos, somando
mais de 222 mil em 2020,
segundo o Inpe, 12,7% a mais em
relação a 2019².

Mais de 20 milhões de
hectares da Amazônia, do
Cerrado, da Mata
Atlântica e do Pantanal,
juntos, foram afetados
pelas queimadas, de
acordo com o Sistema de
Observação da Terra da
Nasa (EOSDIS)¹, entre
janeiro e outubro de 2020.

As Terras Indígenas (TI's) foram sofreram intensamente com
esse quadro. A TI do Xingu, por exemplo, perdeu mais de 100
mil hectares de vegetação entre janeiro e setembro de 2020.³
No Pantanal, metade das terras haviam sido atingidas pelo
fogo até agosto.4 Somando a falta de medidas do Estado para
proteger os povos tradicionais da covid-19 e a lentidão na
5
resposta do governo para combater as queimadas, tem-se
uma situação de violação dos direitos fundamentais da
6
população originária, dando ensejo à ADPF 709 no STF.

Foto à esquerda: Conexão Planeta
Foto à direita: Mauro Pimentel / AFP
¹ GARCIA, Edenise; SOARES, Marina. "Fogo e desmatamento: as marcas do cenário ambiental brasileiro em 2020". Revista Galileu, 21 dez
2020. Disponível em: encurtador.com.br/rsGW8 Acesso em 4 jan 2021
² REDE BRASIL ATUAL. "No ano da ‘boiada’, Brasil encerra 2020 com recorde de queimadas em uma década". 4 jan 2021. Disponível em:
https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2021/01/no-ano-da-boiada-brasil-encerra-2020-com-recorde-de-queimadas-emuma-decada/ Acesso em 4 jan 2021.
³ MARCIO, Camilo. "Amazônia em chamas: Xingu é o território indígena com mais queimadas e incêndios florestais no país". Conexão
Planeta, 21 set 2020. Disponível em: encurtador.com.br/cKOY7 Acesso em 4 jan 2021.
4 EL PAÍS. "Incêndios já tomam quase metade das terras indígenas no Pantanal" 18 set 2020. Disponível em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-19/incendios-ja-tomam-quase-metade-das-terras-indigenas-no-pantanal.html Acesso em 7
jan 2021.
5 VALFRÉ, Vinícius. "Com resposta lenta do governo, voluntários vão à luta pelo Pantanal". UOL, 20 set 2020 Disponível em:
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/09/20/voluntarios-vao-a-luta-pelo-pantanal.htm Acesso em 7 jan
2021
Veja em: ALVES, Guilherme. "APIB e 6 partidos políticos acionam o Supremo para evitar genocídio dos povos indígenas" OBIND, 1 jul
6
2020. Disponível em: encurtador.com.br/kFRZ6 Acesso em 7 jan 2021

A POLÍTICA AMBIENTAL
FEDERAL EM 2020:
DESESTRUTURAÇÃO
O MPF sustenta a desestruturação
dolosa das estruturas de proteção
ao meio ambiente , em 4 eixos:

Em Ação Civil Pública
por ato de improbidade
administrativa, o
Ministério Público
Federal pediu em julho
de 2020 o afastamento
do Ministro do Meio
Ambiente, Ricardo
Salles¹.

1) Desestruturação normativa
O MPF ressalta a dimensão organizacional e procedimental da política normativa
ambiental, fundamentais para garantir o direito constitucional ao meio ambiente sadio.
Nesse sentido, a gestão do Ministério do Meio Ambiente atuou por vários atos
normativos de modo a enfraquecer o aparato administrativo que visa à proteção
ambiental. A leitura do presente relatório demonstra a frequência alta de decisões que
flexibilizam, mesmo que indiretamente, os mecanismos de proteção, além de se
abster de tomar medidas mais robustas para enfrentamento da crise ecológica no
Brasil.
Esse quadro se faz presente não só no referido Ministério e na Presidência da
República, como também em outros órgãos - Ibama, ICMBio, Conama, CNAL, por
exemplo.
2) Desestruturação dos órgãos de transparência e participação.
A transparência da Administração constitui princípio democrático de grande
importância na política ambiental. Na ação civil pública, argumenta-se que o
desmonte ocorre "a) diminuição da representatividade social em conselhos; b) retirada
de informações com mapas de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade
na Internet; c) interferências na divulgação de dados pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais – INPE; e d) restrição indevida da comunicação institucional."²
Em alinhamento com o disposto no presente relatório, há atos de 2020 que diminuem
ou excluem a participação da sociedade civil em conselhos, como o Conselho
Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, Conselho Nacional de Recursos
Hídricos e o Grupo de Trabalho para análise de sinergias e ganhos de eficiência em
caso de fusão entre o Ibama e o ICMBio. Em 2019, o Conama teve um número
reduzido de cadeiras, após o Decreto nº 9.806 de 28 maio de 2019, minorando a
representatividade das organizações da sociedade civil.
¹ Processo 1037665-52.2020.4.01.3400. Petição Inicial. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/df/sala-deimprensa/noticias-df/mpf-pede-afastamento-de-ricardo-salles-do-ministerio-do-meio-ambiente-por-improbidadeadministrativa
² Ibidem, p. 22. .
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Em relação à transparência, o Estadão¹ noticiou em julho de 2020 que o Ibama não
divulgava há 8 meses informações sobre áreas embargadas por crimes ambientais.
Esse dado é relevante no âmbito da comercialização de produtos agrícolas e para
crédito de financiamento do produtor. Após mudanças no Sistema Integrado de
Cadastro, Arrecadação e Fiscalização (Sicafi), dados das autuações do Ibama
simplesmente sumiram.
Ademais, é alarmante o que os servidores ambientais chamam de "Lei da Mordaça".
Por orientação do Ministério do Meio Ambiente de março de 2019, os órgãos
subordinados ficam proibidos de atender diretamente à imprensa, devendo
encaminhar os pedidos para a Assessoria de Comunicação do Ministério². A Nota
Técnica 1556 da CGU, em mesmo sentido, diz que manifestações críticas dos
servidores federais ao governo são passíveis de apuração disciplinar.
3) Desestruturação orçamentária
Reportam-se cortes de gastos em diferentes esferas dos órgãos ambientais, em 2020
e 2021. Houve o contingenciamento do orçamento de brigadistas em 2020, e reduções
sucessivas na dotação ao Ibama, ao ICMBio e ao MMA entre 2019 e 2021.
Por outro lado, a Operação Verde Brasil 2 utilizou entre maio e novembro R$418,6
milhões³, valor muito maior que os R$ 76,1 milhões do Ibama destinados a ações de
fiscalização em 2020.4 Como se mostrou no presente relatório, tal operação deixa à
margem as equipes do Ibama e do ICMBio, altamente capacitadas em matéria de
fiscalização ambiental, além de ter um custo muito alto e baixa eficiência.
Nesse sentido, a revista Piauí 5averiguou o uso de verbas da Operação Verde Brasil 2
para reforma de quartéis, a exemplo de um Batalhão em Cuiabá (MT), que gastou
R$1,2 milhão em reformas estruturais, de acordo com o sistema do Tesouro Nacional.
Segundo a mesma reportagem, desde que os militares iniciaram a força tarefa, as
áreas de alerta de desmatamento cresceram.
O Fundo Amazônia também sofre diversas paralisações, totalizando R$2,9 bilhões sem
atividade entre 2019 até outubro de 2020, conforme o Observatório do Clima suscitou
6
em audiência pública no STF.
¹ BORGES, André. "Ibama e MMA descumprem lei e omitem dados sobre áreas embargadas por crime ambiental". O
Estado de São Paulo, 18 jun 2020. Disponível em: encurtador.com.br/lBFJT Acesso em 10 jan 2021
² BORGES, André. "Ministério do Meio Ambiente impõe lei da mordaça a Ibama e ICMBio". O Estado de São Paulo, 13 mar
2019. Disponível em: encurtador.com.br/fLQX8 Acesso em 10 jan 2021
3, 5 SALOMON, Marta. "PUXADINHO MILITAR COM DINHEIRO DA AMAZÔNIA". Piauí, 5 out 2020. Disponível em:
https://piaui.folha.uol.com.br/388206-2/ Acesso em 10 jan 2021
4 SHALDERS, André. "Mesmo com mais desmatamento, Ibama pode perder verbas no Orçamento de 2021". Portal G1, 13
jul 2020. Disponível em: encurtador.com.br/bcwC9 Acesso em 10 jan 2021
6 PORTAL G1. "Fundo Amazônia tem R$ 2,9 bilhões paralisados pelo governo Bolsonaro, alertam ONGs". 26 out 2020.
Disponível em: encurtador.com.br/aczDL Acesso em 10 jan 2021
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4) Desestruturação fiscalizatória
Conforme argumenta o MPF, o desmonte na fiscalização é impulsionado por
exonerações com desvio de finalidade, as quais prejudicam a continuidade de ações.
Em abril, registramos uma série de portarias retirando coordenadores do Ibama que
atuavam em operações contra o desmatamento e o garimpo no Pará. A petição da
ação destaca o prejuízo gerado pela Instrução Normativa nº 02, de 12 de setembro de
2018, do Ministério do Planejamento que reduz ao limite de 2 horas diárias o trabalho
de campo dos servidores, incluindo a fiscalização ambiental., objeto de contestação
no Ibama, mas ainda aplicável à sua atuação.
Em depoimento ao parquet em maio de 2020¹, Hugo Loss e Rene Olveira (exonerados
do Ibama em abril), relataram a fragilização da fiscalização por "i) mudanças de chefia
por pessoas com pouco conhecimento das atividades fiscalizatórias ou demora na
definição dos cargos; ii) diminuição do número de fiscais; iii) reduções orçamentárias;
iv) inviabilização de atividades estratégicas essenciais, como a destruição de
maquinário; v) processos conciliatórios quanto à imposição de multas; vi) limitação de
horas em campo; vii) discursos das autoridades; viii) utilização de remoções com
desvio de finalidade."
São apresentados na petição evidências e pormenores destes oito itens. Cabe
ressaltar que, quanto à situação das infrações ambientais, as sanções impostas pelo
Ibama sofreram redução de 60% no primeiro semestre de 2020 em relação ao de
2019². Apenas 0,3% das autuações do órgão, referentes à desmatamento na Amazônia,
foram quitadas até outubro de 2020.³
A fiscalização não teve resultados altos com a presença das Forças Armadas
na Amazônia: como mostra o gráfico ao lado de uma matéria do "O Eco".4
No período de maio a novembro de 2020, o montante das multas
aplicadas foi menor que o período de 2019, embora o orçamento e o
efetivo tenham sido maiores.
Como destacamos na seção de Agosto do relatório, noticiou-se
vista grossa pela operação quanto a atividades irregulares no sul do
Amazonas.
¹ Processo 1037665-52.2020.4.01.3400. Petição Inicial, p. 67. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/df/sala-deimprensa/noticias-df/mpf-pede-afastamento-de-ricardo-salles-do-ministerio-do-meio-ambiente-por-improbidadeadministrativa
² BORGES, André. "Ibama e MMA descumprem lei e omitem dados sobre áreas embargadas por crime ambiental". O
Estado de São Paulo, 18 jun 2020. Disponível em: encurtador.com.br/bnrxM Acesso em 6 jan 2021
³ DANTAS, Carolina. "Apenas 3 de quase mil autuações aplicadas pelo Ibama por desmate na Amazônia em 2020 foram
quitadas". Portal G1, 31 out 2020. Disponível em: encurtador.com.br/wyOS8 Acesso em 10 jan 2021
4 A partir de dados do Ministério da Defesa. O ECO. "Exército na Amazônia fiscaliza menos com efetivo 5 vezes maior". 17
nov 2020. Disponível em: encurtador.com.br/bfjMY Acesso em 10 jan 2021
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São variadas e graves as consequências desse quadro de desestruturações e
enfraquecimento da política ambiental, em especial na proteção de biomas, para
além da destruição da natureza em si:

a) Emissão de carbono e Mudanças climáticas
A queimada da vegetação libera gases do efeito estuda, intensificando as mudanças
climáticas. Assim como ocorreu em 2019, Observatório do Clima¹ projeta que as
emissões de carbono no Brasil devem continuar crescendo em 2020². Isso só agrava
o quadro de redução de chuvas, aumento da temperatura média e maiores secas,
conforme prevê a Organização Mundial de Meteorologia para o período de 20202024³.

b) Incentivo ao garimpo ilegal, madeireiros e agronegócio
O desmonte da estrutura pública de proteção ao meio ambienta impacta
diretamente o controle do garimpo ilegal, dos madeireiros e do agronegócio.4 O
garimpo ilegal pode gerar uma série de problemas que não afetam somente a fauna
e a flora, um dos materiais utilizados para a extração de minério é o mercúrio,
substância tóxica que pode afetar o sistema neurológico, gastrintestinal e renal dos
seres humanos. Já o desmatamento feito pelos madeireiros e pelo agronegócio leva
a diminuição de áreas de floresta e a exposição do solo, o que pode gerar uma série
de problemas como desertificação, desmoronamentos, perda de biodiversidade,
entre outros.

¹ OBSERVATÓRIO DO CLIMA. "Emissões do Brasil sobem 10% no 1º ano de Bolsonaro". 6 nov 2020. Disponível em:
encurtador.com.br/uxyU1 Acesso em 11 jan 2021
² Os dados desse ano não foram divulgados ainda pela SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de
Efeito Estufa).
³ GREENPEACE BRASIL. "Brasil em Chamas: do Pantanal à Amazônia, a destruição não respeita fronteiras". 16 set 2020.
Disponível
em:
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/brasil-em-chamas-negando-as-aparencias-e-disfarcando-asevidencias/ Acesso em 11 jan 2021
4
AGUIAR, Danicley de. "Garimpo na Amazônia: um problema de todos nós". Greenpeace Brasil, 21 set 2020. Disponível em:
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/garimpo-na-amazonia-um-problema-de-todos-nos/ Acesso em 11 jan 2021

c) Povos tradicionais
Em 2020, os povos tradicionais enfrentaram muitas adversidades pela postura
adotada pelo governo federal. Os projetos de permitir exploração de minérios e de
terras produtivas em áreas de conservação e territórios indígenas, a inabilidade em
conter o desmatamento ilegal e as queimadas na Amazônia e no Cerrado, a
negligência com a demarcação de terras e a intenção em diminuir a atuação da
sociedade civil são apenas algumas atitudes tomadas pelo Poder Executivo que
evidenciam o racismo ambiental presente no atual cenário político. Como resultado
desse retrocesso nas políticas públicas de preservação do meio ambiente e de
interesse desses povos, a pandemia de covid-19 provocou um profundo impacto
em comunidades tradicionais, cujos índices de mortalidade e de infecção se
mostram muito elevados. De acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena,
até 29/12/2020, 36984 indígenas haviam sido infectados por covid-19 e 507 haviam
5
falecido. Entre os quilombolas,
4750 foram infectados e 179 vieram a óbito até dia
6
11/01/2021.
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d) Relações internacionais e economia e Bolsonaro como o corrupto do ano crimes ambientais
O aumento do desmatamento e o desmonte de políticas ambientais do governo
Bolsonaro impactam diretamente a posição política e econômica do Brasil no
cenário internacional. Nesse sentido, investidores estrangeiros sentem incerteza
quanto à estabilidade nacional,7 afastando seu capital e apontando como causa o
descaso com a proteção da Amazônia e desrespeito com direitos humanos,
expondo o país a retaliações internacionais.
Como agravante, Bolsonaro é eleito Pessoa do Ano em Crime Organizado e
Corrupção, dando destaque global à criminalidade ambiental preponderante na
8
região amazônica.

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA. Boletim epidemiológico. 2020. Disponível em:
http://www.saudeindigena.net.br/coronavirus/pdf/29-122020_Boletim%20epidemiologico%20SESAI%20sobre%20COVID%2019.pdf. Acesso em: 12 jan. 2021.
6
CONAQ. Quilombo sem Covid-19: vidas quilombolas importam!. 2020. Disponível em:
https://quilombosemcovid19.org/. Acesso em: 12 jan. 2021.
7 JORNAL NACIONAL. Investidores internacionais manifestam a embaixadas do Brasil preocupação com desmatamento.
23 jun 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/23/investidores-internacionaismanifestam-a-embaixadas-do-brasil-preocupacao-com-desmatamento.ghtml/. Acesso em 12 jan 2021.
8 OCCRP. Jair Bolsonaro 2020 PERSON OF THE YEAR IN ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION. 30 dez 2020.
Disponível em: https://www.occrp.org/en/poy/2020/ Acesso em 12 jan 2021.
5

e) Pandemia e saúde
Desde a declaração da pandemia do covid-19 pela OMS, uma das principais
preocupações gira em torno da ocupação de leitos de UTI em hospitais e
infraestrutura para o atendimento dos infectados. Com o aumento dos focos de
9
queimada nas regiões do Pantanal e da Amazônia, as populações locais tiveram um
agravo nas internações por doenças cardiovasculares e respiratórias, ocasionando
uma sobrecarga ainda maior do sistema de saúde em meio à pandemia.

9

ICICT/FIOCRUZ. Queimadas em meio à Covid-19 ameaçam atendimento na Amazônia e Pantanal 11 nov 2020.
Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/queimadas-em-meio-covid-19-ameacam-atendimento-na-amazonia-epantanal/ Acesso em 12 jan 2021.
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