
MAPEAMENTO DOS RETROCESSOS DE 
TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NA POLÍTICA AMBIENTAL BRASILEIRA  
– 2019 E 2020



2019
Jan – Governo tenta ampliar sigilo 
a documentos públicos
Decreto nº 9.690/2019, revogado após 
derrota iminente no Congresso

Jul – Governo reduz proteções da 
Lei de Acesso à Informação 
Executivo impõe veto sobre garantia de 
não compartilhamento de dados pessoais 
de requerentes de informação

Ago – Governo deslegitima produção de 
dados sobre desmatamento pelo INPE
Governo federal desacredita os dados oficiais 
de aumento do desmatamento e exonera 
o então diretor do INPE, Ricardo Galvão

POLÍTICAS AMBIENTAIS  
MENOS TRANSPARENTES
Desde o início de 2019, medidas do governo federal vêm redu-
zindo o acesso à informação sobre as políticas ambientais. São 
restrições de comunicação dos órgãos ambientais, ameaças a 
servidores, elevação do sigilo de documentos públicos, apagões 
em bases de dados ambientais e deslegitimação e alterações 
estruturais em órgãos públicos responsáveis pela produção de 
dados sobre o desmatamento.

LINHA DO TEMPO
Clique nos ícones para acessar  

o conteúdo na íntegra

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-derrota-na-camara-governo-revoga-decreto-sobre-sigilo-de-documentos,70002737184
https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/12445/2
https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-exige-restricoes-na-divulgacao-de-dados-ambientais-do-inpe/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,apos-derrota-na-camara-governo-revoga-decreto-sobre-sigilo-de-documentos,70002737184
https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/coalizao-pede-derrubada-de-vetos-a-lei-geral-de-protecao-de-dados/
https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/bolsonaro-diz-que-diretor-do-inpe-pode-estar-a-servico-de-alguma-ong/


Mar – Governo desobriga órgãos a 
responderem pedidos de informação 
durante a pandemia do novo Coronavírus
Medida Provisória 928/2020 suspende 
prazos para resposta. O ato é anulado 
por decisão do Supremo

Mai – Código de conduta do ICMBio dificulta 
divulgação de estudos e pesquisas
Portaria nº 411/2020, ICMBio veda que 
servidores divulguem, sem prévia autorização, 
estudos, pareceres e pesquisas

Mar – Ministério do Meio Ambiente 
impõe mordaça ao Ibama
Por meio da Portaria nº 560/2020, MMA 
determina que demandas de imprensa feitas ao 
Ibama devem ser centralizadas no Ministério

Abr – Hora de “passar a boiada”
MMA defende que o governo deve aproveitar 
a atenção da imprensa sobre a Covid-19 para 
alterar regras ambientais. Nesse período, 
número de atos publicados em Diário Oficial 
relacionados ao tema aumenta 12 vezes

Jun – Ibama restringe temporariamente 
acesso a dados de crimes ambientais
Durante 9 meses dados de áreas embargadas 
ficaram indisponíveis. A omissão infringe a lei de 
Acesso à Informação e o Decreto nº 6.514/2008

Mai – Ibama estende mordaça a redes 
sociais pessoais dos servidores
Nota Técnica nº 1/2020, Ibama bloqueia 
manifestações públicas contrárias ao 
Governo em redes sociais. A medida soma-
se a casos de intimidação de servidores

Jul – Governo exonera coordenadora 
do INPE após publicação de dados 
de desmatamento na Amazônia
Ato é seguido por denúncias de irregularidades 
em mudanças estruturais realizadas no órgão

2020

Jun – CGU determina sigilo a pareceres 
jurídicos da presidência
Os quais embasam vetos a projetos 
aprovados no Congresso. A medida 
dificulta o acesso à informação sobre a 
tomada de decisão governamental

https://oglobo.globo.com/brasil/governo-amplia-sigilo-de-pareceres-muda-regras-de-transparencia-1-24467779
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/03/ministerio-do-meio-ambiente-impoe-mordaca-ao-ibama.shtml
https://www.folhape.com.br/politica/a-cada-23-dias-mpf-tenta-afastar-salles-de-cargo-no-meio-ambiente/160429/
https://www.oeco.org.br/noticias/ibama-estende-lei-da-mordaca-para-redes-sociais-pessoais-dos-servidores/
https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-monitoramento/icmbio-muda-codigo-de-etica-e-dificulta-divulgacao-de-estudos-e-pesquisas
https://oglobo.globo.com/brasil/governo-amplia-sigilo-de-pareceres-muda-regras-de-transparencia-1-24467779
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,ibama-e-mma-descumprem-lei-e-omitem-dados-sobre-areas-embargadas-por-crime-ambiental,70003337382
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/14/sindct-ve-em-anuncio-de-nova-estrutura-do-inpe-indicio-de-estrutura-paralela.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/07/14/sindct-ve-em-anuncio-de-nova-estrutura-do-inpe-indicio-de-estrutura-paralela.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/05/ministro-do-meio-ambiente-defende-aproveitar-crise-do-coronavirus-para-passar-a-boiada.shtml
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,ibama-e-mma-descumprem-lei-e-omitem-dados-sobre-areas-embargadas-por-crime-ambiental,70003337382
https://oglobo.globo.com/brasil/governo-amplia-sigilo-de-pareceres-muda-regras-de-transparencia-1-24467779
https://oglobo.globo.com/brasil/governo-amplia-sigilo-de-pareceres-muda-regras-de-transparencia-1-24467779
https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-monitoramento/icmbio-muda-codigo-de-etica-e-dificulta-divulgacao-de-estudos-e-pesquisas
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/03/ministerio-do-meio-ambiente-impoe-mordaca-ao-ibama.shtml
https://www.oeco.org.br/noticias/ibama-estende-lei-da-mordaca-para-redes-sociais-pessoais-dos-servidores/


O acesso à informação é um direito reconhecido pela Constituição 
Federal de 1988. Nos últimos dez anos, o Brasil avançou de forma 
significativa na elaboração de um arcabouço legal e institucional 
para garantir este direito. Destacam-se a Lei de Acesso à Informação 
(LAI – Lei nº 12.527/2011), que define a transparência como regra 
e o sigilo como exceção, e, na área ambiental, a Lei de Acesso à In-
formação Ambiental (Lei nº 10.650/2003), que obriga o Executivo 
a fornecer um conjunto amplo de informações e dados ambientais. 
Na prática, o acesso às informações ambientais fornecidas pelo Exe-
cutivo tornou-se mais restrito a partir de 2019

ACESSO RESTRITO Acesso negado Ausência de  
informação

Acesso parcial Acesso integral

Amplitude de acesso concedido aos pedidos de 
informação relacionados a políticas ambientais (%)

59%
9%

28%3%

15%

45%

40%

Biênio 2017/2018 (95 pedidos)

Biênio 2019/2020 (226 pedidos)



Os principais problemas identificados nas respostas a pedidos de 
informação a partir de 2019 são a transferência indevida de pedi-
dos de informação entre os órgãos federais e respostas genéricas 
e não correspondentes ao conteúdo dos pedidos de informação.  
Os resultados indicam a redução da capacidade da sociedade civil 
de obter informações sobre o que se passa nas políticas ambientais, 
uma condição básica para o monitoramento dessas políticas.

QUALIDADE DA 
INFORMAÇÃO

Incoerente Fundamentação 
inadequada

Incompleta Satisfatória

Qualidade das respostas fornecidas pelo Executivo a 
pedidos de informação sobre políticas ambientais (%)

Biênio 2017/2018

72%

5%
20%

3%

19%
Biênio 2019/2020

15%

44%

22%



A Política Nacional de Dados Abertos, instituída em 2016 pelo Decreto 
Federal nº 8.777, define diretrizes, objetivos e obrigações de abertura 
dos dados do Poder Executivo. Com a Política, os órgãos federais são 
obrigados a elaborar Planos de Dados Abertos (PDAs), os quais de-
vem ser atualizados a cada dois anos. 10 órgãos federais diferentes 
possuem dados relevantes para as políticas ambientais. Possuir PDAs 
vigentes é um requisito básico para garantir o acesso aos dados que 
irão embasar a elaboração de diagnósticos e a formulação de soluções 
para os problemas ambientais depende do acesso a dados. 

MENOS PLANEJAMENTO
PARA A ABERTURA DE DADOS

ORGÃO 2017 2018 2019 2020
Ibama

MMA

SFB

MAPA

INCRA

ICMBio

INPE

MCTIC

Bacen

Economia

60% 90% 70% 30%

Órgãos federais com Planos de Dados Abertos vigentes

O QUE UM 
PDA TEM? Inventário  

e catálogos  
de dados

Mecanismos  
transparentes  
de acesso

Processos de  
diálogo com a  
sociedade

Cronograma de  
disponibilização de  
dados atualizados



DESESTRUTURAÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS 
POLÍTICAS AMBIENTAIS
Uma das principais conquistas democráticas no Brasil é a insti-
tuição de colegiados que incluem representantes da sociedade 
civil na tomada de decisão dos órgãos públicos. Nos últimos 
30 anos, o Brasil se tornou uma referência internacional de 
experiências de promoção da participação. Esse legado está 
ameaçado, com a extinção e enfraquecimento dos colegiados 
no nível federal, inclusive na área ambiental.

Mai 2019 – Governo 
altera composição e 
funcionamento do CONAMA
Decreto nº 9.806/2019 
reduz vagas destinadas à 
sociedade civil em 83%

Set 2019 – Projetos paralisados 
e extinção da participação 
na região do Xingu
Decretos nº 9.759 e 9.784 
anula participação social e 
implementação do PDRSX 

Set 2020 – Após reestruturação 
CONAMA revoga resoluções 
de proteção ambiental
Tentativa de anulação de regras de 
preservação a queima de resíduos 
tóxicos. Suspensas pelo STF

Abr e Mai 2019 – Governo  
extingue colegiados participativos
Decretos nº 9.758 e 9.784/2019 
também impõem regras mais 
restritivas aos remanescentes

LINHA DO TEMPO
Clique nos ícones para acessar  

o conteúdo na íntegra

https://www.politize.com.br/conselhos-nacionais/
https://www.oeco.org.br/noticias/conama-define-novos-conselheiros-por-sorteio/
https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-xingu/apos-fim-do-comite-que-cuidava-de-acoes-socioambientais-de-belo-monte-futuro-na-regiao-e-incerto
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/11/freio-a-boiada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/11/freio-a-boiada.shtml
https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-xingu/apos-fim-do-comite-que-cuidava-de-acoes-socioambientais-de-belo-monte-futuro-na-regiao-e-incerto
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2019/05/31/interna_nacional,1058266/novo-formato-do-conama-da-ao-governo-poder-de-decisao-diz-ambientalis.shtml
https://www.oeco.org.br/reportagens/revogaco-extingue-orgaos-colegiados-do-ministerio-do-meio-ambiente/


COLEGIADOS  
PARTICIPATIVOS  
AMBIENTAIS EM 2020

Reestruturado

18%

41%

COLEGIADOS 
REESTRUTURADOS

Conselho  
Nacional de  
Política Agrícola 
(CNPA)

Conselho Nacional 
dos Povos e 
Comunidades 
Tradicionais (CNPCT)

Conselho Nacional 
do Meio Ambiente 
(CONAMA)

Comissão Nacional 
da Biodiversidade 
(Conabio)

Comissão  
Nacional  
para REDD+

Conselho Consultivo 
do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
Florestal

Fórum Brasileiro de 
Mudança do Clima 
(FBMC)

Comitê Gestor do 
Fundo Nacional de 
Mudança do Clima

Conselho 
Deliberativo do 
Fundo Nacional do 
Meio Ambiente

Incluem representantes do governo, e de vários segmentos 
da sociedade (setor privado, ONGs, movimentos sociais, 
comunidade acadêmica etc.). No Brasil, é uma das formas a 
partir da qual o Estado passou a dar concretude às diretrizes 
da Constituição de 1988 relacionadas à participação social.

COLEGIADOS 
EXTINTOS

Comissão Nacional 
de Agroecologia e 
Produção Orgânica 
(CNAPO)

Conselho Nacional 
de Desenvolvimento 
Rural Sustentável 
(Condraf)

Comitê Orientador 
do Fundo Amazônia 
(COFA)

Comitê Diretor da 
Plataforma ABC

18%

Extinto

41%

Inalterado



O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é responsável por 
estabelecer critérios para licenciamento ambiental e normas para o 
controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente. Importante 
fórum de discussão e tomada de decisões técnico-cientificas sobre as 
temáticas ambientais. Produz normativas e resoluções com força de 
lei. As alterações do período facilitaram ao Governo Federal realizar 
alterações nas regras de proteção ambiental, todas as revogações 
foram suspensas pelo STF.

REESTRUTURAÇÃO
DO CONAMA

Biênio 2017/2018

Biênio 2019/2020

IMPACTOS
Revogada a Resolução 302/2002  
sobre Áreas de Preservação Permanente  
de reservatórios artificiais de água,  
beneficiando usos da área de entorno 
para interesses comerciais.

Revogada a Resolução 284/2001 que 
dispunha sobre a necessidade de licenciamento 
ambiental de empreendimentos de irrigação, 
o que traz implicações na disputa por 
água sem devidos padrões técnicos.

Revogada a Resolução 303/2002,  
a única normativa da legislação brasileira 
que protegia os 300m do quebra mar para 
o continente, o que favorece a exploração 
imobiliária e a carnicicultura.

Revogada a Resolução 264/1999  
e aprovada (499/2020), que dá permissão 
de incineração de resíduos tóxicos, 
inclusive de agrotóxicos, em fornos, sem 
considerar os resíduos tóxicos.

Composição do colegiado 17/18 19/20
   Governo federal 36 10

   Governos estaduais 27 5

   Governos municipais 8 2

   Sociedade civil e academia 21 4

   Setor privado 8 2

Total 100 23



A Comissão Nacional da Biodiversidade coordena, acompanha e 
avalia ações do Programa Nacional da Diversidade Biológica. Suas 
competências envolvem promover a implementação dos compro-
missos assumidos pelo Brasil junto à Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB), bem como identificar e propor áreas e ações priori-
tárias para pesquisa, conservação e uso sustentável dos componentes 
da biodiversidade.

REESTRUTURAÇÃO
DO CONABIO

Biênio 2017/2018

Biênio 2019/2020

Redução da representatividade  
das organizações ambientalistas.  
Passam a poder participar  
somente as indicadas pela  
direção (governo).

Regras mudam apenas  
para as organizações ambientalistas.  
Se mantêm as mesmas para os 
 representantes de outros setores, 
como o agronegócio. 

Redução forçosa da participação  
e desvantagens da sociedade civil 
 na participação do do Programa 
Nacional da Diversidade Biológica.

A perda de competências  
minimiza o potencial do colegiado 
de tomar decisões que fortaleçam 
as políticas socioambientais.

Composição do colegiado 17/18 19/20
   Governo federal 11 10

   Sociedade civil e academia 8 2

   Setor privado 2 2

Total 21 14

IMPACTOS



ACESSE A PUBLICAÇÃO COMPLETA EM: 
IMAFLORA.ORG/BIBLIOTECA



DESESTRUTURAÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS 
POLÍTICAS AMBIENTAIS

POLÍTICAS  
AMBIENTAIS MENOS 
TRANSPARENTES


