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Introdução

Neste domingo (30), foi encerrado o segundo turno das eleições que definiu
o nome de Luiz Inácio “Lula” da Silva (PT) como o próximo governante do
país pelos próximos 4 anos. Com o encerramento do processo, assim como o
presidente eleito, os deputados federais e senadores eleitos e reeleitos no
primeiro turno passam a planejar com mais clareza suas estratégias de
mandato, antes da posse, em 1º de janeiro.

Com um novo cenário político formado, o executivo inicia o processo de
transição, o presidente eleito inicia a estruturação de sua equipe de governo
e os parlamentares eleitos iniciam as tratativas com os setores que formam
suas bases para definir os projetos de lei, atos e comissões que pretendem
atuar e priorizar durante o mandato.

Com a concretização da vitória de Lula à Presidência, uma bancada
conservadora poderá dificultar a construção de acordos entre o governo e o
Congresso, sobretudo a depender de quem será eleito para a presidência das
Casas Legislativas no próximo ano.

Tendo em vista o novo cenário político, a BMJ preparou este
material, que traz os principais destaques das eleições, para
entender mais a fundo o impacto desta nova formação nas
pautas da temática de sustentabilidade e a expectativa para
o período de transição e início do novo mandato. Também
analisamos o que espera-se da atuação dos parlamentares
nessa área.



Plano de Governo
As questões ambientais ganharam ênfase no Plano de Governo de Lula,
sem citar planos de ação específicos para as propostas apresentadas,
funcionam mais como um direcionamento para a nova administração.
Destacamos as principais propostas apresentadas no Plano de Governo de
Lula, no eixo denominado Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade
Socioambiental e Climática:

✓ Conservação dos biomas
✓ Combate às mudanças climáticas
✓ Combate ao garimpo ilegal, queimadas e desmatamento;
✓ Fortalecimento órgãos ambientais e de fiscalização, com olhar 

especial para a Amazônia;
✓ Conhecer e conservar a Zona Econômica Exclusiva do Oceano 

Atlântico (Amazônia Azul) e zonas costeiras;
✓ Mudança do padrão de produção e consumo de energia para 

modelos de baixo carbono;
✓ Economia verde inclusiva;



Pronunciamento
Assim como no Plano de Governo, o primeiro pronunciamento do
presidente eleito traz a sustentabilidade e a pauta ambiental entre os temas
principais. O presidente eleito buscou abordar temas que ficaram em
evidência nos últimos 4 anos, aproveitando o fator emocional do pós-
eleição e a presença em massa de apoiadores. Destacamos alguns trechos
que trazem pistas sobre os temas que devem ser priorizados durante a
transição e no início do governo:

“O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a
crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a
Floresta Amazônica."

“Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o
desmatamento na Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão
de gases que provocam o aquecimento global. Agora, vamos lutar
pelo desmatamento zero da Amazônia."

“Temos compromisso com os povos indígenas, com os demais povos da 
floresta e com a biodiversidade. Queremos a pacificação ambiental."

“Quando uma criança indígena morre assassinada pela ganância
dos predadores do meio ambiente, uma parte da humanidade
morre junto com ela. Por isso, vamos retomar o monitoramento
e a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade
ilegal – seja garimpo, mineração, extração de madeira ou
ocupação agropecuária indevida."



O novo governo
A política ambiental nacional deverá sofrer mudanças radicais, representando
a influência dos aspectos ideológicos nas medidas adotadas entre os
governos do PT e o governo atual. Bolsonaro buscou alterar os interlocutores
centrais na política ambiental, fez críticas à atuação das Organizações Não-
Governamentais (ONGs) ambientalistas que atuam na Amazônia; tentou
fundir o Ministério do Meio Ambiente (MMA) ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA); e centralizou a interlocução dos temas
ambientais no setor produtivo e no agronegócio.

Nesse sentido é possível antever que a nova gestão irá facilitar a retomada do
protagonismo das ONGs reativando conselhos e fóruns participativos. Outra
frente que impacta neste segmento é a reativação do Fundo Amazônia, que
possui R$ 2,9 bilhões em recursos externos que, no momento, estão
congelados desde 2019. Dois maiores financiadores, Alemanha e Noruega já
sinalizaram o interesse . A retomada de acordos e a adoção de uma postura
pró-conservacionista mais alinhada com a pauta ambiental internacional é
esperada já a partir da COP27, que será o primeiro evento que reúne a
comunidade internacional com a presença de Lula.

Outra alteração prevista é a retomada da indicação de especialistas da área de
ciências naturais e correlatas no IBAMA e ICMBio, órgãos responsáveis
respectivamente pela fiscalização ambiental e pela gestão de Unidades de
Conservação, que passaram a ter militares em postos de chefia durante a
gestão Bolsonaro.

Em perspectiva semelhante encontra-se a Fundação Nacional
do Índio (FUNAI), que recebeu denúncias de instituições
ambientalistas por funcionar como um órgão anti-indígena,
durante a gestão de Bolsonaro. A repercussão internacional do
caso da morte do servidor da FUNAI licenciado Bruno Araújo e
do jornalista britânico Dom Philips junto às críticas de
ambientalistas, que não consideram este um caso isolado,
explicam o tom adotado por Lula em seu primeiro discurso.



O novo governo
Com a adesão de Marina Silva (Rede/SP) na base de apoio de Lula no segundo
turno, destacamos duas condições centrais entre as propostas por ela
apresentadas e que foram inclusas ao Plano de Governo: compromisso com
o desmatamento zero e a criação de uma autoridade nacional para tratar das
condições climáticas como tema transversal do governo.

Além de Marina Silva outros dois nomes relevantes de apoiadores
que passam a ser especulados para o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e
para a autoridade do clima a ser criada, são os dos senadores Randolfe
Rodrigues (Rede/AP) e de Fabiano Contarato (PT/ES).

Os nomes apareceram durante o 2º turno, nas contribuições para a revisão
de compromissos da pauta ambiental. No caso de Randolfe pela centralidade
que a Amazônia terá nas ações do próximo governo, região de sua origem, e
no de Fabiano Contarato pela qualidade de sua atuação na Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e em outras comissões.

Vale ressaltar que, neste primeiro momento, trata-se de especulações e o
crescimento da direita no Congresso Nacional impõe ao PT analisar
criteriosamente os nomes que poderá abrir mão no Congresso para
colaborar no executivo.

As principais alterações no modelo de gestão na área ambiental já
são esperadas pela sociedade em geral, pois foram pautas que
demarcaram a oposição entre os partidos de esquerda e de direita
ao longo do mandato de Bolsonaro.

O fato novo neste contexto é a necessidade de negociação com o
Novo Congresso Nacional, para propostas relevantes que não
cabem ao executivo, que precisam de alteração legislativa ou a
criação de novas leis, já que a representatividade da direita
conservadora ampliou nas eleições.

Neste contexto os partidos de centro passam a ter
papel relevante nas tratativas sobre as pautas de
interesse do governo em um ambiente de extrema
hostilidade, com pautas polêmicas e antagônicas ao
modelo de gestão do governo eleito, que
avançaram e ganharam espaço nas casas
legislativas com o apoio de Bolsonaro,



O novo Congresso

PL (99), PP (47), PSC (6), PTB (1), REPUBLICANOS (41)

Federação Brasil da Esperança – PT, PCdoB, PV (80), PSB (14), Federação 

PSOL-REDE (14), PDT (17).

Federação PSDB-CIDADANIA (18), NOVO (3), AVANTE (7), PODEMOS (12), 

UNIÃO (59), PATRIOTA (4), PSD (42), SOLIDARIEDADE (4), MDB (42), PROS (3)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

N° Assentos 2022 2023Bloco



Renovação

As expectativas de renovação nas Casas Legislativas eram mantidas em um nível
relativamente baixo. Porém, o resultado traz à tona o fato de que o eleitorado brasileiro
ainda possui muitas críticas à política considerada tradicional e, por essa razão, alguns
estados estiveram mais propensos a eleger quem levanta a bandeira da "nova política".

Contudo, o cenário que se confirmou foi bastante diferente do esperado. Em 2022, o índice
de renovação da Câmara dos Deputados foi de 39,38%, quase 8% a menos que em 2018,
quando o índice foi de 47,37%.

240 243 230

273 270 283

2014 2018 2022

Renovação da Câmara dos Deputados

Novos Reeleitos



O novo Congresso

PL (14), UNIÃO (11), PP (7), REPUBLICANOS (3), PSC (1)

PT (9), PSB (1), REDE (1), PDT (2), PROS (1), CIDADANIA (1)

PODEMOS (6), PSDB (4), MDB (10), PSD (10)

SENADO FEDERAL

20232022 N° AssentosBlocos



No Senado Federal, o cenário não se diferiu consideravelmente da Câmara dos Deputados.
Dos 27 lugares em disputa, apenas 5 pertencem a senadores reeleitos. Dos cinco,
Wellington Fagundes (PL/MT) é o único que faz parte da Comissão do Meio Ambiente.

Renovação
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Renovação do Senado Federal (1/3)

Novos Reeleitos

Dada a especificidade do Senado, neste ano a renovação foi de 1/3 das cadeiras, motivo
pelo qual a análise considera apenas os anos anteriores cujas eleições seguiram a mesma
regra. Com um Senado constituído desta forma, Lula enfrentará uma forte oposição,
sobretudo porque o partido que possui o maior número de cadeiras é o Partido Liberal (PL),
partido de Jair Bolsonaro. O partido ganhou 8 senadores, totalizando uma bancada com 13
parlamentares e concentrando 16,05% dos votos na Casa.

A expectativa é de que o Senado Federal passe a ter maior destaque, a partir de 2023, como
uma Casa de oposição com Lula no pleito do Poder Executivo.



Para compreender como serão os próximos anos no Poder Legislativo federal, é preciso pensar
o Congresso Nacional como uma instituição que atua de acordo com a abertura e o perfil do
Executivo. A próxima legislatura irá portar fortes bancadas do espectro político da direita e,
consequentemente, a representação de pautas mais conservadoras no Parlamento, o qual
pode implicar na disputa com a pauta econômica. O chamado Centrão deve adotar postura
mais conciliadora com itens mais populares da agenda de Lula. Contudo, deve haver cobranças
por moderação em pautas mais atreladas à esquerda. Neste contexto, pautas ambientais
precisarão passar pelo crivo do agronegócio, que representa uma bancada estratégica para a
garantia da governabilidade.

O presidente eleito encontrará um poder Legislativo mais resistente a algumas de suas
agendas, sobretudo por conta do relevante aumento da bancada do PL, tanto na Câmara dos
Deputados quanto no Senado Federal. A situação é diferente dos mandatos anteriores de
Lula, quando membros e aliados do partido – Arlindo Chinaglia e Aldo Rebelo,
especificamente – foram eleitos presidentes da Câmara dos Deputados.

Lula, por sua vez, deverá desenvolver um potencial maior de negociação e abertura com o
Congresso Nacional. A agenda programática do presidente eleito está mais à esquerda em
comparação a composição mais conservadora do novo Congresso, sobretudo acerca de
pautas econômicas e de costumes. É necessário compreender, no entanto, que alguns dos
partidos mais próximos de Jair Bolsonaro tendem a não fazer oposição automática a Lula.

Lideranças do Centrão, mesmo que fiadoras de Bolsonaro durante seu mandato, não têm
dado indicativos claros de que inviabilizarão as relações com o Executivo. O Presidente da
Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP/AL), apesar de aliado de Bolsonaro, manteve postura
simpática em relação a vitória do petista. Para evitar maiores atritos com o centrão, os
partidos que fizeram parte da coligação de Lula não devem apresentar candidatura própria para
as presidências da Câmara e Senado. Este movimento visa permitir que o governo estabeleça
canais de interlocução com os candidatos vitoriosos em qualquer cenário. Além disso, a
federação do PT está entre as maiores bancadas da Câmara e do Senado e pode ocupar a
presidência de comissões importantes, incluindo na temática ambiental.

O que esperar do 
novo Congresso?



Para aprofundar nesta questão de ampliação da base de apoio do governo eleito, deve ser
observado algumas peculiaridades que podem impactar o cenário no âmbito do
Legislativo. Em 2021, foi aprovada lei que permitiu a constituição de federações partidárias. O
mecanismo foi criado como forma de reduzir os impactos da impossibilidade de formação de
coligações proporcionais. O mecanismo permite que duas ou mais legendas atuem como uma
só, driblando as limitações que a cláusula de desempenho propõe. Embora suscetíveis a
conflitos entre os partidos federados durante as tomadas de decisão ao longo da próxima
legislatura, as federações obtiveram resultado eleitoral positivo.

A futura segunda maior bancada da Câmara dos Deputados elegeu 80 deputados e pertence
à Federação Brasil da Esperança, que conta com PT, PV e PCdoB e será central nas
deliberações no parlamento. O PSDB e o Cidadania, por sua vez, que diminuíram suas
bancadas individuais, garantiram, somados, mais cadeiras que PDT e PSB, por exemplo. Outra
federação presente nessas eleições – que une PSOL e Rede – também comemorou os
resultados do pleito.

Assim, é possível afirmar que a tendência é de que o parlamento brasileiro reduza ainda mais
o número de partidos ao longo das próximas legislaturas. Isto irá refletir na disputa por cargos
nas Mesas Diretoras e, sobretudo, na condução dos trabalhos, que será capitalizada por
partidos de grandes bancadas nos próximos anos. Este aspecto é primordial, pois a
composição das comissões de ambas as Casas tem como regra a proporcionalidade partidária, a
qual reflete o tamanho das bancadas em todos os órgãos e colegiados do Congresso Nacional.

A composição dos colegiados acontece por meio da escolha dos líderes partidários, onde a
maior bancada tem a prerrogativa de decidir primeiro qual colegiado irá presidir, além de
realizar a indicação de seus membros. Neste momento, os partidos utilizam da proeminência
de suas bancadas para negociar a presidência de outras comissões e até apoios para
determinadas pautas. Com isso, colegiados como a Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC); de Finanças e Tributação (CFT), bem como a Comissão de Meio Ambiente e
a de Desenvolvimento Sustentável (CMADS), são os mais visados pelos parlamentares.

O que esperar do 
novo Congresso?



COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CÂMARA (CMADS)

Comissões

Presidente
Covatti Filho (PP/RS)

1º Vice-Presidente
Júlio Delgado (PV/MG)

2º Vice-Presidente
Neri Geller (PP/MT)

Entre os 36 deputados federais titulares e suplentes que formavam a Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, 20 foram reeleitos. Entre os integrantes
da presidência da Comissão, apenas o presidente, Covatti Filho (PP/RS), teve o mandato renovado.
O deputado assumiu a presidência da Comissão em abril deste ano, em substituição a deputada
Carla Zambelli (PL/SP). Durante os dois mandatos na Câmara dos Deputados, Covatti presidiu a
Comissão de Finanças e Tributação (CFT), uma das mais importantes do Legislativo, e entre 2019 e
2021, foi Secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do
Sul.
Júlio Delgado, que chegou a ser considerado o melhor parlamentar mineiro do Congresso Nacional,
pelo Congresso em Foco, não conseguiu se reeleger. Neri Geller (PP/MT), um dos principais
expoentes do setor agropecuário do seu estado, se candidatou ao Senado, mas foi derrotado pelo
senador Wellington Fagundes (PL), que foi reeleito.

Governo: 13 – PL (4), PP (5), PTB (1), 

REPUBLICANOS (3).

Oposição: 10 – PT (3), PV (2), PSB (3), 

REDE (1), PDT (1).

Independente: 13 – PSDB (1), 

CIDADANIA (1), AVANTE (1), UNIÃO (3), 

PATRIOTA (1), PSD (3), 

SOLIDARIEDADE (1), MDB (1), PROS (1).



COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE DO SENADO (CMA)

Comissões

Presidente
Jaques Wagner (PT/BA)

Vice-Presidente
Confúcio Moura (MDB/RO)

Em relação à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, 25 dos 34 senadores, entre titulares
e suplentes permanecerão no Senado durante a próxima legislatura. O presidente da Comissão,
senador Jaques Wagner (PT/BA) e o vice-presidente, senador Confúcio Moura (MDB/RO), estão
entre os remanescentes, ambos foram eleitos em 2018, portanto possuem mandato até 2026.

O senador Jaques Wagner pode ser um grande aliado do presidente eleito Lula na área ambiental,
caso continue a presidir a CMA. Wagner, no entanto, é cotado para integrar o ministério do Poder
Executivo a partir de 2023.

É importante destacar que muitos dos membros atuais devem continuar como integrantes da
comissão em 2023, mas é o líder de cada partido que possui a responsabilidade fazer as indicações
a composição das comissões permanentes. Neste sentido, é esperado que algumas trocas ocorram
a partir de fevereiro.

Governo: 9 – PL (4), PP (4), PTB (1).

Oposição: 6 – PT (4), REDE (1), PDT (1).

Independente: 17 – PSDB (2), 

CIDADANIA (1), PODEMOS (3), UNIÃO 

(2), PSD (4), MDB (4), PROS (1). 

2 cadeiras vagas, pertencentes ao 

bloco MDB-PP.



Projetos em 
Tramitação

PL 2159/2021 - Estabelece normas gerais para o licenciamento de atividade ou de
empreendimento utilizador de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidor ou capaz
de causar degradação do meio ambiente.

CAPADR 
(CD)

CMADS 
(CD)

CTF 
(CD)

CCJC 
(CD)

Plenário 
(CD)

CRA (SF)
CMA 
(SF)

Plenário 
(SF)

Sanção

Casa atual: Senado Federal
Relatoria: Kátia Abreu (PP/TO) não reeleita

Projeto de Lei que tramitou com o número 3729/2004 na Câmara dos Deputados, sob relatoria do
deputado Neri Geller (PP/MT). O PL tramita simultaneamente nas duas Comissões do Senado
Federal, e será apreciado pelo Plenário.
Das matérias destacadas, esta é a que necessita de menos passos para aprovação, no entanto, a
relatora nos três colegiados, senadora Kátia Abreu, que não foi reeleita, não deve pressionar para
aprovação da matéria ainda neste ano.



Projetos em 
Tramitação

PL 347/2022 - Veda a pesca de arrasto tracionada por embarcações motorizadas em águas
continentais e no mar territorial e zona econômica exclusiva; altera a Lei nº 11.959, de 29 de
junho de 2009.

CMADS (CD)
CAPADR 

(CD) CCJ (CD)
Senado 
Federal

Sanção

Casa atual: Câmara dos Deputados
Relatoria: Covatti Filho (PP/RS) reeleito

O Projeto de Lei é relatado pelo presidente da Comissão, quem decide a pauta das reuniões. O
parecer pela aprovação foi apresentado pelo deputado no dia 30/8, no entanto, em 19/10, a
matéria foi retirada da pauta, a pedido do próprio deputado Covatti Filho, o que pode indicar que
o presidente deve aguardar uma oportunidade mais favorável para pautar o projeto.



Projetos em 
Tramitação

PL 191/2020 - Estabelece condições específicas para a realização da pesquisa e da lavra de
recursos minerais e hidrocarbonetos e para o aproveitamento de recursos hídricos para geração
de energia elétrica em terras indígenas e institui a indenização pela restrição do usufruto de
terras indígenas.

Plenário (CD)
Senado 
Federal

Sanção

Casa atual: Câmara dos Deputados
Relatoria: A designar

Projeto de Lei inicialmente passaria pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural (CAPADR), de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável; de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da
Amazônia; de Minas e Energia; de Direitos Humanos e Minorias; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania. Em 5/2/2020, foi determinada a criação de Comissão
Especial para apreciar a matéria, que nunca foi formada. Em 9/3/2022, o líder do governo,
deputado Ricardo Barros (PP/PR), apresentou requerimento de urgência na tramitação da
matéria, aprovado no mesmo dia, que permite a apreciação direta do Plenário da Casa. Desta
forma, cabe ao presidente Arthur Lira (PP/AL) designar um relator e incluir o projeto na Ordem do
Dia.



Projetos em 
Tramitação

PL 2633/2020 - Estabelece critérios para a regularização fundiária de imóveis da União, incluindo
assentamentos.

Comissão 
Especial 

(CD)

Plenário 
(CD)

Senado 
Federal

Sanção

Casa atual: Senado Federal
Relatoria: A designar

Projeto de Lei foi aprovado na Câmara através do regime de urgência, com parecer da Comissão 
Especial designada proferida em Plenário. No Senado Federal, ainda não houve despacho para o 
projeto.



Projetos em 
Tramitação

PL 2148/2015 e apensados - Estabelece redução de tributos para produtos adequados à economia
verde de baixo carbono.

Plenário 
(CD)

Senado 
Federal

Sanção

Casa atual: Câmara dos Deputados
Relatoria: Carla Zambelli (PL/SP) reeleita

O Projeto de Lei 2148/2015 tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados e visa
estabelecer o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) no Brasil. O Poder Executivo
tinha interesse em aprovar a matéria para consolidar a regulamentação do Mercado de Carbono
no Brasil, no entanto, ainda não houve consenso para a aprovação de um relatório e é provável
que a matéria não chegue ao Senado Federal até o final de 2022. O Mercado de Carbono,
entretanto, deverá ser um tema importante no governo de Lula (PT). Nesse cenário, é esperado
que os atores envolvidos na tramitação do Projeto de Lei mudem para a elaboração de um texto
consensual entre os Poderes Legislativo e Executivo e o setor privado.



Projetos em 
Tramitação

PL 6539/2019 - Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).

Plenário 
(SF)

CME 
(CD)

CMADS 
(CD)

CFT (CD) CCJ (CD)
Plenário 

(CD)
Sanção

Casa atual: Câmara dos Deputados
Relatoria: Joaquim Passarinho (PL/PA) reeleito

Projeto de Lei tramita com regime de prioridade. Na comissão de Minas e Energia, o relator ainda
não apresentou o parecer. Haja vista que o projeto precisa ser aprovado por quatro comissões,
antes da apreciação do Plenário, é pouco provável que seja sancionado neste ano.



Projetos em 
Tramitação

PL 490/2007 e apensados–Demarcação de terras indígenas.

CAPADR 
(CD)

CDHM 
(CD)

CCJC (CD) Plenário (CD)
Senado 
Federal

Sanção

Casa atual: Câmara dos Deputados
Relatoria: A designar

Projeto de Lei teve tramitação polêmica, sendo rejeitado por uma das comissões, e que gerou
grande debate da sociedade civil. Por se tratar de uma medida impopular, da qual o atual
presidente se mostra mais favorável do que o futuro chefe do Executivo, é possível que haja uma
movimentação a fim de acelerar sua tramitação, dado que as chances de aprovação da matéria
sob um governo Lula são remotas. Contudo, ainda é preciso aprovar a matéria pelo Plenário da
Câmara antes de passar pelo crivo do Senado. Faltando cerca de 50 dias até o recesso legislativo a
aprovação pelas duas casas parece improvável.



O papel das 
bancadas

O perfil geral dos congressistas eleitos para a próxima legislatura tende a fortalecer algumas
frentes parlamentares relevantes, ao mesmo passo em que dificultará a atuação de outras.
Renovadas no início de cada legislatura, as frentes continuarão sendo importante ferramenta
de articulação suprapartidária entre as Casas legislativas, na medida em que facilitarão a
convergência de interesses sobre determinadas pautas. Historicamente, o agronegócio
brasileiro sempre ensejou preocupação dos ambientalistas, sobretudo em relação a questões
relacionadas ao desmatamento e às queimadas. Contudo, o Brasil vem cada vez mais sendo
desafiado por atores internacionais a demonstrar a sustentabilidade de sua produção, até
como uma exigência para suas exportações. Nesse contexto, apesar da força da bancada
ruralista no Congresso Nacional, é possível notar um real interesse de se conjugar suas pautas
prioritárias com as exigências ambientais.

FRENTE PARLAMENTAR AMBIENTALISTA: A tendência para a Frente Ambientalista é
de reestruturação na próxima legislatura. Apesar de não contar mais com
importantes parlamentares defensores da pauta, como Alessandro Molon e Rodrigo
Agostinho, foram eleitos dois membros do MST, indígenas e Marina Silva (REDE/SP), influente
defensora da pauta ambientalista. Com isso, a tendência é que a pauta de defesa do meio
ambiente seja reestruturada no Poder Legislativo, o que terá impactos também na frente
ambientalista. Ressalte-se, de qualquer maneira, que a frente é formalmente mantida por
ONGs ambientalistas. Assim, após a esperada reorganização e planejamento, o grupo deverá
ter atuação relevante no Congresso.

FRENTE PARLAMENTAR AGROPECUÁRIA (FPA): A próxima legislatura tende a conservar a
importância e coesividade da FPA. Diante do aumento significativo de congressistas ligados a
pautas da direita, sobretudo do PL, a tendência é que a FPA tenha sua agenda beneficiada no
poder legislativo brasileiro. O seu presidente, Sérgio Souza (MDB/PR) e o segundo vice-
presidente, Evair Melo (PP/ES), foram reeleitos para novo mandato, o que deve facilitar a
manutenção do caráter coeso da frente. Ademais, outros membros relevantes, como Alceu
Moreira (MDB/RS) e a ex-ministra e senadora eleita Tereza Cristina (PP/MS), permanecem no
Parlamento. Soma-se isso a uma reorganização da oposição à FPA: importante líderes
ambientalistas, como Alessandro Molon e Rodrigo Agostinho, não foram eleitos, enquanto
Marina Silva (REDE/SP) conquistou mandato na Câmara.

Em fevereiro deste ano, com a proximidade das eleições, a Casa Civil apresentou as pautas
prioritárias no Congresso Nacional, dentre as quais destacamos a seguir os principais Projetos
de Lei em tramitação na área de sustentabilidade que são críticas para ambientalistas, mas
nas quais o governo Bolsonaro conta com base de apoio, principalmente da bancada da
agropecuária.



Projetos em 
Tramitação

PL 2159/2021 - Licenciamento ambiental

Posicionamento Ambientalistas x Agronegócio

Pontos críticos para
Ambientalistas:

• Modalidades novas, a Licença por Adesão e
Compromisso (LAC) e a Licença de
Operação Corretiva (LOC), funcionam
como sistema autodeclaratório, dispensa
análise prévia para atividades de baixo e
médio risco ambiental, incluindo
mineração, saneamento entre outras;

• Transferência de responsabilidade para
municípios e estados adotarem
procedimentos próprios para a concessão
de licenças, com regramentos diferentes e
suscetíveis à facilitação;

• Não obrigatoriedade de análise de impactos
diretos e indiretos nas Unidades de
Conservação (UC) e restrição de
reconhecimento de novas UCs;

• Estudo de Impacto Ambiental apenas para
comunidades tradicionais adjacentes já
tituladas ou demarcadas.

Pontos críticos para
Agronegócio:

• O processo de licenciamento
ambiental atual para
empreendimentos de grande porte
pode levar 5 anos, enquanto a nova
proposta pode diminuir para 8
meses;

• Autodeclaração.
• Manutenção e duplicação de

rodovia dispensada.
• Prazos do licenciamento definidos

por resoluções do CONAMA,
desalinhadas com a realidade do
setor produtivo;

• Altos custos para licenciar as obras,
podendo alcançar até 15% do valor
total em determinados setores;

• Insegurança jurídica associada à
diferença de exigências à depender
de cada modalidades e setor;



Projetos em 
Tramitação

PL 191/2020 - Mineração em terras indígenas

Posicionamento Ambientalistas x Governo

Pontos críticos para
Ambientalistas:

• Limitação ao poder de veto dos indígenas,
permitindo autorização apenas
com consulta;

• Permissão de realização de obras de alto
impacto ambiental, como mineração e
hidrelétricas, em terras indígenas;

• Alteração do modo de vida e costumes
dentro dos territórios indígenas;

• Parte das comunidades indígenas são
contra a proposta;

• Perda da função primordial das terras
indígenas de proteção da natureza e de
preservação dos recursos naturais.

Pontos críticos para
Agronegócio:

• Impacto positivo para
empresas, Estado e comunidades
indígenas. Pode impedir a
exploração ilegal;

• Fertilizantes/potássio (dependente
de importação 95%)

• Assegura a indenização e
pagamento para as comunidades
afetadas. Parte das comunidades
reivindicam a possibilidade
de explorar suas terras;

• Autorização só poderá ocorrer com
prévia autorização do Congresso
Nacional;

• Pesquisa e lavra somente para ouro,
minério de ferro, petróleo, gás
natural e aproveitamento de rios
para geração de energia
(hidrelétricas).



Projetos em 
Tramitação

PL 2633/2020 - Regularização fundiária

Posicionamento Ambientalistas x Agronegócio

Pontos críticos para
Ambientalistas:

• Permissão de regularização de áreas de 5 a
660 hectares invadidas ou ocupadas
irregularmente;

• Dispensa vistoria da propriedade feita pelo
INCRA para áreas do tamanho de até 6
módulos fiscais;

• Argumentam que o interesse em regularizar
pequenos agricultores é falso, já que existe
legislação para esse fim que não está sendo
aplicada;

• Segundo ambientalistas a lei respalda a
grilagem de terras, muitas fruto
de invasões violentas e que geram
desmatamento ilegal;

• Permite a entrega de títulos sem aferição
da regularidade ambiental;

• Permite que áreas de florestas públicas
ocupadas e desmatadas sejam
regularizadas via licitação com critérios a
serem definidos pelo executivo via decreto.

Pontos críticos para
Agronegócio:

• Desburocratizar a regularização de
terras e promover a inclusão social
de produtores rurais que tem na
terra o único imóvel para
subsistência e geração de renda;

• Unifica a legislação de regularização
fundiária para todo o país e não
apenas para a Amazônia;

• Restringe a regra à propriedades de
até 6 módulos fiscais ocupados até
2008 ou 2012;

• Permite a regularização ambiental
dos imóveis;

• 20% da arrecadação dos imóveis
regularizados irá para os municípios
em que se localizam os imóveis, para
serem aplicados prioritariamente
nas zonas rurais.



Projetos em 
Tramitação

PL 490/2007 - Marco temporal em terras indígenas

Posicionamento Ambientalistas x Agronegócio

Pontos críticos para
Ambientalistas:

• Marco temporal que determina que as terras
indígenas são aquelas por eles ocupadas ou
usadas para atividades produtivas em 5 de
outubro de 1988, quando foi promulgada
a Constituição Federal. Não reconhecimento de
processos iniciados depois desta data;

• Ocupação deverá ser comprovada pela etnia;
• Revisão do usufruto da terra exclusivamente por

indígenas, permitindo construção de estradas,
exploração energética e de riquezas,

• Flexibilização do contato de não-indígenas com
povos isolados;

• Permite atividade extrativista dentro das terras
indígenas;

• Comunidades indígenas não foram consultadas,
quebrando a Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT);

• A demarcação passa a ter análise obrigatória dos
estados e municípios da área requerida, bem
como de todos interessados desde a abertura
da demanda.

Pontos críticos para
Agronegócio:

• Melhoria dos índices
socioeconômicos da população
indígena, ao permitir a realização de
cooperação entre índios e não-índios
para a realização de atividades
econômicas;

• Instaura que as terras indígenas
passem a ser demarcadas por lei e
não por ato administrativo do
executivo;

• Dá transparência ao processo
demarcatório ao prever a
participação de Estados e municípios
e sociedade civil;

• Pesquisa e lavra somente para ouro,
minério de ferro, petróleo, gás
natural e aproveitamento de rios
para geração de energia
(hidrelétricas);

• Assegura a indenização e pagamento
para as comunidades afetadas.



Cenário Político

Para apoiar as bandeiras ambientalistas de campanha o governo eleito precisará negociar
com a bancada do agronegócio, o que tende a moderar as propostas que terão condições de
aprovação. As tratativas já foram iniciadas por aliados e foram escalados o empresário Carlos
Augustin, o deputado federal e ex-ministro de Dilma Roussef Neri Geller (PP/MT) e o senador
Carlos Fávaro (PP/MT) que terão a missão de traçar uma pauta conjunta da bancada ruralista
com o governo Lula, de forma que o executivo apoie projetos de interesse do setor no
legislativo.

Já aparecem como pautas o autocontrole sanitário, a regulamentação do produção de
bioinsumos, redução de juros para agricultores que cumprirem requisitos ambientais, garantia
de recursos para o Plano Safra 2023, bem como a definição do nome do próximo Ministro da
Agricultura.

Nomes que também deverão ter forte influência nas tratativas com o setor do agronegócio
serão os de Geraldo Alckmin (PSB/SP) e Simone Tebet (MDB/MS). A busca pelo equilíbrio entre
as pautas do agronegócio e de ambientalistas exigirá muita habilidade política do governo
eleito e poderá destacar novos líderes no cenário nacional.

O não alinhamento célere poderá fortalecer o papel de Bolsonaro como oposição e até
provocar a votação de projetos que não interessam ao governo eleito no período de
transição, principalmente no momento em que a atenção da opinião pública é reduzida,
devido à realização da Copa do Mundo e até mesmo com a COP27, que poderá ser usada para
fragilizar o novo governo.

É válido ressaltar ações na área de sustentabilidade iniciadas no governo Bolsonaro que são
de interesse de ambientalistas e ruralistas e geram expectativas de continuidade ou
aprimoramento pelo governo eleito, como o Plano ABC+; criação de mecanismos de fomento
para a transição energética de baixa emissão de carbono; o novo marco do saneamento; e o
aprimoramento dos programas de Pagamento por Serviços Ambientais.

Os próximos marcos relevantes para apontar as principais tendências para o cenário político
de sustentabilidade a partir de 2023 serão a nomeação dos ministros, a criação de novos
ministérios e estruturas de governo e a eleição das comissões no Congresso Nacional. A
seguir apresentamos os principais parlamentares que atuam com os temas de
sustentabilidade que deixaram ou foram eleitos para a próxima legislatura do Congresso
Nacional.



O deputado Alessandro

Molon (PSB/RJ) não foi eleito

para o cargo de senador.

O deputado David Miranda

(PDT/RJ) não concorreu em

2022, em razão de problemas

de saúde.

Cabeças que 
deixam o Congresso

A deputada Joenia

Wapichana (Rede/RR) não foi

reeleita.

O deputado Marcelo Freixo

(PSB/RJ) não foi eleito para o

governo do Rio de Janeiro.

O deputado Marcelo Ramos

(PSD/AM) não foi reeleito.

O deputado Neri Geller

(PP/MT) não foi eleito para o

cargo de senador.

O deputado Rodrigo

Agostinho (PSB/SP) não foi

reeleito.



Chegadas ao 
Congresso 

Nacional
A BMJ apurou os principais “cabeças” que ingressam ao Legislativo em 2023, com alguma relação
com o tema de Meio Ambiente, e que têm o potencial de impactar nas deliberações das Casas.

▪ Enfermeira obstetra. Como deputada estadual em Santa Catarina, presidiu as
Comissões de Saúde, de Direitos Humanos, e de Turismo e Meio Ambiente.

ANA PAULA LIMA (PT/SC)

▪ Formanda em Ciências Sociais, Camila foi eleita vereadora de Campo Grande,
a mais jovem e única mulher na câmara municipal. Defende a preservação
ambiental como plataforma política.

CAMILA JARA (PT/MS)

CÉLIA XAKRIABÁ (PSOL/MG)

▪ Mestre em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília (UnB). É
a primeira mulher indígena a se eleger pelo estado de Minas Gerais, foi eleita
com 101.078 votos. Recebeu apoio da deputada federal Áurea Carolina
(PSOL/MG), que decidiu não se candidatar a cargos eletivos neste ano.

▪ Elencou entre suas prioridades a defesa dos territórios indígenas e ações
voltadas para o combate às mudanças climáticas.



Chegadas ao 
Congresso 

Nacional
A BMJ apurou os principais “cabeças” que ingressam ao Legislativo em 2023, com alguma relação
com o tema de Meio Ambiente, e que têm o potencial de impactar nas deliberações das Casas.

▪ Agropecuarista e advogado, assumiu a presidência da Frente Parlamentar da
Agricultura em 2005, com permanência de 1 ano. Em 2018, ocupou o cargo de
Secretário-chefe da Casa Civil do Paraná. Também presidiu a Comissão de
Agricultura da Câmara dos Deputados.

▪ Ocupou o cargo de Deputado Federal entre 1995 e 2018, e retorna à Casa
após uma legislatura.

DILCEU SPERAFICO (PP/PR)

▪ Professora, ambientalista, e ativista filiada ao Partido Democrático Trabalhista
(PDT). Em 2020 foi eleita como vereadora de Belo Horizonte, sendo a mais
bem votada da história da cidade.

DUDA SALABERT (PDT/MG)

EDUARDO BANDEIRA DE MELLO (PSB/RJ)

▪ Ficou conhecido nacionalmente após dois mandatos como presidente do
Flamengo. Trabalhou por 35 anos no Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), tendo sido responsável pela formulação e
implementação do Fundo Amazônia.



Chegadas ao 
Congresso 

Nacional
A BMJ apurou os principais “cabeças” que ingressam ao Legislativo em 2023, com alguma relação
com o tema de Meio Ambiente, e que têm o potencial de impactar nas deliberações das Casas.

▪ Natural de Pernambuco, foi eleito Deputado Federal pelo Alagoas. Foi
delegado da Polícia Civil e eleito vereador de Maceió em 2020.

▪ Atuou enquanto agente fiscalizador de crimes ambientais e presidiu a
Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Câmara Municipal de Maceió de
2021 a 2022.

FÁBIO DA COSTA (PP/AL)

▪ Professor, filosofo, psicanalista e ativista político, Boulos é membro da
Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Filiado ao
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), foi candidato a presidente da República
nas eleições de 2018 e candidato a Prefeito de São Paulo em 2020.

▪ Reconhecido como uma das principais lideranças da esquerda no Brasil,
influente em uma faixa etária mais jovem.

GUILHERME BOULOS (PSOL/SP)

HAMILTON MOURÃO (REPUBLICANOS/RS)

▪ General da reserva do Exército Brasileiro e Vice-Presidente da República
durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Durante o período, presidiu o
Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL).

▪ Devido ao baixo alinhamento entre Mourão e Bolsonaro, já era esperado que o
general não seria o vice em um eventual segundo mandato. Após a
confirmação do general Braga Netto (PL) como candidato à vice para 2022,
Mourão confirmou a candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul, onde foi
eleito com 2.593.294 votos.



Chegadas ao 
Congresso 

Nacional
A BMJ apurou os principais “cabeças” que ingressam ao Legislativo em 2023, com alguma relação
com o tema de Meio Ambiente, e que têm o potencial de impactar nas deliberações das Casas.

▪ Proprietária da empresa Asatur Transportes. É jurista e bióloga, especialista
em Meio Ambiente.

HELENA DA ASATUR (MDB/RR)

▪ Formado em Administração de Empresas E Marketing pela Universidade do
Vale do Itajaí (Univali).

▪ Em 2019, Seif foi nomeado Secretário Especial de Aquicultura e Pesca pelo
presidente Jair Bolsonaro. Deixou o cargo para candidatar-se ao Senado, eleito
com 1.484.110 votos. Também é empresário do setor pesqueiro.

▪ No âmbito privado, foi gerente executivo na Empresa Nextel Brasil, por 6 anos
e diretor nas empresas de pesca Jseif e Jef Uruguay.

JORGE SEIF (PL/SC)

JULIANA CARDOSO (PT/SP)

▪ Primeira mulher indígena eleita deputada federal pelo PT, foi vereadora na
Câmara Municipal de São Paulo por quatro mandatos (2009-2022), onde
presidiu a Comissão de Direitos Humanos e ajudou a criar o Conselho
Municipal dos Povos Indígenas.

▪ Sua principal base eleitoral está na Zona Leste da capital paulista, onde nasceu
e iniciou sua trajetória política. Foi eleita deputada federal com 125.517 votos.



Chegadas ao 
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A BMJ apurou os principais “cabeças” que ingressam ao Legislativo em 2023, com alguma relação
com o tema de Meio Ambiente, e que têm o potencial de impactar nas deliberações das Casas.

▪ Ex-secretário Especial de Governo e ex-secretário municipal da Fazenda de
Parauapebas, Pará. Experiente na gestão pública, pretende atuar no
desenvolvimento de obras de saneamento ambiental.

KENISTON (MDB/PA)

▪ Empresário e fazendeiro, eleito em seu quarto mandato como deputado
federal, representando Minas Gerais. Presidiu a Comissão de Minas e Energia,
além de relator do PL 5939/2009, que cria a Empresa Brasileira de
Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S/A, fundada
para administrar a exploração de petróleo e gás natural na camada do pré-sal.

▪ Foi vice-presidente da área de mineração da Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Infraestrutura Nacional.

LUIZ FERNANDO (PSD/MG)

MARCELO QUEIROZ (PP/RJ)

▪ Defensor da causa animal e formado em Direito pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Iniciou sua carreira política em 2012, a
qual já exerceu os cargos de vereador, deputado estadual, Secretário de
Administração da Prefeitura do Rio de Janeiro. Em 2020 assumiu a Secretaria
de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

▪ Entre 2019 e 2020 exerceu o cargo de Secretário de Meio Ambiente da
Prefeitura do Rio de Janeiro e foi Presidente da Associação de Órgãos
Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA-Brasil).
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A BMJ apurou os principais “cabeças” que ingressam ao Legislativo em 2023, com alguma relação
com o tema de Meio Ambiente, e que têm o potencial de impactar nas deliberações das Casas.

▪ Engenheiro civil formado pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA),
com pós-graduação em Agronegócio, atuava como deputado estadual no
Maranhão. Foi secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca, também foi
titular da pasta de Desenvolvimento Social, ambos no governo de Flávio Dino
(PSB).

MÁRCIO HONAISER (PDT/MA)

▪ Advogado. Foi vereador e secretário municipal Meio Ambiente e Proteção
Ambiental de Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

MARCOS TAVARES (PDT/RJ)

MARINA SILVA (REDE/SP)

▪ Após 11 anos afastada do Congresso, a ex-senadora Marina Silva estará na
Câmara dos Deputados em 2023. Nas eleições deste ano, declarou apoio a Lula.

▪ Ex-ministra do Meio Ambiente e candidata à presidência da República em três
oportunidades, Silva é nome consolidado da política brasileira e, em especial,
na defesa do patrimônio ambiental e das minorias.



Chegadas ao 
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Nacional
A BMJ apurou os principais “cabeças” que ingressam ao Legislativo em 2023, com alguma relação
com o tema de Meio Ambiente, e que têm o potencial de impactar nas deliberações das Casas.

▪ Ex-delegado da Polícia Civil do Paraná, atuou na Delegacia de Proteção ao
Meio Ambiente. É conhecido como “Delegado dos Animais”.

MATHEUS LAIOLA (UNIÃO/PR)

▪ Concorreu para deputado federal pelo NOVO em 2018, obtendo 36.603 votos,
sem ser eleito. Ganhou notoriedade nacional através do cargo de Ministro do
Meio Ambiente, que ocupou entre janeiro de 2019 a junho de 2021.

▪ Em 2022, concorrendo pelo PL, obteve 640.918 votos, quarta maior votação do
estado de São Paulo.

RICARDO SALLES (PL/SP)

ROBINSON FARIA (PL/RN)

▪ Advogado e ex-governador do Rio Grande do Norte (RN). Exerceu o mandato
de deputado estadual por oito legislaturas. Presidiu a Assembleia Legislativa
de seu estado, além de ter comandado a Comissão de Constituição e Justiça, e
atuado como primeiro secretário da casa.
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A BMJ apurou os principais “cabeças” que ingressam ao Legislativo em 2023, com alguma relação
com o tema de Meio Ambiente, e que têm o potencial de impactar nas deliberações das Casas.

▪ Empresário e produtor rural. 1º suplente da senadora Soraya Thronicke
(União/MS).

▪ Foi presidente estadual do PSL, e assessor do ex-ministro Ricardo Salles.
Também foi nomeado gerente Internacional de Projetos Especiais da Agência
Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

RODOLFO NOGUEIRA (PL/MS)

▪ Sílvia Waiãpi ganhou notoriedade nacional ao ficar conhecida como a primeira
indígena a se tornar oficial do Exército, em 2011. Como fisioterapeuta, chefiou
o serviço de medicina física e reabilitação do Hospital Central do Exército, em
Benfica/RJ. Também atua em temas ligados à cultura e reivindicações
indígenas.

▪ Com perfil conservador, é apoiadora do presidente Bolsonaro, tendo
participado do governo de transição após a eleição do presidente em 2018.

SÍLVIA NOBRE WAIÃPI (PL/AP)

SÔNIA GUAJAJARA (PSOL/SP)

▪ Coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil pela Amazônia
(Apib), a líder indígena Sonia Guajajara foi candidata a vice-presidência da
República pelo PSOL em 2018.

▪ Em maio deste ano, figurou na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo,
editada pela revista Time.
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