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Introdução

A

lém de um direito fundamental, a garantia ao acesso à informação é essencial para a boa
implementação das políticas públicas. Na agenda ambiental, e em especial na Amazônia, a
transparência de informações públicas é fundamental para aprimorar a governança ambiental
e combater as práticas ilegais que ameaçam a manutenção das florestas.
Informações públicas acessíveis permitem ao cidadão acompanhar a atuação dos gestores públicos
e são condições para o controle social das políticas ambientais. Na esfera pública, a transparência
permite a comunicação e colaboração entre os órgãos do executivo, e proporciona aos órgãos de
controle e fiscalização uma maior agilidade no uso e cruzamento de informações. Na esfera privada,
a disponibilização de informações públicas pode promover a inovação e contribuir para a geração de
novos produtos e serviços, além de permitir um melhor controle sobre a regularidade ambiental nas
diferentes cadeias de fornecimento.
No Brasil, a transparência é garantida por um extenso arcabouço legal que vai desde a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n° 6.938/1981) e o estabelecimento da Lei de Acesso à Informação (LAI)
em 2011 até atos regulamentários, como decretos, portarias e instruções normativas. Esses instrumentos legais proporcionam ao cidadão o direito de acesso a qualquer documento ou informação
produzidos ou custodiados pelo Estado, desde que não estejam protegidos por sigilo.

Apesar do arcabouço legal existente, os levantamentos periódicos do ICV1 têm indicado a baixa implementação da LAI em estados da Amazônia e a insuficiente disponibilização de informações ambientais nos âmbitos estaduais e federal. Pesquisas realizadas pelo Imaflora2 também destacam limitações na abertura de bases de dados federais relacionadas às políticas de agricultura, floresta
e clima. Esses resultados retratam a dificuldade no acompanhamento da implantação de políticas
ambientais públicas e privadas.

1. Transparência Florestal Mato Grosso: avaliação da transparência das informações ambientais na Amazônia / Ana Paula Valdiones, Alice

Thuault. Ano 6, n. 10 (fev.2019). – Cuiabá: Instituto Centro de Vida, 2019. v. : il. ; 27 cm.
2. Dados Abertos em Clima, Floresta e Agricultura: uma análise da abertura de bases de dados federais (2017-2020) | BEZERRA, Marcelo Hugo

de Medeiros. MORGADO, Renato Pellegrini. Perspectiva Imaflora, Número 8 - Piracicaba, SP: Imaflora, 2020. 40 p.
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Além de um cenário de baixa transparência, nos últimos anos a sociedade também se
deparou com tentativas de enfraquecer a Lei Acesso à Informação e retrocessos em termos de transparência e participação social3. Dentre as ofensivas à LAI está o Decreto n°
9.690 de janeiro de 2019, que visava ampliar o número de autoridades aptas a classificar
informações como sigilosas, e a Medida Provisória (MP) 928 do Governo Federal que, entre outras ações, previa a suspensão dos prazos de respostas aos pedidos de acesso à
informação. Em ambos os casos, as manifestações da sociedade conseguiram garantir a
revogação do decreto e de parte da MP, e reforçaram que o acesso à informação pública
é um direito que precisa ser constantemente defendido.
Assim, os levantamentos sobre transparência de informações pelos órgãos de meio ambiente e fundiários são fundamentais para visualizar os progressos e/ou retrocessos ao
longo dos anos, e auxiliar os estados, a União e a sociedade como um todo na resolução
dos desafios para uma maior transparência.
Apresentamos a seguir a metodologia e os resultados da avaliação da transparência das
informações ambientais na Amazônia Legal, conduzida pelo Instituto Centro de Vida (ICV)
desde 2014. Destacamos a avaliação das práticas de transparência passiva e ativa, além
de recomendações específicas para a melhoria da disponibilização das informações.

Metodologia

O

s três passos metodológicos adotados (Figura 1) visam construir uma abordagem
replicável centrada nas necessidades dos usuários. Essa metodologia permite medir a transparência passiva e ativa e indicar necessidades de melhoria para os gestores públicos responsáveis.

2

A primeira etapa teve como objetivo identificar listas de informações-chave a serem
disponibilizadas. Essas listas foram desenvolvidas levando em consideração as necessidades de cinco tipos de usuários de informação relevantes para o controle ambiental
(sociedade civil, órgãos do executivo, órgãos de controle, financiadores e setor privado)
em seis agendas ambientais prioritárias para a Amazônia. Em seguida, 41 informações-chave foram validadas por 211 usuários em uma pesquisa online realizada entre agosto e
outubro de 20144.
A partir das informações validadas na pesquisa realizada em 2014, verificamos, entre junho e novembro de 2020, a disponibilização dessas informações pelos órgãos de meio ambiente e institutos de terras dos nove estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e pelos órgãos federais
atuantes nesses estados. Para isso, foi feita uma análise dos websites de 31 órgãos es-

3. Mapeamento dos retrocessos de transparência e participação social na política ambiental brasileira – 2019 e 2020. Imaflora,
Instituto Socioambiental e Artigo 19. Disponível em: https://www.imaflora.org/public/media/biblioteca/mapeamento_dos_
retrocessos_de_transparencia_e_participacao_social_na_politica_ambiental_.pdf. Acesso em: 18/01/2021.
4. O resultado detalhado da pesquisa online está disponível no http://www.icv.org.br/site/2014/11/17/transparenciadasinformacoes-ambientais-na-amazonia-episodio-1/
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FIGURA 1 . FLUXOGRAMA DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA
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taduais e de 12 órgãos federais. Na sequência, foram protocoladas 74 solicitações via
sistemas eletrônicos dos Serviços de Informação ao Cidadão.
A última etapa do estudo consistiu em uma consolidação dos índices de transparência
ativa e passiva para retratar a situação das práticas de disponibilização das informações
por estado e por agenda. O índice de transparência passiva corresponde ao percentual de
pedidos de informações atendidos dentro do prazo estabelecido por lei em relação aos
pedidos de informação protocolados.
Já o índice de transparência ativa é o produto entre o percentual de informações disponibilizadas de forma rotineira e a qualidade da disponibilização das informações. O primeiro percentual é calculado a partir das listas de informações pesquisadas, enquanto
o segundo é fruto de uma avaliação da periodicidade de atualização, detalhamento e
formato de disponibilização.

TABELA 1. CÁLCULO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA E ATIVA
ÍNDICE DE
TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Percentual de
pedidos de informação
atendidos /
protocolados

ÍNDICE DE
TRANSPARÊNCIA ATIVA

Disponibilização ativa
das informações
Percentual de informações
disponibilizadas / informações
necessárias para o controle
ambiental

X

Qualidade da disponibilização
das informações
Percentual de informações bem
disponibilizadas/ informações
disponibilizadas
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Resultados
AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Transparência das informações ambientais na Amazônia
Legal: o acesso à informação e a disponibilização
de dados públicos

C

riados para garantir o acesso à informação, os Serviços de Informação ao Cidadão
são canais dedicados ao recebimento de pedidos de informação feitos pela sociedade. Para assegurar que pedidos de informação também sejam encaminhados por
meio eletrônico, foram desenvolvidos os sistemas eletrônicos dos Serviços de Informação ao Cidadão (e-SICs).
Entre junho e novembro de 2020, encaminhamos e monitoramos 74 pedidos de informação
enviados pelos e-SICs dos poderes executivo federal e de nove estados da Amazônia Legal,
com solicitações de informações ambientais e fundiárias.

Segundo o Art. 11 da LAI, caso o órgão ou entidade não consiga conceder o acesso imediato
à informação, ele tem até 20 dias para atender ao pedido, prazo que pode ser prorrogado
por mais 10 dias se houver justificativa expressa. Para 59% dos pedidos enviados (Figura
2), foram recebidas respostas consideradas como satisfatórias dentro do prazo legal. Isso
significou um aumento de 6% em relação a avaliação anterior. Para esses pedidos, a média
do tempo de resposta dos gestores públicos foi de 14 dias.

FIGURA 2. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO E RESPOSTAS

100%
68%
59%

Pedidos enviados: 74

Pedidos respondidos: 50

Pedidos respondidos dentro do prazo: 44
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Para oito pedidos de informação foram prorrogados os prazos de resposta por mais 10 dias.
E, em outras seis solicitações recebemos respostas fora do prazo legal5, que levaram em
média 44 dias para serem respondidos. As respostas recebidas demonstram que os canais
de transparência passiva do Acre, Amazonas e Tocantins não são funcionais, já que menos
de ¼ dos pedidos de informação estão sendo atendidos.
Em um estudo recente, a Artigo 19, o ICV e o Instituto de Governo Aberto reportaram desafios envolvendo o funcionamento dos e-SICs estaduais e das diferentes esferas federais6. A
ausência de determinadas funcionalidades ou outros problemas nos sistemas também foi
percebida nesse levantamento e dificultaram o acesso à informação solicitada.
No estado do Tocantins, por exemplo, o sistema eletrônico não permite a interposição de
recursos e, para dois pedidos de informação cujas respostas foram enviadas em anexo, o
5. Os pedidos de informação foram monitorados até dia 12 de novembro, quando havia expirado o prazo legal de todas as
solicitações.
6. Panorama dos Sistemas Eletrônicos de Informação ao Cidadão: uma análise das ferramentas de diferentes órgãos públicos.

Artigo 19, Instituto Centro de Vida e Instituto de Governo Aberto. Disponível em: https://www.icv.org.br/drop/wp-content/
uploads/2019/05/RELAT%C3%93RIO-ESIC-FINAL.pdf. Acesso em: 08/01/2021.
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arquivo apresentou erro, o que impossibilitou o acesso ao conteúdo. Nesse sistema também não se tem o registro da data em que foi respondida a solicitação, dificultando o monitoramento dos prazos para o cidadão.

No Amapá, o sistema não apresentava em sua lista o Instituto de Terras do Estado do
Amapá, órgão criado em 2019, o que impossibilitou o envio de pedidos de informação para
essa agência via e-SIC8. Rondônia e Amapá responderam a todos os pedidos de informação dentro do prazo (Figura 3).

FIGURA 3. ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA NOS ESTADOS DA AMAZÔNIA
LEGAL E NOS ÓRGÃOS FEDERAIS
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No Amapá, contudo, para as solicitações relacionadas ao repasse de bases de dados, as
respostas explicitaram a ausência dessas bases9. Apesar de se considerar as solicitações
como respondidas, a falta de gestão de dados nos órgãos públicos fica evidente nesse e
em outros estados que retornaram respostas semelhantes para solicitações de acesso
a bases de dados inerentes a atuação dos órgãos ambientais. Dentre as respostas tidas
como insatisfatórias, houve um pedido negado sob argumento de sigilo da informação
solicitada, ainda que nenhum pedido solicitasse informações classificadas. Não houve
resposta para 27% das solicitações.

AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA
A análise dos websites dos órgãos estaduais responsáveis pelo controle ambiental e pela regularização fundiária demonstrou níveis baixos de disponibilização e de qualidade das informações ambientais. Já os órgãos federais possuem um índice mais alto de transparência.
7. O código de verificação que nos referimos é o CAPTCHA, acrônimo da expressão em inglês "Completely Automated Public

Turing test to tell Computers and Humans Apart", que é utilizado como ferramenta para evitar spams e mensagem disparadas
por outros computadores.
8. Nas tentativas de enviar pedidos de informação para o Amapá Terras, foi indicado que se fizesse as solicitações via e-mail
ao órgão.
9. Foram solicitadas bases de dados das autorizações de supressão de vegetação emitidas pelo órgão ambiental e dos autos

de infração e termos de embargos lavrados.
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O e-SIC do estado de Roraima apresentou problemas ao longo de todo o período da pesquisa. Além de um informe na página inicial do sistema avisando que um ataque cibernético
poderia ter afetado os cadastros e pedidos, um problema na visualização do código de verificação7 impediu o acesso ao sistema.
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Isso resultou em um índice médio de transparência de 29%, representando um aumento
tímido em relação ao índice de 28% aferido em 2018.
O índice de transparência dos órgãos federais continua o mais elevado (80%). Contudo,
houve uma redução quando comparado ao índice passado (-8%). Dentre os fatores para
essa redução está a desatualização da base de dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Até a finalização da pesquisa, o sítio eletrônico indicava fevereiro de 2020 como data da
última atualização da base de dados10. O CAR é um registro público eletrônico de âmbito
nacional e obrigatório aos imóveis rurais. Por ser uma base de dados essencial para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento, é importante que os dados disponíveis à sociedade sejam constantemente atualizados e disponibilizada de forma completa.
Entre os nove estados, o Mato Grosso é quem lidera o ranking de transparência ativa com
índice de 52%, seguido do Pará que apresentou índice de 50% (Figura 4). Com um portal de transparência implementado pelo órgão estadual de meio ambiente no primeiro
semestre de 201911, o estado de Rondônia tornou disponível ao cidadão uma maior quantidade de informações ambientais. Entre 2018 e 2020, o índice de transparência ativa de
Rondônia passou de 6 para 44%.
FIGURA 4. TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA NOS ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL
E NOS ÓRGÃOS FEDERAIS
Nível federal
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10. Após a conclusão da pesquisas, e depois de quase um ano sem atualizações, a plataforma passou a indicar 02/02/2021

como data da última atualização dos dados.
11. O Portal da Transparência da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental está disponível

em http://transparencia.sedam.ro.gov.br/. Acesso em: 10/01/2020.
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Amazonas é o quarto estado no ranking, com um índice de 34%. Roraima, Acre, Tocantins, Amapá e Maranhão detém níveis de transparência ativa muito baixos, com índices
de até 20%.

TABELA 2. VARIAÇÃO DOS ÍNDICES
DE TRANSPARÊNCIA ATIVA POR
ESTADO ENTRE 2018 E 2020
Estado e União

Variação

Acre

-1%

Amapá

-6%

Amazonas

-5%

Maranhão

2%

Mato Grosso
Pará

-3%
2%

Rondônia

38%

Roraima

-4%

Tocantins

-3%

Nível Federal

-8%

TOTAL

1%

Quando analisamos a transparência ativa por
agenda de uso dos recursos naturais, verificamos que o índice médio máximo é 48%,
referente as atividades de licenciamento de
hidrelétricas (Figura 5). Com menos da metade de dados e documentos relevantes disponíveis, o resultado ainda é insuficiente para
auxiliar no monitoramento e no controle social
de grandes obras.
A agenda com o menor índice de transparência continua sendo a de regularização fundiária (15%). A ausência de informações nos
websites dos órgãos de terras, sobretudo dos
estaduais, impossibilitam o acompanhamento
das políticas fundiárias pela sociedade, como
foi reforçado em outros estudos12, limitando
o controle social, a cooperação entre os diferentes órgãos do Executivo e a atuação das
agências de controle.
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FIGURA 5. ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA ATIVA POR AGENDA ENTRE 2018 E 2020
40%

Soja

33%

Hidrelétrica

48%

33%
34%

Pecuária

26%
26%

Regularização
ambiental
Regularização
fundiária

45%

34%
36%

Exploração
Florestal

Transparência das informações ambientais na Amazônia
Legal: o acesso à informação e a disponibilização
de dados públicos

Com exceção de Rondônia e do Pará, os estados tiveram pequenas reduções em relação
aos índices de transparência ativa aferidos em 2018. No geral, isso se deu pela desatualização de parte das bases de dados verificadas (Tabela 2).

16%
15%

12. Transparência de órgãos fundiários estaduais na Amazônia Legal. Dário Cardoso Jr., Rodrigo Oliveira, Brenda Brito. –
Belém, PA: Imazon, 2018.

2018
2020
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Recomendações
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Nossa avaliação periódica tem apontado para melhorias muito tímidas em relação ao
acesso e transparência de informações ambientais e fundiárias na Amazônia entre os
anos de 2016 e 2020.
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A permanência de um baixo nível de transparência das informações ambientais na Amazônia dificulta o controle ambiental e impõe limitações para a comprovação de legalidade
para as cadeias de suprimento do agronegócio e demais atividades econômicas.
Governos, empresas e a sociedade no geral precisam se engajar para garantir a implementação das diferentes leis que versam sobre a disponibilização de dados públicos à sociedade e para assegurar o direito à informação, com atenção às seguintes ações prioritárias:

•

Aprimorar a aplicação da LAI pelos Estados, melhorando o cumprimento dos
prazos, a qualidade das respostas e das funcionalidades dos sistemas eletrônicos dos Serviços de Informação ao Cidadão;

•

Estabelecer junto aos órgãos ambientais e fundiários rotinas de gestão de
dados, garantindo que informações essenciais ao controle ambiental estejam
organizadas e disponíveis a sociedade;

•

Implementar processos que viabilizem o diálogo e a cooperação entre os órgãos ambientais e os diferentes usuários de informações ambientais e fundiárias, deixando claro o interesse público na disponibilização de informações e
priorizando a disponibilização das bases com maior potencial de uso;

•

Replicar nos estados abordagens exitosas de disponibilização de bases de dados, como os portais de transparência ambiental implementados pelo Mato
Grosso, Pará e Rondônia.

Finalmente, para destravar o acesso às informações ambientais é essencial que haja o
reconhecimento por parte do poder público do papel da transparência no controle ambiental e no combate à ilegalidade. Para garantir o interesse coletivo de preservação do
meio ambiente, é importante que bases de dados como, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural e as Guias de Trânsito Animal, sejam disponibilizadas na sua integralidade,
possibilitando o uso desses dados para expor e coibir as práticas ilegais na Amazônia e
nos demais biomas.
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