
IV Relatório Luz da Sociedade Civil  
sobre a Agenda 2030 no Brasil 

 
Dimensão Ambiental 

 
Rubens Born 

(Fundação Grupo Esquel/GT Agenda 2030) 



Pelo menos  

90 metas  
se relacionam ao  

meio ambiente 

17 14 9 

2 32 16 

ameaçadas 
(18,7%) 

progresso 
insuficiente 
(9,9%) 

estagnadas 
(15,4%) 

em retrocesso 
(35,2%) 

progresso 
satisfatório 
(2,2%) 

sem dados 
(17,6%) 



MMA com atribuições repassadas a outras pastas / 
cerceamento de fiscalização ambiental;  
 
Em 2020 responsabilidades e orçamento foram para o 
novo Conselho Nacional da Amazônia Legal 
(composto por militares e agentes governamentais, 
sem governos estaduais ou da sociedade civil) 
 
R$ 85,1 bi dados em subsídios à produção e consumo 
de combustíveis fósseis (2018).  
 
Orçamento de prevenção de desastres caiu de R$ 4,2 
bi (2012) para R$ 306,2 milhões em 2019. 



Amazônia 
9.762 Km² destruídos  
entre 2018 e 2019,  
maior taxa desde 2008;  
 
Mata Atlântica 
Desmatamento cresceu  
quase 30% em 2019 
 
Em 2019, o MMA usou  
R$ 2,6 bi do orçamento  
disponível de R$ 3,6 bi. 
 
77 milhões  
de brasileiros/as (37% da pop)  
sem saneamento básico em 2018 
 
 

Coleta seletiva alcança  
apenas 38,1% dos domicílios. 

0,19% 
alcançou reciclagem completa 

474 agrotóxicos  
liberados em 2019.  

Aumento de 220%  
comparado a 2014. 
 
A taxa de emissão  
de gases de efeito estufa  
mantem-se no  
patamar de 2010  
 
Na COP-25 o Brasil  
ganhou, pela primeira 
 vez, o prêmio 
 "Fóssil do ano".  
Dez/19  

1,7% 
dos recicláveis  
passaram por triagem 

24,4% 
acabaram em lixões 

75,6% 
acabaram em  
aterros sanitários 



Efetivar os 
direitos dos 
povos e 
comunidades 
tradicionais aos 
seus territórios; 
reativar as 
estruturas de 
governança 
participativa; 

Retomar os 
investimentos  
em saneamento 
básico, 
mobilidade, 
urbanização de 
favelas e 
produção de 
habitação de 
interesse social, 
essencial no 
contexto da 
Covid-19; 

Recuperar as 
atribuições do 
MMA e ampliá-las, 
aumentando seu 
orçamento; 
reestruturar a área 
de Mudança do 
Clima no MMA, 
reativar o Fundo 
da Amazônia, o 
Fundo de 
Mudanças do 
Clima e valorizar o 
papel da ciência; 

Implementar o Plano 
Nacional de Combate 
ao Lixo no Mar, 
monitorar produtos 
agropecuários, 
minerais e industriais 
danosos aos 
ecossistemas. Criar 
políticas de apoio a 
programas de coleta 
seletiva e garantir a 
reciclagem dos 30% 
dos RSU recicláveis e a 
inclusão dos/as 
catadores; 

Fiscalizar e punir 
crimes 
ambientais, e 
aprimorar a 
legislação para 
responsabilizar 
governos federal, 
estaduais e 
municipais e 
empresas 
infratoras; 

Estimular e 
fornecer apoio 
técnico para as 
articulações de 
cooperação 
subnacional, 
para combater 
as mudanças 
climáticas no 
território 
nacional; 

Implementar 
estratégia de 
segurança hídrica 
nacional, regional e 
local, com soluções 
baseadas na 
natureza, no reuso, 
uso mais eficiente, 
combate ao consumo 
perdulário e a 
redução de perdas. 
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