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Informação Ambiental: 
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Impactos da Produção e Consumo:
demanda por informação ambiental



Introdução

�� INFORMAINFORMAÇÇÃO AMBIENTAL:ÃO AMBIENTAL:

− definição;

− quais órgãos governamentais produzem, 

processam, publicam e utilizam?

− quem é responsável pela integração dos 

dados ambientais?

− quais atores sociais possuem constante 

interesse, e a quem é importante saber sua 

confiabilidade?
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- “Todas as informações relacionadas direta ou indiretamente à
situação do meio ambiente.” (fonte: http://artigo19.org/)

� Quais o Estado tem a competência exclusiva de:

- adquirir;

- fomentar;

- publicar.

� Qual o contexto da informação ambiental considerando o 
pacto federativo?

� A confiabilidade do dado ambiental é essencial no caso da 
informação pública?

INFORMAÇÃO AMBIENTAL



Declaração do Rio/CNUMA (1992):

� Acesso a informações ambientais é essencial para a:

- governança ambiental;

- participação da sociedade civil na proteção do meio ambiente; 

- proteção de indivíduos contra riscos ambientais.

� É essencial para áreas e atores diversos, com interesses e 
embasamentos diversificados



Informação Ambiental:
papel do Estado

� “proteger o meio ambiente e atuar diretamente na solução 
dos problemas ambientais, cabendo as entidades públicas
pesquisarem e monitorarem diversos aspectos produzindo e 
disponibilizando informação. A administração estatal não 
detém o monopólio do saber relevante necessário, tendo que 
extraí-lo do sistema das ciências ou de outras agências.”

VASCONCELOS (1998)



Para a gestão ambiental:

“... dados, informações, metodologias e processos de 

representação, reflexão e

transformação da realidade, os quais facilitam a visão 

holística do mundo e,

ademais contribuem para a compreensão, análise e 

interação harmônica dos

elementos naturais, humanos e sociais”.

VIEIRA(1981)



Constituição Federal/1988

- garantia do direito de acesso à
informação pública de modo geral 
(artigos 224, 225);

PNMA (lei nº 10.650/2003)

- MMA = órgão central do SISNAMA

responsável pela garantia ao acesso 
público aos dados e informações 
ambientais existentes nos 
órgãos/entidades SISNAMA

- SINIMA = plataforma conceitual

Embasamento
Legal :



PNMA - Lei 6.938/81

informações sobre: qualidade do meio ambiente; políticas, planos e 
programas potencialmente causadores de impacto ambiental; 
resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle
de poluição e de atividades potencialmente poluidoras, planos e 
ações de recuperação de áreas degradadas; acidentes, situações 
de risco ou de emergência ambientais; emissões de efluentes 
líquidos e gasosos, e produção de resíduos sólidos; substâncias 
tóxicas e perigosas; diversidade biológica; e organismos 
geneticamente modificados.



Política de Informação do MMA
Portaria nº 160/2009

� Obrigação de todos os integrantes do SISNAMA em 
inserir todas as atividades de informação do MMA;

� Gestão da informação focada na oferta de serviços 
e informações por meio eletrônico;

� Fornecimento de todas as informações sob a 
guarda, produzidas por entidades sob sua influência, 
no âmbito do SISNAMA ou na iniciativa privada (art. 
16);

� Busca por uma atuação transversal pelo 
cruzamento com outras bases (art. 17, incisos II e III)



Diretrizes - Portaria nº 160/2009

� Integração dos sistemas e bases de informação, 
independente da infraestrutura tecnológica de cada 
um;

� Uso dos padrões e-PING, com a adoção do padrão 
XML e web services;

� Sempre que possível, o uso de soluções com 
software livre;

� Sistemas MMA: estruturantes e estratégicos (auxílio 
na execução dos programas de governo).



Competência Legal versus Implementação

“Resultados de estudos de usuários indicam que os usuários da 
informação ambiental não conhecem os serviços que lhes 
são oferecidos e, por isso, não os utilizam. Como não sabem o 
que vem a ser um sistema de informação, desconhecem como 
localizar informações que necessitam.”

(Mainon apud Vasconcelos, l998).

Exemplo:

Boa tarde, 

Não consigo baixar os limites estaduais brasileiros do site do MMA. 
Por favor, preciso urgentemente em formato shp. 

Aguardo resposta,

Professor universitário - Geografia (...)





Instrumento Tecnológico SINIMA: I3geo

Ferramenta para a acesso (download), integração e análise.



Exemplo: Programa ZEE Brasil

Projetos regionais, estaduais, municipais e macrorregionais:
pacto federativo, os atores envolvidos e enfoque são fatores 
marcantes e que diferenciam os ZEEs.



ZEE: entidades envolvidas na 
elaboração e avaliação



Desafio: compatibilização dos 
Programas PPA a INDE



Desafio: implementação e-Gov



Desafio: informação em serviços
+ Sistemas Modelados (Conceitual, Lógico e Físico)

GOVERNO (gestão pública, universidades) + SOCIEDADE CIVIL (empresas, ONGs) 



OBRIGADO!

Priscila Lopes S. da Costa Taveira

Departamento de Geografia – Universidade de Brasília

pcosta25@gmail.com


