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Resultados gerais do IAT de Meio Ambiente e de seus Subtópicos 

Dos atuais 438 deputados e deputadas que estão concorrendo à reeleição, 257 deles, ou seja, 59%, 

discursaram, sobre o tema do Meio Ambiente, enquanto 181 parlamentares, 41%, não trataram da 

agenda ambiental em seus discursos proferidos desde 2019 até agosto deste ano. Entre os subtópicos, 

Energia e Recursos Minerais, bem como Gestão, Licenciamento e Fiscalização Ambiental aparecem 

como os dois primeiros subtemas nos quais os parlamentares candidatos à reeleição mais se 

engajaram. Chama a atenção que, embora se apresentem como assuntos muito discutidos e de grande 

preocupação para a Sociedade Civil, os subtópicos de Mudanças Climáticas e de Recursos Hídricos 

são os que menos foram objeto de discursos parlamentares. 

 

Gráfico 1. Número de Deputados que estão tentando à reeleição que discursaram sobre 
os subtópicos de Meio Ambiente 

 

Fonte: OLB 

 

A baixa quantidade de parlamentares que se engajam nos subtópicos apresentados reflete 

diretamente na média de seus IATs. Em nenhum dos subtópicos a média de engajamento desses 

parlamentares que estão tentando a reeleição ultrapassa os 5 pontos. Novamente, Energia e Recursos 

Minerais aparece por último como o subtópico com a menor média de IAT, de 2,05 pontos. De modo 

geral, a média de IAT por subtópicos do Meio Ambiente nos mostra que, mesmo para os 

parlamentares que decidem abordar esse tema em suas falas, essa não é uma agenda na qual eles 

demonstrem estar comprometidos e fortemente engajados no âmbito da Câmara dos Deputados.  
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Gráfico 2. Média de IAT por Subtópicos do Meio Ambiente 

 
Fonte: OLB 

Resultados por partido e parlamentar do IAT de Meio Ambiente e de seus 

subtópicos 

No que diz respeito ao tema do Meio Ambiente, entre os partidos dos parlamentares que estão 

tentando a reeleição destacam-se PT, PSOL, NOVO e Solidariedade, por apresentarem os maiores 

valores médios de IAT, todos acima de 3 pontos. Na outra ponta, destacam-se os parlamentares do 

Patriotas, MDB e PSC, com médias de engajamento no tema equivalentes ou abaixo de 1. Por fim, 

chama a atenção que a REDE não tem sequer um parlamentar tentando a reeleição engajado nesse 

tema em seus discursos. 
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Gráfico 3. Média de IAT por partido no tema do Meio Ambiente 

 
Fonte: OLB 

Quando considerado somente o agrupamento dos 7 subtópicos contidos dentro do tema do Meio 

Ambiente, o ranqueamento entre a média do IAT (considerando todos os subtópicos), por partidos 

dos parlamentares que estão tentando a reeleição não sofre muitas alterações. No entanto, as médias 

apresentadas pelos partidos são menores do que quando comparadas somente à abordagem do tema 

do Meio Ambiente. Enquanto para o IAT do Meio Ambiente a média geral entre os partidos foi de 

2,27, a média para todos o agrupamento dos 7 subtópicos é de apenas 0,98. Mais uma vez, os dados 

indicam que os partidos desses parlamentares não estão fortemente engajados com os temas 

relacionados ao meio ambiente.  
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Gráfico 4. Média de IAT por partido para os subtópicos de meio ambiente 

 
Fonte: OLB 

 

Resultados dos 10 parlamentares com notas mais altas e mais baixas no IAT de 

Meio Ambiente e de seus Subtópicos 

Dentre os parlamentares que estão tentando a reeleição e que mais se engajam no tema do meio 

ambiente em seus discursos, aparece o Deputado Federal Arnaldo Jardim (Cidadania) com a nota 10 

para o IAT de Meio Ambiente, em seguida vem Nilto Tatto (PT) com nota de 9,78 e Charles 

Fernandes do (PSD) com 9,09. No gráfico 5 adiante, a linha tracejada em vermelho separa os 10 

parlamentares que estão tentando a reeleição que apresentam os melhores desempenhos no IAT de 

Meio Ambiente, dos outros 10 parlamentares que apresentam desempenho inferior. Assim, na outra 

ponta com baixo engajamento no tema do Meio Ambiente, aparecem os deputados Vicentinho (PT) 

com um IAT de 1,86, Pompeo de Mattos (PDT) com 1,66 e Gonzaga Patriota (PSB) com 1.  

Cabe destacar aqui que na lista apresentada não foram considerados os parlamentares que estão 

tentando a reeleição e que não discursaram sobre o tema de Meio Ambiente. Como explicado 

anteriormente, eles não apresentam nota de IAT e somam 181 parlamentares do universo da 

Câmara.   
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Gráfico 5. Os 10 parlamentares com as maiores e menores notas de IAT para o tema 

do Meio Ambiente.  

 

Fonte: OLB 


