Licenciamento Ambiental de Grandes
Empreendimentos, Povos Indígenas,
Comunidades Tradicionais e Quilombolas
DIRETRIZES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS E PRÁTICAS EMPRESARIAIS PARA
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE GRANDES EMPREENDIMENTOS NA AMAZÔNIA
Brasília – DF, 2 de junho de 2016

O Marco Jurídico do licenciamento ambiental envolvendo
povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas:
Art.
225 CF
Arts. 6°, 7° e 15 da
Convenção n° 169 da
OIT (Decreto nº
5.051/2004)

Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente n°6.938/81, e Lei
Complementar n° 140/11

Decreto Nº 6.040/2007 Política
Nacional de Povos e Comunidades
Tradicionais.
Resoluções do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama) n°001/86, n°009/81;
n°237/97 e Resolução nº 428/ 2010.
Portaria Interministerial n°60 de 2015, e Portaria do
MMA nº 55 de 2014.
Instrução Normativa n° 02/2015 da Funai, Instrução Normativa nº 01, de
25 de março de 2015 da Fundação Cultural Palmares FCP, e Instrução
Normativa nº 01 de 25 de março de 2015 do IPHAN

O processo de licenciamento, participação de órgãos
intervenientes e consulta livre, prévia e informada (CLPI)
Ficha de Caracterização da
Atividade identificando
interferência do empreendimento
com TI, TQ, UC e/ou sua Zona de
Amortecimento, e em bem
cultural acautelado.

Apresentação de proposta de PBA
CI ou PBA CQ

Consulta Livre, prévia e
informada (CLPI) sobre as
propostas de PBA

Solicitação de Renovação da
Licença de Operação - RLO

TdR para EIA, com participação
ICMBio, se necessário, e os TR
Específicos (TRE) emitidos pelos
órgãos intervenientes (FUNAI,
FCP, IPHAN)

Monitoramento, fiscalização e
controle social de atendimento de
condicionantes (Ações
Antecipatórias)

Aprovação do PBA e definição das
condições de instalação com
parecer de órgão interveniente e
do ICMBio, se necessário

Consulta Livre, prévia e
informada (CLPI) sobre a
efetividade das medidas de
mitigação e compensação e as
condições para a renovação da
licença

Monitoramento, fiscalização e
controle social do atendimento e
efetividade de condicionantes e
da implementação do PBA (CI ou
CQ)
Parecer de órgão interveniente e
do ICMBio, se necessário

Apresentação e aprovação técnica
do EIA e dos Estudos específicos:
EIA-CI ou EIA-CQ, AIBCA.
Elaboração do PBA e do PBA CI ou
PBA CQ

Licença de Instalação - LI

Licença de Operação (LO) e
definição de condicionantes
Renovação de
Licença de Operação - RLO

Consulta Livre, Prévia e
Informada (CLPI) sobre o
resultado dos estudos e as
condições ou não de viabilidade
do empreendimento

Licença Prévia (LP) que deve
incluir as condicionantes dos
órgãos interveniente, e do
ICMBio, se for o caso

Monitoramento, fiscalização e
controle social do atendimento e
efetividade de condicionantes e
da implementação do PBA (CI ou
CQ)

Audiência Pública

Solicitação de

(se solicitada)

Licença de Operação - LO
Solicitação de autorização ao
ICMBio, se necessário

Parecer conclusivo de órgãos
intervenientes e do ICMBio, se
necessário

Consulta Livre Prévia e Informada
- CLPI

Monitoramento, fiscalização e
controle social do atendimento e
efetividade de condicionantes e
da implementação do PBA (CI ou
CQ)

O contexto do Licenciamento Ambiental no conjunto de decisões
públicas que envolve um grande empreendimento. Um exemplo:

O processo de Licenciamento Ambiental é
uma conquista inegável da sociedade
brasileira
mas ainda precisa ser aprimorado para ganhar em
qualidade e efetividade.
A espaço para melhorar a produção, acesso e
divulgação de informação; os processos de
participação social; a estrutura técnica e
orçamentaria dos órgãos envolvidos e a
independência política dos processos.

ALGUMAS RECOMENDAÇÕES DIANTE DOS
PRINCIPAIS GARGALOS DO PROCESSO

Verificar existência de consultas livres, prévias e
informadas (CLPI) pré-licenciamento
• O direito de consulta livre, prévia e informada
precisa ser exercido prioritariamente durante o
processo de panejamento setorial.
Garantias institucionais deveriam ser adotadas nesse
sentido. Por exemplo, incluir entre os pré-requisitos
para o início do processo de licenciamento ambiental
a verificação da conclusão de processos de consulta
livre, prévia e informada, por meio da apresentação
de acordos de consulta devidamente ratificado pelo
Estado e pelos povos interessados.

Fortalecer espaços permanentes de
acompanhamento e participação do processo de
licenciamento ambiental
• Promover o exercício e aplicação de diferentes
mecanismos de produção e divulgação de
informação junto aos povos interessados de forma
transversal e permanente a todo o processo de
licenciamento ambiental;
• Implementar processos de consulta livre, prévia e
informada a partir de protocolos autônomos e
construção de planos de consulta conjuntos entre
Estado e povos interessados, para alcançar
acordos vinculantes.

Fortalecer as análises e monitoramento de impactos
socioeconômicos e culturais dos empreendimentos
Fortalecimentos de equipes interdisciplinares nos
órgãos do SISNAMA e intervenientes.
Introdução de procedimentos e instrumentos de
avaliação e gestão dos impactos sociais (SIA*), por
exemplo, adoção de ferramentas de avaliação de
impactos de direitos humanos.
É preciso superar o licenciamento estritamente
ambiental para consolidar um verdadeiro
licenciamento socioambiental.

O Licenciamento Ambiental
não dispõe de instrumentos
específicos para tratar dos
impactos socioambientais
sobre comunidades
tradicionais
• O tratamento de moradores de Unidades de Conservação
de Uso Sustentável já é um desafio para o ICMBio.
(Resolução CONAMA no 428/2010 que condiciona
licenciamento a autorização prévia do órgão responsável
para administração da UC, e fiscalização de
condicionantes )
• Como garantir direitos diferenciados para comunidades
tradicionais que moram fora de Unidades de Conservação
(Decreto Nº 6.040/2007, de 7 de Fevereiro de 2007. PNCPT)

Sobre as comunidades tradicionais
• Precisa ser discutido com as próprias comunidades
como o Estado vai reconhecer e incorporar suas
identidades específicas no licenciamento ambiental.
(Identificação de órgão interveniente e/ou
fortalecimento institucional)
• Fortalecimento de competências técnicas e recursos
orçamentários dos órgãos do SISNAMA para a
análise e monitoramento dos impactos
socioeconômicos e culturais sobre as comunidades
tradicionais.

Consideração do conhecimento no
licenciamento ambiental
• Dificuldades para incorporar
conhecimentos
tradicionais e percepções das populações
atingidas sobre impactos pela ausência de
comprovação “técnica” e “cientifica”.

A qualificação de equipes interdisciplinares nos
órgãos envolvidos e a institucionalização de espaços
de interlocução permanente devem facilitar a
consideração dos conhecimentos tradicionais na
elaboração de estudos; no monitoramento de
impactos; na definição e avaliação de medidas de
mitigação e compensação.

Diversificar as fontes de informação do
licenciamento ambiental
• Os órgãos ambientais e intervenientes
precisam ser fortalecidos técnica e
orçamentariamente, a fim de realizar análises
qualificadas, independentes e ágeis.
• Grandes empreendimentos demandam
acompanhamento permanente e in situ.

Órgãos ambientais e intervenientes
subdimensionados
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Manter os esforços de monitoramento
permanente depois da emissão da
Licença Prévia - LP
• Dar condições técnicas e orçamentárias para
que os órgãos intervenientes e o ICMBio
possam incorporar rotinas de
monitoramento permanente, sem se limitar
a pareceres conclusivos antes de cada nova
licença.
• Manter rotinas de interlocução direta com
povos e comunidades impactadas.
Seminários, oficinas, comitês, conselhos, etc.

Garantias institucionais de autonomia
técnica dos órgãos
• No caso de grandes obras de infraestrutura
frequentemente há implícito um conflito de
interesse do poder público que pode ser ao
mesmo tempo empreendedor, licenciador,
fiscalizador e financiador.
• Nesses casos é necessário outorgar garantias
adicionais de imparcialidade.
• Exigir coerência entre os pareceres técnicos e as
decisões institucionais.
• Auditorias independentes de verificação de
atendimento e efetividade de condicionantes e
medidas.

Gerenciamento de impactos sobre povos indígenas e
comunidades tradicionais e quilombolas demanda
uma atuação integrada e coordenada do Estado
O Licenciamento Ambiental envolve questões
que superam as competências e atribuições dos
órgãos licenciadores e intervenientes. Prevenção,
mitigação e compensação de impactos demanda
grandes esforços públicos de coordenação.
As instituições públicas precisam ser fortalecidas
no território como um todo. Desde o governo
local até a presença de instituições de vigilância,
controle e assistência pública.

Aprimorar ou “Flexibilizar” o licenciamento
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