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Licenciamento Federal
 Licenciamento de empreendimentos e atividades

considerados de significativo impacto de
âmbito nacional ou regional
(Art. 4º da Resolução do CONAMA nº 237/97),
quando:

Qualidade e independência dos
Estudos de avaliação de impactos
 Precariedade

de TdR. Excesso de
generalidade. Processo de consulta local para
colher subsídios poderiam colaborar na eficiência
dos TdR. (FBONS 2005)
 Conflito de interesses e assimetria de
relações que limita independência dos
resultados. A propriedade privada dos dados
coletados e sistematizados limita seu acesso
público para a sociedade e academia.

Insuficiência da publicidade e
discussão de resultados
 Incompetência na comunicação dos

resultados tanto dos estudos técnicos
(empreendedor), como da avaliação pública (órgão
licenciador).
 Obrigações de comunicação precisam superar o
RIMA em conteúdo, forma e oportunidade.
 As Audiências Públicas e demais mecanismos de
participação precisam ser aprimorados

Participação pública
 É necessária a existência de Audiências Públicas, ou espaços similares







que cumpram minimamente os objetivos de comunicação,
participação e prestação de contas.
Sugestão da realização de Audiência Públicas minimamente em
quatro fases do processo: TdR, LP, LO e renovação da LO
(FBOMS 2005).
Audiência Pública como processo: momento de informativa e
um momento de devolutiva.
O casuísmo da UHE Belo Monte: FAS como espaço de
participação e interlocução permanente. Iniciativa frustrada
por um processo de cooptação do empreendedor e ausência de
fiscalização para manter a integridade do espaço (transparente, livre e
continuo).
O atual marco jurídico permitiria trabalhar no
aprimoramento das AP e outros espaços de comunicação e
participação cidadã.

consulta prévia, livre e informada.
 Obrigação. A obrigação de consulta é particular a cada decisão administrativa ou

legislativa capaz de afetar povos indígenas e/ou comunidades quilombolas.
 Pré- requisito. O processo de licenciamento precisa como pré-requisito um acordo
com povos indígenas ou quilombolas oriundos em processos anteriores de Avaliação
Ambiental Estratégica sobre políticas o planos que envolvem os empreendimentos
pontualmente licenciados (MT Integrado e consulta).
 Competência. A decisão administrativa de licença prévia de empreendimento ou
atividade que impacta povos indígenas e/ou quilombolas deve ser consultada pelo órgão
ambiental competente para decidir. A Funai e a Fundação Palmares são meros
facilitadores do processo de consulta.
 Oportunidade. O processo de consulta do licenciamento ambiental deve acontecer
depois de apresentados, avaliados e publicados dos estudos de impacto ambiental
específicos e até antes da avaliação técnica para o deferimento ou indeferimento da
licença prévia.

As Condições das licenças
 Mínimas, estritamente necessárias e oportunas.
 Pertinentes

para cada fase do licenciamento
(condicionantes não suscetíveis de avaliação).
 Objetivas e mesuráveis. Com metas e indicadores.
 classificadas por prioridade, relevância e risco em
relação aos objetivos de cada fase do licenciamento.
(Acórdão 229/2009 TCU)
 Explicita discriminação de responsabilidades
publicas e privadas. (Parecer 21/2009 PRES/Funai)

Desafios do acompanhamento,
fiscalização e controle social das
licenças ambientais.
 Superar a univocidade da fonte e o monopólio da produção

de informação e avaliação por parte do próprio empreendedor.
 Avançar na avaliação de resultados.
 Fortalecimento do órgão fiscalizado, articulação e apoio de
outros órgãos públicos na produção de informação para
subsidiar a fiscalização e avaliação de resultados.
 Apoio ao controle social das co-responsabilidades
publicas e avaliação de resultados na implantação de
condições do licenciamento. Obrigação reforçada de
transparência e publicidade. (CTM do PDRS Xingu)

O dilema da raposa que toma conta
do galinheiro
 Articulação de órgãos envolvidos (problemas de fluxo de informação,






atribuições, competências e recursos (IBAMA-Funai).
Divulgação simples, direta, continua e periódica do processo de
fiscalização.(FAS e APs)
Casos que demandam fiscalização in situ (comunicação direita e
permanente entre ente fiscalizador e atingidos (FAS)).
Acionar ação coordenada para produção de informação publica que
apóie e processo de fiscalização (IBGE, DATASUS, ECT) Parecer
21/2009 PRES/FUNAI e condicionante 2.2 da LP sobre grupo
interministerial de monitoramento.
Promoção, apoio e ampla publicidade a processos de auditorias
independentes do cumprimento de obrigações socioambientais. (O
casuísmo de Belo Monte e BNDES)

Entre outros desafios:
Fortalecer o licenciamento ambiental no seu
processo de avaliação e fiscalização com foco em
resultados e através da incorporação permanente
da participação pública de atingidos e
interessados no processo.
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