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RESUMO 

Este texto analisa os instrumentos normativos para a mitigação e compensação de 

impactos socioambientais de empreendimentos às populações indígenas no Brasil. 

Para isso, realizou-se uma pesquisa documental aos diversos instrumentos 

regulatórios e apresentou-se um estudo de caso do procedimento administrativo de 

licenciamento ambiental de uma linha de transmissão instalada no Estado do Paraná. 

Os resultados da pesquisa demonstram que as normas constantes no ordenamento 

jurídico brasileiro necessitam de ajustes para a realização dos processos de 

licenciamento ambiental e garantir um meio ambiente equilibrado às populações 

indígenas, conforme preconizado na Política Nacional do Meio Ambiente.   

Palavras-chave: Política Ambiental; Povos Indígenas; Sustentabilidade Ambiental; 

Impactos Socioambientais; Lógicas de Compensação de Impactos. 

 

RESUMEN 

Este texto analiza los instrumentos normativos para la mitigación y compensación de 

impactos socioambientales de emprendimientos a las poblaciones indígenas en Brasil. 

Para ello, se realizó una investigación documental a los diversos instrumentos 

regulatorios y se presentó un estudio de caso del procedimiento administrativo de 

licenciamiento ambiental de una línea de transmisión instalada en el Estado de 

Paraná. Los resultados de la investigación demuestran que las normas constantes en 

el ordenamiento jurídico brasileño necesitan ajustes para la realización de los 

procesos de licenciamiento ambiental y garantizar un medio ambiente equilibrado a 

las poblaciones indígenas, conforme a lo preconizado en la Política Nacional del 

Medio Ambiente. 

Palabras clave: Política Ambiental; Pueblos Indígenas; Sostenibilidad del Medio 

Ambiente; Impactos Socioambientales; Lógicas de Compensación de Impactos. 
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ABSTRACT 

This text analyzes the normative instruments for the mitigation and compensation of 

socioenvironmental impacts of entrepreneurships to the indigenous populations in 

Brazil. For this purpose, a documentary investigation was carried out on the various 

regulatory instruments and a case study of the administrative procedure for 

environmental licensing of a transmission line installed in the State of Paraná was 

presented. The results of the research show that the constant norms in the Brazilian 

legal system need adjustments for the realization of the processes of environmental 

licensing and to guarantee a balanced environment for the indigenous populations, as 

recommended in the National Environmental Policy. 

Keywords: Environmental Policy; Indigenous Peoples; Environmental Sustainability; 

Socioenvironmental Impacts; Impact Compensation Logics 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em 2010, revelou a existência de 896.9 mil indígenas no Brasil, discriminados em 305 

etnias4 e falantes de 274 línguas (IBGE, 2012). De acordo com Arruda (1999, p. 83), 

as populações indígenas “corporificam um modo de vida tradicionalmente mais 

harmonioso com o ambiente”, contudo, têm sido afetadas por impactos advindos do 

planejamento, implantação e operação de empreendimentos e atividades nas suas 

terras ou em suas proximidades, como evidenciado pelo diagnóstico elaborado por 

Verdum (2012). 

A proteção do meio ambiente no Brasil é regulada pela Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), a qual tem como princípio orientador o direito coletivo ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Para a promoção deste princípio, a lei que 

enquadra a PNMA (Lei n.º 6.938 de 1981) define instrumentos de efetividade para a 

consecução dos objetivos definidos pelo Poder estatal. Um desses instrumentos é o 

processo de licenciamento ambiental, configurando uma exigência legal do Estado 

aos interessados em planejar, implantar e operar empreendimentos e atividades que 

                                                           
4 Segundo o IBGE, tratam-se de comunidades definidas por afinidades linguísticas, culturais e sociais. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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potencialmente ou efetivamente causem impactos ao meio ambiente e/ou à 

população.  

O procedimento administrativo de licenciamento ambiental é realizado pelos órgãos 

constituintes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SNMA) e, ainda, pelos órgãos 

e entidades públicas de cujas competências são acionadas no licenciamento 

ambiental, entre eles, a Fundação Nacional do Índio (Funai), que é o órgão indigenista 

oficial do Estado Brasileiro. No processo de licenciamento ambiental realiza-se a 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), através de estudos técnicos, em que são, entre 

outros, indicados os impactos do empreendimento e as medidas de mitigação e 

compensação.  

Para a Funai, os parâmetros utilizados para a análise das medidas indicadas para a 

mitigação e compensação de impactos de empreendimentos estão dispostos na 

Portaria Interministerial n.º 60 (2015) e na Instrução Normativa n.º 2 (2015) (Funai, 

s.d.). Diante do quadro legal que define o licenciamento ambiental como um 

instrumento de efetividade para a consecução dos objetivos da PNMA no Brasil, o 

presente trabalho propõe-se a fazer uma análise dos instrumentos normativos do 

processo licenciamento ambiental para a compensação de impactos socioambientais 

de empreendimentos sobre os povos indígenas brasileiros.  

O artigo encontra-se organizado em cinco partes. Na primeira parte, apresenta-se um 

breve enquadramento sobre a política ambiental e os povos indígenas no Brasil, para, 

de seguida, se dicutir as conceções de impactos socioambientais e respetivas lógicas 

de compensação. Para a análise, é depois apresentado um estudo de caso cujas 

fontes foram documentos constantes no processo administrativo de licenciamento 

ambiental do empreendimento de uma linha de transmissão instalada no estado do 

Paraná. Termina-se com a discussão sobre como foram avaliados os impactos do 

empreendimento nas populações índigenas e as medidas de mitigação e 

compensação relacionadas.   
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2. POLÍTICA AMBIENTAL E POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 

 

A ascensão da temática ambiental na segunda metade do século XX, é geralmente 

associada à crescente perceção global da vulnerabilidade ambiental do planeta, da 

finitude dos seus recursos e, principalmente, da perceção que os problemas 

ambientais não se restringem a territórios limitados (Nascimento, 2012). Neste quadro, 

a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMAH), 

realizada em Estocolmo, em 1972, representou um marco na construção de 

mecanismos de proteção do meio ambiente ao nível global global, decorrendo dela a 

Declaração na qual se reconheceu a proteção ambiental como um pré-requisito para 

o gozo e exercício dos direitos humanos (Campos & Muchagata, 2017). 

Para Milaré (1998), o direito a um meio ambiente equilibrado reconhecido pela 

CNUMAH, vem ganhando espaço nas constituições modernas dos Estados-nação, 

como é exemplo o caso brasileiro. Para além de ter participado da conferência, o Brasil 

é também parte aderente dos principais tratados internacionais sobre meio ambiente, 

tendo no plano interno, sob forte influência dos movimentos ambientalistas, 

reconhecido o direito ao meio ambiente equilibrado (Alonso & Costa, 2002), no artigo 

n.º 225 da Constituição Federal de 1988, a saber:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.  

O Poder estatal instituiu a PNMA, através da Lei nº. 6.938 de 1981, difinindo 13 

instrumentos de efetividade com a finalidade de concretizar os objetivos preconizados 

pelo Poder estatal de “preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, com compatibilização do desenvolvimento socioeconômico, dos 

interesses da segurança nacional e da proteção da dignidade da vida humana”. De 

entre os instrumentos da PNMA, destaca-se o procedimento administrativo de 

licenciamento ambiental, em que se realiza a avaliação de impacto ambiental. 

O licenciamento ambiental é uma exigência legal do Estado aos interessados em 

planejar, implantar e operar empreendimentos e atividades que potencialmente ou 

efetivamente causem impactos ao meio ambiente ou à população. Essa exigência 

legal ancora-se na ideia de gestão e controle, considerado que o meio ambiente é um 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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bem de uso comum e todos têm direito a um meio ambiente equilibrado, conforme 

consta no artigo n.º 225 da Constituição Federal. Quanto ao procedimento 

administrativo de licenciamento ambiental, este é realizado por órgãos ambientais 

competentes, constituintes do SNMA, dos quais participam ainda órgãos e entidades 

públicas de cujas competências são acionadas, entre eles, a Funai, quando os 

empreendimentos ou atividades impactam povos e terras indígenas5.  

A Funai é o órgão oficial do Estado brasileiro responsável pela coordenação da 

Política Indigenista6 e a principal executora desta. A sua atuação nos processos de 

licenciamento ambiental sustenta-se numa ampla previsão legal e visa atender a sua 

missão institucional de promover e proteger os direitos dos povos indígenas (Decreto 

n.º 9.010 de 2017). Nesse sentido, a AIA, realizada através de estudos de impacto no 

processo de licenciamento ambiental, tem um papel fundamental ao visar diagnosticar 

a situação dos meios físico, biológico e social, além de identificar os impactos dos 

empreendimentos e apresentar as medidas a serem adotadas com vistas à evita-los, 

corrigi-los, mitiga-los e compensá-los (Resolução Conama n.º 1 de 1986).  

O ‘meio social’, segundo a ótica do Poder estatal definida na Resolução Conama n.º 

1 de 1986, trata-se do: 

uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócioeconomia, destacando os sítios e 

monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de 

dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização 

futura desses recursos. (artigo n.º 6) 

Quanto ao ‘meio ambiente’, cabe ressaltar os variados significados que o conceito 

assume conforme as correntes naturalistas, conservacionistas e críticas (Fonseca & 

Oliveira, 2011). No âmbito da visão naturalista, a conceção de meio ambiente está 

atrelada ao conceito de natureza. A visão conservacionista, por outro lado, afirma o 

meio ambiente como um recurso que deve ser preservado. A visão crítica, por sua 

vez, busca entender o meio ambiente para além da visão naturalista, relacionando-o, 

também, com a dimensão social e cultural do meio, ou seja, enfatizando as suas 

interdependências (Fonseca & Oliveira, 2011). 

                                                           
5 As terras indígenas, como definidas nos moldes atuais, são partes do território brasileiro de 
propriedade da União e de direito coletivo de um ou mais povos indígenas que os habitam (Funai, s.d.) 

6 Política Indigenista é o termo tradicionalmente utilizado para se referir ao conjunto de políticas públicas 
direcionadas às populações indígenas. 
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Neste trabalho optou-se por evidenciar a dimensão social e cultural do meio ambiente, 

dado que o tema se relaciona aos povos indígenas. Segundo a Funai (s.d), os povos 

indígenas possuem um modo de vida diferenciado, que têm na terra um suporte 

indispensável à reprodução social e cultural indígena. O modo de vida diferenciado 

das populações tradicionais7 que incluem os povos indígenas, e a relação que 

estabelecem com o meio ambiente, ”são também definidas pela sua ligação de 

simbiose com a natureza, pelo conhecimento aprofundado da natureza e de seus 

ciclos e pela noção de território ou espaço onde se reproduzem econômica e 

socialmente” (Santilli, 2005, p. 119). 

A relação mais harmoniosa estabelecida pelos povos indígenas com o ambiente é 

evidenciada quando se observa que as terras indígenas abrigam 25% do bioma 

amazônico (Valle, 2010). Contudo, essa relação no Brasil tem sido afetada pela 

PNMA. Segundo um estudo realizado por Verdum (2012), das 82 obras do Programa 

de Aceleração do Crescimento8 na Amazônia, 43 afetaram, direta ou indiretamente, 

povos e terras indígenas.  

 

 
3. IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E LÓGICAS DE COMPENSAÇÃO 

 

Após localizar a esfera das compensações de que trata o presente trabalho, isto é, no 

âmbito do processo de licenciamento ambiental da PNMA no Brasil e dos impactos 

socioambientais nas populações indígenas, faz-se necessária a conceituação teórica 

do que se entende por ‘impacto ambiental’ e ‘compensação’. Na ótica do Poder estatal, 

o conceito de ‘impacto ambiental’ foi definido na Resolução Conama n.º 1 (1986), 

como: 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; II – as atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV – as condições 

                                                           
7 Segundo Santilli (2005) “a categoria de populações tradicionais está relacionada ao uso de técnicas 
ambientais de baixo impacto e a formas equitativas de organização social e de representação” (pp. 
117-118)  

8 O Programa de Aceleração do Crescimento foi criado em 2007 pelo governo federal, para a retomada 
do crescimento económico e previu a construção de grandes obras de infraestrutura. 
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estéticas e sanitárias do meio ambiente;  e V – a qualidade dos recursos ambientais. 

(artigo n.º 1) 

Contudo, há outras definições na literatura, das quais se destaca a proposta por 

Sanchéz (2013, p. 27) que define ‘impacto ambiental’ como “alteração da qualidade 

ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada por 

ação humana”. Sabe-se que para cada impacto de natureza negativa ou adverso 

identificado há uma ação necessária com vistas a evitá-lo, corrigi-lo, mitigá-lo ou, na 

sua impossibilidade, compensá-lo, processo definido como hierarquia de mitigação 

(Sanchéz, 2013). Para os impactos ditos benéficos é comum a associação na 

literatura do termo potencialização de impactos positivos. 

As medidas mitigadoras ou de atenuação são ações propostas com a finalidade de 

reduzir a magnitude ou a importância dos impactos ambientais adversos. Contudo, os 

impactos que não podem ser mitigados ou atenuados ou que, mesmo mitigados, 

revelam magnitude muito elevada, entram na esfera da compensação. Sánchez 

(2013) define o ‘processo de compensação’ como o de promover medidas para 

substituição de ambientes ou recursos por outros equivalentes ao impactados. Esta 

lógica de compensação é, porém, indissosiável da abordagem que equaciona a 

sustentabilidade em termos de um ‘stock de capital’, material (Km = infraestruturas, 

tecnologia, etc.), humano (Kh = conhecimento, competências, etc.) e natural (Kn = 

biodiversidade, recursos naturais, etc.) que é necessário manter ao longo do tempo 

(Pearce & Turner, 1990; Pearce, 1993).  

Na literatura, esta abordagem aparece polarizada, por um lado, em defensores de um 

‘stock total de capital’, que entendem que pode existir “substituibilidade” entre os 

vários capitais (stock total = Km+Kh+Kn), e por outro, em defensores de um ‘stock 

constante de capital’, considerando que, abaixo de certos limites críticos de stock, 

determinadas componentes do capital natural não são substituíveis (ex.: oxigenação, 

habitat, regulação dos ciclos da água, etc.) (Prough, Costanza & Daly, 2000). Ou seja, 

que existe um capital natural crítico (Knc) que contribui de tal forma única para o nosso 

bem-estar que não pode ser replicado por outros componentes de capital, impedindo 

assim a sua substituição ilimitada. Estas duas abordagens têm sido diferenciadas 

como sustentabilidade “fraca” e “forte” (Pearce, 1993), estando em causa a primazia 

dada ao Kn e Knc nas suas relações com o Kh e Km. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
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Uma vez que a sustentabilidade “forte” exige um stock constante de capital ao longo 

do tempo, o equilíbrio entre capitais passa por ter em conta até que ponto os 

benefícios económicos e sociais podem ser conseguidos sem que isso se traduza em 

perda de Knc e, ao mesmo tempo, até que ponto a manutenção deste capital deve ser 

feita em função de perdas de benefícios económicos e sociais. A dificuldade de se 

definir objetivamente os limites entre as sinergias e trade-offs necessários/possíveis 

entre os diferentes capitais, tem levado vários autores a alertar para a importância de 

se considerar as perceções dos atores implicados em cada caso na sua definição 

(Pelenc, Ballet & Dedeurwaerdere, 2015). 

O ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu como principal mecanismo de 

compensação ambiental aos responsáveis por empreendimentos de significativo 

impacto ambiental, as iniciativas de apoio e criação de Unidade de Conservação (UC) 

do Grupo de Proteção Integral9, conforme observado na Lei n.º 9.985 (2000), que 

instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUCN). No 

que diz respeito à indicação de medidas de mitigação e compensação direcionadas 

para os povos indígenas no âmbito dos processos de licenciamento ambiental, as 

duas principais normas orientadoras são a Portaria Interministerial n.º 60 (2015) e da 

Instrução Normativa n.º 2 (2015) (Funai, s.d.). A primeira, no seu artigo 7.º, indica 

como orientação a ser tomada pelos órgãos intervenientes10, como a Funai: 

As condicionantes e medidas indicadas na manifestação dos órgãos e entidades 

deverão guardar relação direta com os impactos identificados nos estudos 

apresentados pelo empreendedor, decorrentes da implantação da atividade ou 

empreendimento, e deverão ser acompanhadas de justificativa técnica. (artigo n.º 7) 

Também é comum observar-se a alusão à relação causa e efeito entre os impactos 

apontados e as medidas de mitigação e compensação propostas, conforme consta na 

Instrução Normativa n.º 2 (2015): 

Instada a se manifestar pelo órgão ambiental licenciador no período que antecede a 

emissão da licença de instalação, a Funai, por meio da CGLIC, analisará, mediante 

                                                           
9 As UCs são porções do território brasileiro protegidas, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 
recursos naturais. Compreendem as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques 
nacionais, os monumentos naturais, e os refúgios da vida silvestre (Lei n. 9.985, 2000). 

10 Órgãos que intervém no processo de licenciamento ambiental, mas não têm poder de emissão de 
licenças, responsabilidade dos órgãos ambientais. 
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parecer técnico, os programas previstos no Projeto Básico Ambiental - PBA 11ou 

documento equivalente definidor do conjunto de planos, programas, projetos e 

medidas de controle ambiental, a partir da verificação dos seguintes itens: I - 

adequação e pertinência do conteúdo do documento; II - relação de causa e efeito 

entre os impactos apontados no estudo e as medidas propostas; e III - sustentabilidade 

socioambiental das medidas propostas. (artigo n.º 12) 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

Como referido, o presente texto propôs-se a analisar os instrumentos normativos 

atuais do processo de licenciamento ambiental no âmbito da compensação de 

impactos socioambientais de empreendimentos aos povos indígenas brasileiros, no 

caso específico, a Portaria Interministerial n.º 60 (2015) e a Instrução Normativa n.º 2 

(2015). Para a consecução deste objetivo, recorreu-se a uma abordagem qualitativa, 

através de um estudo de caso, sendo apresentados dados do processo administrativo 

de licenciamento ambiental de uma linha de transmissão no Estado do Paraná, a 

saber: (a) dados do Componente Indígena dos Estudos de Impactos12; e (b) algumas 

informações contidas no parecer da Funai sobre o estudo de impactos. A fonte de 

dados, isto é, o processo administrativo, foi acessado através do Sistema de 

Informação da Funai. 

Cabe ressaltar que, tratando-se de um documento robusto, as informações 

selecionadas foram as relacionadas com o objetivo deste trabalho, isto é, focando-se 

na etapa de indicação das medidas de compensação e mitigação do processo de 

licenciamento ambiental, nomeadamente:  (a) a localização e características básicas 

do empreendimento; (b) a terra e povo indígena afetado; (c) os impactos identificados 

e relacionados ao empreendimento; (d) as metodologias apresentadas pela equipe 

consultora na indicação das medidas de mitigação e compensação dos impactos; e 

(e) as medidas de compensação indicadas. 

 

 

                                                           

11 O Componente Indígena do Plano Básico Ambiental contém o detalhamento dos programas que 
contém as medidas de mitigação e compensação de impactos identificados no Componente Indígena 
do Estudo de Impacto Ambiental 
12 O Componente Indígena dos Estudos de Impactos é o nome dado ao estudo de impactos direcionado 
aos povos indígenas. 
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5. O PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE UMA LINHA DE 

TRANSMISSÃO INSTALADA NO ESTADO DO PARANÁ 

 

O processo de licenciamento ambiental do empreendimento da linha de transmissão 

em análise foi implantado no oeste do Estado do Paraná, no Brasil, e entrou em 

operação em 2014, antes da consideração do componente indígena no processo de 

licenciamento ambiental. A linha de transmissão é formada de estruturas metálicas e 

fundações em concreto, e possui cerca de 300 km de extensão, dos quais 33 km 

passam em território indígena Tekohá Guasu Guavirá. 

A Ecology Brasil (2016), responsável pela elaboração do estudo, identificou oito 

impactos associados ao empreendimento: (a) invisibilização dos Guarani no Processo 

de Licenciamento Ambiental; (b) consolidação de ocupação não indígena em território 

tradicional indígena; (c) geração de expectativas e receios; (d) alteração da rotina e 

geração de conflito entre lideranças e os Tekohá13; (e) alteração ambiental; (f) 

interferência em fontes de recursos naturais de uso dos Guarani; (g) supressão de 

espaços de sociabilização Guarani; e (h) interferência no Ser Guarani.  

 

                                                           
13 De origem Guarani, a palavra tekohá associa-se aos lugares ocupados pelos Guarani, segundo 
Instituto Socioambiental (s.d.). 

Tabela 1. Relação dos Impactos, Atributos e Programas de Compensação 

Impactos 
Magnit

ude 

Reversibilid

ade 
Medida 

Programas de 

Compensação indicados 

Invisibilização 

dos Guarani 

no Processo 

de 

Licenciamento 

Ambiental 

Alta Reversível 
Compensat

ória 

Programa de Apoio à 

Valorização Cultural; 

Programa de Educação 

Ambiental Intercultural; e 

Programa de Comunicação 

Social Indígena. 

Consolidaçã

o de 

ocupação 

não indígena 

Baixa Irreversível 
Compensat

ória 

Programa de Apoio à 

Valorização Cultural; e 

Programa de Apoio à 

Segurança Alimentar. 
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Fonte: elaborado a partir de Ecology Brasil (2016).  

em território 

tradicional 

indígena 

Geração de 

expectativas 

e receios 

Alta Reversível 
Compensat

ória 

Programa de Comunicação 

Social Indígena; 

Programa de Apoio à 

Valorização Cultural 

Alteração da 

rotina e 

geração de 

conflito entre 

lideranças e 

os Tekohá 

Média Reversível 
Compensat

ória 

Programa de Comunicação 

Social Indígena; 

Programa de Apoio à 

Valorização Cultural 

Alteração 

Ambiental 
Média Irreversível 

Compensat

ória 

Programa de Apoio à 

Segurança Alimentar. 

Interferência 

em fontes de 

recursos 

naturais de 

uso dos 

Guarani 

Baixa Irreversível 
Compensat

ória 

Programa de Apoio à 

Segurança Alimentar. 

Programa de Comunicação 

Social Indígena; 

Supressão 

de espaços 

de 

sociabilizaçã

o Guarani 

Baixa Irreversível 
Compensat

ória 

Programa de Apoio à 

Valorização Cultural 

Interferência 

no Ser 

Guarani 

Alta Irreversível 
Compensat

ória 

Programa de Comunicação 

Social Indígena; 

Programa de Apoio à 

Valorização Cultural 
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As diretrizes das medidas de compensação foram incluídas em quatro programas: (a) 

programa de comunicação social; (b) programa de educação ambiental indígena 

(PEA) intercultural; (c) programa de apoio à valorização cultural; e (d) programa de 

apoio à segurança alimentar. As informações sobre os impactos e medidas estão 

apresentadas na Tabela 1. A justificativa para a presença exclusiva de medidas de 

compensação, sem medidas de mitigação, foi apresentada pela equipe consultora 

como resultado do atraso da componente indígena no processo de licenciamento 

ambiental: 

Dado o status do empreendimento que se encontrava à época da elaboração 

do ECI14, em estágio avançado de instalação, não foram identificadas na 

análise medidas destinadas a prevenir impactos negativos ou reduzir sua 

magnitude. São medidas destinadas a compensar impactos já ocorridos, ou 

mesmo que permaneçam durante a operação e não possam ser mitigados. 

(Ecology Brasil, 2016, p. 17) 

Em relação à metodologia para a indicação das medidas compensatórias, a equipe 

consultora afirmou que “os programas estão associados às medidas de fortalecimento 

dos grupos indígenas, por meio de projetos de apoio à valorização e segurança 

alimentar” (Ecology Brasil, 2016, p. 1). 

Em 2016, o parecer da Funai destacou a necessidade quanto à revisão dos impactos 

identificados pela equipe consultora, conforme descrito, “passando à análise dos 

impactos, solicitamos a revisão desses, para os quais sugerimos que sejam 

discriminados os impactos específicos relacionados à ‘Alteração Ambiental’ de 

maneira que cada impacto (relacionado a cada meio) possa ser devidamente 

compensado” (p. 2). 

 

                                                           

14 ECI é a abreviação de Estudo do Componente Indígena, atualmente denominado Componente 
Indígena do Estudo de Impacto Ambiental. 

Tabela 2. Programas de Compensação e as diretrizes relacionadas 

Programas de 

Compensação 

indicados 

Diretrizes dos Programas 
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Fonte: elaborado a partir de Ecology Brasil (2016). 

Programa de 

Comunicação 

Social 

 Atividades regulares de esclarecimento sobre as medidas de 

compensação previstas e em execução junto aos Guarani; 

 Abertura e manutenção de mecanismos de comunicação 

visando responder dúvidas, preocupações, sugestões e 

solicitações, e 

 Elaboração de materiais, preferencialmente bilíngue, sobre o 

licenciamento ambiental e a existência de outros 

empreendimentos na região. 

Programa de 

Educação 

Ambiental 

Indígena (PEA) 

intercultural 

 Promover um processo formativo diferenciado visando trocas de 

informações, conceitos, ferramentas e experiências a respeito 

da educação diferenciada indígena e a educação formal e não 

formal; 

 Produzir em regime de parceria entre a equipe técnica e 

professores indígenas de materiais didáticos impressos e/ou 

audiovisuais que visem subsidiar e potencializar as ações 

formativas instauradas, e 

 Realização de Oficina de gestão Ambiental e direitos indígenas. 

Programa de 

Apoio à 

Valorização 

Cultural 

 Instituição de ações que visem a salvaguarda dos bens culturais 

da comunidade. 

Programa de 

Apoio à 

Segurança 

Alimentar 

  Dotação de ferramentas e insumos voltados à produção 

agrícola; 

  Realização de oficinas/cursos de capacitação que contribuam 

para trocas interculturais de saberes tradicionais e especialistas 

relacionadas às práticas agrícolas sustentáveis; e 

  Possibilitar a estruturação de estratégias que valorizem o modo 

de produção indígena e a medicina tradicional, através de 

registro em material didático em formato a ser discutido com os 

Guarani, em formato impresso e/ou audiovisual. 
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Na análise das medidas indicadas pela equipe consultora para compensação dos 

impactos relacionados ao empreendimento, apresentadas na Tabela 2., a Funai 

(2016) manifestou-se: 

Chamamos a atenção para a necessidade de um novo olhar da equipe 

consultora sobre as medidas propostas, tendo em vista que a análise preliminar 

das diretrizes expostas no capítulo n.º 10, demonstrou que a envergadura dos 

programas não é compatível com o porte do empreendimento, ou essas 

diretrizes não foram suficientemente esclarecidas para um bom julgamento. 

Como exemplo do exposto no parágrafo anterior, tomemos o Programa de 

Apoio à Segurança Alimentar, relacionado à compensação de impactos como 

“Interferência em fontes de recursos naturais de uso dos Guarani” e “Alteração 

Ambiental”, entre outros. Tendo sido desmatados 7,2 ha de vegetação e havido 

interferências nas fontes de recursos naturais, entre outros, a equipe consultora 

propôs, na diretriz do programa, a aquisição de ferramentas e insumos, 

realização de oficinas/cursos de capacitação e o registro em materiais didáticos 

de estratégias que valorizem o modo de produção indígena. (Funai, 2016, p.2) 

Devido os impactos e as medidas indicadas pela equipe consultora, a Funai reprovou 

o Componente Indígena do Estudo de Impactos (Funai, 2016). 

 

6. DISCUSSÃO 

 

A análise dos dados constantes no processo administrativo de licenciamento 

ambiental da implementação da linha de transmissão no Estado do Paraná evidencia 

a instituição de divergências entre a equipe consultora, responsável pela elaboração 

do Componente Indígena do Estudo de Impacto Ambiental, e a Funai, no que diz 

respeito à indicação dos impactos do empreendimento e das medidas de mitigação e 

compensação relacionadas.  

De acordo com a Portaria Interministerial n.º 60 (2015), a indicação de medidas de 

mitigação e compensação deve guardar uma relação clara com os impactos 

identificados. A título de exemplo, um impacto de supressão vegetal deve ser 

compensado com uma medida semelhante, como recomposição vegetal. A orientação 

tem pertinência, considerando o objetivo do processo de compensação de promover 

a substituição de ambientes ou recursos por outros equivalentes (Sanchéz, 2013) 
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segundo uma abordagem “forte” da sustentabilidade. No entanto, a orientação não é 

suficiente para dar respostas a outras situações que se estabelecem no processo de 

licenciamento ambiental, como no caso estudado.  

No âmbito da indicação das medidas de compensação dos impactos do 

empreendimento, embora não tenha havido aprofundamento da metodologia utilizada, 

observou-se que algumas medidas de compensação guardam relação com o impacto. 

A proporcionalidade das medidas, contudo, foi motivo de questionamentos, conforme 

manifestado pela Funai. No caso estudado foram identificados oito impactos, três dos 

quais de alta magnitude, e cinco caracterizados como irreversíveis (Tabela 1.). 

Somando a questão, tem-se o fato de que a comunidade indígena deverá conviver 

com o empreendimento em seu território até o fim da sua operação comercial. Desta 

maneira, parecem pertinentes os questionamentos da Funai quanto às medidas de 

compensação apresentadas.  

Tratam-se, por exemplo, do impacto de supressão vegetal, constante no estudo de 

impactos como “Alteração Ambiental”, o qual significou perda de 7,2 hectares de 

vegetação e teve como medidas de compensação indicadas, segundo a Funai (2016, 

p. 2), “a aquisição de ferramentas e insumos, realização de oficinas/cursos de 

capacitação e o registro em materiais didáticos de estratégias que valorizem o modo 

de produção indígena”. Aqui, cabe ressaltar que a eficácia na indicação de medidas 

de compensação relaciona-se diretamente com a discriminação detalhada dos 

impactos do empreendimento, o que não ocorreu no caso estudado. O impacto de 

Alteração Ambiental, por exemplo, abarcou todos os impactos sobre o meio físico e 

biótico o que torna o processo de compensação menos eficaz. Acresce ainda o fato 

de o processo de avaliação não ter contado com a participação do povo indígena. 

A proporcionalidade na etapa de compensação de impactos no licenciamento 

ambiental é tratada de maneira genérica na Instrução Normativa n.º 2 (2015), a partir 

da alusão a “relação de causa e efeito entre os impactos apontados no estudo e as 

medidas propostas” (artigo n.º 12). Há que refletir que a alusão à proporcionalidade 

na indicação de medidas de compensação de impactos não é de simples consecução, 

principalmente no que diz respeito aos povos indígenas, os quais têm na terra um 

suporte ao modo de vida diferenciado (Funai, s.d.). Assim, torna-se difícil, por 

exemplo, precisar quantitativamente um impacto sobre um recurso utilizado pelos 
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povos indígenas na reprodução do seu modo de vida, com vistas à indicação de 

medidas proporcionais de compensação de impactos.  

Assim, para conter arbitrariedades, faz-se necessário que o Poder estatal defina 

instrumentos com parâmetros e orientações não genéricas, mas detalhadas para o 

meio social, para um processo de compensação de impactos mais eficaz e com isso, 

as condições para reestabelecimento de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, como preconizado na PNMA, fundamental para o modo de vida 

diferenciado dos povos indígenas. No caso do meio físico, por exemplo, a PNMA 

definiu na Lei n.º 9.985 (2000), que estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação, a obrigação de responsáveis por 

empreendimentos de significativos impactos ambientais em apoiar a implantação e 

manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral.  

No sentido de definir instrumentos específicos para o meio social, parece 

indispensável o que Carolino (2016, p. 97) afirma ser “a construção inicial de um 

quadro coerente de valores, princípios e conceitos mínimos”. Como proposta, a autora 

definiu, em seu estudo, as seguintes categorias de impactos no campo social: (a) 

impactos sobre a saúde e o bem estar social; (b) impactos sobre a qualidade de vida 

do ambiente; (c) impactos econômicos e sobre o bem estar material; (d) impactos 

culturais; (e) impactos familiares e comunitários; (f) impactos institucionais, legais, 

políticos e sobre a equidade; e (g) impactos sobre as relações de gênero (Carolino, 

2016). 

Faz-se também necessário que o Poder estatal estabeleça garantias jurídicas, 

principalmente no que diz respeito à impactos permanentes e sobre questões 

fundamentais, como a segurança alimentar das comunidades afetadas. O impacto 

sobre a segurança alimentar, identificado no processo estudado, foi amplamente 

divulgado no caso do aproveitamentos hidrelétricos na Bacia do rio Juruena no estado 

de Mato Grosso, no Brasil, empreendimentos que modificaram a dinâmica dos rios e, 

por consequência, a Ictiofauna (peixes) regional, impactando o modo de vida 

tradicional da comunidade Enawene-nawe15, que têm no peixe a sua base ritualística 

e alimentícia. A insegurança alimentar provocada pelos empreendimentos foi alvo de 

                                                           
15  Enawene-nawe é o nome de uma etnia indígena que vive no noroeste do estado do Mato Grosso, 
no Brasil. 
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decisão judicial que determinou a doação de toneladas de peixes à comunidade 

afetada (Midia News, 2012). 

Segundo Bim (2015), o licenciamento ambiental não deve ser fonte de resolução de 

problemas anteriores ou posteriores desvinculados do empreendimento. Por outro 

lado, diversos trabalhos (Vainer, 2007; Carolino, 2016) pontuam a existência de pouco 

reconhecimento na regulação e responsabilização por impactos sobre o meio social. 

No âmbito da responsabilização, é importante, entre outros, a instituição de 

instrumentos técnicos efetivos de análise prévia e monitorização posterior, não 

apenas dos meios físico e biótico, mas também do meio social afetado por 

empreendimentos, com a finalidade de compensação de impactos, principalmente de 

impactos permanentes e sobre questões fundamentais, como a segurança alimentar. 

Os poucos mecanismos de regulação e responsabilização direcionados ao meio 

social, em específico, aos povos indígenas, no processo de licenciamento 

comprometem, assim, a execução da PNMA no Brasil, e, por conseguinte, alteram o 

modo de vida dessas populações.  

 

7. CONCLUSÕES 

 

Diante do atual quadro legal do ordenamento jurídico ambiental brasileiro, que tem 

como princípio orientador o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, este trabalho propôs-se a analisar os instrumentos normativos de 

medidas de mitigação e compensação de impactos socioambientais às populações 

indígenas de empreendimentos. A partir da análise de um caso concreto de processo 

de licenciamento ambiental de uma linha de transmissão no Estado do Paraná 

evidenciou-se que as diretivas constantes na Portaria Interministerial n.º 60 (2015) e 

na Instrução normativa n.º 2 (2015), embora guardem pertinência, não parecem ser 

suficientes para um eficaz processo de compensação de impactos de 

empreendimentos.   

Nesse sentido, os resultados da análise demonstram a necessidade do Poder estatal 

estabelecer instrumentos normativos objetivos e garantias para o estabelecimento de 

um processo de compensação de impactos mais eficaz. De uma maneira mais ampla, 

o que se pretende enfatizar com este trabalho é a necessidade da PNMA no Brasil 
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atender ao seu princípio fundamental de garantia do direito coletivo ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, alertando que tal é ainda mais relevante quando se 

tratam de povos tradicionais, como os povos indígenas, que possuem uma relação 

diferenciada com o meio, utilizando-o para a usa sobrevivência e reprodução cultural.    

A instituição de programas e projetos governamentais que privilegiam o crescimento 

económico, sem uma efetiva preocupação com o meio ambiente e com as 

comunidades locais, tem modificado consideravelmente o meio e o modo de vida 

desses povos. Neste quadro, um possível contributo para a garantia de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, trata da regulação dos instrumentos de 

planejamento previstos na PNMA, como a Avaliação Ambiental Estratégica. A 

instituição de instrumentos de planejamento, contudo, só poderá ter eficácia de longo 

prazo, ou seja, efetividade, se assegurar a ampla participação da sociedade na 

construção de um real projeto que compatibilize o desenvolvimento socioeconómico 

com a preservação e melhoria do meio ambiente.   
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