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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
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COORDENAÇÃO-GERAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
 SCS Quadra 09, Bloco B, Edifício Parque Coporate Sala 409-A2, Setor Comercial Sul - Bairro

Asa Sul
CEP 70308-200 Brasília - DF

(61) 3247-6821  - http://www.funai.gov.br

 

Ofício nº 800/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2018.

À Senhora
LARISSA CAROLINA AMORIM DOS SANTOS 
Diretora
Diretoria de Licenciamento Ambiental (Dilic)
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama
SCEN Trecho 2, Edifício sede do Ibama, L4 Norte
70818-900 Brasília - DF
 
Com cópia para:
 
A Sua Senhoria o Senhor
ERANI MAURÍCIO BASTOS  
Linhas de Energia do Sertão Transmissora S/A - LEST
Av. Bartolomeu Mitre, 336 Leblon
22431-002  Rio de Janeiro - RJ
 
Assunto: Componente Indígena do Plano Básico Ambiental da LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz
Gonzaga C2.
Referência: Processo Funai nº 08620.015670/2017-91 e Processo Ibama nº 02001.105108/2017-60.

  

 

Senhora Diretora,

  

1. Em atenção ao Ofício nº 562/2018/CGLIN/DILIC-IBAMA, de 12 de dezembro de 2018,
que solicita manifestação desta Fundação nos prazos previstos no art. 8° da Portaria Interministerial nº 60,
de 24 de março de 2015, no âmbito do processo de licenciamento ambiental da LT 500 kV Paulo Afonso
IV - Luiz Gonzaga C2, informamos o que segue.

2. O Componente Indígena do PBA foi protocolado nesta Fundação, em sua segunda versão,
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Anexos: I - Informação Técnica nº 125/2018/COEP/CGLIC/DPDS-FUNAI (SEI nº 1024296).

no dia 04 de dezembro de 2018, por meio da Carta LEST nº 073/2018, a qual foi prontamente
encaminhada para análise técnica. A análise do produto está contida na Informação Técnica nº
125/2018/COEP/CGLIC/DPDS-FUNAI.

3. Após apresentação e oitivas ao povo Pankararu das Terras Indígenas Pankararu, Entre
Serras e Pankaiwká, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2018, os quais validaram o produto, e em
conformidade ao Art. 14º da Instrução Normativa Funai nº 02/2015, o Componente Indígena do Plano
Básico Ambiental da LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2 foi considerado aprovado, desde
que as sugestões e recomendações exaradas na supracitada Informação Técnica seja integralmente
atendidas.

4. Diante do exposto, esta Fundação manifesta pelo prosseguimento do processo de
licenciamento ambiental, desde que em caso de emissão de Licença Instalação em favor da LT 500 kV
Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2, que os seguintes itens constem como condicionantes específicas, a
saber:

Protocolo de nova versão do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental,
contendo o atendimento na íntegra de todas as observações, sugestões e
recomendações contidas na Informação Técnica nº 125/2018/COEP/CGLIC/DPDS-
FUNAI, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da emissão da Licença de Instalação;  

Protocolo de comprovação de execução do Programa de Educação Ambiental aos
Trabalhadores, anteriormente ao início das obras; e

Protocolo de comprovação de atendimento da ação de priorização da contratação de
mão de obra indígena antes do início das obras.

5. Em caso de descumprimento de qualquer uma das condicionantes acima elencadas,
culminará na retira da manifestação desta Fundação e no envio de solicitação ao órgão licenciador para
fins de autuação do empreendedor. 

6. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais por meio da Coordenação-
Geral de Licenciamento Ambiental (CGLic), através do telefone (61) 3247-6825, ou e-mail:
cglic@funai.gov.br.

 

  

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Paranhos Faleiro, Diretor(a), em
10/01/2019, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1026843 e o código CRC F82F00B3.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08620.015670/2017-
91

SEI nº 1026843
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

COORDENAÇÃO DO COMPONENTE INDÍGENA DE ENERGIA, PETRÓLEO E GÁS

 

Informação Técnica nº 125/2018/COEP/CGLIC/DPDS-FUNAI

Em 28 de dezembro de 2018

À Senhora Coordenadora do Componente Indígena de Energia, Petróleo e Gás 

 

Assunto: Análise do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental da Linha de Transmissão
500kV Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2.

 

1. No âmbito do processo de licenciamento ambiental da Linha de Transmissão 500kV Paulo
Afonso IV - Luiz Gonzaga C2, apresento análise técnica do Componente Indígena do Plano Básico
Ambiental (PBA), elaborado pela empresa Dossel Ambiental Consultoria e Projetos Ltda., a pedido da
empresa Linhas de Energia do Sertão Transmissora S.A., empreendedor da referida Linha de
Transmissão.

2. O referido documento foi elaborado em atendimento ao Ofício nº
562/2018/CGLIN/DILIC-IBAMA, que solicitou manifestação desta Funai acerca do cumprimento das
condicionantes da Licença Prévia nº 577/2018, a fim de subsidiar a emissão da Licença de Instalação do
empreendimento em tela.

3. O Componente Indígena do Plano Básico Ambiental em análise foi coordenado pelo
antropólogo Tiago de Aragão Silva, o qual assina o documento em conjunto com o biólogo Piktor
Benmaman.

4. O PBA contempla cinco programas, a saber: (i) Programa de incentivo à contratação de
mão de obra indígena Pankararu; (ii) Programa de apoio à manutenção de atividades de fortalecimento do
modo de vida tradicional Pankararu; (iii) Programa de Comunicação Social do Componente Indígena; (iv)
Programa de Educação Ambiental do Componente Indígena; e (v) Programa viveiro de mudas e
replantio. 

5. Solicito que sejam realizadas as adequações elencadas abaixo. Havendo qualquer dúvida
ou discordância, o técnico responsável pelo processo está à disposição para esclarecimentos.

PROGRAMA DE INCENTIVO À CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA INDÍGENA PANKARARU

6. O programa de incentivo à contratação de mão de obra indígena Pankararu está
relacionado aos seguintes impactos:

Geração de expectativa de contratação de mão-de-obra;
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Riscos de conflitos entre mão de obra contratada e população indígena;
Aumento na incidência de doenças e presso ̃es sobre serviços de saúde;
Aumento da Oferta de Postos de Trabalho;
Desmobilização da Mão de Obra;
Aumento na incidência de doenças e presso ̃es sobre serviços de saúde.

7. Diante destes impactos, decidiu-se na reunião de apresentação do PBA a inclusão da ação
"Priorização da contratação de empresas e associações indígenas para a prestação de serviços terceirizados
pelo empreendimento, tais como borracharia, transporte, alimentação, entre outros".

8. Em relação à ação "Estabelecimento de comitê para o acompanhamento da realização das
contratações, composto por representantes indígenas e do empreendimento", decidiu-se que esta melhor se
enquadra no Programa de Comunicação Social do Componente Indígena. Além disso, as lideranças
solicitaram que haja, pelo menos,  dois representantes de cada Terra Indígena no comitê e que este seja
um comitê para acompanhamento de todas as ações do PBA-CI.

9. Na reunião de apresentação do PBA, houve a garantia de que o cadastro dos currículos dos
trabalhadores indígenas será realizado nas Terras Indígenas afetadas pelo empreendimento, por meio do
SINE.

PROGRAMA DE APOIO À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO MODO
DE VIDA TRADICIONAL PANKARARU

10. O programa de apoio à manutenção de atividades de fortalecimento do modo de vida
tradicional Pankararu está relacionado aos seguintes impactos:

Influência no modo de vida tradicional Pankararu;
Alteração da Paisagem.

11. Diante da irreversibilidade destes impactos, decidiu-se na reunião de apresentação do
PBA-CI que a ação "Patrocínio cultural à corrida do Umbú" ocorrerá enquanto a Linha de Transmissão
estiver em operação. Os recursos anuais devem ser repassados com antecedência de pelo menos 30 dias
da atividade tradicional "Corrida do Umbú". Os valores deverão ser corrigidos anualmente, para o qual
sugere-se a adoção do IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado.

12. Quanto à ação "Doação de material para construção de espaço para convívio comunitário",
há que se esclarecer que qualquer ação integrante do PBA é de inteira responsabilidade do empreendedor.
Assim, a responsabilidade pela obra, sua segurança, qualidade do imóvel construído e a aquisição de
equipamentos necessários para o devido uso do espaço, de modo a atender o objetivo descrito no PBA
("visa possibilitar os professores de arte indígena trabalharem a história do povo pankararu; resgatar,
produzir e difundir material pankararu; funcionar como espaço para oficinas, encontros, reuniões e
mobilizações") é de inteira responsabilidade do empreendedor. Sugiro todas as medidas cabíveis para que
sejam adotadas boas práticas no planejamento e execução da obra e materiais de qualidade.

13. Esclarecer que a doação de utensílios de cozinha se destinará a apenas uma das associações
de Pankaiwká, conforme exposto na reunião de apresentação do PBA-CI. Informar o nome da associação
e seu(s) representante(s).

14. Informar no PBA-CI os prazos para as ações de doação de materiais de construção e para a
doação de utensílios de cozinha.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO COMPONENTE INDÍGENA

15. O principal objetivo do Programa de Comunicação Social do Componente Indígena é
mitigar a insegurança proporcionada pela desinformação. Portanto sugiro que as reuniões com as
comunidades e os spots de rádio aconteçam de forma intercalada.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO COMPONENTE INDÍGENA 

16. O programa de Educação Ambiental do Componente Indígena está relacionado aos
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seguintes impactos:

Riscos de conflitos entre mão de obra contratada e população indígena; 
Aumento na incidência de doenças e presso ̃es sobre serviços de saúde; 
Influência no modo de vida tradicional Pankararu.

17. Com base nestes impactos acima citados, solicito que as ações deste programa comecem
sua execução antes do início das obras. Alterar o cronograma de ações para aumentar a eficiência de
mitigação dos impactos relacionados.

PROGRAMA VIVEIRO DE MUDAS E REPLANTIO

18. O programa viveiro de mudas e replantio está relacionado aos seguintes impactos:

Influência no modo de vida tradicional Pankararu;
Aumento da oferta de postos de trabalho;
Alteração da paisagem;
Interferências na vegetação;
Alteração ou perda de habitats.

19. Na reunião de apresentação do PBA-CI houve uma afirmação de que cada uma das três
Terras Indígenas receberia um viveiro, porém Pankaiwká não consta na tabela de ações deste programa.
Acrescentar Pankaiwká no programa "viveiro de mudas e replantio".

20. Houve consenso na escolha de uma das associações para administrar o viveiro de mudas
em Pankaiwká. Explicitar o nome da associação e seu(s) representante(s).

21. No documento há um limite máximo de 15 participantes nas oficinas. Esclarecer que são
no máximo quinze participantes por cada Terra Indígena.

22. Deverá ser acrescentadas ações efetivamente de manutenção do viveiro ao tópico
"Manutenção dos viveiros" (página 52).

23. "Perpetuar a variabilidade genética das espécies vegetais" é um objetivo. Elencar ações e
indicadores para alcançar esse objetivo (página 53).

24. De modo a garantir o atendimento da ação, faz-se necessário a contratação de mão de obra
Pankararu/Pankaiwká para trabalhar nos viveiros pelo período de execução do PBA. (por exemplo, até
2024, conforme o cronograma da página 54).

25. Antecipar a construção do viveiro e a realização de oficinas no cronograma (página 54),
com objetivo de adequar o tempo de produção de mudas à demanda na reposição florestal.

26. Deverá ser apresentado o projeto dos Canteiros para produção, especificando a capacidade
de mudas dos viveiros, bem como da Área Administrativa, composta por: escritório para administração
geral do empreendimento, vestiários com sanitários, garagem para veículos leves e pesados, almoxarifado,
depósitos para insumos, equipamentos e ferramentas e uma sala de aula para ministrar as oficinas previstas
no Programa. Deverá, ainda, ser detalhado os equipamentos e materiais a serem alocados para o devido
uso das instalações, como: computadores, impressoras, mesas, cadeiras, armários, quadros, carteiras para a
sala de aula etc.

OBSERVAÇÕES GERAIS

27. Protocolar o PBA-CI final com rubrica em todas as páginas e assinatura dos membros da
equipe de elaboração do produto.

28. Retirar "as diretrizes" do item "1.2.1 Objetivos Específicos", pois este item refere-se ao
PBA-CI por completo, não somente às diretrizes.

29. No trecho "Na área em estudo, existem duas terras indígenas, uma denominada de TI
Pankararu, com área total de 7550,09 ha", houve uma troca na área indicada. Esta área corresponde à TI
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Entre Serras.

30. Em "Marcos Legais", atualizar a indicação do Código Florestal e da Portaria
Interministerial nº 419/2011, pois ambos foram atualizados.

31. Informo que houve uma inversão das boas práticas que envolvem a elaboração do PBA-
CI. As propostas de programas e ações devem vir do empreendedor/consultoria e, então, são discutidas
com a comunidade indígena. Segue trecho a seguir do equívoco na elaboração deste produto:

"As reuniões ocorreram em dois momentos. No primeiro, um grupo reduzido de lideranças
indicado pela comunidade preparou uma proposta de ações para o PBA-CI. No segundo
momento, o grupo de lideranças apresentou o conjunto de proposta para um grupo mais amplo,
com o intuito de realizar eventuais ajustes e consolidar a proposta. A dinâmica ocorreu em cada
uma das três terras indígenas".

32. Considerando o exposto no item acima, faz-se necessário melhor esclarecer a metodologia
utilizada.

33. Durante a reunião de apresentação do PBA-CI, surgiram comentários sobre supostos
acordos que aconteceram entre o empreendedor e as comunidades indígenas de forma paralela ao PBA-
CI. A equipe da Funai esclareceu que acordos que acontecem fora do PBA não podem ser fiscalizados ou
cobrados pela Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental e estas tratativas não fazem parte do
processo de licenciamento ambiental. Assim, recomenda-se que tais ações sejam incorporadas no PBA.

34. O trecho "de forma a minimizar, compensar e, eventualmente, eliminar os efeitos negativos
e maximizar os efeitos positivos advindos da implantação do empreendimento" (página 22) deve ser
substituído por "de forma a eliminar, minimizar e, eventualmente, compensar os efeitos negativos e
maximizar os efeitos positivos advindos da implantação do empreendimento".

35. O item 4.1 "Programa Básico Ambiental do Componente Indígena" apresentou um
equívoco em seu nome, sendo que a palavra "programa" deve ser substituída por "plano" ou "projeto".

36. As ações previstas no Componente Indígena do Estudo de Impactos Ambientais devem
constar também no PBA-CI. Caso os indígenas optem por uma versão reduzida, o empreendedor
entregará também esta versão às comunidades indígenas, no entanto a Funai solicita a versão completa.

"Em diálogo com as comunidades, optou-se nesse documento por priorizar as questões
específicas das comunidades indígenas, não incorporando ações previstas no PBA, como as
medidas de manutenção das rodovias, alteração de ruído e emissão de material particulado. Essa
decisão se dá no intuito de facilitar às comunidades indígenas o processo de acompanhamento e
avaliação do andamento dos programas. As ações previstas no PBA já possuem seus mecanismos
de avaliação e controle próprios" (página 23).

37. Na página 26, o impacto "Aumento na incidência de doenças e presso ̃es sobre serviços de
saúde" está duplicado.

38. Corrigir alguns cronogramas de ações que estão com a numeração dos meses errada.

39. Nas páginas 31 e 32, o diâmetro do pátio coberto (12 metros) não condiz com o
comprimento do galpão (20 metros). Corrigir a metragem no texto e no croqui.

40. Na página 32, trocar "Este programa está relacionado às medidas de mitigação e
compensação" por "Este programa está relacionado aos impactos".

41. Na página 34, caso não se pretenda doar qualquer equipamento de cozinha, trocar
"Doação de equipamento de cozinha" por "Doação de utensílios de cozinha".

42. Incluir "e na fase de operação" ao tópico "Fase de Implementação" (página 35).

43. O patrocínio cultural deve ocorrer no primeiro semestre de cada ano. Corrigir cronograma
da página 36.

44. Corrigir o momento de doação de material de construção e utensílios de cozinha constante
no cronograma (página 36), pois não condiz com o que foi apresentado anteriormente no texto, que
afirmou que as doações ocorreriam após a aprovação do PBA-CI.
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45. Na página 41, trocar "Esse programa está relacionados aos riscos" por "Esse programa está
relacionado aos impactos".

46. Na página 44, a sigla "PRG" deve estar por extenso e deve ser explicada, para uma melhor
compreensão do texto.

47. Nas considerações finais do PBA-CI, solicita-se a retirada do valor global estipulado para
execução das atividades do PBA, pois a Funai exige a correta realização das ações do PBA-CI,
independente de seus valores monetários.

48. Em conformidade ao Art. 14º da Instrução Normativa Funai nº 02/2015, recomendo a
aprovação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental da LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz
Gonzaga C2, desde que as sugestões e recomendações aqui exaradas sejam integralmente atendidas.

49. Esta é a informação. 

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Machado Filho, Indigenista
Especializado(a), em 31/12/2018, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROSANE AMARAL ALVES DA SILVA,
Coordenador(a)-Geral Substituto(a), em 31/12/2018, às 13:26, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1024296 e o código CRC 359C9B6F.

Referência: Processo nº 08620.015670/2017-91 SEI nº 1024296
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