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Estudos sobre comunidades quilombolas (ANEXO III-C):
Sob a responsabilidade da Fundação Cultural Palmares, o estudo
sobre comunidades quilombolas abrange identificação, localização e
caracterização dos territórios reconhecidos existentes na área definida
no Anexo II, com avaliação dos impactos decorrentes de sua im-
plantação e proposição de medidas de controle e de mitigação desses
impactos sobre essas comunidades. Modelo de TR com o conteúdo
mínimo de tais estudos constituem o Anexo III-C desta Portaria.

Estudos sobre o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(ANEXO III-D): Sob a responsabilidade do IPHAN, os estudos de-
vem localizar, mapear e caracterizar as áreas de valor histórico, ar-
queológico, cultural e paisagístico na área de influência direta da
atividade ou do empreendimento, com apresentação de propostas de
resgate, quando for o caso, com base nas diretrizes definidas pelo
Instituto. Modelo de TR com o conteúdo mínimo de tais estudos
constituem o Anexo III-D desta Portaria.

2.3. MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
2.3.1. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
As audiências públicas constituem-se em instrumento pre-

visto no conjunto legal que rege o processo de licenciamento am-
biental, devendo seguir as orientações contidas na Resolução Conama
No. 09/1987 para a sua realização.

O objetivo das Audiências Públicas é expor aos interessados
o conteúdo do EIA e seu respectivo RIMA, dirimindo dúvidas e
recolhendo dos presentes críticas e sugestões a respeito. A Audiência
Pública é dirigida pelo representante do Ibama nos processos de
licenciamento ambiental federal e, após a exposição objetiva do pro-
jeto e do RIMA, têm início as discussões com os interessados.

Todos os documentos entregues, escritos e assinados, são
anexados à Ata Sucinta da Audiência Pública e passam a integrar o
processo, sendo considerados na análise e parecer final do IBAMA
quanto à aprovação ou não do projeto.

2.3.2? CONSULTAS PÚBLICAS
No âmbito dos procedimentos de licenciamento ambiental, as

consultas públicas estão previstas na Resolução Conama No.
302/2002, que estabelece a necessidade de elaboração do Plano Am-
biental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, podendo
ser adotados procedimentos da audiência pública, naquilo que for
aplicável.

2.3.3? OITIVAS
As oitivas das Comunidades Indígenas pelo Congresso Na-

cional devem obedecer aos procedimentos estabelecidos pelo órgão
competente no trato das questões que afetem o patrimônio indígena,
no caso a Funai, e também pelos órgãos competentes.

ANEXO III-A

MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS
TERMO DE REFERÊNCIA
COMPONENTE: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALA-

RÍGENO
ORIENTAÇÕES GERAIS
Este documento apresenta a descrição das exigências da Se-

cretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde para a emis-
são do Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno (LAPM) e Ates-
tado de Condição Sanitária (ATCS) em atividades ou empreendi-
mentos localizados na Região Amazônica.

Avaliação do Potencial Malarígeno (APM)
- Procedimento necessário para verificar a ocorrência ou não

de casos de malária e seus fatores determinantes e condicionantes, na
área proposta para implantação de atividades ou empreendimentos e
suas áreas de influência, sujeitos ao licenciamento ambiental, con-
forme estabelecido na resolução CONAMA Nº 286/2001, com ob-
jetivo de prevenir e mitigar os fatores determinantes e condicionantes
da transmissão da malária.

- A Avaliação do Potencial Malarígeno é o documento que o
empreendedor deve protocolar na Secretaria de Vigilância em Saúde
do Ministério da Saúde para que esta emita o Laudo de Avaliação do
Potencial Malarígeno (LAPM).

- As diferentes tipologias de atividades ou empreendimentos
são responsáveis por diferentes impactos e, assim sendo, devem ser
amostrados de forma diferenciada. Assim, caberá ao empreendedor
protocolar, antes de iniciar os estudos, um pedido de aprovação da
proposta do plano amostral para o levantamento entomológico. Ca-
berá à SVS/MS avaliar o requerimento no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, antes do protocolo da Avaliação do Potencial Malarígeno
da SVS/MS.

TÓPICOS QUE DEVEM CONSTAR NA AVALIAÇÃO DO
POTENCIAL MALARÍGENO:

Os estudos devem ser iniciados pela identificação de quais
características da atividade ou do empreendimento podem potencia-
lizar a transmissão de malária (modificação no fluxo dos corpos
d'água, represamento, alteração do curso dos corpos d'água, aumento
dos níveis dos lençóis freáticos, aumento do fluxo de populações
humanas de áreas não endêmicas e endêmicas de malária, etc.).

Identificação do(s) município(s) onde a atividade ou o em-
preendimento será implantado.

- Nome e código do IBGE;
- UF;
- População total, população urbana e população rural;
- Nº populacional da Área de Influência Direta (AID) e

Indireta (AII);
- Limites geográficos com outros municípios;
- Principais atividades econômicas do(s) município(s).
Identificar a situação epidemiológica da malária do(s) mu-

nicípio(s).
- Informações relacionadas aos três últimos anos comple-

tos.
- Número de casos de malária no(s) município(s) em cada

ano;

- Índice Parasitário Anual (IPA);
- Percentual de malária falciparum em relação ao total de

casos de malária (IFA);
- Risco (Alto: IPA ≥ 50, médio: 50 > IPA ≥ 10 , baixo: IPA

< 10).
- Informações do número de casos de malária em área ur-

bana e rural.
- Informações epidemiológicas nas localidades da AID e AII

da atividade ou empreendimento.
- Identificar o risco de transmissão de malária na localidade

onde a atividade ou empreendimento será implantado.
- Indicar se a localidade da atividade ou empreendimento faz

fronteiras com localidades de transmissão ativa de malária.
- Acrescentar relatório epidemiológico, procurando relacio-

nar a transmissão da malária com o aumento populacional decorrente
da implantação doa atividade ou empreendimento.

Avaliação Entomológica.
- Identificação de Criadouros.
- Identificar e georreferenciar, dentro do universo de corpos

d'água que podem ser afetados pelo empreendimento, os criadouros
potenciais para Anopheles Meigen, 1818 (os mosquitos transmissores
da malária);

- Criadouros permanentes, temporários, artificiais e natu-
rais;

- Tipos de criadouros: igarapé, lagoa, açude, remanso, rio,
represa, ou outro tipo;

- Identificar o tipo de controle e/ou manejo de criadouros
realizados pelo(s) município(s).

- Identificação dos vetores.
- Coleta de adultos: Deve-se realizar uma captura de doze

horas e duas de quatro horas em cada ponto de coleta, simulta-
neamente no intra e peridomicílios. A amostragem mínima deve ser
representativa da área de influência do empreendimento. Além disso,
elas devem ser realizadas em aglomerados residenciais o mais pró-
ximo possível dos criadouros positivos.

- Coleta de imaturos: A metodologia de pesquisa larvária, a
ser aplicada em cada ponto de coleta, está descrita na Nota Técnica
da Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Malária
(CGPNCM) nº.012/CGPNCM/SVS/MS, de 04 de Junho de 2007.

- As atividades de captura devem ser realizadas em três
campanhas 1): nos períodos do ano correspondentes à maior den-
sidade anofélica, no início e final dos períodos chuvosos. 2) uma
captura na época de menor pluviosidade.

Identificação das principais infra-estruturas de saúde do(s)
município(s).

- Existência de Programa de Atenção Básica;
- Cobertura municipal do PACS: % total, % área urbana, %

área rural;
- Existência de Programa de Controle da Malária no mu-

nicípio;
- Descrição da infra-estrutura do Programa de Controle da

Malária no Município;
- Existência de Núcleo de Entomologia no(s) município(s);
- Número de laboratórios de malária existentes no(s) mu-

nicípio(s);
- Número de laboratórios de malária existentes na área de

influência direta e indireta da atividade ou empreendimento.
PLANO DE AÇÃO PARA O CONTROLE DA MALÁRIA

- PACM
Planejamento das atividades voltadas para o controle da ma-

lária e de seus vetores nas diversas fases da atividade ou empre-
endimento, de modo a prevenir, eliminar ou controlar os fatores da
transmissão da malária, surgidos e/ou potencializados.

O PACM é o documento que o empreendedor deve pro-
tocolar na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde
para que esta emita o Atestado de Condição Sanitária (ATCS).

Tópicos que devem constar no PACM:
- Deve ser elaborado de acordo com as informações contidas

na Avaliação do Potencial Malarígeno e deve levar em consideração
o aumento populacional e a população residente na AID e AII da
atividade ou empreendimento. Deve ter como principal objetivo mi-
tigar o impacto na transmissão de malária, para que se previna o
incremento da transmissão de malária na AID e AII, durante a fase de
instalação da atividade ou empreendimento.

- Informar as medidas para o controle da malária durante a
instalação da atividade ou empreendimento, que serão desenvolvidas
pelo empreendedor no canteiro de obras e alojamentos dos traba-
lhadores (controle vetorial, diagnóstico e tratamento, promoção da
saúde, educação em saúde e mobilização social).

- Proposta do empreendedor para mitigar o serviço de vi-
gilância de malária do município durante a instalação da atividade ou
empreendimento, em decorrência do aumento populacional.

- Detalhamento dos recursos propostos para incrementar a
estrutura da vigilância de malária no(s) município(s).

- Cronograma de execução das atividades propostas no
PACM, durante a fase de instalação da atividade ou empreendimen-
to.

ANEXO III-B

TERMO DE REFERÊNCIA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
COMPONENTE: TERRAS INDÍGENAS
APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES GERAIS
A Funai, órgão indigenista oficial, no âmbito do licencia-

mento ambiental, se manifestar perante o Ibama, em relação ao im-
pacto ambiental e sócio-cultural da atividade ou empreendimento em
Terras Indígenas- TIs.

O Termo de Referência é o instrumento que define os itens
que deverão nortear os estudos necessários à avaliação dos impactos
sobre as terras e culturas indígenas e contem as orientações gerais
sobre os procedimentos junto à Funai. Fixa os requisitos e aspectos
essenciais relacionados à questão indígena para a identificação e aná-
lise dos impactos nos componentes sociais, culturais e ambientais
decorrentes da interferência da atividade ou empreendimento tendo
como referência os limites do Anexo II.

O resultado da avaliação deve ensejar a proposição de ações
e medidas de mitigação e controle dos impactos de acordo com as
especificidades das terras e culturas indígenas afetadas. A avaliação
deve considerar, dentre outros aspectos, o contexto de desenvolvi-
mento regional e a análise integrada e sinérgica dos impactos sócio-
ambientais decorrentes desta e de outras atividades ou empreendi-
mentos sobre as terras e culturas indígenas.

Para o desenvolvimento do Estudo do Componente Indígena-
ECI o empreendedor deverá submeter à análise prévia da FUNAI o

currículo dos consultores que irão desenvolver os trabalhos. Os es-
tudos e a execução de atividades, incluindo a realização de reuniões,
alimentação, logística de deslocamento dos índios e de técnicos da
Funai, se necessário, e quaisquer gastos oriundos de ações relacio-
nadas ao processo de licenciamento do empreendimento, são de res-
ponsabilidade do empreendedor. É obrigação ainda do empreendedor
preparar e sensibilizar os trabalhadores para compreensão das es-
pecificidades indígenas.

Durante os estudos é vetada a coleta de qualquer espécie
(fauna, flora, recursos minerais) nas Terras Indígenas, bem como a
realização de pesquisa, em qualquer campo, relativa às práticas com
conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético por parte
dos contratados.

A área definida para estudo é aquela constante do Anexo II,
salvo situações excepcionais decorrentes da especificidade da ati-
vidade ou empreendimento ou da sua região de inserção, identificada
em comum acordo com o Ibama e em entendimento com o in-
teressado.

1. METODOLOGIA
A metodologia de trabalho visa fundamentar o desenvol-

vimento do estudo subsidiado em dados secundários e coleta de dados
primários referentes aos impactos para os meios físico e biótico e os
impactos de ordem social, econômica e cultural para os grupos in-
dígenas envolvidos. Portanto, o ECI deverá ser caracterizado pela
interdisciplinaridade, devendo ser composto por pesquisa de campo,
bibliográfica, documental e cartográfica, ressaltando que a partici-
pação dos grupos indígenas e seus saberes é fundamental e im-
prescindível. Há que se destacar a necessidade de que o processo seja
participativo e colaborativo e que o levantamento de impactos se dê
com ênfases no diálogo.

Contempla-se também a consulta aos acervos documentais
da Funai, no sentido de colher subsídios advindos de estudos, re-
latórios e documentos diversos, incluindo outros estudos já realizados.
A utilização desses dados deve ser precedida de consulta e auto-
rização dos seus autores, quando não publicados, ficando a Funai
isenta de qualquer responsabilidade quanto à utilização imprópria das
obras já existentes.

2. PLANO DE TRABALHO
A realização dos estudos deve ser precedida da elaboração de

Plano de Trabalho, que deverá contar com cronograma detalhado e
roteiro das atividades propostas (em campo e gabinete), orientadas
pelos objetivos do estudo e pela dinâmica própria das comunidades
indígenas, apresentando a seguinte estrutura geral:

- Introdução;
- Objetivos;
- Equipe técnica (indicando função e encaminhando currículo

dos - profissionais);
- Referencial teórico-metodológico;
- Relação e descrição das atividades técnicas;
- Cronograma de atividades observando o cronograma do

licenciamento, conforme legislação; e
- Resultados desejados, indicadores, metas e produtos.
Durante o período de desenvolvimento das atividades pro-

postas no Plano de Trabalho, devem ser contempladas a realização de
reuniões ampliadas entre os grupos indígenas em foco, a equipe de
consultores e os servidores da Funai, visando garantir o direito dos
povos indígenas à informação e à participação.

Destacam-se como finalidades de tais reuniões:
a) esclarecimentos sobre o processo de licenciamento am-

biental da atividade ou empreendimento, especificidades do projeto
em relação às terras indígenas e informações gerais;

b) apresentação da equipe, finalidade das atividades pro-
postas, metodologia adotada no trabalho a ser desenvolvido e plano
de trabalho, incluindo previsão de período de permanência em campo
com roteiro de atividades definidas e cronograma de visita às lo-
calidades das TIs afetadas;

c) consulta aos grupos indígenas acerca da atividade ou do
empreendimento e desenvolvimento dos estudos em referência.

Devem ser elaboradas atas/memórias das reuniões, a serem
anexadas ao produto produzido no âmbito dos Estudos do Com-
ponente Indígena, juntamente com as respectivas listas de presença e
outros documentos pertinentes (incluindo registro visual, caso au-
torizado pelos índios).

O capítulo referente ao Estudo do Componente Indígena
deverá atender a itemização apresentada a seguir, sendo que esta
condição será observada quando da realização do check-list pelos
técnicos da Funai.

Caso a equipe consultora opte por não seguir a ordem dos
itens solicitados pela Funai, recomenda-se que, quando da entrega do
produto, o empreendedor encaminhe check list sinalizando o aten-
dimento dos itens do presente Termo. Os itens deste Termo de Re-
ferência eventualmente não atendidos, deverão ser citados e justi-
ficados, referenciando-os.
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