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Contribuições de entidades da sociedade civil brasileira à segunda minuta das 
políticas de salvaguardas socioambientais do Banco Mundial 

15 de Março de 2015 

 

Ao 

Banco Mundial 

 

Ref.: Comentários à Segunda Minuta do Arcabouço Ambiental e Social no âmbito 
do Processo de Revisão e Atualização das Políticas de Salvaguardas do Banco 
Mundial 

 

Prezados(as) Senhores(as), 

 

Por meio do presente, as organizações da sociedade civil que firmam este documento 
apresentam suas contribuições à segunda minuta das políticas de salvaguardas do Banco 
Mundial. 

 

1. Escopo de aplicação das salvaguardas 

O escopo das salvaguardas conforme o segundo rascunho está restrito ao Financiamento 
de Projetos de Investimento (Investment Project Financing - IPF), não se aplicando, portanto, 
para instrumentos como o Financiamento para Políticas de Desenvolvimento (Development 
Policy Financing - DPF) e Programas para Resultados (Program for Results – P4R), os quais 
representam considerável porção da carteira de empréstimos do Banco. Além desses, há 
outros produtos menores, como os Trust Funds, que também estão fora do alcance das 
salvaguardas do segundo rascunho. 

A exclusão prima facie da aplicação das salvaguardas a vários produtos do Banco Mundial é 
preocupante.  

Segundo informações do Relatório Anual do Banco Mundial, dos compromissos de 2015 
(US$ 23 bi) do BIRD, 30% foram destinados os DPF (R$ 7,2 bi). Em 2015, os DPF 
respondiam por 31% do portfólio do Banco, com um histórico total de desembolsos que 
chegam a US 117 bi.1 

Conforme a Política Operacional OP 8.60 do Banco Mundial, as salvaguardas não se 
aplicam “tecnicamente” aos empréstimos do tipo DPF. Entretanto, a política prevê que, 
em casos em que o empréstimo para políticas de desenvolvimento possa trazer impactos 
“significativos” sobre o meio ambiente, as florestas e outros recursos naturais do país de 
destino, o Banco se compromete a avaliar as normas e instituições do país sobre gestão 
ambiental e de recursos naturais. A política diz que, caso sejam encontradas “lacunas 

                                                           
1 Banco Mundial (2015). 2015 Development Policy Financing Retrospective - Results and Sustainability. 
Disponível em: 
<http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/3/420441457100264616/DevelopmentPolicyRe
trospective2015.pdf>. 
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materiais” no sistema doméstico ou na sua capacidade de implementação, poderão ser 
requeridas ações complementares. 

As informações disponíveis sobre a eficácia das abordagens alternativas às salvaguardas 
aplicáveis a produtos que não os IPF mostram que há falhas e lacunas na governança 
desses instrumentos.2 Mais do que uma mera questão de ordem normativa que possa 
prejudicar a imagem do Banco Mundial ou comprometer seus resultados operacionais, as 
deficiências dos métodos de avaliação de riscos e impactos socioambientais de modalidades 
como o DPF e o P4R já trouxeram prejuízos concretos sobre o meio ambiente, os titulares 
de direitos e os recursos naturais, comprometendo assim sua capacidade de entregar um 
desenvolvimento sustentável. 

Um dos casos mais emblemáticos a ilustrar a fragilidade dos requerimentos socioambientais 
dos DPF é o Primeiro Empréstimo Programático de Políticas de Desenvolvimento para a 
Gestão Sustentável do Meio Ambiente, concedido pelo Banco Mundial ao Brasil em 2010.  
O empréstimo de US$ 1,3 bi tinha duplo objetivo: a) fortalecer o sistema de gestão 
ambiental brasileiro e b) tornar a gestão de recursos sustentável, com redução da 
degradação de terras agriculturáveis, florestas e recursos hídricos e promoção de energia 
renovável. Um dos objetivos específicos do empréstimo era o de aperfeiçoar a efetividade 
do sistema de gestão socioambiental do BNDES e outras instituições financeiras. Como 
parte desse acordo, em 2010 o BNDES criou sua Política de Responsabilidade 
Socioambiental, bem como três políticas setoriais para o financiamento à produção de 
etanol, para usinas termelétricas e para o rastreamento da cadeia do gado/frigoríficos. 

Em relatório sobre o desempenho do referido empréstimo, o Escritório de Avaliação 
Independente do Banco Mundial concluiu que, apesar dos riscos para o desenvolvimento 
serem “moderados”, os resultados dos objetivos definidos – fortalecer o sistema de 
gerenciamento ambiental e integrar os princípios do desenvolvimento sustentável às 
políticas nacionais – foram, respectivamente, “insiginificante” e “modesto”.3 

Especificamente quanto ao objetivo de fortalecer o sistema de gerenciamento de impactos 
socioambientais do BNDES, o IEG concluiu que o DPL não foi capaz de adequar as 
políticas e procedimentos de avaliação e mitigação de impactos socioambientais do banco 
aos mais reconhecidos parâmetros internacionais, como os Princípios do Equador ou 
mesmo as políticas de salvaguardas do Banco Mundial. Ademais. Conforme estudo da 
Conectas, a Política Socioambiental do BNDES continua a ter diretrizes vagas e genéricas, 
despidas de critérios substantivos para orientar o processo de avaliação, aprovação e 
monitoramento dos empréstimos quanto aos seus impactos socioambientais.  

A utilização de instrumentos paliativos de Responsabilidade Social Empresarial em 
detrimento de uma abordagem integrada do BNDES com relação à prevenção de impactos 
socioambientais também foi abordada em publicação coletiva de organizações da sociedade 
civil sobre o presente e o futuro da Política Socioambiental do banco, lançada em 2015. Os 
achados do relatório foram tão substanciais que ele trouxe, além de considerações para o 
caso específico, recomendações que deveriam ser aplicadas a todos os demais empréstimos 
para políticas de desenvolvimento e uma completa revisão da forma pela qual o Banco 
Mundial conduz esse tipo de financiamento. Entre as críticas às políticas que governam os 
DPF, o IEG afirmou que, embora os impactos socioambientais e correspondentes 

                                                           
2 Managing Environmental and Social Risks in Development Policy Financing, IEG Learning Product, 

2015, Disponível em: <http://ieg.worldbank.org/Data/reports/Managing_ES_Risks_in_DPF.Cat_II.pdf>. 
3 Project Performance Assessment Report Brazil First Programmatic Development Policy Loan for 

Sustainable Environmental Management. Disponível em: 

<https://ieg.worldbankgroup.org/Data/reports/brazil-sem-dpl-ppar.pdf>. 

http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Conectas_BNDES%20e%20Direitos%20Humanos_Miolo_Final_COMPRIMIDO.pdf
http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Conectas_BNDES%20e%20Direitos%20Humanos_Miolo_Final_COMPRIMIDO.pdf
http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Miolo%20BNDES%20-%20v2%2018x24%20WEB.pdf
http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Miolo%20BNDES%20-%20v2%2018x24%20WEB.pdf
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mecanismos de mitigação sejam identificados no Documento de Programa (estágio inicial), 
“os procedimentos para avalia-los e monitorá-los não estão claros”.  

Quanto à assistência técnica, a segunda minuta do arcabouço de salvaguardas 
socioambientais do Banco determina que a política de salvaguardas se aplicará a todos os 
projetos cujo instrumento de financiamento é o IPF. Entretanto, faz a ressalva de que 
algumas atividades de assistência técnica podem não apresentar potenciais riscos ou 
impactos sociais e ambientais, de modo que a aplicação de alguns requisitos fica 
“condicionada” à relevância do caso concreto. Em outras palavras, reduz ainda mais a 
abrangência das salvaguardas. 

Em seus comentários ao segundo rascunho do arcabouço de salvaguardas, o Painel de 
Inspeção mencionou o caso do “Haiti Mining Dialogue Technical Assistance”, que não 
pode ser aceito pelo órgão por se tratar de um empréstimo ligado a um Trust Fund, 
modalidade não coberta pelas políticas operacionais do Banco. O Painel concluiu a partir 
desse caso que a aplicação das políticas do Banco Mundial deve se basear em uma robusta 
análise de risco dos potenciais impactos sociais e ambientais das atividades de assistência 
técnica ao invés de focar no instrumento de financiamento utilizado.4 

 

Recomendações 

 A avaliação de riscos e correspondentes medidas de minimização e mitigação 
devem ser realizadas de acordo com a potencial capacidade de geração de impactos 
adversos ao meio ambiente e aos direitos humanos, independentemente da 
modalidade de financiamento. Para assegurar uma maior consistência na aplicação 
das salvaguardas e garantir resultados positivos para o desenvolvimento sustentável, 
o Banco Mundial deve evitar derrogações parciais ou totais das políticas de 
salvaguardas socioambientais e buscar coerência entre as normas disciplinadoras 
dos diferentes instrumentos de financiamento. 

 Os mecanismos de implementação das políticas dos IFP e das demais modalidades 
(DFP, P4R etc.) devem convergir para um acompanhamento efetivo do Banco 
sobre a implementação de todos os requisitos socioambientais contidos nos 
documentos dos empréstimos, para além da mera avaliação independente dos 
relatórios submetidos pelo tomador. O Banco deve avaliar os resultados valendo-se 
de situações concretas da aplicação direta ou indireta dos recursos, com consultas 
diretas e periódicas às partes afetadas. 

 

 

2. Implementação das políticas de salvaguardas 

Na segunda minuta da nova política de salvaguardas sociais e ambientais do Banco Mundial 
optou-se pela inclusão do uso do Sistema Social e Ambiental do mutuário na avaliação, 
implementação e monitoramento dos projetos financiados pelo Banco. Isso significa que 
serão consideradas a estrutura jurídica e institucional do país mutuário5.  

                                                           
4 Disponível em: < 
http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Style%20Library/Documents/Inspection%20Panel%20Comments
%20on%202nd%20Draft%20ESF%20-%2017%20June%202015.pdf>.  
5 O Banco apoia o uso do Sistema Ambiental e Social existente do Mutuário na avaliação, 
desenvolvimento e execução dos projetos apoiados pelo Financiamento de Projetos de Investimento, 
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Esta opção é positiva na medida em que está alinhada à Declaração de Paris Sobre a 
Eficácia da Ajuda ao Desenvolvimento, assinada em 2005, a qual preconiza a importância, 
em termos de desenvolvimento, de se respeitar e utilizar as estratégias, instituições e 
arcabouço legal dos países parceiros, conferindo-lhes maior autonomia. Assim, considera-
se um avanço a ampliação dos fatores a serem considerados na análise de risco dos projetos 
financiados para incluir as estruturas de governança e legislação nacionais. Contudo, alguns 
cuidados são necessários para que essa mudança propicie ganhos reais em termos de 
prevenir e mitigar violações de direitos humanos e danos ambientais.   

Há uma falta de clareza e delimitação entre as responsabilidades do Banco e do mutuário. 
Além disso, não se sabe exatamente como o Banco fará uso do sistema nacional do 
mutuário para fazer a análise de risco do projeto. Na minuta lê-se que “o uso do Sistema 
Ambiental e Social do Mutuário será determinado a critério do Banco”, portanto, a falta de 
critérios pré-estabelecidos de aplicação pode gerar forte insegurança jurídica e 
comprometer a conformidade socioambiental das operações. 

De acordo com a minuta, os aspectos incluídos na avaliação feita pelo Banco e a forma pela 
qual ela se realizará incluem, entre outros, “aspectos da política do país, a estrutura jurídico 
e institucional, incluindo suas instituições de implementação e leis em vigor, regulamentos, 
regras e procedimentos e capacidade de execução, em âmbito nacional, subnacional ou 
setorial, que sejam relevantes para os riscos e impactos ambientais e sociais do projeto”. O 
objetivo enunciado é de que o projeto atinja os propósitos materialmente consistentes com 
as políticas socioambientais. 

Nota-se uma opção do Banco por analisar o arcabouço legislativo formal e a estrutura das 
instituições e verificar se existem inconsistências relevantes que afetarão os riscos e 
impactos potenciais do projeto. Sem dúvida é fundamental a consideração desses 
elementos. Entretanto, a análise de equivalência material não pode se limitar ao âmbito 
formal/institucional. É imprescindível uma avaliação da real implementação e execução da 
legislação e regulamentação social e ambiental para que o objetivo final seja de fato 
atingido.  

O exemplo de diversos países, dentre eles o Brasil, mostra que a simples existência de um 
arcabouço legal robusto não é garantia da proteção adequada dos direitos nele 
consubstanciados. O sistema socioambiental brasileiro é reconhecidamente sólido e 
avançado quando comparado a diversas outras jurisdições, contando com órgão licenciador 
(IBAMA), uma entidade de proteção de direitos indígenas (FUNAI) e até mesmo uma lei 
de crimes ambientais. Porém, o exemplo de diversas grandes obras de infraestrutura 
desenvolvidas no país nos últimos anos demonstram que, por vezes, a implementação da 
legislação e o funcionamento dos órgãos destinados a fiscalizá-las é extremamente falho. A 
fragilidade da aplicação das leis enseja diversas violações que contrariam o sistema 
socioambiental em vigor. Um dos casos onde essa aplicação falha fica mais evidente é o da 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no qual várias das condicionalidades ambientais 
impostas às empresas durantes as diversas fases de licenciamento não foram 
adequadamente cumpridas e, no entanto, isso não impediu a continuidade da obra. A UHE 
Belo Monte foi utilizada como case pelo Escritório de Avaliação Independente do Banco 
Mundial para ilustrar os reais impactos adversos ao meio ambiente e às comunidades de 
empréstimos para políticas de desenvolvimento, que estão excluídos da aplicação das 
políticas de salvaguardas conforme a segunda minuta. 

                                                                                                                                                                          
uma vez que isso possa abordar os riscos e impactos do projeto, e permita que o projeto consiga 
alcançar os objetivos materialmente consistentes com os NASs – Segunda Minuta para Consulta p.15 

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/38604403.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/38604403.pdf
file:///C:/Users/Conectas/Downloads/legislacao_meio_ambiente_2ed.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/dossie-belo-monte-site.pdf
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O caso brasileiro ilustra a necessidade de que o Banco preste atenção especial às falhas do 
licenciamento ambiental dos países sob o aspecto prático de sua aplicação. Muitas vezes as 
etapas prescritas em lei não são seguidas à risca durante a fase de implementação dos 
projetos. Em outros casos, a formalidade prevista em lei não é capaz de prevenir violações 
por conter limitações intrínsecas ou dar azo a conflitos de interesse. Um exemplo é a ampla 
deferência ao próprio empreendedor para a fabricação das avaliações prévias de impactos. 
Como principais interessados na execução da obra, os estudos realizados pelos 
empreendedores frequentemente carecem de informações básicas e menosprezam ameaças 
para a biodiversidade, para ecossistemas, além de serem realizados sem consulta a 
comunidades locais. Um aspecto essencial que o Banco deve levar em consideração em 
seus testes de “equivalência” de sistemas domésticos é a real influência das avaliações 
prévias de impacto e das consultas no processo de tomada de decisões. No caso de Belo 
Monte, a oposição do próprio órgão ambiental ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
apresentado pelo empreendedor, as multas aplicadas, a cautelar da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) para que o Brasil respeitasse o direito à 
consulta livre, prévia e informada não foram, em nenhum momento, capazes de obstar o 
andamento do cronograma de desembolsos financeiros do consórcio de instituições 
financeiras que apoiam a obra. 

Observe-se, ainda, que em muitas situações a interpretação sobre o alcance de um 
determinado instituto socioambiental ou de um direito fundamental é delimitado pela 
jurisprudência de cortes constitucionais e outros tribunais, razão pela qual o Banco Mundial 
deve incluir esse elemento em sua análise sobre os sistemas domésticos. 

Outro problema que precisa ser enfrentado caso o Banco esteja realmente comprometido 
com o desenvolvimento sustentável de seus parceiros é a recente tendência de 
enfraquecimento do marco regulatório socioambiental que vem sendo observado em 
diversos países, e que pode tornar problemática a adoção dos sistemas domésticos como 
parâmetro para análise dos projetos financiados.  

Apenas para citar um exemplo do contexto brasileiro, o novo Código Florestal promulgado 
em 2012, eliminou requisitos de que proprietários mantenham as áreas de conservação e a 
quantidade de mata nativa.  O Código criou uma espécie de anistia para desmatamento, 
inclusive para aqueles que praticaram atividades de agricultura ilegais em áreas protegidas. 
A mudança beneficiou a expansão do agronegócio e do desmatamento e aumentou a 
pressão sobre os territórios indígenas. Outro exemplo notável são os projetos de lei 
tramitando atualmente no Congresso Nacional que buscam flexibilizar as regras de 
licenciamento ambiental, por meio de mudanças como a redução do prazo para análises 
técnicas e a dispensa de documentos essenciais ao licenciamento como o Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). O mesmo 
processo vem sendo observado em outros países da América Latina, África e Ásia. 

 

Recomendações 

 A análise feita pelo Banco relativamente ao contexto dos projetos que financia deve 
avaliar, para além das instituições e arcabouço jurídico socioambiental do mutuário, 
a forma como esse arcabouço tem sido implementado de fato e o respeito à 
legislação na prática; 

 Nos contextos em que verifica o enfraquecimento da legislação socioambiental do 
país, verificar os compromissos internacionais incorporados pelo país, adotando 
assim o mais alto padrão de proteção socioambiental para os projetos financiados. 

http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/audiencia-publica-debate-flexibilizacao-em-licenciamento-ambiental-1
http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/audiencia-publica-debate-flexibilizacao-em-licenciamento-ambiental-1
http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/audiencia-publica-debate-flexibilizacao-em-licenciamento-ambiental-1
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3. Direitos Humanos 

O Banco Mundial não possui uma política abrangente e clara em direitos humanos e a 
forma como tem abordado a questão dos direitos humanos em diferentes esferas é, na 
visão do Relator Especial da ONU sobre a pobreza extrema, contraditória e problemática.6 
Conforme o Relator, da forma como é colocada hoje, a abordagem jurídica adotada pelo 
Banco Mundial para Direitos Humanos é incoerente: de um lado o Banco tem feito, desde 
a década de 1990, diversos discursos públicos reconhecendo a importância dos direitos 
humanos para o desenvolvimento (ainda que essas afirmações sejam sempre genéricas e 
abstratas) e afirma que os projetos que financia ao tirarem pessoas da pobreza e 
fomentarem o desenvolvimento estão promovendo direitos humanos. Por outro lado, o 
Banco Mundial continua se evadindo de discutir a fundo uma abordagem integrada de 
direitos humanos, com a justificativa de que é assunto predominantemente político e, em 
consequência, estaria fora do mandato do Banco. 

Ao assumir essa postura, o Banco Mundial ignora o atual status do Direito Internacional 
dos Direitos Humanos, qual seja como corpus juri integrante do sistema internacional. Faz-
se, assim, imperioso um alinhamento do Banco com as outras grandes organizações 
internacionais que se adaptaram a esta realidade. Ainda mais relevante, importa uma 
harmonização com a abordagem de desenvolvimento mais aceita na atualidade, segundo a 
qual democracia, desenvolvimento e direitos humanos são interdependentes e inseparáveis, 
conforme insculpido na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, aprovada pela 
Assembleia-Geral da ONU em 1986. A Declaração alça o ser humano à condição de sujeito 
central do desenvolvimento e inaugurou o enfoque do desenvolvimento centrado nos 
direitos humanos (“human rights-based approach”), já bastante incorporado por diversas 
agências da ONU. 

Segundo Mary Robinson, ex-Alta Comissária da ONU para Direitos Humanos, a 
abordagem de direitos humanos confere caráter legal aos processos de desenvolvimento 
que devem, assim, orientar-se segundo os princípios de participação, empoderamento, 
transparência e não-discriminação. Além disso, direitos humanos são inseparáveis de 
accountability: onde há violação deve haver responsabilização. Em sendo responsável pelos 
projetos que financia, é preciso que, no mínimo, o Banco tenha um procedimento de 
diligência adequado que identifique possíveis impactos e rejeite ou ajuste projetos que de 
outra forma causarão violações de direitos humanos.  

Nesse sentido, contrariamente ao exposto em diversas contribuições feitas por 
organizações da sociedade civil durante a primeira fase de consulta, a segunda minuta da 
política de salvaguardas sociais e ambientais continua não incorporando os direitos 
humanos de maneira adequada. Dois aspectos acerca da segunda versão das políticas de 
salvaguarda são necessárias chama a atenção: i) o caráter aspiracional dos direitos humanos 
e ii) a ausência de uma devida diligência em direitos humanos. 

 

                                                           
6 Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights. A/70/274. Human Rights 

Council. Seventieth session Item 73 (b) of the provisional agenda. Promotion and protection of human 

rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of 

human rights and fundamental freedoms Disponível em: 

<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/274>.  
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3.1. Caráter aspiracional dos Direitos Humanos 

A segunda versão da nova política de salvaguardas sociais e ambientais deixou de 
incorporar críticas que já haviam sido feitas após a primeira versão a respeito da linguagem 
utilizada para tratar de direitos humanos. O texto atual sugere que o respeito e a promoção 
de direitos humanos pelo banco é mera aspiração, e não uma responsabilidade concreta. A 
acrescida menção à Declaração de Direitos Humanos não pode ser considerado um ganho 
efetivo enquanto não for considerada como uma referência normativa que impõe 
obrigações, mas apenas com caráter aspiracional. Inclusive, pode ser considerado um 
retrocesso relativamente à política atualmente em vigor a qual exige que o banco não 
financie projetos que violem obrigações do país que toma o empréstimo, o que inclui 
tratados internacionais por ele assinados. 

 

3.2 A responsabilidade do Banco sobre os projetos financiados e a 
necessidade de devida diligência em direitos humanos  

É preocupante a sugestão presente na segunda versão de que seria contrário ao mandato do 
Banco incorporar a consideração dos direitos humanos em suas análises, perpetuando uma 
visão equivocada e contrária aos avanços mundiais na área de desenvolvimento e direitos 
humanos. O Banco deve pautar sua atuação por um trabalho de parceria com os mutuários 
a fim de que estes tenham a capacidade e os meios materiais, técnicos e financeiros para 
cumprir com as obrigações que assume perante o direito internacional dos direitos 
humanos. O controle do cumprimento das obrigações acordadas com o próprio Banco e 
das normas internacionais de direitos humanos deve ser um componente essencial dos 
procedimentos de monitoramento do desempenho dos financiamentos. 

 

Recomendações 

 Incluir um compromisso integral de respeito e proteção a todos os direitos 
humanos internacionalmente reconhecidos; 

 Incorporar uma exigência explícita em sua política de que os projetos financiados 
respeitem direitos humanos e determinar a delinear procedimentos de devida 
diligencia que lhe permita mensurar os possíveis riscos que os projetos financiados 
envolvem, de modo a alterá-los ou rejeitá-los para que não provoquem ou 
contribuam para violações de direitos humanos, ou que tornem o banco cúmplice 
de abusos de direitos humanos por terceiros. 

 

 

4. Normas Ambientais e Sociais 

 

4.1 Reassentamento 

 

NAS5 – Aquisição de Terras, Restrições ao Uso de Terras e Reassentamento 
Involuntário 
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Recomendação 1: O escopo da NAS5 deve ser ampliado e não se limitar ao deslocamento 
físico e econômico causado por aquisição de terras e restrição ao uso de terras, mas sim por 
todas as atividades do projeto que impactarem os meios de vida, alimentos e acesso aos 
recursos naturais das pessoas afetadas. 

Recomendação 2: O item 5 do escopo desta NAS diz que impactos nos meios e 
subsistência que não sejam diretos da aquisição de terras ou de restrições de uso de terras 
não se aplicam aqui e são cobertos pelas NAS1. O problema é que a NAS1 em seus 
objetivos quando fala da hierarquia de mitigação diz “caso os impactos residuais 
permaneçam, compensá-los (offset) onde for técnica e financeiramente viável”; impactos 
nos meios de vida de comunidades pescadoras ou ribeirinhas localizadas, por exemplo, à 
jusante de uma usina hidroelétrica em geral são altamente significativos. A compensação 
nestes casos não deve ser o único objetivo, mas também a restauração dos meios de vida da 
comunidade. Os meios de vida dessas comunidades estão, me geral, associados à sua 
própria identidade e às relações sociais e constituição de grupo; a restauração dos meios de 
vida afetados é algo chave para mitigar e compensar os impactos gerados. É importante 
notar que grandes barragens, por exemplo, podem ter impactos altamente significativos rio 
abaixo e condicionar sua compensação a viabilidade financeira é inapropriado e levará 
certamente a violações de direitos. Inúmeros exemplos de usinas hidroelétricas no brasil 
demonstram isto, sendo a usina de Belo Monte um dos casos que mais se destaca. Alterar 
ou a NAS1 ou a NAS5 para incluir a restauração dos meios de vida afetados pelos impactos 
indiretos.  

 

 

 

Recomendação 3: Incluir programas de manejo de recursos naturais (como manejo florestal 
e outros) no escopo da NAS5. Os impactos destes programas podem potencialmente 
atingir tanto povos indígenas (cobertos pela NAS7) quanto comunidades não indígenas que 
sobrevivem de práticas extrativistas da floresta (como seringueiros e outras comunidades 
tradicionais do Brasil). Ou seja, para garantir a proteção aos direitos e meios de vida de 
todas as comunidades (indígenas e não indígenas) que potencialmente podem ser 
impactadas por projetos de manejo de recursos naturais sugerimos que estes sejam inclusos 
no escopo da NAS5. 

Recomendação 4: A relação histórica e tradicional de comunidades com a terra muitas 
vezes não significa a propriedade ou reconhecimento legal da posse da terra. Não obstante 
a posse via uso tradicional da terra por comunidades pode ser tão ou até mais legitima 
quanto a propriedade e legal da terra. Inúmeros e históricos exemplos brasileiros podem ser 
encontrados nestes casos, as áreas rurais e florestais estão cheias de conflitos pela terra 
entre comunidades tradicionais e supostos donos legais destas terras (como os chamados 
“grileiros, isto é, indivíduos que capturaram terras públicas e falsificaram, algumas vezes há 
décadas, títulos de propriedade).  

Exemplo: Impactos de Belo Monte nos meios de vida dos pescadores e ribeirinhos do Rio 

Xingu e seus afluentes. (obra sem envolvimento do BM) 

 http://amazonia.org.br/2016/02/cinco-anos-apos-inicio-da-instalacao-de-belo-

monte-ibama-reconhece-impactos-na-pesca/  

 Animação sobre impactos na pesca de Belo Monte 

https://www.youtube.com/watch?v=oz6DK7gxU5k  

http://amazonia.org.br/2016/02/cinco-anos-apos-inicio-da-instalacao-de-belo-monte-ibama-reconhece-impactos-na-pesca/
http://amazonia.org.br/2016/02/cinco-anos-apos-inicio-da-instalacao-de-belo-monte-ibama-reconhece-impactos-na-pesca/
https://www.youtube.com/watch?v=oz6DK7gxU5k
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Recomendação 5: O reassentamento é um dos impactos mais graves que um projeto pode 
ter em uma comunidade, dado sua seriedade todos os subprojetos que causarem 
reassentamento deveriam ter que seguir a NAS5 independentemente de sua classificação de 
risco (no draft 2 apenas aqueles classificados como de alto risco devem seguir as NASs os 
outros podem seguir as políticas dos mutuários). 

Recomendação 6: Os planos de reassentamento devem ser preparados antes da avaliação 
de projeto e devem ser disponibilizados de maneira acessível para todos os públicos 
afetados. O reassentamento é um dos impactos mais graves para comunidades e é muito 
importante que o Banco tome todas as medidas possíveis para salvaguardar os direitos das 
comunidades, incluindo garantir que as comunidades sejam consultadas e tomem 
conhecimento sobre a possibilidade de reassentamento antes da aprovação do projeto. 
Atualmente a política do Banco exige que o mutuário entregue um plano de 
reassentamento  

Recomendação 7: Nos objetivos desta NAS está presente “evitar a desocupação forçada”, 
linguagem que remete a hierarquia de mitigação presente na NAS1 o que significa que 
remoções forçadas podem ser aceitadas pelo Banco em diversas circunstancias. A 
desocupação ou remoção forçada deve ser explicitamente proibida em projetos financiados 
pelo Banco, e esta disposição não deve estar apenas na NAS5, mas na Política em si e deve 
incluir os subprojetos. As remoções forçadas são uma grave violação de direitos humanos e 
não podem ser consideradas como uma prática aceitável dos mutuários em nenhuma 
circunstância. 

 

Escopo da aplicação/C. Diligência Social e Ambiental /30  

Recomendação 8: Em casos de reassentamento o Banco deveria manter o mesmo padrão 
adotado atualmente na diligência devida, isto é, o próprio Banco em conjunto com o 
mutuário avaliar todas as alternativas possíveis ao reassentamento. Sugerimos que isto seja 
mantido e que em todos os casos em que houver reassentamento o Banco seja obrigado a 
conduzir sua própria avaliação para confirmar a avaliação do mutuário. 

 

4.2 Povos Indígenas 

Congratulamos a remoção da escandalosa opção de “opt-out” presente no primeiro draft. Tal opção era uma 
afronta aos direitos dos povos indígenas e complemente inadequada e inconsistente com a relevância que a 
estrutura das normas sociais e ambientais do Banco Mundial tem para o debate global de projetos de 
desenvolvimento. 

 

Escopo da aplicação/G. Consulta e participação/51 

Recomendação 9: O processo de triagem a ser realizado pelo Banco para de terminar se 
povos indígenas estão presentes ou têm ligação com a área do projeto deve incluir a 
participação e consulta com a sociedade civil organizada.  

 

NAS7 – Povos Indígenas 

Recomendação 10: Incorporar na introdução desta NAS a Declaração da ONU sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas como norma internacional de referência para esta NAS. 
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Recomendação 11: No parágrafo 3 da introdução, a declaração de que projetos podem 
gerar oportunidades aos povos indígenas para “desempenhar um papel mais ativo e 
significativo como cidadãos e parceiros no desenvolvimento” parece remeter a uma noção 
antiga de que apenas o modelo de desenvolvimento dominante deve ser valorizado, ou de 
que os povos indígenas deveriam gradualmente se incorporar ao modelo dominante para 
serem parte significativa da cidadania de um país. Esta noção é inadequada e não está 
condizente com o estado da arte atual. Sugerimos incluir a noção de etnodesenvolvimento 
como uma das oportunidades possíveis de serem geradas pelo projeto. 

Recomendação 12: Na parte de “Consulta relevante, Informada e Adaptada aos Povos 
Indígenas”, no parágrafo 17 incluir a exigência de que o processo disponibilizará todos os 
materiais traduzidos nas línguas originais dos povos indígenas e também de que o mutuário 
disponibilizará recursos para que os povos indígenas contem com apoio técnico de 
especialistas independentes de sua própria escolha.  

Recomendação 13: Na sessão “B.Circunstâncias que Exijam o Consentimento Livre, 
Prévio e Informado (CLPI)” recomendamos ampliar o escopo de aplicação do CLPI para 
incluir também todos os projetos classificados como de  alto risco. 

Recomendação 14:  Na sessão “B.Circunstâncias que Exijam o Consentimento Livre, 
Prévio e Informado (CLPI)” especificar que o CLPI deve ser assegurado antes da 
aprovação do projeto pelo Board do Banco.  

Recomendação 15:  O parágrafo 21 desta NAS aborda a questão da posse da terra por 
povos indígenas e sua formalização. O item “b” deve ser modificado para excluir qualquer 
referência a “conversão de direitos de utilização habituais para os direitos de propriedade 
comum”. Nem o Banco nem os mutuários devem buscar alterar o marco regulatório que 
garante os direitos de povos indígenas à terra seguindo um padrão diferenciado com 
relação ao resto da sociedade, em especial o direito coletivo, posse ou usufruto da terra. O 
Banco apoiar este tipo de iniciativa seria algo extremamente retrógrado em termos de 
política indigenista (pois remete a noção de integração dos povos indígenas na sociedade 
branca) e extremamente lamentável no sentido de garantir o direito dos povos indígenas 
em preservar suas próprias tradições e instituições.  

Recomendação 16: A inclusão de linguagem específica referindo-se a povos indígenas 
vivendo em isolamento voluntário é algo comensurável por parte do Banco. Porém o texto 
presente no parágrafo 16 desta NAS deveria ser fortalecido. Os grupos vivendo em 
isolamento voluntário devem ter seus direitos de não contato preservado, além disto, 
qualquer forma de contato ou impacto acarretará em graves riscos para sua segurança e 
meios de vida. O fato de estarem em isolamento também impede que o CLPI seja obtido. 
Por tanto todos os projetos que afetam as terras, os recursos naturais e culturais de tais 
povos indígenas devem ser proibidos pelo Banco. 

*** 

Assinam: 

Conectas Direitos Humanos 

ECOA – Ecologia e Ação 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – Ibase 

International Rivers 

International Accountability Project 


