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Que luzes projetamos sobre as coisas (ou sobre os seres humanos) que em 
seguida elas são qualificadas de recursos? Aparentemente, atribui-se a elas 
importância porque são úteis para fins superiores. O que conta não é o que 
elas são, mas o que elas podem vir a ser. Um recurso é uma coisa que não 

cumpre seu fim senão quando é transformada em outra coisa: seu valor 
próprio se volatiliza ante a pretensão de interesses superiores. [...] Nossa 

percepção esteve acostumada a ver a madeira de construção numa mata, o 
mineral numa rocha, os bens de raiz numa paisagem e o portador de 

qualificações num ser humano. O que se chama recurso está situado sob a 
jurisdição da produção [...]. Conceber a água, o solo, os animais ou os seres 
humanos como recursos os marca como objetos que necessitam da gestão 

de planejadores e o cálculo de preços dos economistas. Este discurso 
ecológico leva a acelerar a famosa colonização do mundo vivo. 

(WOLFGANG SACHS apud SAUVÉ, 2005, p.18). 
 



RESUMO 
 

A apropriação privada e degradante da natureza é desigual, pois exclui as classes 

oprimidas, fenômeno denominado de injustiça ambiental. A natureza é privatizada 

via licenciamento ambiental, mediante atuação articulada entre Estado e capital, 

respaldados pelo mito do Desenvolvimento Sustentável promotor da aliança 

impossível entre crescimento e proteção ambiental, discurso amortecedor de 

resistências e maquiador de impactos e conflitos ambientais, processo que desenha 

a crise ecológica e sua relação direta com o modelo hegemônico capitalista. 

Valendo-se do método dialético, mediante revisão bibliográfica e pesquisa 

documental em documentos públicos relativos ao processo licenciamento ambiental 

da duplicação da rodovia BR-116/392 no RS, de informativos produzidos pelo 

licenciado (DNIT) e de jornais locais, a pesquisa objetivou identificar limites e 

potencialidades da Educação Ambiental (EA) na gestão ambiental pública como 

medida mitigadora e compensatória de impactos ambientais e sociais, e suas 

implicâncias na participação das comunidades atingidas para o controle social do 

Estado e na distribuição do ônus e do bônus de obras e/ou atividades efetivas ou 

potencialmente poluidoras, na perspectiva do enfrentamento da injustiça ambiental. 

Para tanto, especificidades da EA neste cenário foram identificadas e relacionadas 

com a sua potência em manter (EA Conservadora) ou superar a injustiça ambiental e 

a degradação na natureza (EA Transformadora) aproveitando-se do caráter 

contraditório do Estado. Destacou-se a influência do Liberalismo e do Neoliberalismo 

no arcabouço legal brasileiro, apontando o papel contraditório e atuante do Estado 

frente aos ímpetos da acumulação do capital concluindo-se que as políticas 

ambientais, onde está inserida a EA, em geral não tem obtido êxito em mitigar e/ou 

compensar a crise ecológica na escala necessária, mas tão somente regular a 

degradação e a apropriação privada da natureza, reificando quem ganha e quem 

perde neste processo. Por fim, são apontados aperfeiçoamentos a EA vinculada ao 

licenciamento ambiental. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Direito Ambiental. Licenciamento Ambiental. 

Desenvolvimento Sustentável. Injustiça Ambiental. 



ABSTRACT 

 

The private appropriation of nature and degrading is uneven, as it excludes the 

oppressed classes, called environmental injustice phenomenon. Nature is privatized 

via environmental licensing by the articulation between state and capital, backed by 

the myth of Sustainable Development promoter alliance impossible between growth 

and environmental protection, shock resistance and speech makeup of 

environmental impacts and conflicts, a process that draws the ecological crisis and its 

direct relationship with the hegemonic capitalist model. Making use of the dialectical 

method, through literature review and documentary research in public documents 

relating to the licensing process of doubling the highway BR- 116/392 in RS, licensed 

by the produced information (DNIT) and local newspapers, the survey aimed to 

identify limits and potential of environmental education (EE) in public management as 

mitigation and compensatory measure environmental and social impacts and their 

implications on the participation of affected communities for social control of the state 

and distribution of the burden and the bonus works and/or effective activities or 

potentially polluting, in view of the environmental injustice confrontation. Therefore, 

specific EE in this scenario were identified and related to its power to keep (EE 

Conservative) or exceed environmental injustice and degradation in nature (EE 

Manufacturing) taking advantage of the contradictory character of the state. 

Highlighted the influence of liberalism and neoliberalism in the Brazilian legal 

framework, pointing the contradictory and active role of the state to the front of capital 

accumulation outbursts concluding that environmental policies, where it operates the 

EE in general has not been successful to mitigate and/or compensate for the 

ecological crisis on the scale required, but only regulate the degradation and the 

private appropriation of nature, reifying who wins and who loses in this process. 

Finally, improvements are pointed EE linked to environmental licensing 

 

Keywords: Environmental Education. Environmental Law. Environmental Licensing. 

Sustainable Development. Environmental Injustice. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos vinte anos, especialmente no Brasil, a atenção às questões 

ambientais visivelmente perpassa instituições científicas, econômicas, educacionais, 

políticas, religiosas, sociais, ainda que, em contrassenso, as abordagens destes 

agentes não se traduzam em uma práxis que consiga enfrentar, na mesma medida, 

os efeitos da degradação ambiental e das assimetrias multidimensionais (sociais, 

econômicas, culturais, políticas, ambientais) associadas ao modelo econômico 

vigente (SOLER, 2011, p. 31), até mesmo porque, abordar o tema não significa 

desejar transformar o status quo [desigual] de degradação da vida, traduzida no que 

é chamado de crise ecológica e sob seus mais variados aspectos. Um desses 

aspectos se revela nas diversas descrições e definições para a expressão crise 

ecológica. Destaca-se, como ponto de referência inicial, a descrição de Leff (2003): 

 

A crise ecológica é a crise do nosso tempo. O risco ecológico questiona o 
conhecimento do mundo. Esta crise se apresenta a nós como um limite no 
real que re-significa e re-orienta o curso da história: limite do crescimento 
econômico e populacional; limite dos desequilíbrios ecológicos e das 
capacidades de sustentação da vida; limite da pobreza e da desigualdade 
social. Mas também crise do pensamento ocidental: da “determinação 
metafísica” que, ao pensar o ser como ente, abriu a via da racionalidade 
científica e instrumental que produziu a modernidade como uma ordem 
coisificada e fragmentada, como formas de domínio e controle sobre o 
mundo. (LEFF, 2003, p.15-16) 

 

Desse ambiente em crise, considerações, monitoramentos, análises e 

projeções são produzidas e merecem vigilância. Boff (1995, p.15) chama a atenção 

para estimativas que noticiam que na década de 90 do século passado, em plena 

ascensão do neoliberalismo, desapareceu uma espécie de vida por dia no planeta. A 

extinção de espécies da flora e da fauna e as condições desiguais e indignas de vida 

da maioria dos seres humanos (classes oprimidas) são visíveis aos olhos de quem 

quer e, ultimamente, mesmo para os céticos da dita crise, ao par injustamente 

dialético da exponencial acumulação de riqueza pelas classes dominantes (DIAS, 

2008). 

A título de exemplificação, entre tantos que poderiam ser citados, 

mencionamos o Relatório Planeta Vivo, do Fundo Mundial para Natureza – World 

Wildlife Fund (WWF), conjuntamente elaborado com a Sociedade Zoológica de 

Londres e a Global Footprint Network. Sua edição de 2010 “afirma que a atual 
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demanda humana pelo uso da natureza sobe vertiginosamente, já chega a 50% 

além daquilo que planeta pode suportar” (FACIN et al., 2012, p. 24). 

Por certo não é toda a humanidade que leva o planeta à crise ecológica. A 

apropriação degradante da natureza é desigual, pois exclui as classes oprimidas, 

fenômeno denominado de injustiça ambiental, compreendida por Acselrad et al. 

(2009) da seguinte forma: 

 

Para designar esse fenômeno de imposição desproporcional dos riscos 
ambientais às populações menos dotadas de recursos financeiros, políticos 
e informacionais, tem sido consagrado o termo injustiça ambiental. Como 
contraponto, cunhou-se a noção de justiça ambiental para denominar um 
quadro de vida futuro no qual essa dimensão ambiental da injustiça 
ambiental venha a ser superada. Essa noção tem sido utilizada, sobretudo, 
para constituir uma nova perspectiva a integrar as lutas ambientais e 
sociais. (ACSELRAD ET AL, 2009, p. 09 apud SANTOS et al., 2013, p. 253) 

 

Diante disso, transformar o status quo significa para esta pesquisa a produção 

de práxis para a superação das condições atuais da crise ecológica e das inerentes 

degradações à natureza e injustiça ambiental. 

Faz-se um parêntese obrigatório para clarear que práxis (pensar/agir) em EA 

e para esta tese, em seu viés crítico e transformador, com sentido freireano é:  

 

[...] reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem 
ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. Desta 
forma, esta superação exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade 
opressora, com que, objetivando-a, simultaneamente atuam sobre ela 
(FREIRE, 2011, p. 52-53). 

 

Por conseguinte, não é uma “palavra oca” sem compromisso com a 

transformação, como tem sido largamente utilizada e, nem tão pouco, uma ação com 

“sacrifício da reflexão” (FREIRE, 2011, p.108).  

Nos anos 1990, quando se deu a ampliação dos debates em torno da questão 

ambiental, o neoliberalismo alavancou-se mundialmente hegemonizando-se como 

modalidade de “discurso e passou a afetar tão amplamente os modos de 

pensamento que se incorporou às maneiras cotidianas de muitas pessoas 

interpretarem, viverem e compreenderem o mundo” (HARVEY, 2012, contracapa). 

Ao par disso e em contraposição a este status quo de degradação da 

natureza e de desigualdade social, ONGs, movimento sociais, acadêmicos e 

pesquisadores, agrupados em redes e coletivos, muitos deles reunidos em torno da 
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Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA)1, rejeitam esse fim para a história, 

apoiando e militando pela justiça ambiental, compreendida “como o tratamento justo 

e o envolvimento pleno dos grupos sociais, independentemente de sua origem ou 

renda, nas decisões sobre o acesso, a ocupação e o uso dos recursos ambientais 

em seus territórios” (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 41). Neste sentido, a 

justiça ambiental organiza um conjunto de princípios e práticas que: 

 

a - asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe, 
suporte uma parcela desproporcional das conseqüências ambientais 
negativas de operações econômicas, de decisões de políticas e de 
programas federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão 
de tais políticas; 
b - asseguram acesso justo e eqüitativo, direto e indireto, aos recursos 
ambientais do país; 
c - asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre o uso dos 
recursos ambientais e a destinação de rejeitos e localização de fontes de 
riscos ambientais, bem como processos democráticos e participativos na 
definição de políticas, planos, programas e projetos que lhes dizem respeito; 
d - favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos 
sociais e organizações populares para serem protagonistas na construção 
de modelos alternativos de desenvolvimento, que assegurem a 
democratização do acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade do 
seu uso. (RBJA, 2001). 

 

Inobstante, importa registrar que, mesmo atingindo a imprescindível e urgente 

justiça social, com distribuição equitativa de renda, a mesma, por si só, não acabaria 

com a crise ecológica, ainda que seja um passo inafastável para tal. Nesse sentido: 

 

[...] resolver as desigualdades de renda e riqueza é uma necessidade 
imperiosa e uma condição essencial para se obter a justiça social. Mas 
resolver a falta de direitos humanos não é a mesma coisa que resolver os 
direitos da natureza e os direitos das outras espécies não humanas. No 
tamanho atual da economia mundial e das atividades antrópicas, mesmo 
que a distribuição da renda e da riqueza fosse totalmente justa [...], assim 
mesmo o efeito sobre o meio ambiente seria insustentável. Se todo o 
rendimento e o consumo do mundo fossem perfeitamente distribuídos e se a 
questão social fosse resolvida, assim mesmo a questão ambiental 
continuaria como um grave problema que ameaça a vida na Terra e pode 
levar ao colapso da civilização. O ser humano médio vive acima dos meios 
que a Terra pode oferecer. (ALVES, 2014) 

 

                                                 
1
 “A RBJA consolidou-se, desde 2002, como um espaço de identificação, solidarização e 

fortalecimento dos princípios de Justiça Ambiental ― marco conceitual que aproxima as lutas 
populares pelos direitos sociais e humanos, a qualidade coletiva de vida e a sustentabilidade 
ambiental. Constituiu-se como um fórum de discussões, de denúncias, de mobilizações estratégicas e 
de articulação política, com o objetivo de formulação de alternativas e potencialização das ações de 
resistência desenvolvidas por seus membros ― movimentos sociais, entidades ambientalistas, 
ONGs, associações de moradores, sindicatos, pesquisadores universitários e núcleos de instituições 
de pesquisa/ensino” (RBJA, 2014). 
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Agrega-se ao cenário da crise o fato de que, apesar do Estado e do capital 

promoverem um discurso hegemônico pró-crescimento (econômico e social) casado 

com a proteção ambiental, pautado no Desenvolvimento Sustentável (DS) e na 

Economia Verde pós Rio+20, levando a uma ideia (falsa) de consenso, não há 

homogeneidade nas intenções dos agentes ao movimentarem-se no campo2 

ambiental e, sim, concepções, práticas e conflitos nele explicitados e latentes, na 

disputa pelo monopólio sobre a espécie do mesmo (LOYOLA, 2002, p. 67). 

 

Tendo em vista a multiplicidade de cenários e atores sociais envolvidos 
nessa questão, assim como os distintos interesses em jogo, salientam-se as 
constantes disputas em torno da definição da problemática ecológica. 
(HACON; LOUREIRO, 2014, p. 60). 

 

Isto porque no multifacetado e dinâmico campo ambiental, onde não atuam 

somente ecologistas (pioneiros da proposta de uma sociedade ecológica) trava-se 

uma luta entre seus atores (e contra atores de outros campos) para impor suas 

visões de mundo de forma a manter ou transformar sua posição no espaço social 

(BOURDIEU, 2005, p. 27), denotando a importância que esta disputa tem “na 

difusão de ideologias e na construção de uma hegemonia, enquanto mecanismo 

sutil de dominação de classe” (HACON; LOUREIRO, 2014, p. 60), conforme 

demonstra o histórico do neoliberalismo e do DS, tratados nesta tese. 

O campo ambiental, por ser mediado pelas relações sociais, não é o lugar da 

unanimidade, mas, sim, do conflito, negando a perspectiva funcionalista que 

concebe a sociedade como: 

 

[...] uma grande entidade orgânica, à semelhança de um organismo 
biológico; e como tal, internamente harmonioso. E que, portanto, 
apresentaria um padrão unidimensional [...]. O importante a destacar na 
concepção funcionalista de sociedade é que ela nunca é conflituosa, pois 
isso representaria uma contradição para algo entendido com um 
“organismo” [...] o que ocorre é a existência esporádica de alguns “defeitos” 
na sociedade, como a criminalidade por exemplo, que precisam ser 
“corrigidos”. (LAYRARGUES, 2006, p. 75-76). 

 

                                                 
2
 Utilizo o conceito de campo desenvolvido por Bourdieu no sentido de “espaço social estruturado e 

estruturante de forças objetivas, com relativa autonomia, onde os agentes legitimamente investidos 
travam disputas pelo monopólio sobre a espécie do mesmo (LOYOLA, 2002, p. 67). Este possui uma 
lógica própria de atuação que lhe confere uma forma específica ‘irredutível a qualquer outra’ 
(BOURDIEU, 2005, P. 88).” (DIAS, 2008, p. 23). O campo ambiental não é estanque, relacionando-se 
com outros campos, influenciando e sendo influenciado pelos mesmos. 



19 

 

Portanto, para que não pairem dúvidas sobre o lugar desse estudo no campo 

ambiental (de crítica para a superação do modelo capitalista), entende-se que a 

sociedade não promove, sofre ou suporta, de forma homogênea, os impactos 

advindos da exploração da natureza (da qual faz parte, influenciando e sendo 

influenciada por ela), variando em intensidade e escala, de acordo, por exemplo, 

com a classe social, com o capital econômico/político/científico/social acumulado e 

com o espaço-tempo geográfico ao qual pertence (HARVEY, 2006).  

 

Dizer que a problemática ambiental é, sobretudo, uma questão de ordem 
ética, filosófica e política é se desviar de um caminho fácil que nos tem sido 
oferecido: o de que devemos nos debruçar sobre soluções práticas, 
técnicas, para resolver os graves problemas da poluição, desmatamento, de 
erosão. Esse caminho nos torna prisioneiros de um pensamento herdado 
que é, ele mesmo, parte do problema a ser analisado. (GONÇALVES, 2006, 
p. 15) 

 

Entendendo, na condição de militante de uma organização não 

governamental (ONG)3 ecológica, de acadêmica e de gestora pública da área da 

educação superior, de que cabe, tanto pela sociedade, como pelo Estado (onde está 

inserida a universidade pública e, portanto, sujeita às suas contradições e 

potências), a busca constante da superação do atual quadro de crise descrito, é que 

parte a presente investigação. 

Isto posto, faz-se oportuno assumir, de pronto, a crença na existência de 

intrínseca relação da trajetória constituinte desta pesquisadora com o objeto do 

presente estudo: a Educação Ambiental (EA) como potencial instrumento de 

explicitação e mediação de conflitos na apropriação privada da natureza, através do 

processo de licenciamento ambiental, tendo como cenário uma obra de duplicação 

de uma rodovia federal, conforme aprofundaremos adiante. Tal conexão 

(pesquisadora/objeto de pesquisa) deriva numa ligação direta entre as “leituras” e a 

“atitude política” experimentadas (ECO, 2002, p. 06), pois, neste caminhar, tem-se a 

clareza de que “a questão não é se devemos ou não tomar partido, já que 

inevitavelmente o faremos, mas sim de que lado estamos” (BECKER, 1997, p.122). 

Assim, em um olhar retrospectivo, avalio que a preocupação e crítica em 

torno das questões ligadas a repartição desigual dos benefícios e dos ônus 

auferidos na exploração da natureza, humana ou não, sempre estiveram presentes 

                                                 
3
 Entende-se por ONG as organizações civis, legalmente constituídas, forjadas na luta política por 

transformações da sociedade, cuja filiação não é compulsória e que não visem lucro, guardando 
independência do Estado. 
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em minha vida, com diferentes intensidades e formas de percepção, sobretudo nas 

experiências acadêmicas e profissionais. Entretanto, foi na trajetória militante, 

iniciada na década passada, na ONG Centro de Estudos Ambientais (CEA)4, que a 

práxis voltada à problematização da crise ecológica se encorpou e ganhou maior 

profundidade, apontando a necessidade de aproximação desta militância com a 

formação acadêmica em nível de pós-graduação, em especial procurando subsídios 

para distinguir as diversidades encontradas no campo da EA pensada e praticada. 

Compreendo que tal proximidade (academia e militância) em sinergia com o método 

dialético utilizado, como será adiante demonstrado, guardam significativo potencial 

de garantir à pesquisa, nas palavras de Pedro Demo, tanto qualidade formal quanto 

política, essa última com referência aos seus conteúdos e finalidades que são 

“inevitavelmente ideológicas” (DEMO, 2005, p. 02 e 37). 

Neste sentido Layrargues argumenta: 

 

[...] hoje não é mais possível afirmar que se faz Educação Ambiental sem 
qualificá-la. Já não é mais suficiente falar de uma Educação Ambiental 
genérica, conjugada no singular. [...] Como identificar as intencionalidades 
que preenchem de sentido as ações de Educação Ambiental? 
(LAYRARGUES, 2009a, p. 11) 

 

Enlevada pela afirmação acima, a qual pode ser confirmada a cada dia na 

prática militante, mediante ações e projetos na área do Direito Ambiental (DA) e da 

EA, na participação nos Conselhos Municipais de Meio Ambiente de Rio Grande e 

de Pelotas, ou nas atividades promovidas pela Assembleia Permanente de 

Entidades em Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (APEDEMA/RS)5, 

pelo Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (FBOMS)6 e pela própria RBJA7, dentre outras, tenho a clareza de 

                                                 
4
 O CEA foi instituído em 18 de julho de 1983, em Rio Grande/RS, sendo a “primeira organização não 

governamental ecológica do sul do Rio Grande do Sul, tendo por premissa a busca de uma 
sustentabilidade não antropocêntrica, como alternativa para a crise ecológica.” Disponível em: 
<http://ongcea.eco.br/?page_id=208>. 
5
 Criada em 1990, em Novo Hamburgo/RS, a APEDEMA/RS tem por fim “articular as entidades 

ecológicas do Rio Grande do Sul, especialmente o Movimento Ecológico Gaúcho (MEG)” e “congrega 
as organizações não governamentais – ONGs ecológicas suprapartidárias, sem fins lucrativos, 
legalmente constituídas e que tenham como objetivo estatutário principal a defesa do equilíbrio 
ambiental, este entendido como constituído por fatores variáveis, químicos, físicos, biológicos, 
sociais, econômicos, políticos e culturais e a construção de uma sociedade ecologicamente 
sustentável. Disponível em: <http://apedemars.wordpress.com/>. Acesso em: 13/07/2014. 
6
 É o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(FBOMS). Foi criado em 18 de junho de 1990, na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo (USP), por organizações não governamentais, na sua grande maioria de pequeno e médio 
porte, como também os movimentos sociais (sindicatos, populações tradicionais e indígenas, 
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que o campo é diverso, abarcando vertentes, muitas vezes absolutamente 

antagônicas em razão das suas filiações ideológicas e intencionalidades, com 

obstáculos insuperáveis para o estabelecimento de consensos. 

Daí, uma das razões por acompanhar Loureiro no entendimento de que “Não 

se pode cair em um enfoque relativista de aceitação simples e acrítica de qualquer 

modo de fazer educação ambiental” (LOUREIRO, 2009a). Mesmo porque o conjunto 

de desafios que se apresentam (e às vezes se escondem) revela uma crise 

ecológica por demais complexa. 

Apesar da conclamação reiterada em muitos discursos apaziguadores para 

deixarem-se de lado as diferenças que também afastam as EA, sob o argumento 

falacioso ou, no mínimo, ingênuo de que todas juntas se fortalecem na superação da 

crise civilizatória, compreende-se que perspectivas pedagógicas propostas por 

neoliberais convictos ou por grupos de resistência ao capitalismo, em sua raiz não 

podem produzir consensos sobre as estratégias efetivas para combater as causas e 

efeitos da degradação da natureza e da injustiça ambiental.  

Assim, e entendendo que “não há uma educação ambiental universalizada 

como política pública” (LOUREIRO, 2006, P. 105), persegue-se avançar no sentido 

de localizar os limites e possibilidades da EA em revelar conflitos ambientais no 

processo de licenciamento, favorecendo o controle social na gestão ambiental 

pública para o enfrentamento do padrão de crescimento/desenvolvimento 

hegemônico atual. 

O discurso que dá sustentação a esse padrão, forçosamente naturalizado 

pelo sistema de produção e consumo vigente, alega que a materialização das obras 

e/ou atividades (capitalistas) são inexoráveis, quando muito cabendo aos 

instrumentos de gestão ambiental mediar os conflitos, no sentido de mitigar ou 

compensar impactos negativos. O Princípio da Precaução do DA, abordado ao longo 

desse relato, não tem aplicação. Tal entendimento é propalado, consciente ou 

inconscientemente (de acordo com as condições históricas e ideológicas que 

matizam as consciências), pelo licenciado8 (ou, melhor dito, capitalista ou pretenso 

                                                                                                                                                         
associações comunitárias, entre outros), com o fim de “facilitar a participação da sociedade civil em 
todo o processo da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(UNCED), a Rio-92. Disponível em: <http://fboms.org.br/>. Acesso em: 13/07/2014. 
7
 O CEA participa desde os primeiros momentos de existência da RBJA. Disponível em: 

<http://www.justicaambiental.org.br/_justicaambiental/pagina.php?id=2300>. 
8
 Oportuno ressaltar que se evitou nesta tese o emprego do termo empreendedor o qual geralmente é 

associado a algo positivo. Para o Dicionário Online de Português empreendedor significa: “Que 
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capitalista), pelos governos (muitas vezes no papel de licenciado), pela maioria dos 

atores e da representação política (direita e esquerda), pela mídia dominante, pela 

academia majoritária, por certas organizações da sociedade civil e, em muitas 

oportunidades, pelos próprios sujeitos imediata e negativamente impactados. 

Embora os impactos negativos imediatos sejam suportados por determinados 

grupos, quando considerados existentes (tanto os grupos quanto os impactos), os 

impactos positivos são supostamente distribuídos entre muitos, direta e 

indiretamente, fazendo a “balança autorizadora” pesar para este lado. Ou seja, o 

ônus é subsumido nos estrondosos e dilatados benefícios, traduzidos pela célebre 

frase: “desculpe o transtorno, estamos em obras para melhor servi-lo”. Cabe 

questionar: transtorno de quem e servindo a quem? 

Assim, o que se pretende é procurar os fundamentos teóricos para tais 

questões, tendo como base um caso específico de licenciamento ambiental. 

Para tanto, a pesquisa procurou somar-se ao importante e crescente debate 

acerca dos limites e potencialidades da EA na reprodução ou enfrentamento da crise 

ecológica, especialmente no tocante a repartição desigual dos impactos ambientais 

positivos e negativos decorrentes de obras e/ou atividades9 sujeitas ao processo de 

licenciamento ambiental brasileiro. 

Como se verá adiante, a pesquisa também abordou aspectos deste debate 

emergidos no processo de licenciamento ambiental das obras de duplicação de uma 

rodovia na metade sul do Estado do Rio Grande do Sul (RS). Portanto, pretende se 

inscrever na crescente bibliografia acerca da EA nos processos de gestão ambiental 

produzidas na perspectiva de uma EA crítica e transformadora do modelo 

hegemônico de produção e consumo capitalista. 

                                                                                                                                                         
consegue realizar tarefas difíceis; que se demonstra dinâmico ou ativo; arrojado ou diligente”. A 
própria Resolução CONAMA 237/97 trata do licenciamento de obras e/ou atividades como 
“empreendimentos”. Entende-se que é uma forma de dar um caráter positivo àquele que é requerente 
da licença para poluir. 
9
 A legislação não é padronizada ao denominar o que exatamente é objeto do licenciamento 

ambiental. A Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6938/81), ora fala em atividade, ora menciona 
obra e atividade; a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 01/86 menciona 
atividade; a Resolução CONAMA 237/97 emprega os termos atividade ou empreendimento, onde, 
certamente podemos incluir as obras. Contudo, a Constituição Federal de 1988, trata como obras 
e/ou atividades, forçando que sejam consideradas as duas situações: obras e atividades. 
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Como cenário empírico, deteve-se em aspectos do Programa de Educação 

Ambiental10 (PEA), exigido ao licenciado em decorrência do processo de 

licenciamento ambiental das obras de duplicação da Rodovia BR-116/392, trecho 

compreendido entre os municípios gaúchos, encravados no pampa lagunar, de 

Pelotas e Rio Grande, ambos os pertencentes à Aglomeração Urbana do Sul11. No 

caso apreciado o órgão licenciador foi o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o requerente da licença o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT)12. 

A escolha do caso analisado é justificada pela sintonia que guarda com a 

vocação da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) voltada para os 

ecossistemas costeiros e oceânicos mediante a qual, segundo seu Projeto 

Pedagógico Institucional (FURG, 2011), “expressa seu compromisso socioambiental 

e seu alinhamento com o desenvolvimento local, regional, nacional e global, 

envolvendo todas as áreas do conhecimento”. 

Cabe destacar que a investigação articulou-se com os propósitos previstos no 

Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental 

(PPGEA) da FURG, em especial com o disposto no inciso I do artigo 1º, que prevê 

dentre suas finalidades, o aprofundamento da “discussão teórica e a análise de 

práticas com vistas a compreensão crítica da atual crise sócio-ecológica no Brasil e 

mundo” (PPGEA, 2012). E encontrou abrigo na linha de “Fundamentos da Educação 

Ambiental (FEA)”, pois procurou igualmente compreender “as relações entre a 

natureza e a sociedade e do campo da Educação Ambiental, favorecendo a 

construção de perspectivas críticas sobre a temática em face da crise sócio-

ecológico-ambiental.” (PPGEA, 2013). Este exercício de enquadramento da 

pesquisa com os propósitos do PPGEA é de fundamental importância a fim de 

                                                 
10

 O PEA é exigido por força do Decreto 4281/02, que regulamenta a Política Nacional de Educação 
Ambiental (Lei 9795/99) e obriga a execução de programas de EA no licenciamento ambiental, como 
medida mitigadora/compensatória dos impactos potenciais da obra e/ou atividade. 
11

 Rio Grande e Pelotas compõem a Aglomeração Urbana do Sul por força da Lei Estadual 
Complementar nº 11.876/2002, juntamente com os municípios de Arroio do Padre, Capão do Leão e 
São José do Norte, o que acaba por determinar funções públicas por uma gestão comum, da 
seguinte natureza: estrutura viária regional; transporte de passageiros e de cargas; sistema de saúde; 
sistema de informações regionais atinentes à economia e à gestão pública, e sistema cartográfico. 
12

 O DNIT “é uma autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, criada pela lei 10.233, de 
5 de junho de 2001. A legislação reestruturou o sistema de transportes rodoviário, aquaviário e 
ferroviário do Brasil, extinguindo o antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).”. 
(DNIT, 2013). 
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demonstrar que nem tudo o que se faz ou se diz fazer em EA, necessariamente se 

coaduna com os objetivos do referido programa. 

Não obstante, a escolha da temática lato sensu, ocorreu pela militância 

comprometida e academicamente referenciada com o enfrentamento, no mínimo, da 

injustiça ambiental quase inerente aos processos de licenciamento de obras e\ou 

atividades utilizadoras de recursos ambientais13, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras. Ampliando o respaldo da opção, justifica-se pela 

preocupação acerca da ausência quase completa (ou reduzida capacidade de 

intervenção) de interlocutores comprometidos com a proteção da natureza per si e 

não exclusivamente como provedora de recursos para a reprodução da existência 

humana (de alguns), ponderando, evidentemente, as profundas desigualdades, em 

suas múltiplas facetas (LAYRARGUES, 2009a, p. 13). 

Considerando que um dos pontos-chave favoráveis à obra é o prognosticado 

e alardeado desenvolvimento econômico decorrente14, já que a BR-392, no trecho 

em análise, é a mais importante via de acesso ao Superporto do Rio Grande e a 

duplicação, dentre outros benefícios apontados no seu Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental (EPIA) (DNIT, 2004a) “gera aumento da competitividade das mercadorias 

exportadas” e “permite o incremento da tonelagem exportada pelo porto de Rio 

Grande”, torna-se importante problematizar o tema em sua totalidade, não somente 

em seus aspectos econômicos genéricos e supostamente benéficos para todos. 

Da mesma forma, o estudo abrange área de atuação profissional, acadêmica 

e militante da pesquisadora. Faz parte do seu cotidiano à utilização da BR-392 para 

deslocar-se entre os municípios de Pelotas/RS e Rio Grande/RS, sendo possível 

observar, em consequência da duplicação, uma transformação na paisagem, nos 

ecossistemas adjacentes, na dinâmica das populações imediatamente afetadas, 

além dos constantes atropelamentos da fauna habitante e eventualmente de seres 

humanos moradores locais, bem como notícias nos meios de comunicação (até 

mesmo os tradicionais) de insatisfação das populações humanas do entorno. De 

outra banda, o fluxo de veículos está mais fluido e o tempo de viagem bastante 

                                                 
13

 Conceito privilegiado pela Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 
237/97, que disciplina o processo de licenciamento ambiental. Esta opção conceitual traduz uma 
atribuição econômica à natureza. 
14

 Da mesma forma, o desenvolvimento econômico predito advém do favorecimento ao turismo local, 
devido ao acesso que a BR-392 promove ao Balneário Cassino, em Rio Grande e à BR-471, que leva 
ao município do Chuí, que constitui importante fronteira com o Uruguai, incrementando o turismo 
nacional e internacional. 
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reduzido, além da impressão de maior segurança no tráfego, apesar de não ter 

havido redução no número de acidentes automobilísticos. 

Diante disso, a pesquisa indaga: a EA prevista no marco legal do 

licenciamento ambiental como medida mitigadora e compensatória de impactos 

socioambientais, potencializa a participação das comunidades atingidas para o 

controle social do Estado na distribuição do ônus e do bônus de obras e/ou 

atividades potencialmente poluidoras, na perspectiva do enfrentamento da injustiça 

ambiental? 

Por consequência, a pesquisa ora relatada objetivou identificar limites e 

potencialidades da EA na gestão ambiental pública prevista no marco legal do 

licenciamento ambiental, como medida mitigadora e compensatória de impactos 

socioambientais e suas implicâncias na participação das comunidades atingidas no 

controle social do Estado e na distribuição do ônus e do bônus de obras e/ou 

atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, na perspectiva do enfrentamento 

da injustiça ambiental. Empiricamente almejou identificar: 

o especificidades da EA no sentido de operarem na conservação (e 

reprodução) do status quo de dominação capitalista (EA 

Conservadora), ou numa luta de resistência e enfrentar este status 

quo, visando superá-lo (EA Transformadora); 

o a especificidade da EA produzida no processo de licenciamento da 

duplicação da rodovia BR-392, no trecho Pelotas/RS – Rio Grande/RS 

(lotes 02 e 03); 

o indicar possíveis e eventuais aperfeiçoamentos para uma EA 

Transformadora no licenciamento, visando utopicamente a superação 

do status quo de dominação capitalista. 

Como tese, antevemos que o potencial da EA na condição de instrumento de 

explicitação e mediação de conflitos na apropriação privada da natureza através do 

processo de licenciamento ambiental, por certo não tem obtido êxito em mitigar e/ou 

compensar esta realidade na escala necessária, mas tão somente regulando a 

degradação e a apropriação, reificando quem ganha e quem perde neste processo. 

Com estes objetivos entende-se que a tese colabora para com o debate 

acerca da distribuição desigual dos benefícios e do ônus da transformação da 

natureza no processo de licenciamento ambiental brasileiro e procura fortalecer o 
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papel da EA Crítica e Transformadora neste contexto como possibilidade, não a 

única, de resistência ao modelo hegemônico de produção e consumo desigual. 

Tais questões mobilizam a pesquisadora, pois, corroborando a afirmação de 

Moraes (2002, p. 233), “não tem sentido procurar o conteúdo de uma pesquisa fora 

dos sujeitos. Verdadeiros problemas só tem significado quando são reais para o 

pesquisador”. Ou seja, entre tantos benefícios anunciados, e alguns já 

experimentados, é salutar problematizar a medida da distribuição destes, e da 

mesma forma do ônus, muitas vezes oculto ou diminuído. 

Quanto à construção da pesquisa, de pronto já registro que adaptações e 

ajustes metodológicos não deixaram de ser realizados ao longo do desenvolvimento 

da presente tese. Como é vivenciado por todos que se lançam, por dentro dos 

caminhos acadêmicos, na busca de análises e avanços sobre os problemas 

ecológicos reais, a pesquisa se faz pesquisando, ou seja: 

 

[...] a questão do método só tem sentido ser escrita por último. O método é 
algo que nós vamos construindo à medida que pesquisamos. Só ao término 
do trabalho é que sabemos como ele funcionou. Assim, entendo por 
metodologia o conjunto de todas as reflexões, os caminhos percorridos e as 
opções técnicas presentes no encaminhamento da pesquisa. (RIBEIRO, 
1999, p. 191) 

 

Contudo, a investigação almejou uma abordagem dialética na qual a 

transformação constante e o conflito são inerentes. Realizou revisão bibliográfica 

cuidadosa, tendo em vista a polissemia acerca das categorias por onde orbita o 

objeto de investigação, procurando circunscrevê-lo e demonstrar o acúmulo 

acadêmico sobre o tema. 

A pesquisa valeu-se de uma abordagem qualitativa, a partir de documentos 

oficiais constantes e ligados ao processo de licenciamento da duplicação da rodovia, 

bem como periódicos produzidos pelo licenciado e jornais locais, caracterizando uma 

Pesquisa Documental. 

Com intenção de localizar o momento histórico/político em que se forjaram as 

bases teóricas da formação do DA brasileiro, bem como do campo da EA, o Capítulo 

1 trata do cenário de conflitos e impactos pela/na apropriação privada da natureza15 

                                                 
15

 Compreende-se a natureza como o conjunto indissociável de relacionamentos dos sistemas vivos e 
não vivos entre si e com o ambiente (BOFF, 1995, p.01). Não há intenção de caracterizá-la como a 
natureza intocada (DIEGUES, 1996, p.31) erma e/ou romantizada, mas em estreita relação e 
interdependência com a sociedade. “A natureza humana emerge da natureza física e transforma-a 
pelo trabalho produzindo obras, cidades, novas relações sociais e a própria história dos humanos” 
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que conforma a crise ecológica e sua relação direta com o modelo hegemônico 

capitalista. Igualmente discorre sobre alguns aspectos da emersão dos movimentos 

sociais que a ele se opuseram e que levaram, em parte, a institucionalização do 

debate ambiental na esfera internacional e brasileira. 

De outra parte, pondera sobre novos arranjos do capitalismo frente às suas 

crises estruturais e estruturantes, que compuseram as bases da hegemônica 

narrativa neodesenvolvimentista (LEHER, 2014, p. 228), alavancando o ideário do 

DS e marcando o DA e a EA, e em decorrência, conformando as políticas públicas 

nestas áreas, em especial o licenciamento ambiental. 

No Capítulo 2 procurou-se demonstrar brevemente aspectos da influência do 

Liberalismo e do Neoliberalismo no arcabouço legal brasileiro, sem a intenção de 

esgotar o tema, apontando o papel do Estado e da lei frente aos ímpetos da 

acumulação capitalista e o consequente aprofundamento da injustiça ambiental, 

somado ao avanço da degradação da natureza. Contradições no papel do Estado 

serão apontadas, notadamente a partir de estudos acerca do alcance da EA no 

licenciamento em proporcionar um mecanismo de resistência contra hegemônica. 

 Posteriormente, tratou-se da conjuntura político/econômica que envolveu a 

obra de duplicação da BR-392, desde sua concepção na década de 1970 até o início 

da sua execução, com o advento do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), em 2009, erguida numa paisagem onde os banhados se sobressaem. O 

papel do estado fomentador do capitalismo e suas contradições manifestas por 

medidas sociais e de controle ambiental, ainda que insuficientes para alterar o 

quadro de desigualdade social e degradação ambiental, são igualmente abordadas 

em alguns dos seus aspectos no Capítulo 3, além de estratégias de dominação 

simbólica e de amortecimento dos conflitos decorrentes da apropriação e do uso da 

natureza, como os insistentemente propagados “benefícios para todos” que a 

referida obra ocasiona. 

 Já no Capítulo 4, serão apresentados os aspectos legais do licenciamento 

ambiental e sua implicância para a EA e a justiça ambiental. Tratou-se do rito do 

licenciamento ambiental e das variáveis, notadamente de cunho econômico, que o 

influenciam e até o determinam, bem como as condicionantes obrigatórias da licença 

                                                                                                                                                         
(MACHADO; DENDENA; GAUTÉRIO, 2009, p.205). Cabe lembrar o conceito de segunda natureza, 
entendida como a “natureza remodelada pela ação humana” durante a “longa história de destruição 
criativa sobre a terra” (HARVEY, 1012, p.151). 
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ambiental, como o Programa de Educação Ambiental (PEA), no contexto das 

medidas mitigadoras e compensatórias. É mencionada a relevância da Avaliação de 

Impacto Ambiental e do EPIA, problematizando a participação, no processo de 

licenciamento ambiental, dos diretamente impactados e da população em geral.  

As especificidades da EA foram distinguidas pela sua essência no Capítulo 5, 

considerando a conservação (e reprodução) da dominação capitalista (EA 

Conservadora), ou numa luta de resistência, visando superá-la (EA Transformadora), 

e como essas vertentes se relacionam com o processo de licenciamento ambiental 

como potência para explicitar e superar os conflitos ambientais, com vistas à 

promoção de uma justiça ambiental. Ainda se abordará a EA na gestão ambiental 

pública como possível meio de controle social no licenciamento ambiental. 

 O Capítulo 6 contem comentários sobre a metodologia que embasou a 

pesquisa, com destaque para o método de coleta e de análise dos dados. 

 Por fim, no sétimo e último capítulo são apresentadas as análises e 

resultados, a partir das reflexões possíveis de serem feitas nos limites de uma tese 

de doutorado, as quais dialeticamente são também incertezas e provocações para 

novas pesquisas. 
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1 CAPITALISMO E SOCIEDADE: CONFLITOS NA APROPRIAÇÃO PRIVADA DA 

NATUREZA 

 

Há por fim alguns problemas políticos fundamentais no âmbito do neoliberalismo que precisam ser 
abordados. Surge uma contradição entre um individualismo possessivo sedutor mas alienante e o 

desejo de uma vida coletiva dotada de sentido. Embora se suponha que os indivíduos sejam livres 
para escolher, não se supõe que eles escolham construir instituições coletivas fortes (como 

sindicatos) em vez de associações voluntárias fracas (como instituições de caridade). Os indivíduos 
com toda a certeza não deveriam escolher associar-se para criar partidos políticos voltados para 

forçar o Estado a intervir no mercado ou eliminá-lo. Para defender-se de seus maiores inimigos [...] os 
neoliberais têm de impor fortes limites à governança democrática, apoiando-se em vez disso em 

instituições não democráticas e que não prestam contas a ninguém (como o Banco Central norte-
americano e o FMI) par tomar as decisões essenciais. (HARVEY, 2013, p. 79-80). 

 

 

Conforme anunciado, neste Capítulo pretendemos problematizar implicâncias 

do modelo hegemônico de produção e consumo, pautado na apropriação privada da 

natureza e nas desigualdades de diversas ordens (LAYRARGUES, 2009b, p. 13), na 

dinâmica e contraditória constituição do arcabouço jurídico ambiental brasileiro e do 

campo da EA. 

Junto às múltiplas abordagens possíveis e em disputa no campo ambiental, 

no cotidiano temos verificado que a degradação da natureza e, indissociavelmente, 

da qualidade de vida da maior parcela da sociedade, é produto (e reprodutora) do 

hegemônico modelo de produção e consumo capitalista vigente, assentado 

atualmente no neoliberalismo, o qual se impõe ao espaço social como um padrão 

civilizatório. 

 

Um dos problemas da ecologia e do pensamento ecológico tem sido a 
questão do tratamento dado ao homem. [...] não são os homens enquanto 
categoria genérica que estão destruindo a natureza, mas sim o homem sob 
determinadas formas de organização social, no seio de uma cultura. 
(GONÇALVES, 2004, p. 75) 

 

Em decorrência, muitas vozes tem se levantado, notadamente a partir da 

década de 1960, com o escopo de questionar o modo de vida “de uma sociedade 

fagocitada por uma economia cuja única finalidade é o crescimento pelo 

crescimento” (LATOUCHE, 2009, p. XIII). 

 

O sistema de produção capitalista surgiu ancorado em dois fundamentos 
básicos inter-relacionados: crescimento das forças produtivas sob a 
apropriação privada e acumulação de riqueza na forma de capital. Pautado 
pelo crescimento dos lucros, exigia, portanto, alguns preceitos para 
desenvolver-se: retorno dos investimentos em curto prazo ou margens de 
lucro excepcionalmente altas para casos de retorno em prazos mais longos; 
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crescimento econômico ao menor custo possível, incluindo exploração e 
miséria de grande parte da população mundial (via expropriação do 
trabalho); e rápida absorção de recursos naturais e energia, desdobrando-
se em uma alta produção de rejeitos e efluentes despejados no ambiente, 
além da redução da biodiversidade (Foster, 2002). (HACON; LOUREIRO, 
2014, p.60) 

 

Deste modo, o impacto negativo desse crescimento econômico tem sido 

estudado, medido e traduzido em números e gráficos diversos, que denunciam a 

incompatibilidade entre crescimento sem limites e os reais limites da biosfera. 

Podemos exemplificar com o caso da catalogação de espécies ameaçadas de 

extinção e com o conceito de pegada ecológica (PE)16, indicadores ambientais 

utilizados para tentar retratar aspectos desse impacto. Em todo o planeta existem 

16.928 espécies ameaçadas de extinção, dos quais 99% em decorrência de uma 

ação humana “genérica” (ALBERNAZ & AVILA-PIRES, 2009, p. 05). 

Para Castoriadis não há como estimar o número de espécies vivas existentes 

na terra, entretanto: 

 

[...] o que se sabe com alguma certeza é o número de espécies vivas que 
fazemos desaparecer a cada ano, em particular pela destruição das 
florestas tropicais. E. O. Wilson estima que daqui a 30 anos, teremos 
exterminado cerca de 20% das espécies existentes, ou seja, com a 
estimativa mais baixa do total delas, em média 70 mil espécies por ano, 200 
espécies por dia! (CASTORIADIS, 2006, p. 239) 

 

Esses indicadores aferem que a crise ecológica se incrementa e não recua, 

uma vez que, no caso da PE mundial (indicador que amalgama o consumo dos ricos 

com o dos pobres), para o período de 1970-1996, a mesma “aumentou de 11 bilhões 

para 16 bilhões de hectares, um aumento de 45%” (GONÇALVES, 2006, p. 42). 

Contudo a PE aumentou apoiada nas desigualdades sociais e econômicas, pois “a 

manutenção dessa pegada ecológica média global abriga dentro de si a 

colonialidade do poder que sustém” (idem, p. 42). 

Um marco inicial nessa crítica aos impactos ambientais e sociais promovidos 

pela sociedade moderna foi a clássica obra Primavera Silenciosa (1962), de Rachel 

Carson, a qual expôs os males para a vida humana e não humana do uso de 

                                                 
16

 A PE foi criada em 1996 pelos cientistas canadenses William Rees e Mathis Wackernagel, da 
Universidade da Colúmbia Britânica, como um indicador de sustentabilidade, que mesmo sendo 
limitado serve “(...) para ajudar a perceber quanto de recursos naturais utilizamos para sustentar o 
nosso estilo de vida. Ela mostra-nos até que ponto a nossa forma de viver está de acordo com a 
capacidade do planeta de oferecer, renovar seus recursos naturais e absorver os resíduos que 
geramos”. (MEC, 2012, p. 14). 
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fertilizantes17 e agrotóxicos, um dos pilares do agronegócio introduzido pela 

chamada “revolução verde”, a qual elevou a produtividade com os chamados 

organismos geneticamente modificados (OGMs). Mas só fez “com todo o nível de 

consequência negativa ambiental e social” (HARVEY, 2012, p. 152). 

Carson “levantou duas questões: que as actividades humanas podem ter 

consequências dramáticas e imprevistas e que os ecossistemas eram muito mais 

frágeis do que se reconhecera anteriormente” (SMITH, 1998, p. 27). Tal obra é de 

tamanha relevância para a ecologia política que muitos autores contemporâneos 

creditam o surgimento da “consciência ambiental” a partir de sua publicação (LEFF, 

2001, p. 16) e levou ao banimento do diclorodifeniltricloroetano (DDT), em razão dos 

seus “impactos desastrosos em todo mundo nas capacidades de reprodução de 

muitas espécies” (HARVEY, 2012, p. 153). 

Alertou Carson:  

 

A História da vida sobre a Terra tem sido uma história de interação entre 
coisas vivas e seu meio ambiente. Em grande parte, a forma física e os 
hábitos da vegetação na Terra, bem como sua vida animal, foram moldados 
pelo seu meio ambiente. Tomando-se em consideração a duração toda do 
tempo terrenal, o efeito oposto, em que a vida modifica, de fato, o seu meio 
ambiente, tem sido relativamente breve. Apenas dentro do momento de 
tempo representado pelo século presente é que uma espécie – o Homem – 
adquiriu capacidade suficiente para alterar a natureza de seu mundo. 
(CARSON, 1969, p.15) 

 

Desde então, “todos os dias ou quase todos os dias, novos relatórios 

aterradores, provenientes dos mais diversos horizontes” (LATOUCHE, 2009, p. XII), 

vem sendo elaborados e, alguns, divulgados, demonstrando que a expropriação da 

natureza através da produção e consumo capitalistas, ameaça a capacidade de 

regeneração da biosfera e promove desigualdades. 

Esses estudos alimentaram e alimentam a discussão crescente, e cada vez 

mais sistemática, em relação às consequências do modelo de 

crescimento/desenvolvimento sobre o meio ambiente18 e as classes oprimidas. Ao 

mesmo tempo, subsidiam a perseguição de formas e meios para mitigar a crise 

ecológica, a maioria dentro do mesmo modelo de produção e consumo, é verdade. 

                                                 
17

 As primeiras unidades industriais de fertilizantes no Brasil se instalaram nas proximidades de 
portos marítimos, como Cubatão (SP) e Rio Grande (RS) (BNDES, 2009, p. 205). Diversas indústrias 
de fertilizantes se encontram hoje instaladas no Distrito Industrial de Rio Grande (DIRG), no Rio 
Grande do Sul. 
18

Apesar de consagrada no DA essa expressão é considerada um pleonasmo, pois meio e ambiente 
significam o mesmo (MACHADO, 2003, p. 137 apud SOLER, 2011, p. 28). 
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Este volume de diagnósticos não se traduziu numa práxis capaz de enfrentar a 

degradação e a injustiça ambiental, impossibilitando um efetivo respeito à natureza, 

conforme problematizado por Ost (1995). Ao contrário, o que é facilmente 

constatado é o agravamento do quadro, por diversos estudos mais recentes, como 

os do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)19, do qual participam 

pesquisadores de 195 Estados-membros da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

 

Dizer que um crescimento infinito é incompatível com um mundo finito e que 
tanto nossas produções como nossos consumos não podem ultrapassar as 
capacidades de regeneração da biosfera são evidências facilmente 
compartilháveis. (LATOUCHE, 2009, p. XIV). 

 

Entretanto, enfrentar de fato o modelo hegemônico, indo além de mitigações e 

compensações, não é um ato “facilmente compartilhável”, principalmente por causa 

das estratégias de dominação simbólica construídas pelas elites dominantes, em 

conluio com o Estado, as quais propalam que o crescimento/desenvolvimento é 

desejável por todos como único modo de se atingir a qualidade de vida naturalizada 

como ideal.  

 

A partir de um ideal supostamente comum a todos – tendo em vista que 
todos os seres humanos dependem da natureza para sobreviver –, o que se 
observa é uma disputa dos discursos em torno de suas respectivas 
capacidades potenciais de operar tal universalização (Acselrad, 2004b) e 
um consequente benefício de uma elite, fortalecida do ponto de vista 
político, econômico e ideológico, capaz de impor as suas demandas 
próprias e particulares na aparente forma de benefício universal. (HACON; 
LOUREIRO, 2014, p. 62) 

 

Assim é que a PE se altera de grupo social para grupo social, de país para 

país e de continente para continente, uma vez que somente “20% da população 

desfruta de mais de 70% do total dos benefícios resultantes da exploração da 

natureza” (SOLER, 2011, p. 65). Definitivamente não é democrático o acesso ao 

sustento que a natureza proporciona e nem tão pouco são distribuídos de forma 

igualitária os impactos ambientais e sociais daí decorrentes, afirmativa condensada 

no conceito de injustiça ambiental. 

                                                 
19

O IPCC foi criado em 1988, através do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) e a Organização Meteorológica Mundial (OMM), para divulgar cientificamente uma visão 
“clara sobre a mudança do clima e seus potenciais impactos ambientais e socioeconômicos”. 
Disponível em: http://www.onu.org.br/mudancas-climaticas-aumentam-riscos-globais-de-fome-
inundacoes-e-conflitos-alerta-ipcc/. Acesso ao sítio eletrônico do IPCC em: http://www.ipcc.ch/. 
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O número de refugiados ambientais, comunidades, povos ou nações forçados 

à migração em razão da destruição dos ecossistemas de que dependem e/ou dos 

territórios onde vivem, aumenta significativamente. O prognóstico é de que chegue a 

200 milhões em todo o planeta até 2050 (LE MONDE DIPLOMATIQUE, 2008, p. 44). 

Nesta esteira, o Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais (WRM) 

recentemente lançou o panfleto “10 Alertas sobre REDD para comunidades” o qual 

analisa criticamente, conclamando resistência, a imposição mundo afora de projetos 

REDD20, amplamente exaltados na Rio+2021 como uma das ações de enfrentamento 

dos efeitos negativos das mudanças climáticas, através da armazenagem de 

carbono pela redução do desmatamento. Porém, em sua maioria, são concebidos e 

implementados verticalmente, sem a necessária participação dos povos e 

comunidades que, de modo tradicional, sobrevivem destas florestas. De acordo com 

a publicação “cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, como mulheres e 

homens indígenas, extrativistas, camponeses e outras populações tradicionais” 

dependem das florestas para a reprodução da sua vida e através de projetos REED, 

podem ter o uso e/ou acesso às mesmas, restrito ou negado (WRM, 2012, p. 03) e, 

assim, aumentar o número de refugiados ambientais pelo planeta. 

Importantes estudos acadêmicos, com destaque aos promovidos pela FASE – 

Solidariedade e Educação e ETTERN – Laboratório Estado, Trabalho, Território e 

Natureza do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ)22, demonstram que as 

comunidades diretamente atingidas por obras e/ou atividades potencialmente 

                                                 
20

 Esta é a sigla em inglês utilizada em todo o mundo para identificar projetos de Redução de 
Emissões por Desmatamento e Degradação de Florestas. 
21

 Conferência promovida pela ONU, realizada no ano de 2012, no Rio de Janeiro, a qual teve como 
mote principal o DS através da Economia Verde. Paradoxalmente em seu documento final, “O futuro 
que queremos”, afirmou “(...) que las políticas de economía verde e nel contexto del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza deberán: (...) Mejorar el bien estar de los pueblos indígenas 
y sus comunidades, otras comunidades locales y tradicionales y las minorías étnicas, reconociendo y 
apoyando su identidad, cultura e intereses, y evitar poner em peligro su patrimonio cultural, sus 
prácticas y sus conocimientos tradicionales, preservando y respetando los enfoques no orientados al 
mercado que contribuyan a la erradicación de la pobreza (...)” (O FUTURO QUE QUEREMOS, 2012, 
p. 11). 
22

 Os casos estudados no documento citado referem-se às seguintes obras e/ou atividades: Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte no Pará; Carcinicultura em Caravelas, na Bahia; Eucalipto e Celulose no 
Espírito Santo e Bahia; Usina Hidrelétrica Irapé e Murta em Minas Gerais; Complexo do Rio Madeira, 
em Roraima. Nesta mesma perspectiva o livro “Eucaliptais. Qual o Rio Grande de Sul desejamos?”, 
organizado por Althen Teixeira Filho (2008) reflete sobre o projeto de expansão da silvicultura no 
Pampa e os estudos referidos por Prochnow (2005) denunciam o licenciamento da Usina Hidrelétrica 
de Barra Grande na divisa dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que nos estudos 
ambientais ocultou a existência da floresta nativa e suas populações tradicionais. 
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poluidoras permanecem injustiçadas no processo de licenciamento ambiental em 

nome da falácia do progresso (FASE/ETTERN, 2011, p. 13). 

 

Considera-se que não é justo que os altos lucros das grandes empresas se 
façam às custas da miséria da maioria, pois o desenvolvimento com justiça 
ambiental requer uma combinação de atividades no espaço de modo a que 
a prosperidade de uns não provenha da expropriação dos demais. Mais do 
que isto, os propósitos da justiça ambiental não podem admitir que a 
prosperidade dos ricos se dê através da expropriação dos que já são 
pobres. Pois este tem sido o mecanismo pelo qual o Brasil tem ganho os 
recordes em desigualdade social no mundo: concentra-se a renda e 
concentram-se também os espaços e recursos ambientais nas mãos dos 
poderosos. (FASE/ETTERN, 2011, p. 13). 

 

Em Rio Grande, a Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, 

Sociais, Culturais e Ambientais (PLATAFORMA DHESCA, 2012)23 realizou a 

“Missão sobre Megaprojetos de Desenvolvimento na cidade do Rio Grande – RS”, 

flagrando uma série de violações aos direitos humanos de comunidades pesqueiras 

afetadas pela expansão portuária no próprio município e no seu vizinho, São José 

do Norte. Igualmente, o Observatório dos Conflitos Urbanos e Socioambientais do 

Extremo Sul do Brasil vem mapeando uma série de conflitos, notadamente no 

município de Rio Grande, envolvendo a luta de trabalhadores, pesca, mobilidade 

urbana, moradia/habitação popular (SANTOS; MACHADO, 2013, p. 190), muitos 

deles associados também à expansão portuária e à duplicação da BR-116/392, no 

trecho objeto desta investigação. Neste último caso cito o trabalho de Rodrigues et 

al. (2013) denominado “A escola pública partida ao meio: o descaso dos órgãos 

públicos com a Escola Alfredo Ferreira Rodrigues” que trata sobre impactos da 

referida duplicação em uma escola pública estadual que foi em parte desapropriada 

para a construção da pista de rolamento e que até hoje não teve seu novo prédio 

erguido. 

Estes estudos são exemplos de tantos outros, como os produzidos pelo 

Laboratório de Investigações em Educação, Ambiente e Sociedade (LIEAS) também 

da UFRJ, os quais tem produzido significativa base teórica e empírica sobre gestão 

pública do ambiente e EA (LOUREIRO, 2012a), desde a perspectiva de servidores 

do órgão ambiental licenciador, destacadamente.  

                                                 
23

 “A Dhesca Brasil é uma rede nacional de direitos humanos composta por 34 organizações e 
movimentos da sociedade civil, que desenvolve ações de promoção, defesa e reparação dos direitos 
humanos. Uma das principais atividades que a Dhesca Brasil desenvolve são as Relatorias de 
Direitos Humanos”. Disponível em: 
<http://www.dhescbrasil.org.br/attachments/831_cidade_missao_rio_grande_2012.pdf>. 
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A naturalização, mediante a dominação simbólica, das desigualdades no 

acesso aos bens produzidos e aos impactos negativos deste modo de produção, 

produz e é produzida pelos grupos societários dominantes na sociedade capitalista, 

e se traduz e se legitima no/pelo aparato burocrático em diversas instituições, como, 

por exemplo, o Estado. O Estado é “produto e reprodutor social” (LOUREIRO, 

2009b), desempenhando o papel de possibilitar a dominação privada da natureza, 

mediante, por exemplo, o processo de licenciamento ambiental. Entretanto ele pode 

não ser monolítico neste processo (SERRÃO, 2012, p. 172), questão a ser abordada 

adiante. 

 

1.1 Crise do capitalismo, luta ecológica e ciclo de conferências da ONU. Onde 

isto tudo desemboca? 

 

Após a segunda guerra mundial, com a constatação posicionada de que o 

capitalismo e o socialismo real haviam fracassado, representada notadamente pelo 

pensamento de Robert Dahl, fez-se imperioso a constituição de uma nova ordem 

mundial através do “liberalismo embutido” o qual perdurou até o advento neoliberal 

(HARVEY, 2013, p. 20). Para Sachs (2002, p. 47) desenvolvimento e direitos 

humanos foram na metade do século passado “duas idéias-força destinadas 

exorcizar as lembranças da Grande Depressão e dos horrores da Segunda Guerra 

Mundial” (SACHS, 2002, p. 47). 

 
O único caminho que restara era chegar a uma correta combinação de 
Estado, mercado e instituições democráticas para garantir a paz, a inclusão, 
o bem-estar e a estabilidade” (HARVEY, 2013, p. 20). 

 

A via social-democrata ou uma forma democrática liberal de Estado (adotada 

pelos Estados Unidos), baseadas no keynesianismo24, foram alternativas recorrentes 

encontradas por muitos países para “assegurar a paz e a tranquilidade domésticas e 

firmar alguma espécie de acordo de classe entre capitalistas e trabalhadores” 

(HARVEY, 2013, p. 19).  

 
O que todas essas várias formas de Estado tinham em comum era a 
aceitação de que o Estado deveria concentrar-se no pleno emprego, no 

                                                 
24

 Basicamente é uma teoria econômica que propõe a intervenção estatal na vida econômica a fim de 
obter o pleno emprego, garantindo certos direitos sociais através da distribuição de parte da riqueza 
(HARVEY, 2013). 
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crescimento econômico e no bem-estar de seus cidadãos, e de que o poder 
do Estado deveria ser livremente distribuído ao lado dos processos de 
mercado – ou, se necessário, intervindo ou mesmo substituindo tais 
processos – para alcançar esses fins, e políticas fiscais e monetárias em 
geral caracterizadas como “keynesianas” foram implantadas extensamente 
para suavizar os ciclos de negócio e assegurar um nível de emprego 
(HARVEY, 2013, p. 20). 

 

Este enlace entre desenvolvimento e direitos humanos, baseou os 

“fundamentos para o sistema das Nações Unidas”, derivando na criação da ONU, do 

Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial, por exemplo, sendo notável 

a influência que exerceram e exercem na política econômica, na definição do papel 

do Estado, na educação (através da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO), e na formação do arcabouço jurídico 

internacional, bem como na constituição de uma base simbólica correlata.  

Estes organismos multilaterais acabaram por estimular a corrida ao 

crescimento econômico e propagar ideais universais de liberdade individual e de 

dignidade humana, na perspectiva liberal (e posteriormente neoliberal), tornando-os 

“os valores centrais da civilização” (HARVEY, 2013, p. 15). 

 

O grande desafio [do projeto de desenvolvimento] era reconstruir as 
sociedades afetadas pela guerra ao mesmo tempo estabelecer uma ordem 
internacional hegemônica num contexto de grandes disparidades entre as 
nações centrais, urbanizadas e industrializadas e os países periféricos 
predominantemente rurais e com baixa industrialização [...]. Dessa forma, 
desenvolvimento foi então identificado com o crescimento econômico, 
tecnológico, urbano e a internalização da lógica da acumulação e da 
produção capitalista em todas as esferas da vida social. (SCOTTO; 
CARVALHO; GUIMARÃES, 2007, p.15). 

 
O Desenvolvimento25 era um processo inexorável, linear, evolutivo e condição 

sem a qual não era possível superar as mazelas do “atraso”. Este ideário resume o 

processo civilizatório que: 

 

[...] tanto pela via liberal e capitalista, como pela via social-democrata e 
socialista, a Europa Ocidental acreditou poder universalizar-se. 
Desenvolvimento é o nome-síntese da idéia de dominação da natureza. 
(GONÇALVES, 2006, p. 62). 

 

Assentou-se no modelo neo-colonialista de igualdade pela anulação da 

diferença. Deste modo, ser desenvolvido é se equiparar aos padrões colonialistas 

                                                 
25

 Esta abordagem não descuida da polissemia do conceito de desenvolvimento e tampouco da 
diferença entre crescimento e desenvolvimento (SILVA, 2009, p. 34) embora não se detenha no tema. 
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impostos pela Europa Ocidental e pelos Estados Unidos da América (EUA). Na 

prática, a liberdade e a dignidade humanas eram (e ainda são) a das classes 

dominantes e para elas garantidas. 

De fato o “liberalismo embutido produziu elevadas taxas de crescimento 

econômico nos países capitalistas avançados durante os anos 1950 e 1960” 

(HARVEY, 2013, p. 22). E também no Brasil, mediante a aliança entre a burguesia 

nacional e internacional, o qual lançou o país numa dependência de difícil reversão 

até hoje, impondo-se inúmeros ajustes estruturais para que neste jogo continuemos, 

ao menos, no banco de reservas. 

 

A FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo foi a grande 
articuladora dessa aliança desde a década de 50. Acusando a esquerda de 
“nacionalismo demagógico-populista”, a FIESP vai rotular de “verdadeiro 
nacionalismo” [produzido por JK] aquele que propõe o desenvolvimento da 
nação abrindo, assim, as portas do país à penetração do capital estrangeiro 
para que venha a contribuir para seu desenvolvimento. [...] A burguesia 
conseguiu atrair não só os investimentos estrangeiros como também o 
apoio da tecnoburocracia civil e, sobretudo, militar. [...] Será justamente sob 
a égide do capital internacional que o Brasil alcançará o maior 
desenvolvimento industrial de sua História. (GONÇALVES, 2004, p. 14). 

 

Conforme demonstra Siqueira (2013, p. 35) ao analisar a influência do 

desenvolvimentismo nas políticas educacionais, naquele momento, para além da 

aliança entre as burguesias nacional e internacional, estabeleceu-se no Brasil uma 

aliança entre burguesia e proletariado, a fim de promover a aceleração do 

crescimento, evidentemente que por motivos distintos. Para os primeiros, 

estritamente econômicos e políticos, e para os segundos, iminentemente sociais 

para diminuição das desigualdades. 

 

Alguns grupos percebiam esse [subdesenvolvimento] como uma ausência 
de capitalismo, não como uma posição inerente ao processo capitalista 
internacional, ou como um produto do próprio sistema. Essas falhas 
atingiram até mesmo grupos de esquerda, que incluíam a industrialização e 
a finalidade desenvolvimentista entre seus principais objetivos para o 
alcance do desenvolvimento do país. (SIQUEIRA, 2013, p. 35) 

 

Desenvolvimento este com intrínseca desigualdade social e degradação 

ambiental e extrema dependência às economias externas imperialistas (SIQUEIRA, 

2013, p. 38). Desenvolvimento de uma sociedade “fundada no consumo 

ilusoriamente ilimitado (consumismo) como meio de vida” (SOLER, 2011, p.69).  
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Nossa economia altamente produtiva, exige que façamos do consumo um 
meio de vida [...]. Precisamos que nossos objetos se consumam, se 
queimem e sejam substituídos e jogados fora numa taxa continuamente 
crescente. (LEBOW, 1950 APUD LATOUCHE, 2009, p. 21). 

 

Neste cenário que o projeto da duplicação da BR-116/392 Pelotas – Rio 

Grande foi apresentado pela primeira vez. Em plena ditadura militar, ancorada na 

aceleração do crescimento e bancada especialmente pela aliança entre a elite 

econômica brasileira e estadunidense, em 197426 foi dado início ao projeto, entregue 

posteriormente em 1976 ao extinto Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem (DNER) (DNIT, 2004a, P. 12).  

Entretanto, somente ao final da década passada teve início sua execução, 

agora através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Lula e 

do Governo Dilma.  

 

Vale lembrar que o PAC é composto por cinco blocos: medidas de 
infraestrutura, mediadas para o estímulo do crédito e dos financiamentos, 
desoneração tributária, medidas fiscais de longo prazo e a assim chamada 
melhoria do marco regulatório na área ambiental” (FASE; ETTERN, 
2011, p. 20) (grifos nossos) 

 

No Século XXI o mito do desenvolvimento revive pautado no Neoliberalismo e 

no DS, evidentemente com diferenças substanciais e de método conforme o espaço 

geográfico no qual se manifesta (HARVEY, 2006). Oportuno anunciar que a história 

da duplicação da referida rodovia entrelaça-se com este cenário exposto e com a 

movimentação de mercadorias através do Porto de Rio Grande. 

 

O Porto do Rio Grande foi considerado como um ponto estratégico pelo 
governo federal desde a década de setenta. Em virtude disso, o porto, 
recebeu fortes investimentos em dois momentos distintos, caracterizados 
como ciclos de crescimento exógeno. O primeiro ciclo, na década de 
setenta, teve a implantação do complexo Industrial-Portuário Superporto e 
Distrito Industrial, na tentativa da criação de um corredor de exportação 
para competir com os Países de influência do Rio da Prata. E o segundo 
ciclo, a partir do ano 2005, ainda incipiente no município, com a implantação 
do Polo Naval e offshore, na tentativa de descentralização da indústria naval 
brasileira. (OLIVEIRA, 2013, p. 81) 

 

                                                 
26

Nesse momento o mundo vivia a chamada crise do petróleo e, também nesse período, se iniciava a 
execução do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), de 1975 a 1979, que em seu preâmbulo 
afirmava: “O Brasil se empenhará, até o fim da década, em manter o impulso que a Revolução está 
procurando gerar para cobrir a área de fronteira entre subdesenvolvimento e desenvolvimento” (II 
PND, 1974). Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/II_Plano_Nacional_de_Desenvolvimento>. 
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Nota-se que no segundo ciclo (2005) de fortes investimentos apontado acima, 

é que foi concedida pelo órgão licenciador federal, o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em janeiro de 2006, a primeira 

do ciclo de licenças previstas no procedimento de licenciamento ambiental brasileiro, 

a Licença Prévia nº 224/0527, conforme se detalhará oportunamente. 

 

[...] cidades portuárias, como Rio Grande, ganham relevância em tal 
cenário. [...]. Em 2007, o porto de Rio Grande obteve um crescimento de 
18,6%, principalmente por força dos produtos exportados. Ou seja, envio de 
natureza transformada para outros portos (ambientes) do planeta. A 
globalização passa por aqui. Mas também deixa seus efeitos, como a 
alteração de ambientes não-urbanos e urbanos e suas respectivas 
conseqüências na vida social e no fazer político/administrativo da cidade, na 
qual o Direito fornece base formal. (SOLER et al., 2007, p.56) 

 

Entretanto, em nível mundial, o final dos anos 60 do século passado foram 

cruciais no início da derrocada do liberalismo, pois mediante as altas taxas de 

desemprego e de inflação, o modelo, denunciado na sequência inclusive por Celso 

Furtado (1974), através da sua obra “O mito do desenvolvimento econômico”, 

deixara de funcionar em sua plenitude idealizada, já que não haveria como se 

“generalizarem os padrões de consumo dos ricos em escala planetária, em virtude 

da exclusão que o processo de desenvolvimento, tal como se tem verificado, tende a 

promover” (CAVALCANTI, 2003) e aos inexoráveis limites do planeta. 

Cavalcanti (2003) ressalta a genialidade de Furtado em atribuir um status 

mitológico ao desenvolvimento em meio a índices consideráveis de crescimento 

econômico no Brasil, sem que estes tenham representado justiça social. 

 

Destaca-se que entre os anos de 1970 e 1980, o município do Rio Grande 
foi o que apresentou a mais alta taxa de crescimento industrial do Estado, 
tendo a sua participação no valor da produção industrial gaúcha quase 
dobrada neste período, passando de 3,42% para 6,63% (Domingues, 1995). 
(OLIVEIRA ET AL, 2013, p. 81) 

 

Apesar da associação positiva realizada comumente entre desenvolvimento e 

capitalismo (SILVA, 2009, p. 29-30), seu ideário não se concretizou. As promessas 

não se cumpriram, pois a modernização tecnológica e o crescimento econômico 

aumentaram as degradações à natureza, as desigualdades econômicas e sociais 

                                                 
27

 Oportuno registrar que embora no documento da referida Licença Prévia (LP) apareça LP nº 
224/05, a mesma foi expedida em 20 de janeiro de 2006.  
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entre os Estados-Nações e internamente aos mesmos, assim como a dependência 

dos “países atrasados” em relação às “grandes potências” (DIAS, 2008, p. 55). 

Assim, na década de 1970 o capitalismo mundial entra em crise e as elites 

dominantes perdem dinheiro e poder político. “A primeira crise em escala global do 

capitalismo no mundo pós-Segunda Guerra começou na primavera de 1973 [...]. 

Originou-se em um crash do mercado imobiliário global” (HARVEY, 2011, p. 14). 

Depreende-se que nesta derrocada, ruiu também a expectativa de 

perfectibilização da obra de duplicação da BR-116/392, devido à crise do capital e a 

estagnação da economia mundial. 

 

O período compreendido entre o primeiro ciclo [de investimentos no Porto 
de Rio Grande] e o segundo foi caracterizado como uma fase de 
estagnação, onde não houve crescimento na movimentação de cargas 
transportadas via porto. Este momento de estagnação foi agravado pela 
queda do crescimento econômico brasileiro na década de oitenta, a 
chamada década perdida, além da quebra do setor industrial e pesqueiro no 
município. (OLIVEIRA ET AL, 2013, p. 81). 

 

Neste cenário, a crítica ao liberalismo como modelo econômico dominante de 

desenvolvimento capitalista (HARVEY, 2011, p.16) teve duas fontes consideradas 

importantes para esta análise: os movimentos sociais e as grandes conferências 

ocorridas no âmbito da ONU. Isto porque suas concepções impregnaram, em maior 

ou menor medida, e por distintas razões, o DA e a EA correntes até os dias de hoje. 

No entanto, oportuno registrar que como a crise do capital impunha uma série 

ameaça política às elites econômicas (HARVEY, 2013, p. 24), foram elas que 

iniciaram a construção de uma alternativa ao “liberalismo embutido”, “embutindo” 

[quase] todos nesta empreitada, por meio de estratégias de dominação simbólica, 

notadamente pela via do neoliberalismo e do DS. 

Em 1960, motivados pelos debates atinentes às condições degradantes da 

sociedade e do planeta impingidas pelo desenvolvimentismo e, antes mesmo da 

ONU chamar as nações para em 1972, em Estocolmo, na Suécia, discutir meio 

ambiente e desenvolvimento, mediante a realização da I Conferência da 

Organização das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, que tratarei adiante, os 

movimentos “dos cidadãos por melhor qualidade; contra os riscos efetivos 

decorrentes da utilização de determinados produtos e práticas” (ANTUNES, 2000, 

p.34) vinculadas diretamente ao modelo econômico dominante, já se aglutinavam no 
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que seria chamado, primeiramente28, de movimento ecológico. Foi também na 

década de 1960, em Londres, que pela primeira vez foi empregada a expressão 

Educação Ambiental (LOUREIRO, 2009, p.69). 

Assim, tal década foi marcada pelo desabrochar da luta ecológica 

(GONÇALVES, 2004, p. 10) que brotava29 praticamente restrita aos movimentos 

sociais contestadores do paradigma dominante urbano-industrial. Tal movimento 

tinha como uma das bandeiras a imposição de limites ao crescimento econômico a 

serem fixados pelos limites do planeta e: 

 

[...] enquanto movimento histórico, na década de sessenta, decorreu dos 
primeiros movimentos pacifistas, antinucleares, hippie e da contracultura, 
como resposta ao establishment político norte-americano, autoritário e 
belicista, e a um estilo de vida pautado no consumo de supérfluos 
(LOUREIRO, 2006, p.25). 

 

Nesse momento também aparecem às condições sociais e as bases políticas 

para contraposição a um Direito [privatista] que não impunha limites e controle à 

degradação ambiental. 

 

[...] podemos fixar no início dos anos setenta o verdadeiro nascimento do 
direito (administrativo) do ambiente: a partir de então o poder público 
entendia gerir a natureza, com vista a assegurar uma protecção que a 
propriedade e o mercado se tinham revelado incapazes de assegurar por si 
próprios. (OST, 1995, p. 119). 

 

No Brasil, tal movimento político de caráter contra hegemônico se deu de 

forma mais clara nos anos 70 do século passado30, com a contribuição importante 

                                                 
28

 Primeiramente, porque, com o passar dos anos e a agregação de outros setores no debate da 
crise, o movimento passou a ter outras denominações como ambiental e/ou socioambiental, 
caracterizados “como complexos e multifacetados (não multissetorial), pois há uma pluralidade de 
concepções e, comumente, divergências dentro de cada um deles”. (DIAS, 2008, p.45). Não 
obstante, “Importa esclarecer que ecologismo e ambientalismo são categorias diferentes de 
movimentos. O primeiro não compreende ser possível a vida numa Terra com seus metabolismos em 
equilíbrio, sem uma radical mudança na organização social e na matriz econômica, com o 
consequente afastamento do antropocentrismo. Já o segundo, não entende ser necessária uma 
transformação profunda na relação sociedade Natureza para que se alcance a sustentabilidade, ou 
melhor, o Desenvolvimento Sustentável (DS) e, por isso mesmo, não lutam por ela e, portanto, 
convivem, não raras vezes, confortavelmente e até de forma vantajosa com o antropocentrismo” 
(DOBSON, 1997, p. 22 apud SOLER, 2011, p. 33). 
29

 Cabe a ressalva de autores que identificam as raízes do ecologismo no século XIX (DOBSON, 
1997, p. 56). 
30

 A Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN), importante ONG dedicada à 
luta ecológica no Brasil, foi fundada em 1971 mediante a aglutinação de “ecologistas a partir da luta 
contra a Borregaarde, empresa multinacional que poluía as águas do Rio Guaíba, na Grande Porto 
Alegre” (GONÇALVES, 2004, p. 16). Informações adicionais no sítio eletrônico da AGAPAN, 
disponível em: <http://agapan.blogspot.com.br/>. 
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dos exilados políticos que retornavam ao Brasil ao final daquela década e que 

experimentaram o emergente movimento ecológico na Europa (GONÇALVES, 2004, 

p. 16). 

Cabe registrar que anteriormente a Estocolmo, encontramos referências 

pontuais à proteção ambiental com clara visão conservacionista, portanto 

antropocêntrica31 e economicista, no conjunto dos acordos internacionais, mas ainda 

de forma incipiente para classificar-se como um ramo do Direito32.  

É o caso encontrado na Convenção de Paris, de 1902, a qual protegia os 

animais úteis e permitia o combate e até a destruição de espécies consideradas 

prejudiciais à agricultura (OST, 1995, p.112). E na fase seguinte, a proteção de 

espaços específicos, monumentos naturais, ou seja, fragmentos dos ambientes, 

destacando a criação de “reservas naturais”33. Ações estas pautadas no 

gerencialismo tecnicista da natureza, ou seja, na noção de gestão racional dos 

“recursos naturais”34 . 

Partindo da premissa de que a “poluição e outros fatores que afetam o meio 

ambiente, favorável ou desfavoravelmente não reconhecem fronteiras” (ANTUNES, 

2000, p.187), foi pós 1970 que a questão ambiental passou a ter um caráter atento 

ao conjunto dos ecossistemas, com uma preocupação global. E global também era a 

preocupação das elites em restabelecer o capital35 perdido na crise vivida nesta 

década. 

                                                 
31

O antropocentrismo “configura aquela atitude mediante a qual somente se vê sentido nas coisas à 
medida que elas se ordenam ao ser humano e satisfazem seus desejos” (BOFF, 2005, p.31; 1995, 
p.112). 
32

 No Brasil, a lei 5197/67, que dispunha sobre a proteção à fauna, denotava um conteúdo 
conservacionista da EA determinando que no prazo de dois anos a partir da sua promulgação, 
nenhuma autoridade poderia permitir a adoção de livros escolares de leitura sem textos sobre a 
proteção da fauna. 
33

 A declaração de espaços territoriais especialmente protegidos, as denominadas Unidades de 
Conservação (UCs) pelo DA brasileiro, é questionável por vários autores e por questões 
absolutamente distintas. Algumas críticas derivam do reconhecimento de que os impactos ambientais 
se espalham de uma forma de difícil controle pela ciência e podem ter origem em territórios distantes 
dessas UCs. “De que servirá classificar uma zona húmida como reserva natural, se as poluições 
externas continuam a alterar o equilíbrio desse meio?” (OST, 1995, p.113). Outras críticas se fundam 
no fato de expulsarem as populações tradicionais do seu interior, não reconhecendo o direito aos 
seus modos de vida e subsistência e de reprodução do próprio espaço territorial a preservar ou 
conservar (DIAS, 2008, p.42). 
34

 A presente tese empregará a expressão recurso natural, ainda que de cunho essencialmente 
econômico, uma vez que tal expressão está consagrada no DA. Contudo, compartilha-se o 
entendimento de, numa perspectiva não economicista e não antropocêntrica, se valer da expressão 
elementos naturais (MARTINS, SOLER, SOARES, 2001, p.179) ao invés desta. 
35

 Poderíamos dizer que isso ocorreu em dois sentidos: de um lado a questão ambiental relacionada 
a uma possível crise de acumulação decorrente da super exploração da natureza; e de outro, a crise 
da democracia, ou melhor dito, da ameaça ao domínio e aos lucros capitalistas decorrente da 
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Assim, o capital aproveitou esta oportunidade para reificar-se e ao mesmo 

tempo responder, ao menos no plano simbólico, às acusações de não internalizar os 

custos ambientais e sociais às suas práticas, forjando um novo caminho através do 

DS.  

 

1.2 Os limites do Desenvolvimento Sustentável como estratégia de 

contraponto ao Desenvolvimentismo 

 

Já no âmbito das grandes conferências promovidas pela ONU, paralelas ao 

surgimento do movimento ecológico, um documento que influenciou a visão finita da 

natureza foi o estudo intitulado Os Limites do Crescimento (1972), elaborado pelo 

Clube de Roma e pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT).  

O Relatório Meadows, outra denominação pela qual ficou conhecido tal 

trabalho, destacou a importância de se “frear o crescimento diante da eminência do 

colapso ecológico” (LEFF, 2001, p. 22) e “constitui o primeiro grande alerta acerca 

do estado do Planeta e dos terríveis prognósticos para o futuro, atraindo a atenção 

da comunidade internacional” (MILARÉ, 2011, p. 1507). Tal documento expôs que a 

“crise ecológica ameaça impor limites a característica humana mais marcante do 

atual modelo societário: a economia” (SOLER, 2011, p. 60). Abordou o futuro do 

Planeta “no que tange a dinâmica da expansão humana e o impacto da produção 

sobre a vida” (DIAS, 2008, p. 55).  

 

Estamos convencidos de que a compreensão das restrições quantitativas 
do meio ambiente mundial e das consequências trágicas de uma 
ultrapassagem dos limites é essencial para a iniciação de novas maneiras 
de pensar, as quais levarão a uma rescisão fundamental do comportamento 
humano e, por associação, de toda a estrutura da sociedade 
contemporânea. (MEADOWS, MEADOWS, RANDERS, BEGRENS, 1978, 
p.186) 

 

                                                                                                                                                         
conquistas na Europa pela socialdemocracia, derivando em gastos com as populações em seu bem 
estar, às mobilizações de 1968, a derrota dos EUA no Vietnã. A primeira levou a questão ambiental 
ao centro das preocupações, como já descrito anteriormente; a segunda, à ofensiva neoliberal que se 
tornará hegemônica nos anos 1990. Neste caso, primeiro com Thatcher no final dos anos 1970, 
inicialmente como ministra da Educação do Reino Unido e, nos anos oitenta, como Primeira Ministra. 
Em segundo, ao mesmo tempo, a ascensão dos “Falcões” nos EUA, e de um ator a presidente. 
Ambos os processos, diz Harvey (2013), restaurarão o domínio de pequenas elites, agora articulado 
com instituições financeiras e os organismos internacionais como gestores mundiais do capitalismo e 
levará a destruição das organizações e forças populares em diversas partes do mundo. 
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“Os Limites do Crescimento” pretendeu provar que o progresso científico e 

tecnológico proporcionava um embate entre o conforto humano imediato [da classe 

dominante] e a preservação da vida, levando a uma explosão demográfica36. Em 

que pese alguns cientistas e grupos de cientistas já se debruçassem sobre a 

degradação natureza anteriormente a sua publicação, este relatório “[...] deflagrou a 

crise ambiental nos meios científicos e empresariais” (SCOTTO et al., 2007, p. 23). 

Assim, uma das discussões centrais da I Conferência da Organização das 

Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, a Conferência de Estocolmo, foi os 

limites do crescimento econômico impostos pela finitude da natureza37, influenciando 

na sequência38 a formação do ideal do DS. 

A delegação brasileira defendeu firmemente na Conferência de Estocolmo o 

desenvolvimento a qualquer preço, reforçando que a maior poluição possível é a 

miséria. 

Ela deu origem39 a Declaração de Estocolmo e estabeleceu um Plano de 

Ação Mundial (ONU, 1972; DIAS, 2008) visando orientar a sociedade para a 

preservação e melhoria do ambiente humano (capitalista e elitista). A relação entre 

indivíduos, sociedade e natureza privilegiada nos 26 capítulos40 da Declaração é a 

antropocêntrica e desenvolvimentista, assim como está inclusa a noção de 

gerenciamento racional da natureza para as presentes e futuras gerações (humanas 

dominantes), tendo o Estado papel de destaque nesta garantia.  

Importante notar que o nono princípio da Declaração estabelece uma base 

normativa e simbólica para lançar os países subdesenvolvidos em um histórico 

quadro de dependência, que ao fim e ao cabo, levam aos constantes ajustes 

estruturais. Já o décimo quinto princípio abre as portas dos estados-nações para as 

                                                 
36

 Em Gonçalves (1985) e Furtado (1974) encontra-se crítica fundamentada a este relatório, 
principalmente na aposta Malthuseana para reversão da crise, embora Furtado destaque a 
importância do relatório para assolar o mito do desenvolvimento “seguramente um dos pilares da 
doutrina que serve de cobertura à dominação dos povos dos países periféricos dentro da nova 
estrutura do sistema capitalista”. 
37

 Já no Encontro de Founex (1971), promovido pela ONU, além dos preparatórios para Estocolmo, a 
pauta orbitou em torno da discussão da dependência entre desenvolvimento e natureza (DIAS, 2008). 
38

 Surgiu em Estocolmo o gérmen do Ecodesenvolvimento, o qual foi apresentado em 1973 como 
uma abordagem baseada na “harmonização” de objetivos sociais, ambientais e econômicos. Para 
Scotto et al. (2007, p.24) foi precursor do DS. 
39

 Igualmente foram resultados das articulações em torno dessa Conferência a criação do PNUMA, 
com sede em Nairóbi, no Quênia e o Dia Mundial do Meio Ambiente, eleito como 05 de junho de cada 
ano. 
40

 Princípio 2 - Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e 
especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser preservados em 
benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento 
(ONU, 1972). 
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organizações internacionais [leia-se UNESCO, Banco Mundial, FMI, BIRD, dentre 

outros] realizarem “um trabalho coordenado, eficaz e dinâmico na conservação e no 

melhoramento do meio ambiente” (ONU, 1972). 

Sachs (2002, p. 53) crê que a conferência adotou “o paradigma do caminho 

do meio” entre o desenvolvimento sem limites e o catastrofismo ecologista. Tal 

declaração baseou-se na concepção de gestão racional41 dos “recursos naturais” 

que principalmente através da técnica e da ciência instrumentais e utilitaristas 

procuraria “contornar” os limites da natureza (DIAS, 2008, p. 55). 

No âmbito das estratégias de disseminação destas novas sociabilidades do 

capital (SIQUEIRA, 2013, p.56), ou seja, dos mecanismos de naturalização e 

enraizamento dos métodos que a reorganização do capital internacional 

necessitava, o campo da EA foi priorizado pela ONU. A partir da Recomendação nº 

96 da Conferência de Estocolmo, a ONU, através da UNESCO, em 1975, promoveu 

o Encontro Internacional em Educação Ambiental em Belgrado (Iugoslávia), dando 

origem ao Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA). Dentro da 

referida estratégia, nesta ocasião a UNESCO empreendeu uma pesquisa para 

“conhecer as necessidades e prioridades internacionais em EA, com a participação 

de 80% dos países membros da ONU” (DIAS, 2003, p.38). Pode-se depreender que 

um diagnóstico desta amplitude colabora para a definição das políticas de 

legitimação que se pretendia implementar. 

Em 1977, ocorre em Tbilisi a I Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental, também organizada pela UNESCO em colaboração com o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Nesta conferência 

fundamenta-se o caráter conservador da EA através de exigências comportamentais 

e conservacionistas, presente até hoje em grande escala, apesar de o Brasil 

despertar no cenário nacional, a partir da década de 1990 (LOUREIRO, 2012b, p. 

81), como o precursor de uma EA com conteúdo crítico e transformador do status 

quo de degradação e desigualdade, constituindo assim dois grandes blocos da EA, 

um conservador e outro crítico (LOUREIRO, 2004, p. 02; GUIMARÃES, 2004, p. 26), 

apesar de não haver homogeneidade internamente aos blocos. 

                                                 
41

 Oportuno mencionar, com inspiração em Layrargues, que o termo “gestão racional dos recursos 
naturais” não guarda relação com a “gestão de conflitos socioambientais”. O primeiro está conectado 
com o ideário do Conservacionismo, no sentido de gerenciamento dos “recursos naturais” com larga 
dependência da técnica. “O segundo dialoga majoritariamente com o universo da política e integra os 
sujeitos sociais implicados na equação a enfrentar” (LAYRARGUES, 2006, p. 82). 
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Neste sentido, a Declaração de Tbilisi argumenta: 

 

Mediante a utilização dos descobrimentos da ciência e da tecnologia, a 
educação deve desempenhar uma função capital com vistas a despertar a 
consciência e o melhor entendimento dos problemas que afetam o meio 
ambiente. Essa educação deverá fomentar a formação de comportamentos 
positivos em relação ao meio ambiente, bem como a utilização dos recursos 
existentes pelas nações. (ONU/UNESCO, 1977) 

 

Dando sequência aos trabalhos que embasaram o ciclo de conferências 

promovidas pela ONU, em 1984 foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (CMMAD). A atribuição da mesma era avaliar o avanço dos 

processos de degradação da natureza e consequentes políticas de “enfrentamento”. 

O Relatório intitulado “Nosso Futuro Comum” (1987), também conhecido como 

Informe de Brundtland, foi produto desta comissão, estabelecendo o conceito de DS 

como um objetivo da economia global e como resposta às críticas sociais e 

ambientais de vários campos. O documento reconhece as disparidades sociais, 

mas, contraditoriamente (ou não), aposta no desenvolvimento a partir do 

crescimento econômico, e dentro da lógica competitiva do mercado, procurando 

transformar a economia tradicional em economia “ecológica”, o conhecido 

capitalismo verde (DIAS, 2008, p. 58). O referido documento: 

 

[...] propôs o “casamento harmônico” da ecologia com a economia. Assim, o 
perigoso limite difundido pelo Relatório Meadows e reverberado pelas mais 
variadas formas foi substituído pelo oposto: a ausência do limite, desde que 
fosse feito pelo caminho do DS [Desenvolvimento Sustentável] (SOLER, 
2011, p.47). 

 

Apesar da polissemia existente em torno do DS, trago aqui, por óbvio, a sua 

vertente mais usual e oficializada pela ONU, qual seja, “um desenvolvimento que é 

capaz de garantir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras atenderem também às suas” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, ONU, 1988, p. 09). 

 

Seu caráter [do DS] genérico é lastreado por uma perspectiva humanitária 
que aporta na cooperação de boa-fé, em uma ética ecológica e na gestão 
racional dos recursos ambientais como saída para a proteção natural. Aqui 
se encontra uma visão dualista e fictícia. Dualista porque coloca de modo 
estanque de um lado os seres humanos degradadores (julgados como 
maldosos e impiedosos) e de outro a natureza (idealizada como frágil) 
sendo o ponto mediador os que tomaram consciência e busca a 
sustentabilidade (LOUREIRO, 2012, p. 71). 
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O DS aposta no indivíduo, como todo projeto liberal, escamoteando os 

conflitos e partindo do pressuposto de que a sustentabilidade é algo que se alcança 

pela tomada de consciência desligada de que qualquer processo histórico para 

materializar-se (LOUREIRO, 2012, p. 71). E por isso é fácil de ser propagado, pois a 

materialização do DS se dá no plano ético-normativo, sem implicância nas estruturas 

de poder da sociedade. 

Por certo na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (UNCED), realizada no Rio de Janeiro, conhecida como ECO-92, o 

DS foi consolidado a partir de um acordo prévio firmado ainda no Consenso de 

Washington42, em 1989 (OLIVEIRA, 2007). A Declaração do Rio para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, produto da ECO-92, contém uma série de princípios e 

objetivos da política em bases capitalistas neoliberais, a ser aplicada em âmbito 

nacional e internacional. A Agenda 21, por exemplo, é concebida como um de seus 

instrumentos. 

 

Nesta conferência, o objetivo foi criar a aparência de um debate amplo e 
democrático, entre todos os participantes de praticamente todas as nações 
do mundo, sobre as possíveis soluções para os grandes problemas 
ambientais. Mas, ao contrário desta aparência dialógica, a ECO – 92 foi 
verdadeiramente o palco escolhido para a aclamação do Desenvolvimento 
Sustentável enquanto mecanismo de transformação dos problemas 
ambientais em lucros crescentes. Os eventos paralelos, que reuniram 
ONG’s, movimentos sociais e ativistas políticos, foram tratados de maneira 
geral pela mídia como um prolongamento festivo do evento. A agenda 
internacional já estava planejada, e faltava a cooptação universal dos 
países periféricos e dos próprios movimentos de questionamento. 
(OLIVEIRA, 2007, p. 04). 

 

Oportuno frisar que o DS foi a aposta de ambos os eventos da ECO-92, oficial 

e paralelo (Fórum Global43), ainda que no último, fruto do debate entre 

ambientalistas e ecologistas44, traços importantes de proposições que sugerem uma 

                                                 
42

 “Promovido pelo Instituto de Economia Internacional, do qual participaram funcionários do governo 
norte-americano e dos organismos financeiros ali sediados – FMI, Banco Mundial e BID –, além de 
economistas latinos. A temática do evento era a avaliação das reformas econômicas dos países da 
América Latina”. (OLIVEIRA, 2007) 
43

 A Conferência da Sociedade Civil Global Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Fórum Global), 
foi organizada pelo Fórum Brasileiro de ONG’s e Movimentos Sociais, hoje denominado Fórum 
Brasileiro de ONG’s e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (FBOMS), 
objetivou o acompanhamento do evento oficial, assim como a formulação de um projeto de 
desenvolvimento voltado à sociedade civil. 
44

 Em Dias (2008, p. 53) há resumida, mas válida referência ao surgimento do ambientalismo como 
uma alternativa “do meio” entre os ecologistas (surgidos a partir de 1960), que lutavam por rupturas 
radicais com o modelo de produção e consumo capitalista desenvolvimentista, e os conservacionistas 
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ruptura com o modelo capitalista possam ser vistos no documento resultante, o 

Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global (SOLER; DIAS; BARENHO, 2013, p. 117). Este documento 

junto com outras normas e interpretações oferece base a uma EA que se afirma 

contra hegemônica no processo de licenciamento ambiental. Daí pode-se avaliar a 

importância do movimento ambiental para o ideário do DS (GONÇALVES, 2006, p. 

67; DIAS, 2008, p. 55; MONTIBELLER-FILHO, 2008, p. 48). 

Para Leff (2001, p. 15-31) o DS não pretende romper com a lógica atual de 

dominação, pois ainda aposta em mecanismos do mercado para a “internalização” 

dos custos da degradação, que é tida como “externalidade negativa”, nem sempre 

revelada como intrínseca ao modelo. 

Já para Herculano (1992, p. 14) a “expressão ‘desenvolvimento sustentável’ 

confunde e não simboliza uma nova forma de se pensar o mundo”. Santos et al. 

(2013, p. 03) dizem que o ideário do DS decorreu da “necessidade de serem criados 

mecanismos de produção da compatibilização desta incompatibilização, ou melhor, 

de serem criadas ‘fantasias” e/ou ‘ilusões’ da sustentabilidade do que é claramente 

insustentável: o capitalismo.” 

No campo da EA, Loureiro, dirá que, com o DS: 

 

[...] volta-se à antiga fórmula de associar crescimento produtivista e 
consumista a algum elemento distributivo como algo capaz de trazer 
padrões dignos de sobrevivência para todos. Não se repensa o que se 
produz e para que fins, mas se aceita como natural a abundância de 
mercadorias, cabendo produzir mais para que mais pessoas entrem no 
circuito do consumo de futilidades, não raramente com a interveniência do 
Estado para assegurar crédito ao consumidor. (LOUREIRO, 2012, p. 72-73). 

 

No entanto, a ideia-força do DS influenciou significativamente a produção 

legislativa e o desenho da educação nos países da ONU. No Brasil, o DS é 

preponderante no DA, com destaque para o licenciamento ambiental, e em vertentes 

da EA Conservadora (vide Capítulo 5). Na esteira do DS, Silva (2009) conclama a 

defesa da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e do DA como: 

 

[...] instrumentos preciosos na luta por um desenvolvimento sustentável, 
como balizadores de um projeto nacional de desenvolvimento e não como 
um entrave ao desenvolvimento, como afirmam alguns (SILVA, 2009, p. 25). 

                                                                                                                                                         
(predominância do século XIX até meados do século XX), que propunham ações pontuais para 
proteção da natureza, sem, com isso, alterar a correlação de forças capitalista. 
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Não é a toa que a UNESCO proclamou o período de 2005-2014 como a 

“Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável”. Seus propósitos ficam 

claros quando analisamos a própria manifestação da representação da UNESCO no 

Brasil em seu sítio institucional, sobre os aspectos desta educação. 

 

O grande desafio é estimular mudanças de atitude e comportamento nas 
populações, uma vez que as capacidades intelectuais, morais e culturais do 
homem nos impõem responsabilidades para com outros seres vivos e para 
com a natureza como um todo. (UNESCO, 2013) 

 

O DS, em sua roupagem atual, como Economia Verde, se propõe como meio 

de mitigar a degradação da natureza decorrente do modelo capitalista de produção e 

consumo, seja na mudança de paradigmas epistemológicos (racionalidade, hábitos, 

comportamentos, etc.), bem como no uso de “tecnologias verdes” nos processos 

produtivos. Saunders (1995) apud Smith (1998, p.78), assegurou que quanto mais 

prósperos se tornarem os países capitalistas mais “amigas do ambiente” serão suas 

indústrias, já que a base tecnológica irá oferecer possibilidades de redução da 

degradação da natureza no processo produtivo. 

Soler, Dias e Barenho (2013, p. 118), numa crítica à Rio+20, último grande 

encontro promovido pela ONU no Rio de Janeiro (2012), lamentam que o evento 

tenha reificado o DS, conforme se depreende no documento derradeiro oficial do 

encontro: 

 

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de alto 
nivel, habiéndo nos reunido en Río de Janeiro (Brasil) entre el 20 y el 22 de 
junio de 2012, com la plena participación de la sociedad civil, renovamos 
nuestro compromisso en prol Del desarrollo sostenible y de la promoción de 
un futuro económico, social y ambientalmente sostenible para nuestro 
planeta y para las generaciones presentes y futuras. (O FUTURO QUE 
QUEREMOS, 2012, p.01) (grifos nossos) 

 

Os representantes de “alto nível” reafirmaram “com a plena participação da 

sociedade civil” o DS por meio da Economia Verde. Aliás, este foi o mote central 

(ambientalismo de mercado) desde os patrocínios, até a centralidade de 

documentos resultantes do encontro oficial. 

 

[...] la economía verde em el contexto del desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza es uno de los instrumentos más importantes 
disponibles para lograr el desarrollo sostenible [...] Ponemos de relieve que 
la economía verde debería contribuir a la erradicación de la pobreza y el 
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crecimiento económico sostenible, aumentando la inclusión social, 
mejorando el bien estar humano y creando oportunidades de empleo y 
trabajo decente para todos, manteniendo al mismo tempo el funcionamento 
saludable de los ecosistemas de la Tierra. (O FUTURO QUE QUEREMOS, 
2012, p. 10) 

 

Outra crítica dirigida a Rio+20 foi a visível falta de ambição no combate a crise 

ecológica, uma vez que não teve como centralidade o enfrentamento do tema da 

degradação da natureza, da desigualdade como produto e produtora desta crise, já 

que enalteceu a economia verde a qual remete a medidas dentro do mesmo 

paradigma de dominação da natureza. 

A Economia Verde aliada ao DS e promovida/acolhida pela ONU, figura como 

uma nova ideia-força para velhas práticas. 

 

[...] entre outros aspectos merecedores de críticas, parte do princípio que, 
não há necessidade de alterações estruturais na economia, mas sim de 
adoções de medidas tecnológicas/fiscais, a partir do sequestro de parte do 
dinheiro circulante no mundo, capaz de combater o efeito estufa e a crise 
ecológica. Exatamente seguindo a linha do tecnocentrismo, uma corrente 
antropocêntrica do pensamento verde (SOLER, 2011, p.81), a qual se 
propõe a "resolver os problemas alterando apenas as relações técnicas e 
instrumentais que estabelecemos no ambiente, desprezando como estas se 
articulam às relações sociais e são criadas na história" (LOUREIRO, 2006b, 
p.120). (SOLER; DIAS; BARENHO, 2013, p. 118) 

 

Destarte, apesar das críticas45 à polissemia e incapacidade concreta de 

perfectibilização, o DS foi reforçado como uma opção neoliberal frente às novas 

urgências e necessidades estruturais do capital no Século XXI. 

Os reflexos do DS nas políticas públicas, notadamente no âmbito do processo 

de licenciamento ambiental brasileiro, tendo como cenário a duplicação da BR-

116/392, serão analisados na sequência, focando o papel do Estado e as 

potencialidades e fragilidades da EA como medida mitigadora e/ou compensatória 

no licenciamento de obras e/ou atividades com potencial impacto ambiental. 

                                                 
45

 Nos encontros da ONU de avaliação da Eco-92, como a Rio+5 e a Rio+10, a contradição entre 
desenvolvimento e sustentabilidade foi levantada por acadêmicos, intelectuais ligados a temática e, 
notadamente, pelo movimento ecológico. O movimento ambiental também se posicionou no sentido 
de questionamento, posto que tampouco sua proposta de mudanças, não tão radicais, foi realizada. 
(DIAS, 2008, p. 61). 
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2 REFLEXOS DO DESENVOLVIMENTISMO CAPITALISTA NO DIREITO 

AMBIENTAL BRASILEIRO 

 

O Brasil se empenhará, até o fim da década, em manter o impulso que a 
Revolução vem procurando gerar, para cobrir a área de fronteira entre o 

subdesenvolvimento e o desenvolvimento. [...] Não é válida qualquer 
colocação que limite o acesso dos países subdesenvolvidos ao estágio de 

sociedade industrializada, sob o pretexto de conter a poluição 
mundialmente. (PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - II PND - 

ANEXO, LEI 6151/74). 

 

O Estado no licenciamento, segundo o DA, tem um papel contraditório de 

gerir o meio ambiente garantindo a exploração econômica da natureza, entretanto 

com vista ao interesse público, consubstanciado no meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem comum de uso do povo. Interesse público que hegemonicamente o 

Estado (e seus apoiadores) produz como sendo único para todos. Serrão (2012) ao 

analisar46 o Estado capitalista, adotando o referencial de Poulantzas (2000, p.134), 

argumenta em contraponto a tal hegemonia o que segue: 

 

[...] segundo o autor, [o Estado] não é um bloco monolítico sem fissuras, 
mas um campo estratégico, fruto da “condensação material da relação de 
forças entre as classes e frações de classes numa dada sociedade”, pode-
se supor que o processo de superação e de construção de uma nova 
síntese encontraria uma possibilidade concreta no contexto da própria ação 
do Estado, por meio do licenciamento. (SERRÃO, 2012, p.172) 

 

Este debate acerca do papel do Estado no capitalismo se torna central entre 

educadores ambientais críticos e militantes do movimento ecológico que buscam 

produzir uma sociedade mais justa, simultaneamente com uma relação não 

destrutiva da natureza, na utopia mais radical não antropocêntrica, especialmente 

pela assunção à gestão do país (já por 12 anos) de uma força política que se define 

como de esquerda, mas que através do mito do DS tem perseguido o 

desenvolvimentismo, conforme se mostrará adiante.  

Neste caso, portanto, o debate e a visualização do Estado numa perspectiva 

ampliada, conforme proposto pela discussão de Serrão (2012), poderá ajudar a 

compreender os avanços e retrocessos na lei e na política ambiental, bem como os 

limites e possibilidades da EA no licenciamento ambiental. No entanto, ao considerar 

o caráter ampliado do Estado, devem-se incluir para além de suas instituições 
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 Importa registrar que a autora citada é servidora pública federal, analista ambiental, lotada no 
IBAMA, onde atua no licenciamento de petróleo e gás. 
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públicas, outras protagonistas da produção da hegemonia capitalista, como 

empresas, consultorias especializadas, órgãos e meio de comunicação privados, 

fundações e articulações empresariais, organismos internacionais, etc.  

Para colaborar com este debate é necessário um resgate histórico dos 

momentos fundamentais da formação do DA. Segundo Loureiro e Pacheco (1995, p. 

142), entre os anos de 1972 e 1992 formou-se no Brasil um campo ambiental que 

colaborou na constituição de um aparato jurídico conexo. Muitos autores entendem 

que esse período consolidou o DA no Brasil, em que pese sua gestação ter início já 

no tempo do Brasil colônia (MAGALHÃES, 1998, p. 01-51). 

 

Tirante uma ou outra providência legislativa de regência utilitarista dos 
recursos naturais no período colonial e imperial, a tutela legal do ambiente, 
no Brasil, teve início, de modo fragmentário, na década de 30, ganhou 
fôlego nos anos 60, e consolidou-se nas décadas de 80 e 90 (BENJAMIN, 
2007, p. 87). 

 

Ressalto, no entanto, que no processo instituinte das leis, durante os debates 

e as discussões em conflito neste processo, as diferentes perspectivas tendem a se 

explicitarem e a se confrontarem. Mas quando a norma é instituída e, portanto, apta 

a gerar efeitos jurídicos, mesmo que com indicações contraditórias tenderá a 

circunscrever-se aos limites da ordem estabelecida (sistema capitalista), à qual, por 

sua vez, tenderá em ser mais ou menos radical em decorrência da correlação de 

força quando de sua elaboração e no processo de sua implementação47. Portanto, o 

Estado em sua função de garantir a lei e a ordem está, também, produzindo-as. 

 

2.1 O crescimentismo militar na lei ambiental 

 

Nos anos setenta do século XX a postura crescimentista do governo ditatorial 

sofreu reações e críticas internas e externas, as quais levaram a adoção de medidas 
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 Temos como exemplo a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, a maior obra em 
andamento no Brasil, com orçamento de 26 bilhões de reais. Seu projeto foi elaborado no início dos 
anos 1970 pelo regime ditatorial de viés crescimentista, a exemplo da duplicação da BR-116/392, ao 
qual faltou força política e apoio por parte das classes e grupos dominantes para se concretizar 
naquele momento. Mormente, de forma contraditória (ou não), no atual governo, intitulado de 
esquerda e dos trabalhadores, com forte apoio popular a está levando a cabo, inclusive sob 
denúncias de ilegalidades associadas a danos ambientais e à desconsideração dos direitos das 
populações ribeirinhas e comunidades indígenas. A obra, contestada por movimentos sociais e 
ecológicos, sofre pressões contrárias dentro e fora do Brasil e é objeto de medidas judiciais 
interpostas pelo Ministério Público Federal e notificações do IBAMA por descumprimento das 
condicionantes ambientais (CEA, 2013b). Portanto, a aplicação da lei está diretamente articulada a 
projetos e interesses políticos e a correlação de forças em cada momento. 
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compensatórias visando em maior escala o resgate da imagem do governo e do 

Brasil, e o consequente financiamento do capitalismo dependente48, do que 

propriamente se traduzindo numa demonstração de cuidado ambiental. É o caso da 

criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), em 1973, dentro de uma 

visão economicista, como podemos perceber expressamente por uma de suas 

atribuições: 

 

[...] promover a elaboração e o estabelecimento de normas e padrões 
relativos à preservação do meio-ambiente, em especial dos recursos 
hídricos, que assegurem o bem-estar das populações e o seu 
desenvolvimento econômico e social; (ALÍNEA “C”, ART. 4º, DO DECRETO 
FEDERAL 73.030/73

49
). 

 

Com a criação da SEMA, a EA começou a ganhar corpo no Brasil, pois uma 

de suas atribuições era “promover em escala nacional o esclarecimento e a 

educação do povo brasileiro para o uso adequado dos recursos naturais, tendo em 

vista a conservação do meio ambiente” (ALÍNEA “I”, ARTIGO 5º, DECRETO 

FEDERAL Nº 73.030/73). 

Serrão (2012, p. 191) afirma que com o regime ditatorial brasileiro, 

influenciado pela ONU e pelos órgãos internacionais financiadores, as práticas em 

EA, inclusive as da SEMA, eram destacadamente apoiadas no conservacionismo 

dos “recursos naturais” e na legitimação da apropriação desigual destes “recursos”, 

através de mecanismo de participação que: 

 

[...] antes de promover controle da ação do Estado, é sugerida com vistas a 
legitimar resoluções de cunho técnico do órgão governamental e os sujeitos 
envolvidos eram oriundos de frações de classe distantes das lutas sociais e 
populares”. (SAISSE, 2012 apud SERRÃO, 2012, p. 191) 
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 Chagas (2014), em tese de doutorado defendida recentemente na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, intitulada “Desenvolvimento e Dependência no Brasil: impactos do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) no município de Rio Grande (RS)”, mostrou que tanto o PAC como 
as obras de logística e de infraestrutura, e no caso, a duplicação da BR-116/392 em estudo, estão 
relacionados aos projetos da Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 
(IIRSSA), com vistas a melhorar o fluxo dos negócios e escoamento da “produção” para o exterior de 
um lado; e de outro, que tais projetos no Brasil, e na cidade de Rio Grande, sempre estiveram em 
relação e dependentes de interesses e conjunturas internacionais. Ou seja, a dependência estrutural 
brasileira (e de interesses poderosos internos) em sua articulação com o capitalismo internacional. 
49

 A legislação ambiental federal pode ser alcançada pela busca a partir de seu tipo (lei, decreto, etc) 
e número no sítio eletrônico do Governo Federal (2014). Quando se tratar de norma do Estado do Rio 
Grande do Sul buscar no sítio da Assembleia Legislativa (2014). Já as Resoluções do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente estão disponíveis em CONAMA (2012). 
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No mesmo ano da criação da SEMA, com a justificativa de controlar a 

poluição industrial, foi editado o Decreto-Lei 1413/73 que assegurava o controle 

dessas atividades pelo governo militar, devido ao “alto interesse do desenvolvimento 

e da segurança nacional”: 

 

Compete exclusivamente ao Poder Executivo Federal, nos casos de 
inobservância do disposto no artigo 1º deste Decreto-lei, determinar ou 
cancelar a suspensão do funcionamento de estabelecimento industrial cuja 
atividade seja considerada de alto interesse do desenvolvimento e da 
segurança nacional. (ART. 2º, DECRETO-LEI 1413/75) 

 

Ou seja, somente o poder central militar em Brasília poderia diminuir a 

velocidade do motor da economia poluidora50. O que levaria a um cenário onde o 

presidente da República poderia se fazer passar por um fiscal ambiental (SOLER, 

1996, p. 70). 

 

O próprio presidente que assinava o decreto-lei era dele recebedor de 
poderes. Estava assegurada a tranqüilidade desejada pelos ‘investidores’ 
externos, já atraídos, como dito, pela propaganda governamental pró-
poluição. (SOLER, 1996, p. 70) 

 

Ainda na década de 1970 foram editadas outras normas federais referentes 

ao campo ambiental, como o Decreto 76470/75, que criou o Plano Nacional de 

Conservação do Solo; a Lei 6453/77 que inovou com a responsabilidade civil 

objetiva por danos nucleares; a Lei 6766/79, a chamada lei de parcelamento do solo 

e as três edições do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), por onde se guiou a 

expansão capitalista no Brasil com forte orientação liberal, com reflexos inclusive na 

metade sul do país, onde ocorre a duplicação da BR-116/392. 

O Quadro 01 a seguir elenca os principais diplomas legais e fatos relevantes 

da década de 70 do século passado para esta pesquisa, com um breve comentário 

sobre a implicância para a política ambiental brasileira. 

 

 

 

                                                 
50

 Diversos estudos como em Ferreira (2014), apontam para relação promíscua entre Estado e capital 
nesse período ditatorial brasileiro, revelando que tais medidas legais tinham como fim principal não a 
proteção ambiental, mas a do capital e de quem dele se beneficiava diretamente, muitas vezes 
ocupando espaços governamentais e, posterior e imediatamente a saída de tais cargos estatais, 
servindo ao capital, sendo empregado de empresas variadas. 
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Diploma Legal e Fatos relevantes Comentário 

1971 - Lei 5727 I PND (1972 a 1974) 
- Criação da Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural 
(AGAPAN) 
- I Simpósio sobre Poluição Ambiental promovido pelo Congresso 
Nacional (preparatório para a Conferência de Estocolmo) 
- VIII Reunião do Conselho Central da União Internacional dos 
Magistrados (O jurista e os problemas do meio ambiente) 

Início do debate 
contemporâneo da 

crise ecológica, 
estrutura 

administrativa 
ambiental e 
controle da 

poluição, com 
destaque para a 

industrial. 

1972 Conferência de Estocolmo 

1973 Decreto 73030 Criação da SEMA 

1974 Lei 6151 II PND (1075 a 1979) 

1975 - Decreto Lei 1413 Controle da poluição do meio ambiente provocada 
por atividades industriais 
- Decreto 76470 Plano Nacional de Conservação do Solo 

1977 - I Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental 
- Lei 6453 Responsabilidade Civil Danos Nucleares 

1979 - Lei 6766 Parcelamento do Solo 
- III PND Resolução do Senado 01/79  

Quadro 01: Diplomas legais federais e fatos relevantes para o meio ambiente na década de 1970. 
Fonte: Compilado pela autora, com base em Magalhães (1998) e Machado (2003). 

 
O III Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), criado em 1979, tinha o 

seguinte escopo: 

 

A ênfase na preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e os 
recursos naturais do Brasil, bem como na prevenção controle e combate a 
poluição em todas as formas, estará presente em todos os desdobramentos 
da política nacional de desenvolvimento e na sua execução (III PND apud 
MAGALHÃES, 1998, p. 49). 

 

Após o III PND e em sua decorrência (MAGALHÃES, 1998, p. 50), mas 

também em razão da Conferência de Estocolmo e dos acordos multilaterais 

derivados, além, é claro, do surgimento do movimento ambiental e ecológico, o 

processo legislativo ambiental ganhou força e diversidade na década seguinte. 

 

2.2 O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), o licenciamento e a 

consolidação do DA 

 

Na década de 80 a evolução se acelerou. [...] Nesses anos multiplicaram-se 
os simpósios visando a tutela do meio ambiente, artigos, organizações não 

governamentais e outras tantas iniciativas (FREITAS, 2005, p. 22) 

 

Da produção legislativa federal da década de 1980 merece menção a Lei 

6902/81, que trata das Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e a Lei 

6803/80 que introduziu a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) no ordenamento 

jurídico ambiental brasileiro. 
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Foi a primeira vez que um diploma legal mencionou a exigência do Estudo 
de Impacto Ambiental-EIA. Obrigatoriedade ratificada por diversos diplomas 
legais editados posteriormente, como a Lei 6938/81, que institui a Política 
Nacional do Meio Ambiente – PNMA, e a própria Constituição de 88. Não 
obstante, a lei de 1980 não previa uma participação eficaz da comunidade 
na escolha de alternativas possíveis apontadas no EIA/RIMA. (MARTINS; 
SOLER; MELO, p. 170) 

 

Mas sem dúvida o destaque cabe à promulgação da Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), em 31 de agosto de 1981, através da Lei 693851, prevendo 

critérios e instrumentos para a preservação, melhoria e recuperação da “qualidade 

ambiental” como, por exemplo, o licenciamento ambiental. 

A PNMA consubstancia um marco histórico importante na formação do DA. 

 

[...] se tivéssemos que escolher um momento como ‘divisor de águas’ na 
história do Direito Ambiental no Brasil, este momento estaria no ano de 
1981, quando foi promulgada a Lei Federal no. 6.938 [...] Contudo, apesar 
de se passarem mais de quatorze anos de vigência da lei, ainda não foi 
possível ver o SISNAMA [Sistema Nacional do Meio Ambiente] funcionar na 
prática, pois políticas ambientais não são e não foram prioritárias para os 
governos federais posteriores à promulgação da lei, condição ‘sine qua non’ 
para que o sistema realmente funcione. (SOLER, 1996, p. 72-73) 

 

Tal política forneceu ao Estado diversos instrumentos de gestão ambiental, 

cuja aplicação contraditória pode garantir a exploração econômica da natureza pelo 

capital, mas também certa proteção ambiental. 

Contudo, a PNMA tem grande valor para a gestão ambiental pública, não só 

pela tentativa de torná-la organizada e vinculada com a criação do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA), mas também por intentar fazê-la, ao menos no plano 

formal, democrática e transparente. Um paradigma participativo foi introduzido no 

DA emergente pela PNMA, com a criação de instrumentos de democracia direta, 

como o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e, tão relevante quanto, 

com a possibilidade de criação de outros instrumentos democráticos, como as 

Audiências Públicas (AP). Até então, no paradigma ditatorial, os planos e projetos 

ambientais governamentais, ou que levassem a impactos ambientais, estavam 

entregues quase que plenamente a discricionariedade do gestor (ou ditador), o que 

propiciava, não por acaso, ainda mais o papel do Estado como promotor do capital, 

abafando os conflitos presentes na sociedade. Ademais, o próprio conteúdo de tais 
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 Regulamentada pelo Decreto 88351/83, o qual foi modificado pelo Decreto 99274/90. 



57 

 

leis em seus sentidos democratizantes também esteve e fez parte do processo de 

luta contra o regime ditatorial e sua centralização gestora nos anos 1980, tanto que 

muitos instrumentos ora citados, posteriormente se alastraram para outros setores 

da Administração Pública52. 

Nesse fluxo democrático, a Lei da PNMA regrou a AIA e o licenciamento 

ambiental que, conforme veremos adiante, podem ser importantes instrumentos na 

explicitação das injustiças e das degradações ambientais, desde que acompanhados 

por medidas de participação (formais e materiais) da sociedade civil e, em especial, 

dos grupos diretamente atingidos pela obra e/ou atividade efetiva e/ou 

potencialmente poluidora, bem como da publicização das informações ambientais53.  

A PNMA buscava portando garantir a todos o acesso à informação ambiental 

para uma participação com propriedade na elaboração e aplicação da política 

ambiental, desde o município até a esfera federal e, assim: 

 

[...] obrigou ao órgão público ambiental a prestação de informações. Nem 
mesmo a inexistência da informação reclamada pode ser argüida, pois 
nesses casos ela deverá ser produzida pelo poder público e publicizada (XI, 
art. 9º). (SOLER, 2008) 

 

Após a PNMA o Brasil viveu intensa produção legislativa tanto no plano 

federal, como estadual e municipal, ao lado de um processo acelerado de 

organização da sociedade civil em ONGs, por onde passaria, em maior ou menor 

medida, a elaboração de diversas normas e políticas ambientais. 

O CONAMA passou a expedir Resoluções de cunho inédito e relevância para 

a gestão ambiental pública como a Resolução 01/86 que regulamenta o Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(EPIA/RIMA) e a Resolução 09/87, que trata das referidas AP, instrumento que vem 

perdendo seu caráter democrático (mesmo que precário) pela aliança do capital com 

os governos (órgãos licenciadores), especialmente nos processos de licenciamento 

ambiental complexos e de grande monta, estratégicos para a “aceleração do 
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 Recentemente foi assinado o Decreto 8243/14, que Institui a Política Nacional de Participação 
Social (PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS), com muitas críticas e 
resistências de diversos setores ligados ao capital. 
53

 Se no regime militar, formalmente iniciado pelo golpe de 1964, os projetos constitutivos dos rumos 
do desenvolvimento foram definidos pelos ditadores e seus associados empresariais nacionais e 
internacionais, no processo de democratização a sociedade civil foi envolvida e se envolveu a partir 
de outros processos de debates da pertinência de tais projetos. 
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crescimento”. Estes dois instrumentos serão abordados com maior dedicação no 

Capítulo. 4 

Ainda na década de 1980, merecem menção: a Lei 7347/85 da Ação Civil 

Pública (ACP), que permitiu novos meios de se buscar no judiciário a observância da 

lei ambiental; a lei que criou o IBAMA (Lei 7735/89)54; a que criou o Fundo Nacional 

do Meio Ambiente (Lei 7797/89), imprescindível para aplicação de recursos pró-

ambiente, ordinariamente ínfimos nos orçamentos públicos55. Tudo, evidentemente, 

tendo a Constituição Federal, a primeira democrática desde a década de 1940, 

como momento de consolidação de diversas normas até então infraconstitucionais, 

como a AIA e o licenciamento ambiental. 

Com a promulgação da Constituição Federal (CF/88)56 houve, ao menos no 

plano formal, a superação do “regime de explorabilidade plena e incondicionada 

(com limites mínimos e pulverizados, decorrentes, p. ex., das regras de polícia 

sanitária e da proteção dos vizinhos) pelo regime de explorabilidade limitada e 

condicionada” (BENJAMIN, 2007, p.69), baseada no DS. A ordem econômica 

(capitalista), prevista no art. 170 da CF/88, tem formalmente como princípio inscrito 

no inciso VI “a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação”.  

Para o jurista Antônio Herman Benjamin, a CF/88 acabou: 
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 Para a criação do IBAMA foram aglutinados quatro órgãos/instituições federais: SEMA, Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), Superintendência da Borracha (SUDHEVEA) e 
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE). Atente-se para o fato de que somente a 
SEMA tinha como objeto a proteção ambiental. As demais tinham como fim o trato da natureza a 
partir de um viés econômico, contradição que certamente dificultou e ainda dificulta à referida 
autarquia assumir uma postura inequívoca na fiscalização, monitoramento e controle ambiental, 
conforme suas finalidades legais. 
55

 Em 2013, a média dos recursos dos estados por região se apresenta na faixa de 0,64% a 3% dos 
orçamentos estaduais. O RS, por exemplo, pioneiro em muitos aspectos da política ambiental, aplica 
somente 0,25% dos recursos do seu orçamento nos seus órgãos ambientais. É o antepenúltimo 
menor orçamento de todos os estados brasileiros, só perdendo para Pernambuco (0,16%) e Goiás 
(0,13%) (IBGE, 2014, p.44). 
56

 O artigo 1º da CF/88 impõe que “a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito” e tem 
como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, dentre outros. Apesar 
de o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não constar no rol dos direitos 
fundamentais da pessoa humana, arrolados no Título II da CF/88, a doutrina e a jurisprudência 
majoritária o consideram como pertencente a este rol (DIAS, 2008, p. 68). Assim, este também está 
protegido através do instituto da cláusula pétrea, pertencendo ao núcleo durável da constituição, não 
sendo admitida a apreciação de qualquer proposta de emenda tendente a aboli-lo. 
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[...] evidenciado o fim redistributivo do Direito Ambiental, reorganizando o 
endereçamento dos benefícios e custos ambientais. Trata-se de inversão da 
injusta realidade da degradação ambiental, que, na sua essência, não deixa 
de ser uma apropriação indevida (e, agora, também constitucionalmente 
desautorizada) de atributos ambientais, em que os benefícios são 
monopolizados por poucos (= os poluidores) e os custos são socializados 
entre todos (= a coletividade, presente e futura). (BENJAMIN, 2007, p. 73). 

 

Neste contexto, a PNMA em essência (princípios e objetivos) foi recepcionada 

pela CF/88 posto que, apesar de não objetivar exatamente o DS, foi construída já no 

clima de elaboração do mesmo. Em 1989 houve alterações na PNMA, notadamente 

na estruturação do SISNAMA e na composição do CONAMA, em razão da nova 

organização política inaugurada pela CF/88. 

Com o advento da PNMA e da CF/88 houve o endereçamento da EA “a todos 

os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la 

para participação ativa na defesa do meio ambiente” (inciso X do art. 2º da PNMA) 

com a finalidade de: 

 

[...] preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana (caput do art. 2º da PNMA). 
[...] Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente. (inciso VI do 
art. 225 da CF/88) 

 

 Assim, os anos 1980 marcaram o DA pela proposta significativa de 

construção de um sistema nacional ambiental e pelo surgimento de nuances 

expressas na legislação do que viria ser o conceito de DS, conforme se depreende 

do quadro a seguir. 

Diploma Legal e Fatos relevantes Comentário 

1980 Lei 6803/80 Zoneamento Industrial Criação da 
PNMA; 
Estruturação 
do 
SISNAMA; 
surgimento 
do conceito 
do DS; direito 
fundamental 
ao meio 
ambiente 
equilibrado. 

1981 - Lei 6902 Criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental 
- Lei 6938 Política Nacional de Meio Ambiente 

1983 - Decreto 88351 Regulamenta PNMA 

1985 Lei 7347 Ação Civil Pública 

1986 Resolução 01 CONAMA EIA/RIMA 

1987  - Nosso Futuro Comum 
- Resolução 09 CONAMA Audiência Pública 

1988 - Lei 7661 Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 
- Constituição Federal 

1989 - Consenso de Washington 
- Lei 7735 Cria o IBAMA, extingue a SEMA e a SUDEPE 
- Lei 7797 Fundo Nacional do Meio Ambiente 
- Lei 7802 Agrotóxicos 

Quadro 02: Diplomas legais federais e fatos relevantes para o meio ambiente na década de 1980. 
Fonte: Compilado pela autora, com base em Magalhães (1998) e Machado (2003).
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2.3 A ECO-92 iniciando o retrocesso ambiental 

 

Em face dessas ameaças de regressão, os juristas ambientais devem reagir 
de maneira dura, com fundamento em argumentos jurídicos inquestionáveis. 

A opinião pública, uma vez alertada, não admitiria retrocessos na proteção 
ambiental, visto que isso implica ameaça à própria saúde humana. 

(PRIEUR, 2012, p. 13) 

 

Nos anos de 1990, década da ECO-92, apesar de importantes leis aprovadas 

como a Lei de Crimes Ambientais (9605/98) e a Lei 9795/99 que instituiu a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), foi uma década marcada por um processo 

que perdura e se aprofunda até o presente, de retrocesso das conquistas postas na 

lei ambiental em razão do avanço do neoliberalismo57. 

O movimento ecológico se enfraqueceu, entre outros motivos, amortecido 

pela ECO-92 e, por outro lado, a ideia neoliberal se fortaleceu a partir de um 

consenso construído nesta mesma conferência. Globalmente dava-se início a 

consolidação do mito do DS. 

Embora decorrente do debate promovido pelo FBOMS, o Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, fruto 

do Fórum Global, evento paralelo a ECO-92, representou um importante marco para 

a EA reconhecendo-a “como um processo dinâmico em permanente construção, 

orientado por valores baseados na transformação social.” (MEC, 2005, p. 23). 

Dentre os princípios da “Educação para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global” presentes no referido tratado, alguns são especialmente 

significativos para o tema em análise, como o reconhecimento da EA como um ato 

político (Princípio 4), ideologicamente matizado, tendo como base “o pensamento 

crítico e inovador, em qualquer tempo ou lugar, em seu modo formal, não-formal e 

informal, promovendo a transformação e a construção da sociedade" (Princípio 2). 

Diante disso, a EA com viés crítico ganhava campo. 

                                                 
57

 Foi na virada de 1980 para 1990 que inúmeros acontecimentos conformaram tal retrocesso: o fim 
do socialismo burocrático no leste europeu e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
o que possibilitou ao capitalismo e aos capitalistas a liberdade para “radicalizar”, levando ao 
Consenso de Washington e ao “fim da história”; no Brasil, depois de décadas de ditadura e também 
de mobilizações sociais dá-se a possibilidade de eleger um trabalhador para presidência da 
República, o qual foi derrotado pela eleição de um “filhote da ditadura: Collor de Mello”. Os anos 1990 
foram de radicalização neoliberal nas políticas e ações de governos (MACHADO, 2005). 
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Cabe registrar que não foi só a lei da PNEA que tratou da EA nesta década. A 

Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) reservou um tímido 

parágrafo para a EA, como segue: 

 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da 
proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos 
conteúdos obrigatórios. (§ 7º, do art. 26 da Lei 9394/96) 

 

Foi igualmente nesta década que as primeiras Diretrizes da EA no IBAMA 

foram elaboradas (1991), em razão da PNMA e da ECO-92 (SERRÃO, 2012, p. 

193). Com a extinção da SEMA em 1989, o IBAMA passa a constituir-se como um 

lócus da EA no âmbito federal. Em 1992 foram criados os Núcleos de Educação 

Ambiental (NEA) do IBAMA com “o objetivo de operacionalizar as ações educativas 

no processo de gestão ambiental na esfera estadual, descentralizando-as” (SAISSE, 

2012 apud SERRÃO, 2012, p. 193). 

Em 1995 o IBAMA realizou um seminário sobre a “Formação do Educador 

para Atuar no Processo de Gestão Ambiental”. Segundo Serrão (2012, p. 195) este 

seminário foi: 

 

[...] matriz para a elaboração da proposta do curso de “Introdução à 
educação no processo de gestão ambiental pública” que se desenvolveu 
por 15 anos no Instituto. O curso teve um papel fundamental para a 
estruturação da educação ambiental no IBAMA, pois, assim como 
formalizou uma perspectiva da ação pública na gestão ambiental, ao 
mesmo tempo propiciou a construção de uma identidade política para o 
grupo de educadores da instituição.  

 

Nesta década, em 1999, foi criado o primeiro Termo de Referência (TR)58 

para a Elaboração e Implementação de Programas de Educação Ambiental, exigidos 

como condicionantes no licenciamento. 

 

Este processo envolveu a participação dos NEAs dos estados onde havia 
exploração de petróleo no mar, e do Escritório de Licenciamento de 
Petróleo e Energia no Rio de Janeiro (ELPN), numa Oficina para discussão 
do Termo. O ELPN foi o antecessor da atual Coordenação Geral de 
Petróleo e Gás (CGPEG). O TR, mesmo tendo caráter geral, nasceu de 
uma demanda específica da área de sócio-economia do setor, sobre o 
licenciamento de Poços de Petróleo na área marinha do litoral de Sergipe, 

                                                 
58

Termo de Referência (TR), segundo Anello (2009, p. 97) “consiste em um conjunto de orientações 
básicas que estabelecem as premissas teóricas e metodológicas para elaboração e implementação 
de projetos e ações de educação ambiental vinculados a processos de licenciamento de 
empreendimentos com atividades produtivas e econômicas poluidoras”. 
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operados pela PETROBRAS. O TR veio a ser utilizado como documento 
orientador para implementação dos diferentes programas encaminhados 
pela Diretoria de Licenciamento (DILIQ) à área de EA, que passa, então, a 
emitir pareceres sobre os Programas de Educação Ambiental (PEA) 
apresentados no contexto de licenciamentos diversos. O termo estabelecia 
a Participação dos grupos sociais afetados pelos empreendimentos; o 
Reconhecimento da Pluralidade e Diversidade Cultural; a 
Interdisciplinaridade e a Descentralização como marcos para formulação; e 
a execução dos Programas conforme as Diretrizes do IBAMA para 
Operacionalização do I PRONEA. (QUINTAS, 2014, p. 05). 

 

Este TR é importante referência para a EA no processo de gestão ambiental 

pública, no âmbito do licenciamento ambiental, conforme será detalhado no Capítulo 

5. 

De uma forma ainda mais radical e expressa o retrocesso ambiental deu-se 

com a promulgação da Lei de Recursos Hídricos (1997), que numa visão 

economicista da natureza colocou a água na condição de mercadoria, como 

expressamente determina em seu texto: 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 
fundamentos: 
[...] 
- a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. (inciso II, 
do art. 1º, da Lei 9397) 

 

A referida lei não considerou a EA como um de seus princípios e nem a 

abordou no seu texto. Estabeleceu, ademais, uma espécie de 

competição/neutralização com/do SISNAMA, criando paralelamente o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Tal medida deu início a um 

processo de enfraquecimento do SISNAMA e do CONAMA que até hoje verificamos, 

em especial com a promulgação da Lei Complementar 140/11, como se comentará 

adiante. 

A qualidade e confiabilidade técnica do licenciamento ambiental também foi 

alvo de retrocesso nesta década. Houve significativa reestruturação do 

licenciamento com a publicação da Resolução do CONAMA 237/97, notadamente no 

que tange a independência de quem elabora o EPIA/RIMA em relação ao 

contratante, pois revogou o artigo da Resolução CONAMA 01/86 que exigia “equipe 

multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do 

projeto” (art. 7º da Resolução CONAMA 01/86) para a sua elaboração. A exigência 

de uma equipe com profissionais de várias formações foi diminuída para 
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“profissionais legalmente habilitados, as expensas do empreendedor” (art. 11, 

Resolução do CONAMA 237/97). 

Após quase 10 anos da promulgação da CF/88, esta resolução retrocede em 

aspectos da proteção da natureza, notadamente na dilação dos prazos de validade 

das licenças ambientais. É forçoso aventar que, via de regra, no capitalismo, não há 

estabilidade social, ambiental ou econômica que sustente 10 anos como prazo 

máximo de validade para as Licenças de Operação.  

Contextualizando este retrocesso, que se deu em muitos aspectos da 

legislação ambiental, no ano de 1994 a Associação Brasileira de Entidades 

Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA), através da Resolução CONAMA 11/94, 

procedeu à avaliação e revisão do Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA). 

Como produto desta avaliação resultou a Resolução 237/97 e a Lei Complementar 

140/11. 

Tais retrocessos privilegiaram a descentralização do licenciamento, sem a 

devida contrapartida no sentido de fortalecimento dos órgãos ambientais estaduais e 

municipais, bem como a lógica financeira pautando a legislação ambiental e o 

procedimento do licenciamento. Licenças com prazos maiores diminuem os custos, 

mas também o controle, posto que notadamente o acompanhamento e a revisão são 

realizadas quando da renovação. No pós-licença o poder de fiscalização na prática é 

diminuto, em razão da fragilidade dos órgãos ambientais em termos de pessoal, 

equipamentos e orçamento. A fiscalização acaba por depender de denúncias, fatos 

casuais e ritos administrativos menos consolidados no cotidiano da administração 

pública. No licenciamento o requerente da licença vem até o órgão ambiental, 

mesmo que para um “rito de passagem” (ANELLO, 2009, p. 88). Já na fiscalização, 

é ao contrário, favorecendo a inércia, às vezes proposital, da burocracia pública. 

Assim, os anos 1990 foram marcados por uma produção legislativa que 

consolidou o conceito de DS, pelo surgimento do marco legal da EA e 

institucionalização desta no IBAMA, mas, sobretudo, de forma contraditória, pelo 

início do retrocesso no DA. Em seguida apresenta-se o Quadro 03 com o resumo da 

década de 1990. 
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Diploma Legal e Fatos relevantes Comentário 

1990  Decreto 99274 Regulamenta a PNMA Consolidação do 
conceito de DS; 

início do processo 
de 

institucionalização 
da EA no IBAMA; 

início do retrocesso 
no DA; 

reestruturação do 
licenciamento; 

promulgação da lei 
da PNEA 

1992 Conferência do Rio (ECO-92) 

1993 Decreto 750 Mata Atlântica 

1996 Lei 9394 LDB 

1997 - Resolução CONAMA 237 Licenciamento Ambiental 
- Lei 9433 Recursos Hídricos 
- I Conferência Nacional de Educação Ambiental (CNEA) 

1998 Lei 9605 Crimes Ambientais 

1999 Lei 9795 Política Nacional de Educação Ambiental 

Quadro 03: Diplomas legais federais e fatos relevantes para o meio ambiente na década de 1990. 
Fonte: Compilado pela autora, com base em MAGALHÃES (1998) e Machado (2003). 

 

2.4 Reestruturação dos órgãos ambientais federais e o espraiamento do DS 

 

Na década inicial desse século, podemos dizer que a onda neoliberal que 

havia tomado conta do Brasil nos anos anteriores e forçado, juntamente com outros 

fatores, alguns retrocessos ambientais, não fragilizou as leis vigentes em grande 

escala. Talvez pelo fato da tomada do poder (2003), pela via democracia, de um 

grupo político historicamente à esquerda, e seus aliados nem tanto à esquerda, mas 

que contou com apoio da maioria dos movimentos sociais, inclusive com o ambiental 

e o ecológico. 

Em contrapartida, leis ambientais federais produzidas nesse cenário voltaram-

se para a construção de marcos setoriais balizados pelo DS, como é o caso do 

Estatuto da Cidade (Lei 10257/01), atravessado pelo conceito de sustentabilidade 

urbana; da criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS 

(Lei 11124/05), que tem por escopo viabilizar moradia para população de menor 

renda, dentro da ideia da sustentabilidade urbana; do Saneamento Básico (Lei 

11445/07), para o qual, dentre as diretrizes, se encontra a promoção do DS; Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca (Lei 11959/09), 

cujo objetivo é o de promover o DS da pesca e da aquicultura e a Política Nacional 

sobre Mudança do Clima – PNMC (Lei 12187/09), onde o DS: 

 

é a condição para enfrentar as alterações climáticas e conciliar o 
atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e 
comunidades que vivem no território nacional (inciso IV, do Art. 3º). 

 

Fica claro perceber que a sustentabilidade ou o DS passaram a fazer parte 

dos textos legais de uma forma reiterada e até, de certa forma, corriqueira. 
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Fato marcante para a consolidação da EA no licenciamento ambiental foi a 

expedição do Decreto 4.281/02, o qual regulamentou a PNEA obrigando a criação 

de programas de EA integrados às “atividades de licenciamento e revisão de 

atividades efetivas ou potencialmente poluidoras” (inciso II, art. 6º). Desta forma a 

incipiente EA que ocorria notadamente por meio da já apontada atuação do IBAMA, 

ganhou normatização imperativa.  

O IBAMA, órgão licenciador no plano federal, participou destes debates, 

notadamente na Câmara Técnica criada no âmbito do CONAMA, não somente em 

favor da exigência da EA no licenciamento ambiental, mas precisamente sobre a 

especificidade da mesma (QUINTAS, 2014, p. 04) que será discutida no Capítulo 5. 

Nesta década os trabalhos em EA no IBAMA são formalizados na sua 

estrutura com a criação da Coordenação Geral de Educação Ambiental (CGEAM), 

em 2002. Por questões conjunturais esta coordenação se aproxima do setor 

responsável pelo licenciamento ambiental da exploração de petróleo e gás natural 

(ELPN59) e se avolumam as bases teórico-metodológicas da EA no processo de 

gestão ambiental pública. 

Diante disso, ainda em 2002 a CGEAM/IBAMA lança o documento “Como o 

IBAMA exerce a educação ambiental” (SIQUEIRA, 2013, p. 76) e, em 2005, realiza a 

“1ª Oficina de Educação Ambiental no Licenciamento de Atividades de Produção e 

Escoamento de Petróleo e Gás Natural”, que tinha como objetivo estabelecer 

através da discussão entre os técnicos de licenciamento da ELPN, dos técnicos da 

Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC), além de educadores da CGEAM e 

dos NEAs dos estados onde havia atividade petrolífera no mar, os “procedimentos 

técnico operacionais para a elaboração, implementação, acompanhamento e 

avaliação de Programas de Educação Ambiental no contexto dos licenciamentos 

efetivados pelo ELPN” (QUINTAS, 2014, p. 05). Fruto desta oficina são expedidas as 

“Orientações pedagógicas do IBAMA para elaboração e impleme*ntação de 

programas de educação ambiental no licenciamento de atividades de produção e 

escoamento de petróleo e gás natural”60, que posteriormente irão balizar todo o 

                                                 
59

 Segundo Quintas (2014) era um setor do IBAMA denominado “Escritório de Licenciamento de 
Petróleo e Energia no Rio de Janeiro (ELPN)”, que antecedeu a atual Coordenação Geral de Petróleo 
e Gás (CGPEG). 
60

 Em Anello (2009), Serrão (2012), Vasconcellos (2012), Siqueira (2013), Loureiro e Saisse (2014) 
há profundo histórico sobre a EA no licenciamento das atividades de exploração de petróleo e gás 
natural e as repercussões da extinção da CGEAM para a Educação no Processo de Gestão 
Ambiental Pública. 
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processo de EA no licenciamento ambiental. Igualmente, da referida oficina é 

formado o “Grupo ‘Tarefa Nacional’, composto de 18 educadores dos NEAs e da 

CGEAM, para mobilizar e capacitar grupos sociais afetados pelos empreendimentos 

em processo de licenciamento” (IBDEM). Tal grupo também analisava e 

acompanhava os Programas de EA exigidos do licenciado.  

Nesta década a EA forja outra importante base normativa, qual seja, o 

Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA)61, lançado em 2004, após 

processo de consulta pública. Embora assevere que além do poder público federal 

“todos os segmentos sociais e esferas de governo são co-responsáveis pela sua 

aplicação, execução, monitoramento e avaliação”, comprometendo a todos 

independentemente da classe social nesta responsabilidade (MEC, 2005, p. 15), o 

programa encerra três componentes importantes para a EA no processo de gestão 

ambiental pública, quais sejam, (1) capacitação de gestores e educadores, (2) 

desenvolvimento de ações educativas e (3) desenvolvimento de instrumentos e 

metodologias, contemplando setes linhas de ação, dentre elas, a educação no 

processo de gestão ambiental, campanhas de EA para usuários de recursos 

naturais, articulação e integração comunitária e articulação intra e interinstitucional 

(ProNEA, 2005, p. 25). 

Uma marca desse período, mais próxima ao final da década, foi a adequação 

do arcabouço normativo à proposta política do segundo mandato do governo Lula, 

iniciado em 2007, qual seja “Crescimento com distribuição de renda e 

sustentabilidade ambiental” (SAISSE; LOUREIRO, 2014, p. 121), que desencadeou 

uma reforma nos órgãos federais do SISNAMA, com a criação do Serviço Florestal 

Brasileiro – SFB (Lei 11284/06)62 e do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio (Lei 11516/07), a partir da divisão do IBAMA. 

Importante frisar que a criação do ICMBio não foi um processo politico e 

legalmente tranquilo63 e que não era uma reivindicação do movimento 

ambiental/ecológico e nem estava na pauta de debates prioritários do CONAMA. 

                                                 
61

Difere do PRONEA, criado em 1994 pela Presidência da República com o objetivo de “capacitar o 
sistema de educação formal e não-formal, supletivo e profissionalizante, em seus diversos níveis e 
modalidades” (SIQUEIRA, 2013, p. 40).  
62

 Prevê a concessão florestal num prazo de até 40 (quarenta) anos. 
63

 Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4029) contra a Medida Provisória (MP) 366/2007 
(que virou a Lei 11516/2007) a qual criou o ICMBio, foi proposta pela Associação Nacional dos 
Servidores do IBAMA (ASIBAMA). Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram por 
sete votos a dois que a criação do ICMBio foi ilegal, “pois a MP não obedeceu os ritos processuais 
legais para sua tramitação” (CEA, 2012). Contudo, por “segurança jurídica”, visando não abrir um 
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Foi por causa também de uma certa “raiva” histórica que Marina Silva tinha 
do IBAMA (seus colegas acreanos de juventude nos contam isto) que ela, 
enquanto ministra, promoveu e permitiu o maior sucateamento do IBAMA 
jamais visto: sua divisão ao meio, criando o ICMBio, que retirou de nós 
atribuições, servidores (nossa grande perda), imóveis, equipamentos e 
recursos financeiros. Quando anunciada, foi de surpresa e totalmente de 
cima pra baixo, na ditadura. De pronto, o conjunto dos servidores e diversas 
ONGs ambientalistas foram radicalmente contra: a questão ambiental é 
holística, e quanto mais fragmentar, pior. Fizemos uma greve de mais de 03 
meses por isto, mas fomos atropelados. 
[...] 
Nesta divisão do IBAMA ao meio, atabalhoada até hoje, houve intenso 
enfraquecimento do IBAMA, como o TCU também aponta. E o ICMBio… já 
nasceu fraco, num Governo Federal que pouco se importa, na prática, com 
a Política Ambiental. 
[...] 
Uma das coisas bizarras que aconteceu com a criação do ICMBio foi a 
extinção forçada, sem nenhuma explicação, da Educação Ambiental dentro 
do IBAMA, a qual aliás também não foi incluída no organograma do ICMBio. 
(GRAF, 2011) 

 

Assim, com a criação destes órgãos, extinguiu-se a CGEAM/IBAMA, ficando a 

questão da EA sem lócus institucional naquele órgão até o presente momento 

(SERRÃO, 2012, p. 198), configurando um significativo retrocesso para a EA na 

gestão ambiental pública. Para Saisse e Loureiro (2014) a divisão do IBAMA com a 

extinção da CGEAM contribuiu para: 

 

[...] fragmentar, sem eliminar, a ação educativa de viés crítico, voltada ao 
fortalecimento da participação e do controle social das políticas de Estado, 
que vinha se desenvolvendo na gestão ambiental pública”.(SAISSE; 
LOUREIRO, 2014, p. 106) 

 

Em momento posterior a sua criação, no ICMBio, a EA se constituiu através 

da criação de duas coordenações e no IBAMA continuou se firmando através da 

“experiência acumulada na DILIC, particularmente na Coordenação Geral de 

Petróleo e Gás (CGPEG)”. Esta continuidade na década seguinte se deu inclusive 

com a publicação da “NT [Nota Técnica] nº 01/2010 (CGPEG) e da IN [Instrução 

Normativa] nº 02/2012 (IBAMA presidência)” (SAISSE; LOUREIRO, 2014, p. 121). 

Esta última normativa é que disciplina a especificidade da EA no licenciamento 

ambiental. 

                                                                                                                                                         
precedente, qual seja, aplicar a decisão a todas as demais MPs que foram convertidas em lei via a 
mesma tramitação ilegal, o STF voltou atrás e decidiu “que a orientação de aprovar medidas 
provisórias com parecer de comissão composta por deputados e senadores, como determina a 
Constituição, será válida daqui para frente e, portanto, MPs já convertidas em lei e as que estão em 
tramitação no Congresso não são alcançadas pela decisão” (O ECO, 2012). 
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Por fim, a regulamentação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

- SNUC (Lei 9985/00) prevendo a participação da sociedade na sua gestão e a Lei 

do acesso a informação ambiental (Lei 10650/03), estão entre os avanços 

legislativos ambientais do período. Nota-se que as ações de EA no IBAMA 

articulavam-se também com a participação popular na gestão das Unidades de 

Conservação (UC). 

A seguir, o Quadro 04 explicita o cenário legislativo ambiental da primeira 

década do século XXI. 

 

Diploma Legal e Fatos relevantes Comentário 

2000 - Lei 9666 Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da 
poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias 
nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional 
- Lei 9985 SNUC 

Reestruturação da 
administração 
ambiental e 

regulamentação de 
políticas setoriais 

com o espraiamento 
do DS; Obrigação 

da EA no 
licenciamento 
ambiental e, 

posteriormente, 
desestruturação da 
EA no processo de 
gestão ambiental 

pública. 

2001 - Lei 10257 Estatuto da Cidade 
- Lei 10295 Política Nacional de Conservação e Uso Racional de 
Energia 

2002 - Conferência da ONU em Johannesburgo (Rio+10) 
- Decreto 4281 Regulamenta a PNEA e obriga a EA no licenciamento 
ambiental 

2003 Lei 10650 Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações 
existentes nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA 

2004 ProNEA 

2005 Lei 11124 Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS 

2006 Lei 11284 Gestão de florestas públicas para a produção sustentável; 
Cria o Serviço Florestal Brasileiro – SFB 

2007 - Lei 11445 Saneamento Básico 
- Decreto s/nº Cria o Dia Bioma Pampa 
- Lei 11516 Criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) 
- Extinção da CGEAM/IBAMA 

2008 Decreto 6514 regulamenta a Lei de Crimes Ambientais 

2009 - Lei 11959 Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura e da Pesca 
- Lei 12187 Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC 

Quadro 04: Diplomas legais federais e fatos relevantes para o meio ambiente na década de 2000. 
Fonte: Compilado pela autora, com base em Machado (2003). 

 

2.5 A flexibilização avança pela mão (garras) do agronegócio e da indústria 

 

Na atual década, a marca clara da flexibilização ambiental está posta na Lei 

Complementar 140/11, que diminuiu o controle ambiental do Estado e afastou ainda 

mais a sociedade da gestão, como o enfraquecimento da publicidade no processo 

de licenciamento. Pela regra revogada os pedidos de licenciamento que deveriam 

ser publicados num jornal de grande circulação no local onde os impactos 

ambientais iriam ocorrer, agora podem ser publicados no meio eletrônico de 
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comunicação mantido pelo órgão ambiental competente (§ 1º do art. 10 da Lei 

6938/81, com redação dada pela Lei Complementar nº 140/11). Medida que 

certamente agradou o potencial ou efetivo poluidor, pois seus custos diminuirão e, 

de certa forma, passou a esconder ainda mais da comunidade afetada a existência 

de uma futura obra e/ou atividade. 

Já a “descentralização” promovida pela Lei Complementar 140/11 favorece a 

quebra do Princípio da Impessoalidade que rege a Administração Pública (art. 37, 

CF/88). Não é raro que os municípios e estados em geral e em grande escala, 

quando comparados à União, abracem as causas dos requerentes de licenças. É 

difícil um município ou Estado “barrar o desenvolvimento”64, ao contrário, favorecem 

não só com um procedimento de licenciamento amainado, bem como através de 

incentivos fiscais, obras de infraestrutura, doação de terrenos.65 Não se advoga aqui 

a favor da centralização, mas na atual conjuntura de muitos municípios e estados, 

há que se refletir sobre as fragilidades e intencionalidades da descentralização 

desacompanhada do fortalecimento dos órgãos de controle. 

Outro retrato da flexibilização se dá pela imposição do agronegócio, com clara 

ressonância governamental, para anistiar crimes e infrações ambientais e diminuir 

as áreas protegidas através da Lei 12651/12, a qual fez retroceder a lei florestal 

brasileira a patamares anteriores ou iguais ao primeiro Código Florestal, de 1934. 

Em contradição, contamos com um avanço formal importante para a EA no 

licenciamento ambiental com a publicação da IN IBAMA 02/12, mesmo com a 

extinção da CGEAM. A referida norma visa: 

 

Estabelecer as diretrizes e os procedimentos para orientar e regular a 
elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de programas e 
projetos de educação ambiental a serem apresentados pelo empreendedor 
no âmbito do licenciamento ambiental federal (ART. 1º, DA IN IBAMA 
02/12). 

                                                 
64

 Mesmo não baseando sua ação em questões ambientais, justiça está sendo feita em favor do 
Estado do RS, com a condenação da empresa Ford do Brasil a pagar os custos do inadimplemento 
do contrato de financiamento firmado com o estado, pelo fato da mesma ter retirado seu 
empreendimento no início de 1999, desistindo de construir sua fábrica no município de Guaíba - RS, 
estabelecendo-se na Bahia. Isto ocorreu no governo de Olívio Dutra (PT) quando a Auditoria-Geral do 
Estado concluiu pela insuficiência da comprovação de muitas das despesas realizadas. O referido 
contrato foi firmado na anterior gestão, de Antonio Britto. (PMDB) (JUSBRASIL, 2013). 
65

 O discurso do desenvolvimento é associado a empregos e melhorias para todos. Contudo, quando 
questionadas, as empresas e/ou seu gestores ameaçam (e muitas vezes cumprem) com o que é 
chamado pela RBJA (2009) de “chantagem locacional”, realizar sua obra e/ou atividade em outro 
local. Duas questões emergem disso: a) de que tipo de desenvolvimento se está falando, ou seja, 
para que e para quem; b) se são os governos que financiam e criam as condições para tal 
desenvolvimento. 
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A IN IBAMA 02/12 também afirma que a EA a ser concebida e executada 

decorrente dos licenciamentos terá por “objetivo principal a mitigação dos impactos 

socioambientais do empreendimento ou atividade licenciada” (Anexo I da IN IBAMA 

02/12). A experiência acumulada no IBAMA em EA com viés crítico no licenciamento 

da exploração do petróleo e gás natural foi assim expandida para qualquer tipologia 

de atividade a ser licenciada, mesmo sem uma estrutura de EA no órgão. 

Oportuno frisar que se passaram 31 anos desde que a lei estabeleceu a EA 

como um Princípio da PNMA, para que a sua exigência e aplicação fosse regrada 

pelo órgão ambiental federal através da referida IN, em termos de medidas 

mitigadoras ou compensatórias como condicionante das licenças ambientais.  

No RS, um recente exemplo de desagregação e fragilização da gestão 

ambiental e decorrente da comentada cisão gestão ambiental para um lado e gestão 

das águas=recursos hídricos, para outro, foi a aprovação neste ano da Resolução do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) 141/14, que instituiu o I Plano 

Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul (I PERH/RS), do 

qual o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), “órgão superior do 

Sistema [Sistema Estadual de Proteção Ambiental – SISEPRA], de caráter 

deliberativo e normativo, responsável pela aprovação e acompanhamento da 

implementação da Política Estadual do Meio Ambiente” (art. 5º, da Lei Estadual 

10330/94), somente foi avisado, após sua aprovação, sem opção para debatê-la e, 

menos ainda, alterá-la. Apesar de um colegiado ambiental66 aprová-la, após debate 

“público”67, tal regra traduziu e formalizou uma visão da água essencialmente como 

recurso e mercadoria, voltada para a produção/capital, conforme análise das 

prioridades para outorga de uso. A palavra natureza68 ou ecologia não são 

mencionadas no texto da Resolução em questão e a expressão Proteção Ambiental 

só aparece quando é citada a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique 

Luiz Roessler (FEPAM). A EA nem sequer é mencionada, revelando uma aposta no 

tecnicismo para tal política pública. 

Na sequência, quadro com o resumo desta década. 

                                                 
66

 Apesar de formalmente democráticos, materialmente os Comitês de Bacia são dominados pelos 
interesses do capital rural. 
67

 Em que pese o Estado do Rio Grande do Sul (RS) contar com quatrocentos e noventa e sete 
municípios (IBGE, 2014) e com vinte e cinco bacias hidrográficas, para apresentar e debater o PERH, 
foram realizadas somente quatro reuniões, denominadas de audiências regionais (Santana do 
Livramento, Porto Alegre, Frederico Westphalen e Pelotas). 
68

 São elas: abastecimento doméstico, irrigação de culturas agrícolas em geral, geração de energia 
elétrica, aquicultura e abastecimento industrial em geral, inclusive para a agroindústria.  
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Diploma Legal e Fatos relevantes Comentário 

2010 - Lei 12305 Política Nacional de Resíduos Sólidos 
- Lei 12334 Política Nacional de Segurança de Barragens 
- IN 01 MPOG Critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 
bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional 

Flexibilização do 
DA e marco da 
EA com viés 
crítico no 
licenciamento. 

2011 - LC 140 Repartição Competências SISNAMA 
- Portaria Interministerial 423 Programa de Rodovias Federais 
Ambientalmente Sustentáveis visando a regularização 

2012 - Rio+20 
- Lei 12587 Política Nacional de Mobilidade Urbana 
- Lei 12612 Paulo Freire como Patrono da Educação 
- Lei 12633 Cria o Dia Nacional da Educação Ambiental 
- Lei 12651 “Flexibilização” do Código Florestal 
- Resolução 02 Conselho Nacional de Educação (CNE) Diretrizes 
Curriculares Nacionais da EA 
- IN 02 IBAMA EA no Licenciamento 

2013 - Lei 12854 Recuperação florestal e implantação de sistemas 
agroflorestais 
- Lei 12892 Declara o ambientalista Chico Mendes Patrono do Meio 
Ambiente Brasileiro 

2014 - I Assembleia Ambiental das Nações Unidas – UNEA 
- Resolução CRH 141/14, que instituiu o I Plano Estadual de Recursos 
Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul (I PERH/RS) 
- Decreto 8243 Participação Social 

Quadro 05: Diplomas legais e fatos relevantes para o meio ambiente na década de 2010. 
Fonte: Compilado pela autora. 
 

Após dissertarmos sobre a consolidação do DA brasileiro em relação aos 

principais acontecimentos políticos que implicaram na formação deste arcabouço 

jurídico, apresentaremos a seguir o atual cenário político econômico brasileiro, onde 

se insere a duplicação da BR-116/392. 
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3 O CENÁRIO DA DUPLICAÇÃO NA PERSPECTIVA DO NEOLIBERALISMO 

 

Na zona costeira riograndense o Pampa69 encontra a Mata Atlântica, 

possibilitando uma vida diversificada em uma paisagem dominada por lagoas e 

banhados70. “O estado do Rio Grande do Sul é portador de uma grande quantidade 

e diversidade de áreas úmidas” [tradução livre] (MALTCHIK, 2004, p. 148). Grande 

parte do traçado da BR-116/392 se desenvolve neste ambiente, conforme Ilustração 

01, onde a mesma entrecorta o Saco da Mangueira (lagoa), no município de Rio 

Grande/RS. 

 

 

Ilustração 01: Saco da Mangueira - Rio Grande/RS, entrecortado pela BR-116/392 em 
duplicação. 
Fonte: SOLER, Antonio C. P. 2009. 

 

                                                 
69

 Bioma reconhecido pelo Mapa de Biomas do Brasil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2004) e posteriormente pelo Decreto s/nº, de 12 de dezembro de 2007 (Disponível em: 
http://www.casacivil.gov.br/atos/destaque/notas_21012008_27), o qual instituiu o dia 17 de dezembro 
de cada ano como o Dia do Bioma Pampa. Já a Zona Costeira tem reconhecimento constitucional 
como patrimônio nacional pelo §4º do art. 225 da CF/88. 
70

 “São definidos, pelo Código Estadual de Meio Ambiente do RS, como ‘extensões de terras 
normalmente saturadas de água onde se desenvolvem fauna e flora típicas’ (inciso XIV, do art.14), 
cuja vegetação própria é protegida (inciso VI, Art. 155), o que reforça a aplicação da Convenção de 
Ramsar, da qual o Brasil é signatário.” (SOLER, 2012, p. 13). 
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É justamente na zona costeira71, patrimônio nacional por força da CF/88, na 

região estuarina da Laguna dos Patos, onde se encontram os dois maiores centros 

urbanos do sul do RS. Pelotas com 328.275 habitantes, e Rio Grande com 197.228 

habitantes (IBGE, 2013), integram a Aglomeração Urbana do Sul e seguindo o 

desenvolvimentismo, ambos os municípios, por meio de seus dirigentes e elites 

governantes, abraçaram e abraçam uma política voltada para o crescimento 

econômico, em sua grande parte exógena, do tipo top-down (de cima para baixo), 

dentro da estratégia nacional do já apontado PAC.  

 

Criado em 2007, no segundo mandato do presidente Lula (2007-2010), o 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) promoveu a retomada do 
planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, 
logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento 
acelerado e sustentável. (BRASIL, 2013). 

 

Nota-se a incoerência teórico-prática do PAC em seu discurso, pois almeja ao 

mesmo tempo um crescimento acelerado e sustentável, um anseio incompatível (ou 

uma farsa) que permeia o DS, conforme já problematizado.  

Idos os anos da apresentação do primeiro projeto de duplicação da BR-

116/392, ocorrido em 1974, o neoliberalismo no Brasil, enraizado após a estagnação 

da economia nos anos 1980 e pelo Consenso de Washington (1989), foi 

diversificado no momento em que a materialização da obra de duplicação iniciou 

(primeira e segunda décadas dos anos dois mil), ocorrendo já num regime político-

econômico baseado na concepção do “Neoliberalismo de Terceira Via”.  

Segundo Siqueira (2013, p. 42)72 vivemos “’um momento mais social-liberal’, 

outra denominação do neoliberalismo de “Terceira Via”, a partir de Lula [2003-

2010]”. 

 

A partir do século XXI, continua e intensifica-se a preocupação com a 
necessidade de realização de reformas. A sustentabilidade, o “crescimento 
sustentável”, continuam entrando na agenda de reformas macroeconômicas 
e estruturais para os países periféricos; esses projetos aparecem mais 
explicitamente no projeto do neoliberalismo de "Terceira Via", de forma a 

                                                 
71

 Quanto à ocupação do território, “[...] o padrão colonial de assentamento brasileiro foi a ocupação 
da zona costeira, já que os fluxos de colonização se davam pelo mar. Eram escassos os 
assentamentos fora desta zona isto porque principalmente no entorno dos portos é que ocorria o 
adensamento populacional.” (DIAS, 2008, p.82) 
72

 Siqueira (2013) em sua dissertação de mestrado com a temática da Educação Ambiental no 
licenciamento de atividades de escoamento de petróleo e gás natural faz uma clara explanação do 
Neoliberalismo de Terceira Via, de Anthony Giddens, em contraponto ao liberalismo clássico descrito 
por Hayek. 
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conferir continuidade para o crescimento (Melo, 2005, p. 79). (SIQUEIRA, 
2013, p. 42) 

 

Nesse sentido, o PAC impõe-se sobre as referidas cidades e ambientes, 

notadamente no que tange as obras de infraestrutura, para atender as demandas do 

complexo portuário de Rio Grande. É crescente também a investida na energia 

eólica no referido município e região. 

Ao mesmo tempo em que o Governo Federal fomenta a produção capitalista, 

investe em políticas sociais como o Programa Bolsa-Família, o Programa Bolsa-

Verde, o Programa Mais Médicos, o Programa Minha Casa Minha Vida (ainda que 

este favoreça mais a construção civil do que os despossuídos de casa própria), a 

política de cotas sociais e econômicas para acesso à Educação Superior e 

financiamento à permanência (para formar mão de obra qualificada e dirigida para 

fins capitalistas), a formação continuada dos professores da rede básica de ensino 

(destacando os cursos de aperfeiçoamento e especialização em EA baseada no 

DS), dentre outros. 

Atitudes estas que podem ser interpretadas como estratégias de dominação 

simbólica e de amortecimento dos conflitos, como fez o DS com a apontada questão 

da incompatibilidade entre crescimento econômico ilimitado e proteção ambiental; ou 

como uma crença real na possibilidade de compatibilizar estes dois elementos 

(desenvolvimento e sustentabilidade) somando, ainda, a diminuição das assimetrias 

sociais. 

 

Nesse receituário contemporâneo [Neoliberalismo de Terceira Via], a 
proposta de um Estado mínimo não é mais cabível. Nessa reconfiguração 
do Estado ele passou a ser visto como necessário para garantir alguns 
setores fundamentais à expansão e reprodução do capital. Com isso, o país 
presencia, desde 2003, ano do primeiro mandato Lula, um sensível 
aumento da máquina estatal, que havia sofrido duros golpes nos governos 
anteriores, com as privatizações e o enxugamento de cargos públicos, por 
meio de sucessivas terceirizações (FONTES, 2010). Entretanto, apesar dos 
investimentos em setores sociais, como a saúde e a educação – 
amplamente divulgados num esforço de se diferenciar dos governos 
neoliberais anteriores –, os orçamentos nunca foram suficientes para 
garantir a universalização desses serviços públicos, ao contrário, houve 
constantes cortes de orçamento em áreas sociais para o pagamento das 
dívidas externa e interna, e a expansão dos serviços privados de saúde e 
educação. (SERRÃO, 2012, p. 131-132) 

 

Além de mecanismos de dominação simbólica e cooptação das oposições e 

resistências, tal cenário, que dificulta a definição de um caráter geral do Estado na 
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era da neoliberalização (HARVEY, 2013, p. 80) advém para Serrão (2012, p. 145-

146), com base em Dagnino (2004), da confluência perversa entre neoliberalismo e 

um projeto democratizante. 

 

Segundo a autora, há uma crise discursiva que parece atravessar as 
experiências contemporâneas de construção democrática no Brasil e na 
América Latina. Tal crise seria o resultado da disputa simbólica − 
constitutiva de toda disputa política −, representada por uma “confluência 
perversa” entre, o projeto neoliberal instalado nesses países ao longo das 
últimas décadas e, um “projeto democratizante, participativo, que emerge a 
partir das crises dos regimes autoritários e dos diferentes esforços nacionais 
de aprofundamento democrático”. (DAGNINO, 2004:140). (SERRÃO, 2012, 
p. 145-146). 

 

Esta confluência perversa caracterizaria o que hoje se convém chamar de 

Neoliberalismo de Terceira Via ou social-liberalismo. 

Neste cenário está inserido o chamado Superporto de Rio Grande, cuja 

proposta de criação remete ao início dos anos 1970, ou seja, em pleno auge do 

liberalismo e atrelado ao crescimento econômico no Brasil (embora já em crise no 

contexto mundial), com uma história marcada por conflitos ambientais e sociais que 

fez e faz parte de uma estratégia de crescimento inserida numa política dos 

chamados Corredores de Exportação “cujo objetivo central a ser alcançado é o 

aumento da escala e da velocidade dos fluxos, presente no capítulo III do I Plano 

Nacional de Desenvolvimento – I PND [1972-1974].” (CARVALHO et al., s/d). 

Outra questão importante de mencionar é que os portos atraem indústrias 

para seu entorno, o que no caso em comento derivou, já na década de 1970, em um 

complexo industrial na área retro portuária, notadamente com indústrias de óleo e 

fertilizantes que acabam proporcionando uma série de outros problemas e/ou 

conflitos ambientais imediatos em razão, especialmente, da poluição do ar e das 

águas, com impactos desastrosos na pesca artesanal. Esta confluência porto-distrito 

industrial justamente favoreceu a instalação de indústrias do mesmo tipo das 

denunciadas por Rachel Carson (fertilizantes) e que vem proporcionando a 

expansão agrícola que abastece a primarização da economia (mercado de 

commodities) e a condição de dependência do Brasil em relação ao capital mundial. 

Na ilustração 02 a seguir, podemos ver parte do Distrito Industrial na zona 

retro portuária, em Rio Grande. 
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Ilustração 02: Distrito Industrial de Rio Grande/RS.  
Fonte: SOLER, Antonio C. P. 2009. 

 

Os investimentos no porto na época dos PND, apesar de gerarem 

crescimento econômico, não foram capazes de reduzir as assimetrias sociais no 

município e mantiveram a configuração de injustiça social e histórica existente 

(MACHADO, et al., 2013). 

 

No entanto, segundo Domingues (1995) estes números promissores da 
atividade industrial do município [década de 1970] não refletiram numa 
melhoria das condições de vida da maioria da população local; ao contrário, 
estes dados confirmam o caráter concentrador de renda e, portanto, o 
caráter excludente do ponto de vista sócio-econômico-espacial de largas 
parcelas das populações comuns a todos os lugares/regiões onde estes 
grandes projetos de “desenvolvimento” foram/são implantados. (OLIVEIRA 
et al., 2013, p. 82). 

 

A implicância do contemporâneo PAC em Rio Grande e região emerge com a 

recente instalação do Polo Naval e a expansão do Superporto, devido a necessidade 

de atender ao incremento da velocidade dos fluxos de mercadorias73, de uma forma 

tal que a duplicação da BR-116/392 se tornou uma obra não mais postergável pela 

economia capitalista e interesses políticos das classes burguesas. Tanto a atividade 

portuária como a industrial necessita de infraestrutura de apoio do tipo rodovias. 

 

Um corredor de exportação implica necessariamente a existência de uma 
rede intermodal de transportes. No caso do Superporto do Rio Grande, 
estão presentes no sistema quatro tipologias de transportes: as rodovias, as 

                                                 
73

 “Em 2007, o porto de Rio Grande obteve um crescimento de 18,6%11, principalmente por força dos 
produtos exportados.” (SOLER et al., 2007, p. 56) 
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ferrovias, as hidrovias e o transporte marítimo. (CARVALHO; CARVALHO; 
DOMINGUES, s/d). 

 

Por isso neste novo cenário a presença do Estado é indispensável na 

execução de políticas para impulsionar o mercado capitalista, pois o Neoliberalismo 

necessita daquele para reproduzir os sistemas de mercado, regulá-los nas crises, 

garantir a propriedade privada, a livre iniciativa e o livre comércio, e manter a ordem, 

através da lei, da justiça e do monopólio da violência. 

 

O Estado tem, portanto, de usar seu monopólio dos meios de violência para 
preservar a todo o custo essas liberdades. Por extensão, considera-se um 
bem fundamental a liberdade de negócios e corporações (vistos legalmente 
como indivíduos) de operar nesse arcabouço institucional de livres 
mercados e livre comércio. A empresa privada e a iniciativa dos 
empreendedores são julgadas as chaves da inovação e da criação de 
riqueza. (HARVEY, 2013, p. 75) 

 

Para ilustrar essa conjuntura favorável ao crescimentismo, em 2006-2007, no 

primeiro ano do PAC, o Porto de Rio Grande realizou movimentações recordes de 

mais de 22 e 26 milhões de toneladas, respectivamente. A movimentação maior foi 

de mercadorias de exportação (PORTO DO RIO GRANDE, 2007). E foi neste 

mesmo ano a expedição pelo IBAMA, da Licença de Instalação (LI) nº 453, em 01 de 

agosto de 2007, para a duplicação da rodovia, a segunda do conjunto de licenças 

ambientais e que efetivamente dá início a obra no trecho Pelotas – Rio Grande (lotes 

02 e 03). 

Importante aventar que a previsão inicial de conclusão da duplicação seria de 

três anos, ou seja, a tempo de receber os investimentos futuros na região, ainda que 

neste momento as obras do Lote 04, mais próximas ao Superporto, não tenham 

sequer iniciado. 

 

O Superporto, cuja área de expansão ficara vinte anos sem a implantação 
de um novo terminal de cargas, assiste agora a total apropriação de seus 
quatro quilômetros de área livre para cais serem demandados à instalação 
de terminais de contêineres, polo naval, químicos e petroquímicos, 
derivados de madeira, papel e celulose; impondo o desdobramento do 
complexo portuário para o vizinho município de São José do Norte. 
(CARVALHO et al., s/d) 

 

No primeiro semestre de 2014 os recordes de movimentação voltam a ser 

batidos, conforme se depreende na notícia publicada no sítio eletrônico do referido 

Porto. 
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O Porto do Rio Grande atingiu, no 1º semestre de 2014, o recorde de 
17.991.160 de toneladas movimentadas. Este foi o melhor resultado da 
série histórica (2006 – 2014), visto que a maior movimentação, até então 
registrada, foi no 1º semestre de 2013 [...]. O somatório das operações 
(carga, descarga, transbordos, operação intermediária, transferências e 
trânsito viário) cresceu 8,4% no 1º semestre de 2014, quando comparado a 
igual período de 2013. (PORTO DO RIO GRANDE, 2014). 

 

Consequentemente, houve também o aumento dos deslocamentos de 

caminhões pela referida BR, uma das vias mais importantes de escoamento da 

produção de grãos, considerando que grande parte do volume de movimentações 

refere-se à exportação de commodities (soja e milho) (PORTO DO RIO GRANDE, 

2014), fruto da estratégia de primarização da economia que coloca o Brasil numa 

posição de capitalismo dependente, conforme já mencionado.  

Entretanto, para a Ordem dos Economistas do Brasil (OEB), esse modelo de 

exportação necessita de substituição visando, mais uma vez, a modernização da 

economia e a expectativa (ingênua ou não) de alcançarmos um modelo capitalista 

de primeiro mundo. 

 

Os analistas que criticam o estágio atual revelado pela balança comercial 
brasileira, apontando uma “primarização” da economia, clamam por um 
novo ciclo de substituição de importações, justamente para os produtos que 
tem maior valor agregado e que podem incorporar tecnologia e inovações. 
As commodities e o petróleo podem garantir por algum tempo os recursos 
para o início desse novo ciclo, onde a educação e a qualificação em geral 
serão naturalmente priorizados. Vontade política e mobilização das 
lideranças empresariais serão necessárias para a tarefa, que poderá levar o 
país ao primeiro mundo. (OEB, 2014) 

 

A OEB adianta o cenário: 

 

Deve-se ver aí, sim, uma imensa oportunidade de aproveitamento dos 
saldos comerciais para se completar a modernização da economia brasileira 
notadamente em infraestrutura, no aperfeiçoamento do setor público cuja 
produtividade não vem acompanhando os demais setores, e na implantação 
de uma política industrial vigorosa, ancorada em tecnologia, que possa 
sustentar a concorrência externa. Não se exclui, também, para esse salto, 
uma política monetária funcional. (OEB, 2014) 

 

Ao contrário de investir o saldo da balança comercial na fração “social” do 

social-liberalismo, a ideia da OEB é reinvestir no próprio capital. Não é à toa os 

grandes aportes que o Governo Federal está realizando no Ensino Técnico e na 

Inovação (Sistema “S” e nos Institutos Federais Tecnológicos e Universidades 

Públicas) e os investimentos na indústria naval na metade sul do RS. 
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O Estado neoliberal deve buscar persistentemente reorganizações internas 
novos arranjos institucionais que melhorem sua posição competitiva como 
entidade diante de outros Estados no mercado global. (HARVEY, 2013, p. 
76). 

 

Para Santos e Machado (2013), do Observatório dos Conflitos, o principal 

foco dos investimentos, na maioria público, via Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDS), recai sobre empresas da indústria naval. 

 

O principal foco desses investimentos na indústria naval, neste momento 
[2013], é o Polo Naval do município de Rio Grande, ou melhor, do estuário 
da Lagoa dos Patos (Rio Grande e São José do Norte) [...], devido sua 
localização geográfica e estratégica para o capital, bem como aos 
empreendimentos privados a ele associados³ através dos Estaleiros QUIP

4
 

(formada pelas empresas Construtora Queiroz Galvão, UTC Engenharia e 
IESA Óleo e Gás

5
), Estaleiro Rio Grande – ERG

6
 (administrado pela 

empresa Engevix/Ecovix) e futuras instalações do Estaleiro Wilson Sons. 
(SANTOS; MACHADO, 2013, p.184). 

 

Para Harvey (2013, p. 81) o Estado, compelido pela necessidade de manter 

ou restaurar o poder das elites, na prática se desvia da teoria Neoliberal a fim de 

atender a “necessidade de criar um ‘clima de negócios ou de investimentos 

favorável’ para empreendimentos capitalistas”. Os reflexos disto já aparecem no RS, 

o qual foi classificado neste período em quarto lugar no ranking de Competitividade 

dos Estados Brasileiros em relação a ambiente de negócios e competitividade por 

investimentos no país. Este estudo foi elaborado pela consultoria britânica EIU 

(Economist Intelligence Unit) em parceria com o brasileiro Centro de Liderança 

Pública (CLP) (GOVERNO DO ESTADO DO RS, 2014). O Governo do Estado do 

RS atribui a “conquista” a sua política de planejamento. 

 

Estamos desenvolvendo sem choque de gestão. Knijnik [Secretário de 
Desenvolvimento e Promoção do Investimento do Governo do RS] destacou 
ainda a política industrial do Estado e o trabalho realizado pelas secretarias. 
"Estamos confiantes que vamos elevar para outra grandeza o 
desenvolvimento do RS, pois as perspectivas são muito boas para o 
Estado. Não há mês em que não recebemos duas ou três empresas, 
principalmente chinesas". (GOVERNO DO ESTADO DO RS, 2014) 

 

Os impactos ambientais e sociais decorrentes dessa mudança de cenário 

econômico na região sofreram (e sofrerão) acréscimos significativos. Para Carvalho 

et al. (2012), o atual estágio de crescimento econômico “impactará de maneira 

contundente não apenas o município [Rio Grande], mas na região e no estado.”. 

Tais impactos, por certo, serão de ordens diversas. Positivos para o capital e para as 
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elites dominantes, sob o manto do desenvolvimento (sustentável) para todos, mas 

que esconde, ao menos no plano do discurso, a reprodução das assimetrias sociais 

e econômicas e o aprofundamento da degradação ambiental, e que promove um 

falso consenso em torno de ideais que não são universais, mas particularistas. 

Por razões de ordem econômica, às vezes mais claras, às vezes subsumidas 

no discurso de que a duplicação da BR-116/392, no trecho Pelotas – Rio Grande 

diminuiria os acidentes que nela ocorriam, propiciando uma viagem mais segura, 

especialmente ao concorrido Balneário do Cassino, localizado na costa oceânica de 

Rio Grande, no início dos anos 2000 o DNIT deu início ao processo de licenciamento 

ambiental mediante a “Duplicação e obras de melhoria da BR-116/392, trecho 

Pelotas – Rio Grande”. (DNIT, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d). 

A obra foi festejada pela imprensa tradicional local e, em certa medida, tal 

celebração está estampada em documentos decorrentes do processo de 

licenciamento, o qual valorizam aspectos positivos, econômicos e sociais a serem 

desfrutados por todos, denotando em uma igualdade formal fictícia, mote da 

estratégia capitalista de dominação simbólica. Podemos confirmar tal interpretação 

ao lermos os documentos do respectivo processo de licenciamento: 

 

As melhorias a serem trazidas com a duplicação da rodovia estão sendo 
esperadas impacientemente pela comunidade. [...] Inquestionavelmente, é 
uma obra para o bem público. [...] Além do desenvolvimento social e 
econômico, é imprescindível para o desenvolvimento sustentável a 
valorização e proteção ambiental. (DNIT, 2004d, p.03). 

 

Nestes documentos chegou-se a aventar que um dos objetivos da obra de 

duplicação da rodovia seria solucionar os passivos ambientais presentes ao longo 

da via (DNIT, 2004d, p. 13).  

Estas estratégias, pautadas na ilusão do crescimento econômico com ganhos 

(imediatos ou mediatos) para todos, não são de hoje e sustentam a perpetuação da 

exploração opressora da natureza e das classes dominadas, neste modelo de 

produção e consumo capitalista. 

 

Assim, os contínuos aumentos da produtividade devem proporcionar 
padrões de vida mais elevados a todos. Sob o pressuposto de que “uma 
maré montante faz subir todos os barcos” ou sob o do “efeito multiplicador” 
a teoria neoliberal sustenta que a eliminação da pobreza (no plano 
doméstico e mundial) pode ser mais bem garantida através dos livres 
mercados e do livre comércio mundial. (HARVEY, 2013, p. 75). 

 



81 

 

Conforme demostrarei no Capítulo 07 foram propagadas mensagens de 

ganhos positivos a uma coletividade que é assimétrica, ocultando ou suavizando os 

impactos ambientais e sociais sabidamente negativos que tais obras geram, 

notadamente quando da sua instalação. Contudo, os conflitos foram explicitados 

durante a execução das obras e os jornais de ambos os municípios evidenciaram 

que o consenso do início do licenciamento ou era fictício, ou foi rompido. 

 

3.1 Detalhamento da obra de duplicação 

 

O projeto de duplicação referido, caracterizado na respectiva Licença de 

Instalação (LI) nº 453 de 01/08/07, como obras de adequação da capacidade e 

melhorias operacionais, contempla as rodovias BR-116 e BR-392. O lote 01 da 

duplicação abarca a BR-116 e sua intersecção com a BR-392 no trecho localizado 

no Município de Pelotas conhecido como o “Contorno de Pelotas”, e os lotes 02 e 03 

referem-se ao trecho da BR-392 que liga Pelotas/RS e Rio Grande/RS. O lote 04 

compreende a área do Superporto e do Distrito Industrial de Rio Grande (DIRG), 

entre os quilômetros 08 e 00 da BR-392. 

Esta pesquisa se detém somente às atividades do Programa de Educação 

Ambiental (PEA) apresentado como medida mitigadora e compensatória alusivo às 

obras de duplicação dos lotes 02 e 03, iniciando na Ponte sobre o Canal São 

Gonçalo (Km 60) e findando no entroncamento com a linha férrea (Km 0974), 

próximo ao Superporto de Rio Grande, totalizando uma extensão de 

aproximadamente 51 km duplicados (DNIT, 2004a). Julgou-se adequada a 

delimitação posto que as obras nestes lotes iniciaram em 2009 e encontram-se 

concluídas, fornecendo mais elementos para a investigação. As obras no lote 01 

tiveram começo somente em agosto de 2012 e ainda estão em fase de implantação, 

com prazo de conclusão para agosto de 2015. Já as obras previstas para o lote 04 

encontram-se na fase de licenciamento (DNIT, 2012a; DNIT 2012b). 

A BR-392 liga os Municípios de Pelotas e do Rio Grande e segundo o DNIT 

(DNIT, 2013), classifica-se, de acordo com o Plano Nacional de Viação (PNV), como 

uma rodovia federal diagonal, com modo de orientação NO-SE (noroeste-sudeste), 

possuindo 718,8 quilômetros de extensão, no sentido Fronteira com a Argentina - 

                                                 
74

 Oportuno mencionar que na LI 453/07 concedida pelo IBAMA para este trecho (IBAMA, 2007), 
consta que o início das obras é no quilômetro 8. 
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Santo Ângelo - Tupanciretã - Santa Maria - Pelotas - Rio Grande (Superporto). 

Excepcionalmente, a contagem de sua quilometragem inicia no ponto mais ao sul. 

Na Ilustração 03 o mapa representa o traçado de todo o trecho a ser 

duplicado da BR-116/392. A linha roxa corresponde ao lote 02 e a verde ao lote 03. 

 

Ilustração 03: Mapa do traçado da duplicação da BR-116/392. 
Fonte: Plano de Ação de Educação Ambiental (STE, 2011c).
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Apresentado o cenário da duplicação da rodovia, abordaremos na sequência 

aspectos do licenciamento ambiental brasileiro e suas implicâncias na participação e 

controle social na apropriação privada da natureza regrada por este instrumento de 

gestão ambiental pública. 
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4 ASPECTOS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL BRASILEIRO 

 

Inicialmente, julgo oportuno frisar que o licenciamento ambiental brasileiro 

está regrado na CF/88, em normas infraconstitucionais e em Resoluções expedidas 

pelos Conselhos Ambientais, nos variados níveis da federação, como o caso do 

CONAMA. 

O licenciamento ambiental impõe-se pelo fato de que o “meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo” (art. 225, CF/88), 

cabendo exclusivamente ao Estado autorizar seu uso, nos estritos termos legais, em 

tempo e forma, obedecendo ao Princípio da Obrigatoriedade de Intervenção do 

Poder Público, formador do DA. Tal princípio advoga a planificação, administração e 

controle pelo Estado da “utilização dos recursos ambientais” (MACHADO, 2003, 

p.87). 

A salvaguarda do “uso comum do povo” já impõe ao Estado brasileiro o papel 

contraditório de impulsionar e assegurar a expansão do capitalismo através do 

crescimento econômico, mas, ao mesmo tempo, garantir esta coletivização, por meio 

de políticas sociais redistributivas. 

 

Por ser de todos em geral e de ninguém em particular, inexiste direito 
subjetivo a sua utilização, que, a evidência, só pode legitimar-se mediante 
ato próprio de seu direto guardião – o Poder Público. (MILARÉ, 2011, 
p.509). 

 

Na qualidade de guardião e de gestor do ambiente ecologicamente 

equilibrado (e não de seu proprietário), fundamentado na imposição constitucional 

de defender e preservar esse ambiente (art. 225 da CF/88), o Estado atua com o 

dever de prevenir e combater uma eventual degradação ambiental (ou a potência 

para tal) gerada por determinada obra e/ou atividade, estabelecendo condições e 

limites no plano administrativo para que se realizem, caracterizando o licenciamento 

como um instrumento de gestão ambiental pública.  

Entretanto, neste movimento o Estado não é neutro, apesar de que a lei e a 

justiça possam “plausivelmente ser consideradas ‘neutras quanto a classe social’” 

(HARVEY, 2013, p. 81). Quando aprova a materialização de obras e/ou atividades 

privadas ou públicas que estão sujeitas por ato legal ao controle prévio, o Estado 
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assume, quando não promove, a distribuição desigual75 dos ônus e benefícios 

advindos deste ato autorizatório. 

 

No processo contraditório, plural e dinâmico que caracteriza a história de 
formação do Estado brasileiro, o poder público, ao estabelecer suas 
políticas ambientais, explicita o sentido de sustentabilidade que assume. E, 
por meio de seus canais institucionais e normativos, marca os processos de 
mediação de interesses e de conflitos entre diferentes grupos e classes pelo 
uso e acesso ao patrimônio natural, bem como pela orientação política e 
ideológica hegemonizada. Isso significa afirmar que toda e qualquer política 
pública, mesmo realizada em nome do bem comum e do interesse coletivo, 
não é neutra, pois ao decidir a destinação de determinados recursos 
materiais estabelece quem ganha e quem perde no processo (Quintas e 
Gualda, 1995). (LOUREIRO, 2004, p. 12) 

 

Neste sentido, ao produzir um discurso e um domínio simbólico, o Estado se 

apresenta como o legítimo representante e guardião daquilo que foi estabelecido na 

lei como de “todos”, portanto, sem diferenciações de classe, credo, etc. E, atuando 

na qualidade de “guardião do equilíbrio e da sustentabilidade da lucratividade”, visa 

evitar conflitos, controvérsias ou ameaças aos negócios, enfim, age na antecipação 

dos problemas ou na gestão dos conflitos, onde a EA tem um papel importante, 

conforme veremos no Capítulo 05. 

No caso da duplicação da BR-116/392, não somente o órgão licenciador é 

público e federal (IBAMA), como o próprio licenciado, o DNIT, denotando que em 

tese ambos devem atuar no interesse público geral e não particularista. No entanto, 

não foi isso o observado, de acordo com os resultados da pesquisa expostos no 

Capítulo 07. 

Entretanto, o Estado, por ser contraditório aos seus próprios fundamentos da 

igualdade formal e da defesa das liberdades, atua de forma viciada, pois apesar de a 

lei ter a amálgama de salvaguardar o direito de todos e o bem comum, 

prioritariamente age no interesse de uma determinada classe e de grupos sociais e 

políticos, os quais, por sua vez, se apropriam dos espaços institucionais e gerem-no 

em função da correlação de forças instituída em cada momento. 

 

Em caso de conflito, o Estado neoliberal típico tende a ficar do lado do clima 
de negócios favorável em detrimento seja dos direitos (e da qualidade de 
vida) coletivos do trabalho, seja da capacidade de autorregeneração do 

                                                 
75

 Como será abordado no Capítulo 07, nos conflitos da duplicação da BR-392 e os seus respectivos 
e subjacentes interesses políticos e estratégicos, o ambiente natural, a escola, as populações à beira 
da rodovia apenas quando emergiram como “problema” é que forçaram medidas para 
compensar/mitigar os impactos e, mesmo assim, de forma lenta e resistente. 



86 

 

ambiente. O segundo campo de vícios [do Neoliberalismo] vem do fato de 
que, em caso de conflito, os Estados neoliberais tipicamente favorecem a 
integridade do sistema financeiro e a solvência das instituições financeiras e 
não o bem-estar da população ou a qualidade ambiental. (HARVEY, 2013, 
p. 81) 

 

Contudo, conforme já sinalizado, apesar da tendência ao capital o Estado não 

é totalmente impermeável às lutas subalternas, tanto é que nosso arcabouço jurídico 

ambiental é em parte fruto da luta dos movimentos sociais.  

Serrão (2012), ao avaliar o licenciamento ambiental do petróleo e gás natural 

e as potencialidades da EA em constituir-se numa espécie de resistência contra a 

hegemonia do capital, caracteriza o Estado, com base em Poulantzas (2000) e na 

perspectiva gramsciana, como relacional, ou seja, contendo na sua essência e 

estrutura a luta de classes. 

 

Nesse sentido, entender o papel do Estado do ponto de vista gramsciano, 
como um Estado ampliado, ou como um Estado-relação, de acordo com 
Poulantzas (2000), permite vislumbrar possibilidades para que os processos 
educativos, desenvolvidos no âmbito do licenciamento ambiental, sejam 
percebidos como espaços de fortalecimento da luta de classes, nos quais 
as contradições presentes no Estado são utilizadas para gerar 
oportunidades de organização e de fortalecimento de grupos sociais 
subalternizados. 

 

Entretanto, é corrente as classes e grupos subalternos ao “ocuparem” o 

Estado tenderem a se institucionalizar e de operarem na hegemonia76. 

Neste papel contraditório o Estado, através dos instrumentos de controle 

ambiental disponíveis ao corpo técnico do órgão licenciador, verifica previamente a 

possibilidade de instalação e operação de obras e/ou atividades. Igualmente, deve 

lançar mão de seu poder de mediação dos diversos interesses envolvidos e de 

garantidor dos consensos estabelecidos (UEMA, 2009) por mediação, cooptação ou 

coerção, tendo o “hercúleo” dever legal (e ficcional) de salvaguardar crescimento 

econômico, proteção ambiental e diminuição das assimetrias sociais, ainda que 

esses dois últimos tenham permanecido mais no plano discursivo do que factual.  

Mas quando esse equilíbrio é quebrado, via de regra em favor da economia, o 

que não é nada raro, vozes críticas que se levantam são combatidas por meios 

                                                 
76

 Cabe frisar que esse entendimento é desde uma perspectiva não desenvolvimentista e não 
antropocêntrica que orienta a presente tese, construída de um lócus externo ao Estado/governo. 
Portanto, é deste ponto de vista que parte a presente pesquisa, buscando compreender os 
argumentos daqueles que, em espaços institucionais (desde o Estado), tentam justificar suas 
perspectivas. 
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diversos, entre os quais o da desqualificação dos agentes, através da imposição do 

saber perito, e até de menosprezo e tentativas de desmoralização77. Ou seja, os já 

comentados desvios que o Estado e as elites dominantes promovem na teoria 

neoliberal “pesam a balança” reiteradas vezes para o lado dessas elites e do capital, 

até mesmo ao “arrepio da lei”, se assim for necessário. 

Para Harvey (2013, p. 28) quando os ideais neoliberais conflitam com a 

necessidade de “restaurar ou sustentar o poder da elite, esses princípios 

[neoliberais, como o regime de direito, a propriedade privada e a livre iniciativa e 

comércio] são ou abandonados ou tão distorcidos que se tornam irreconhecíveis”. 

Diante disso, o Estado Democrático de Direito, ao qual estamos submetidos, não 

está imune aos artifícios pela manutenção do caráter predatório do capitalismo, 

posto que é moldado pelo mesmo. 

O próprio Poder Judiciário “garantida a imparcialidade, pois o juiz é um 

terceiro neutro, sem interesse direto na questão que lhe é submetida para 

apreciação” (NALINI, 2003, p. 287) age repetidas vezes de encontro a lei ou a 

interpretação dominante para defender o capital, apesar da sua suposta 

neutralidade. Menciona Meirelles (2000, p. 649) que o Poder Judiciário “não pode é 

ir além do exame de legalidade, para emitir juízo de mérito sobre os atos da 

Administração”. Entretanto, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 

mencionou que “na análise do problema, com toda a sua possível tecnicalidade, tem 

essencialmente a ver com a posição ideológica de cada um de nós a respeito do 

tema substancial” (REZEK, 1993 apud OLIVEIRA; SILVA, 2005, p. 250). 

A questão da isenção desta “tecnicalidade” se aplica igualmente aos órgãos 

licenciadores, pois estes agem pautados na análise técnica dos documentos 

elaborados pelo requerente da licença com base em sua própria perspectiva técnica 

(SERRÃO, 2012, p. 165). Ocorre que ambas as ações (elaboração e análise) se 

dão, no mínimo, sob a influência da política econômica, como não poderia deixar de 

ser.  

 

Como a avaliação dos impactos ocorre a partir do referencial técnico, 
daquele que detém o chamado saber perito, é necessário lembrar que esta 
avaliação será sempre relativizada e contextualizada por aspectos culturais, 

                                                 
77

 São famosas as críticas do então presidente Lula às dificuldades que recaíram sobre as obras do 
PAC por questões “menores” como uma espécie de “perereca” no RS, a qual “atrasou” em mais de 
meio ano a construção da BR-101 e o bagre na obra do complexo hidrelétrico do Rio Madeira. 
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estéticos, econômicos, sociais, etc. que compõem a visão de mundo dos 
técnicos responsáveis pelas análises. (SERRÃO, 2012, p. 165) 

 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou em abril de 2013 um 

documento chamado “Proposta da Indústria para o aprimoramento do Licenciamento 

Ambiental” (CNI, 2013). Para a indústria o licenciamento tem quer ser baseado em 

“informações técnicas e científicas de boa qualidade e, apesar de ser um 

instrumento de mediação de interesses e conflitos, não pode ser um instrumento 

político e ideológico” (CNI, 2013, p. 39). A ressalva que a CNI faz de certo se refere 

a políticas e ideologias que procuram enfrentar as mazelas do capitalismo e superá-

lo. Indubitavelmente a técnica e a ciência corrente contêm a política e a ideologia 

das classes dominantes. 

Portanto o Estado quando opta pela aprovação do licenciamento assume os 

riscos (quando assim o são considerados) de distribuir desigualmente os impactos 

econômicos, sociais e/ou ambientais negativos, podendo utilizar-se de mecanismos 

de compensação e/ou mitigação destes à natureza e às populações afetadas. Neste 

último caso é onde se localiza o Programa de Educação Ambiental (PEA), por força 

do já citado Decreto 4281/02, que regulamenta a PNEA e obriga a EA no 

licenciamento ambiental. Nota-se que compensar para o DA é espécie de 

indenização (MACHADO, 2003, p. 224), quando não é possível mitigar (reduzir, 

suavizar) o dano (real ou potencial) de forma preventiva ou corretiva. 

Especialmente através do artigo 225 e 170 da CF/88, e do artigo 9º da PNMA, 

o Estado regra a apropriação privada da natureza através do licenciamento 

ambiental. 

 

Art. 9°São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
II - o zoneamento ambiental; 
III - a avaliação de impactos ambientais; 
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras; 
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 
VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção 
ambiental e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público 
Federal, Estadual e Municipal; 
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 
Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção 
ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; 
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental; 
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IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento 
das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação 
ambiental. (PNMA, Lei 6.938/81) 
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser 
divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA; 

 

O arcabouço jurídico brasileiro assegura a livre iniciativa e o livre exercício da 

atividade econômica (capitalista), direitos que somente poderão ser restringidos na 

forma da lei. Os instrumentos técnicos do artigo da PNMA acima apresentado, ao 

menos formalmente, impõem restrições a estas liberdades, assim como desenham 

as políticas públicas. Restrições essas que evitem que a disputa e a concorrência 

acabem por levar a destruição dos capitalistas por eles mesmos ou que destruam os 

meios de acumulação colocando em risco o próprio capitalismo. 

Como o inciso “I” do artigo 2º da PNMA define o “meio ambiente” como 

patrimônio público “a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o 

uso coletivo” (art. 2º, I), o Estado, amparado na lei e no poder de polícia ambiental, 

realiza a atividade regulatória através de instrumentos de comando e controle 

(MILARÉ, 2011), mediante o licenciamento, o monitoramento, a fiscalização e a 

responsabilização. 

O licenciamento ambiental é definido como: 

 

[...] um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 
caso. (inciso I, Art. 1º da Resolução 237, do CONAMA) 

 

Portanto, é um instrumento processual público de gestão ambiental. Ao final 

deste processo de análise baseado em ritos legais pré-definidos realizados pelo 

órgão licenciador78, com subsídios aportados pelo requerente da licença (na 

verdade, o poluidor efetivo) mediante os estudos ambientais elaborados por ele, e 

com a participação (em maior ou menor medida) da sociedade, resultará ou não a 

licença ambiental, que é: 

 

                                                 
78

 Pode ser na esfera federal, como o IBAMA; na estadual, como a Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM) no RS e municipal, com as respectivas secretarias de 
meio ambiente ou similares, dependendo sempre do potencial poluidor e do porte da atividade. 
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[...] um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que 
deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para 
localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades 
utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental. (inciso II, art. 1º, da Resolução 237 do 
CONAMA). 

 

A lei e a técnica próprias ao licenciamento e ao seu rito exalam, ao menos 

discursivamente, a ideia de uma certa autonomia e neutralidade, propositadamente 

construídas para indicar que seu produto, a licença ambiental para poluir, está em 

sintonia com a “boa ordem e a boa distribuição do Direito, conferindo às suas ações 

uma aparência imperativa de validade universal e de consecução do ideal de justiça” 

(DIAS, 2008, p. 24) através do DS. 

Fazendo uma analogia aos estudos de Bourdieu (2006, p.215) acerca das 

causas e efeitos da linguagem jurídica no respectivo campo, pode-se dizer que a 

lógica do licenciamento estabelece a priori, através da lei e da linguagem, efeitos de 

impessoalidade. E sendo impessoal não é passível de questionamentos ideológicos 

ou políticos, pois neutra age em “benefício de todos” e não de alguns, como afirma a 

expressão “uso comum do povo”. Mas, apesar da aceleração dos processos 

produtivos neoliberais e de acumulação flexível da atualidade, o ordenamento 

jurídico ambiental brasileiro apresenta uma gama de regras que orientam esse 

procedimento, por vezes complexo e “demorado” para a urgência que o capital 

necessita para manter-se e expandir-se79.  

 

4.1. Rito do licenciamento ambiental 

 

Conforme explanado, o licenciamento ambiental não se baseia somente em 

normas constitucionais ou leis ordinárias. Por força do inciso VII do artigo 8º da 

PNMA, compete ao CONAMA “estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao 

controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional 

dos recursos ambientais, principalmente os hídricos” (Lei 6938/81). 

                                                 
79

 O prazo do processo de licenciamento ambiental é geralmente contestado pelo poluidor efetivo ou 
potencial, uma vez que o interesse do mercado que por vezes ele representa e por vezes ele se 
submete, não é o mesmo daqueles que devem, ao menos em tese, zelar pelo meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, quais sejam, os órgãos de controle ambiental. 
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Esta delegação de competência talvez se justificasse considerando que 

naquele momento (1981) a questão ambiental estava para além da academia e dos 

governos, sendo fortemente discutida pelo movimento ecológico e ambiental, que 

possuíam quadros qualificados e forte representação nos Conselhos Ambientais e 

impacto na sociedade por força de suas pautas. Nos tempos atuais os governos e o 

capital se apropriaram e investiram neste tema (cursos, debates, eventos, acordos 

de cooperação), estando tecnicamente mais preparados para pautarem suas 

políticas e “atalhar” os conselhos, sempre que possível. Além do mais, o 

voluntarismo dos quadros do movimento foi em grande parte perdido ou cooptado 

pelo poder do capital por razões como: (1) necessidade de subsistência dos 

militantes, através da absorção destes pela máquina pública ou privada, muitas 

vezes em outros campos de atuação; (2) pela possibilidade de ocupar espaços 

governamentais em razão da vitória eleitoral de partidos de esquerda ou mais à 

esquerda, notadamente no final da década de 1990 e anos 2000; (3) através da 

atuação em empresas de consultoria.  

É fato que são poucos os militantes que conseguem subsistir da sua atuação 

no movimento e, quando o fazem, é a partir do financiamento de projetos através 

dos governos ou de fundos de investimento específicos, onde ambos 

majoritariamente definem a linha das intervenções. 

Já o mercado da consultoria é um dos mais promissores mercados deste 

século. Segundo o sítio eletrônico da Revista Exame, do Grupo Abril80: 

 

O setor movimentou cerca de US$ 27,4 bilhões em 2012, com um 
crescimento de 3,6% em relação ao ano anterior. Os dados são de uma 
pesquisa da firma Enviroment Analyst, especializada em balanços da área. 
Segundo o estudo, divulgado este mês, o mercado global de consultoria 
ambiental tem previsão de chegar aos US$ 31,7 bilhões em 2017. Vinte e 
duas empresas lideram essa indústria. Em conjunto, elas representam 44% 
do total do mercado, diz o relatório. (EXAME.COM, 2014) 

 

A Exame.com (2014) informa que as avaliações de impacto ambiental e de 

DS ficam com 17% do mercado de consultoria, enquanto que a gestão ambiental 

representa pouco mais de 15%. 

Neste sentido, Oliveira (2007) ao analisar a economia política da crise 

ambiental afirma que o DS impulsionou (e impulsiona, vide a matéria da revista 

supracitada) a criação de um mercado verde. 

                                                 
80

 Arrisco-me a citar esta fonte somente a título de informação e não como base teórico-científica. 
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A precaução quanto ao fim da natureza-combustível sofre então uma 
mutação, deixando de representar temor e preocupação, e se transforma 
em aprofundamento de pesquisas científicas, desenvolvimento de novas 
tecnologias, atualizações administrativas, e por fim, lucros maiores e mais 
duráveis. (OLIVEIRA, 2007, p. 03) 

 

Por certo a Rio+20 ao propagandear a Economia Verde teve interesse nesse 

mercado lucrativo e em franca ascensão, além do fato de o capitalismo necessitar 

de novos arranjos necessários à sua revitalização. 

 

Em situações nas quais essas regras não estejam claramente 
estabelecidas, ou em que haja dificuldades para definir os direitos de 
propriedade, o Estado tem de usar seu poder para impor ou inventar 
sistemas de mercado (como a negociação de direitos de poluição). 
(HARVEY, 2013, p. 76). 

 

Na estrutura do campo ambiental, o rito do licenciamento obedece à regra do 

artigo 10 da Resolução CONAMA 237/97. Conforme a natureza da atividade há 

regramentos específicos, produzidos por vezes pelo próprio órgão licenciador, como 

na exploração de petróleo e gás natural, na carcinicultura, nos sistemas de 

transmissão de energia elétrica, na regularização ambiental de rodovias federais, 

entre outras. 

A licença ambiental é consequência de estudos ambientais apresentados pelo 

requerente e considerados pelo órgão licenciador como favoráveis ao licenciamento 

e que devem ser elaborados anteriormente a obra ou a atividade, em atendimento 

aos princípios do DA, como o da Prevenção, segundo o qual se devem adotar 

medidas capazes de evitar e/ou mitigar os danos ambientais. Tal princípio é 

inaugurado no DA brasileiro a partir da PNMA. “Incontestável tornou-se a obrigação 

de prevenir ou evitar o dano ambiental quando o mesmo pudesse ser detectado 

antecipadamente” (MACHADO, 2003, p. 55).  

De outra sorte, o caráter prévio do licenciamento ambiental também se orienta 

pelo Princípio da Precaução, presente no princípio 15 da Declaração do Rio sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (ONU, 1992), segundo o qual: 

 

[...] quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de 
absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar 
medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação 
ambiental (DECLARAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, 1992 apud MACHADO, 
2003, p. 56).  
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Tal princípio que impulsiona a Economia Verde, opera na ausência de 

conhecimento suficiente para avaliar os riscos e impactos de determinada obra e/ou 

atividade. 

 

O mundo da precaução é um mundo onde há a interrogação, onde os 
saberes são colocados em questão. No mundo da precaução há uma dupla 
fonte de incerteza: o perigo ele mesmo considerado e a ausência de 
conhecimentos científicos sobre o perigo. A precaução visa gerir a espera 
da informação. Ela nasce da diferença temporal entre a necessidade 
imediata de ação e o momento onde nossos conhecimentos científicos vão 
modificar-se. (GREMAQ, 1997 apud MACHADO, 2003, p. 57).  

 

Na ausência da informação a inércia é a aposta, “o princípio da precaução 

funciona como uma espécie de princípio ‘in dúbio pro ambiente’” (ARAGÃO, 2007, p. 

41).  

Não olvidemos outro princípio do DA, qual seja, o do Acesso Equitativo aos 

Recursos Naturais, que rege a ação do Estado considerando o meio ambiente como 

“bem comum de uso do povo”. Assim, o acesso ao mesmo deve embasar-se em 

critérios de necessidade e razoabilidade (MACHADO, 2003, p. 49). 

Outro princípio do DA que se conecta com o licenciamento ambiental é o 

Poluidor Pagador. O inciso VII do artigo 4º da PNMA prevê a “imposição, ao poluidor 

e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao 

usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 

econômicos.”. Isto não se confunde com uma punição “pois mesmo não havendo 

nenhuma ilicitude no comportamento do pagador ele pode ser implementado” 

(MACHADO, 2003, p. 54). 

Serrão (2012, p. 163) adverte que este princípio tem prevalecido sobre o da 

Precaução, ou seja, ao invés de optar pela inércia diante da dúvida acerca da 

viabilidade da obra e/ou atividade, tem-se preferido o pagamento pela poluição a ser 

causada mediante a anuência com a obra e/ou atividade e estabelecimento de 

programas de mitigação/compensação. 

Nunca é demais reforçar que a licença, como ato do Poder Público no 

exercício do controle prévio, apesar do nome, classifica-se como ato autorizatório. A 

importância desta distinção se dá na medida em que não é ato vinculado, mas 

discricionário, intimamente ligado à avaliação do interesse público (aquele que 

prevalece na correlação de forças) e sujeito a alterações conforme esse interesse 
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(MACHADO, 2003, p. 259). Entretanto, cabe sempre a questão, conveniência para 

quem? 

Diante disso, não é condição assegurada ao final do procedimento 

administrativo do licenciamento ambiental a expedição da licença (inciso VIII do 

artigo 10 da Resolução CONAMA 237/97). Requerer, em tese, não assegura direito 

a obtê-la81. Isto é de uma extraordinária relevância, posto que muitas conduções, 

notadamente do requerente da licença e da mídia dominante, partem da premissa 

de que o resultado é sempre a anuência do Poder Público, alimentando críticas 

pejorativas ao procedimento como “preciosismos”, “celeumas”, “entraves” ao 

desenvolvimento. 

 

É um estudo amplo, que merece interpretação, em virtude de elencar os 
convenientes e inconvenientes do empreendimento. Bem como ofertar as 
medidas cabíveis à mitigação dos impactos ambientais negativos e também 
as medidas compensatórias. Não se trata de formalismo simplório, sem teor 
ou conteúdo interpretativo. (BECHARA APUD FIORILLO, 2006, p. 82) 

 

A RBJA assinala que crer na inexorabilidade do licenciamento é seguir a 

lógica das “‘alternativas infernais’ – aquelas que supõem necessariamente a escolha 

entre duas opções ruins” (RBJA, 2009, p.02). A fala do então presidente Lula em 

2007 (mesmo ano do lançamento do PAC e da concessão da LI para a duplicação 

da BR-116/392) corrobora esta lógica: “Ou fazemos as hidrelétricas que temos que 

fazer, ou nós vamos entrar na era da energia nuclear” (LULA, 2007 apud RBJA, 

2009, p. 02). Para a RBJA “Essas ameaças trazem em seu bojo a marca da 

impossibilidade, da não-negociação, do constrangimento inexorável” (RBJA, 2009, p. 

02). 

O procedimento do licenciamento acaba se baseando numa visão que 

desconsidera os grupos sociais à luz da injustiça ambiental, abafando os conflitos e 

oprimindo a natureza. Para Anello (2009) no próprio processo de licenciamento está 

o reflexo da apropriação privada e excludente da transformação da natureza. Por 

exemplo, antes de o órgão licenciador discutir com o requerente da licença quais 

serão as medidas mitigadoras ou compensatórias dos impactos advindos, ou qual a 

especificidade e orientação da EA vinculada, dever-se-ia discutir e avaliar no mínimo 

                                                 
81

 Atualmente raros são os casos de poluidor efetivo ou potencial de obra ou atividade que requereu 
licença ambiental e não recebeu. Serrão (2012, p. 168) informa que em 10 anos somente duas 
licenças para exploração de petróleo e gás natural foram negadas pelo IBAMA. 
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com os grupos sociais diretamente interessados/atingidos, a viabilidade, em suas 

múltiplas dimensões, da concretude da obra e/ou atividade. 

O ateste da obra e/ou atividade é realizado pelo Estado através dos órgãos 

de controle ambiental, conforme a competência para o licenciamento. É importante 

aludir que a PNMA sofreu alterações desde a sua promulgação, especificamente na 

indicação do órgão licenciador (artigo 10). Tal dispositivo legal está na terceira 

versão desde 1981 e na atual, alterada pela Lei Complementar 140/11, não indica a 

competência para licenciar. Esta competência restou definida na própria Lei 

Complementar 140/11, juntamente com a Resolução CONAMA 237/97. 

Aliás, a referida Lei Complementar (LC) é bastante confusa nesta questão. 

Apesar de em sua ementa se propor a fixar normas de “cooperação entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes 

do exercício da competência comum”, fragilizou a ação estatal na fiscalização 

ambiental de obras e/ou atividades licenciadas, que antes era comum aos três entes 

da federação, passando a ser prevalente do órgão licenciador. 

 

Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, 
conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de 
infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de 
infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou 
atividade licenciada ou autorizada.  
§ 1o Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração 
ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de 
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir 
representação ao órgão a que se refere o caput, para efeito do exercício de 
seu poder de polícia.  
§ 2o Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade 
ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá 
determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando 
imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis.  
§ 3o O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes 
federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de 
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou 
utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, 
prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a 
atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. (LC 
140/11) 

 

Nota-se que o §3º acima transcrito não impede a atuação de outros órgãos, 

entretanto faz prevalecer o auto de infração lavrado pelo órgão que licencia. De fato 

isto desmotiva e desmobiliza o agir de quem não licencia.  

Deste modo, apesar de inúmeros outros instrumentos de cooperação, esta 

paradoxalmente se deu na desobrigação da atuação, cooperando significativamente 
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com o capital e com a burocracia estatal, pois diminuiu sua ação. De outra sorte, a 

CNI (2013, p. 26) considera a LC 140/11 um avanço, justamente por causa da 

descentralização do sistema, o que para esta pesquisa fragiliza o controle ambiental. 

A referida lei acaba restringindo a atuação dos órgãos de controle, indo de encontro 

com a competência comum delegada no artigo 23 da CF/88, que tem por fulcro 

garantir plena ação estatal na proteção da natureza.  

Isto porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem comum de 

uso do povo, logo sua proteção interessa a todos os entes da Federação (União, 

Estado e Município). E, na defesa desse interesse, os ideais de descentralização e 

cooperação mútua entre as unidades da federação é de fundamental importância 

sob pena de a inércia, ação ou omissão, dolosa ou culposa de seus legítimos 

representantes, redundarem em prejuízo e danos ambientais irreversíveis (ALVES, 

2004, p. 541). 

Não obstante, a competência única pelo licenciamento e fiscalização é 

bandeira da CNI e dos municípios e suas associações como a Federação das 

Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS) e a AZONASUL82, 

através da política de ampliação do licenciamento ambiental municipal, com vistas a 

acelerar o crescimento econômico, posto que consideram entraves ao 

desenvolvimento o tempo de tramitação do licenciamento (e por vezes o próprio 

licenciamento) em órgãos estaduais ou federal, e o nível de exigência elevado dos 

mesmos (via de regra), devido a experiência acumulada no metiê e maior aporte de 

recursos (ainda que diminutos quando comparados a outros setores) na burocracia 

ambiental. O licenciamento a nível municipal em grande medida favorece “políticas 

de balcão”, devido às fragilidades (muitas vezes propositais) dos órgãos ambientais 

e da própria questão política e ambiental, notadamente no que toca a força que as 

elites dominantes exercem sobre as prefeituras. 

Candidatos ao Governo do RS no pleito de 2014 foram “sabatinados” no dia 

30/07/14 pela FAMURS. Na pauta da “sabatina”, termo utilizado pela FAMURS, 

estava a questão do licenciamento ambiental e a necessidade de ampliação das 

competências municipais (FAMURS, 2014). O tempo de tramitação dos pedidos de 

licenciamento na FEPAM, órgão estadual de controle ambiental do RS vinculado a 

                                                 
82

 AZONASUL é a Associação dos Municípios da Zona Sul, fundada em plena ditadura militar, em 
1964, e tem forte atuação política na municipalização do licenciamento ambiental. No Capítulo 07 
ficará demonstrada a pressão que exerceu no processo de duplicação da rodovia em tela. 
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Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/RS), foi considerado um entrave ao 

desenvolvimento e um excesso de burocratização por muitos dos candidatos. 

Todavia as políticas de balcão não se limitam aos órgãos de controle 

ambiental dos municípios. Serrão (2012, p.167) aborda a estrutura verticalizada e 

compartimentada do SISNAMA, o que pode favorecer o dirigismo na liberação de 

licenças. 

A “Proposta da Indústria para o aprimoramento do Licenciamento Ambiental” 

(CNI, 2013) apontou 21 diretrizes para “aprimora-lo”. Dentre elas, a criação de um 

balcão único; a atuação exclusiva de somente um órgão de controle ambiental; a 

informatização e simplificação do procedimento de licenciamento; incentivos fiscais 

para ações “voluntárias” da empresa em relação a gestão ambiental. 

É de se reparar a importância do licenciamento ambiental para a CNI: “E é 

dentro deste contexto que a CNI elegeu o licenciamento ambiental como uma de 

suas prioridades nos próximos anos, tendo incluído o tema em seu Mapa Estratégico 

2013-2022” (CNI, 2013, p.09). Isto com certeza representa ameaças futuras para a 

legislação ambiental brasileira, que já vem sendo solapada desde a década de 1990 

com o advento do Neoliberalismo. Para a CNI o prazo máximo para as mudanças 

ocorrerem é 2022. 

Aliás, o retrocesso ambiental, possibilitado pelo Governo Federal e 

reverberado nos estados e municípios, está em pleno curso. O Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) reforça a aliança com o capital fazendo retroceder os avanços do 

controle institucional e social do licenciamento ambiental, visando, entre outras 

medidas acelerar o licenciamento, diminuindo o poder de atuação de outros órgãos 

que não o licenciador. É o caso dos estudos e negociações em andamento para 

redefinir ou retirar de normas a obrigatoriedade da oitiva de órgãos setoriais como o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI) e a Fundação Palmares. Estas instituições hoje possuem prazos 

de até 90 (noventa) dias no caso de EPIA/RIMA e de até 30 (trinta dias) nos demais 

casos, a contar da data do recebimento da solicitação, para apresentar 

“manifestação conclusiva sobre o Estudo Ambiental” exigido para o licenciamento, 

nos termos da Portaria Interministerial 419/11, que regulamenta a atuação destes 

órgãos no licenciamento ambiental. 

Será preciso, portanto, muita mobilização para que as forças de resistência 

estanquem o retrocesso na salvaguarda do meio ambiente. E neste sentido, para 
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esta tese, uma EA como obrigação legal decorrente do licenciamento numa 

perspectiva de mediação e/ou gestão de conflitos, tem de ir no sentido da justiça 

ambiental. 

Por fim, cabe salientar a tipologia das licenças ambientais, conforme a 

Resolução CONAMA 237/97: 

 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 
expedirá as seguintes licenças: 
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 
implementação; 
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo 
determinante; 
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta 
das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinados para a operação. 
Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 
sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do 
empreendimento ou atividade. 

 

4.1.1 A Avaliação de Impacto Ambiental  

 

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)83 prevista no inciso III do artigo 9º da 

PNMA, foi sendo absorvida pelo ordenamento jurídico ambiental brasileiro a partir do 

final da década de 1970, mediante a pressão dos órgãos internacionais 

financiadores e do movimento ambiental/ecológico emergente, que impunham 

medidas de controle ao uso predatório da natureza.  

Naquele momento, o governo militar ditatorial brasileiro pretendia grandes 

obras de infraestrutura para apoio a expansão do capital, notadamente a construção 

de usinas hidrelétricas, contexto onde foram realizados os primeiros estudos 

ambientais. (SÀNCHEZ, 2008. p. 63). Lembremos que a posição do Estado 

brasileiro na Conferência de Estocolmo (1972) foi em sentido contrário à proteção, 

mas, apesar disso, cedeu às pressões incorporando medidas legais protetoras que, 

paulatinamente, foi se tornando uma referência mundial em exploração regrada da 

natureza. 

                                                 
83

 Os estudos ambientais tiveram origem na década de 1960, nos EUA. (SÀNCHEZ, 2008. p. 46) 
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Importante destacar que para cada etapa do procedimento de licenciamento 

existem estudos ambientais específicos a serem apresentados pelo requerente da 

licença, conforme exige e informa o IBAMA em seu site institucional, com conteúdo 

parcial transcrito na sequência: 

 

Para subsidiar a etapa de LP [Licença Prévia], sendo o empreendimento 
de significativo impacto ambiental, o empreendedor encaminha ao Ibama o 
Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA). Para os demais empreendimentos estudos mais 
simplificados são requeridos. 
Para subsidiar a etapa de LI [Licença de Instalação] o empreendedor 
elabora o Plano Básico Ambiental (PBA) que detalha os programas 
ambientais necessários para a minimização dos impactos negativos e 
maximização dos impactos positivos, identificados quando da elaboração do 
EIA. 
Para subsidiar a etapa de LO [Licença de Operação] o empreendedor 
elabora um conjunto de relatórios descrevendo a implantação dos 
programas ambientais e medidas mitigadoras previstas nas etapas de LP e 
LI. (IBAMA, 2013) (grifos meus) 

 

Assim, o órgão licenciador a partir dos documentos apresentados que 

compõem a AIA, analisa a viabilidade da obra e/ou atividade. Se este for de 

significativo impacto ambiental, como o caso da duplicação da BR-116/392, é 

exigido o referido EPIA/RIMA, que irá compor a AIA. Se for julgado necessário, 

como o foi no caso em tela, poderão ser convocadas AP para complementar o 

processo de avaliação, a fim de proporcionar um debate público sobre os impactos 

que a obra e/ou atividade irá proporcionar. Se após este rito for atestada a 

viabilidade da obra e/ou atividade, que se dará a partir da AIA, de vistorias (quando 

necessário) e dos resultados da AP, será concedida a LP, com condições gerais e 

específicas (condicionantes da licença) para a implementação do mesmo, fase que 

só se inicia após a expedição da LI.  

As condicionantes são imperativas ao licenciado “e seu cumprimento é 

acompanhado pelo IBAMA. Caso haja descumprimento das condições estabelecidas 

na licença, há uma série de sanções previstas na legislação brasileira”. (SERRÃO, 

2009, p. 05) 

Da mesma forma, aquele que realizar obra e/ou atividade passível de 

licenciamento ambiental sem a devida licença, incorrerá em crime ambiental, de 

acordo com a Lei 9605/98 (Lei dos Crimes Ambientais). Além de responder por 

crime ambiental, deverá regularizar a obra e/ou atividade, se assim for possível. 

Lembremos que há normativa específica para regularização de rodovias. 
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Na etapa de concessão da LI é exigido ao licenciando o Plano Básico 

Ambiental (PBA) para observância do cumprimento das condicionantes desta 

licença. O PBA contem as medidas de controle e monitoramento e as ações e 

programas ambientais propostos no EPIA/RIMA para cumprimento das 

condicionantes desde a instalação até a operação da obra e/ou atividade. No PBA 

se insere o PEA, sendo que no Capítulo 05, será detalhado aspectos da sua 

elaboração e implementação a luz das normas pertinentes. 

Portanto é com base na AIA ou em estudos ambientais mais simplificados, 

que o órgão licenciador se posiciona favorável ou não a obra e/ou atividade.  

Grandes são as críticas ao limitado alcance do licenciamento ambiental em 

abordar todos os aspectos envolvidos no licenciamento. Referem-se diretamente a 

ausência de avaliação dos riscos e impactos no tocante as suas dimensões sociais, 

políticas e culturais (RBJA, 2009, p. 02), apesar de a AIA ter de abordar as 

dimensões econômicas, sociais e ambientais da obra e/ou atividade. 

 

Os métodos convencionais de avaliação de impacto não permitem uma 
avaliação que possa levar, eventualmente, à suspensão de determinados 
empreendimentos – por resultarem em custos incalculáveis para o meio 
ambiente e para a população – ou a ações compensatórias e mitigadoras 
devidamente discutidas e negociadas. (RBJA, 2009, p. 03). 

 

Na sequência, discorrerei brevemente sobre o EPIA/RIMA e posteriormente 

acerca das APs, dada a importância que recebem no processo de licenciamento 

ambiental de obras e/ou atividades com significativo impacto ambiental, como é uma 

rodovia federal. 

 

4.1.2 O Estudo Prévio de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto 

Ambiental (EPIA/RIMA)84 

 

A CF/88 incumbiu ao Poder Público “exigir, na forma da lei, para instalação de 

obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade” (INCISO 

IV, § 1º, ART. 225 DA CF/88). 

                                                 
84

 Para complementação de informações, nos manuais de DA e obras relativas há detalhada 
descrição do instituto do EPIA/RIMA (SÀNCHEZ, 2008; MACHADO, 2003). 
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Este é o caso das “estradas de rodagem com duas ou mais faixas de 

rolamento” (inciso, I, do art.2º da Resolução CONAMA 01/86). Por força desta norma 

que a União, através do IBAMA, exigiu do DNIT a elaboração de EPIA/RIMA para a 

obra de duplicação da BR-116/392, constituindo sua aprovação como pré-requisito à 

obtenção da LP nº 224/05 e da LI nº 453/07. 

Segundo Machado (2003, p. 2002), a CF/88 foi a primeira constituição no 

mundo a prever tal estudo. Anteriormente, a disciplina do instrumento estava 

prevista na Resolução CONAMA 01/86, por força do art. 9º da PNMA, entretanto 

com a denominação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Por isso comumente vê-

se a utilização da sigla EIA, ao invés de EPIA.  

Dentre suas diretrizes, o EPIA deve indicar a hipótese de não execução do 

projeto. Na sua fase de diagnóstico deve considerar, no mínimo, três aspectos: o 

meio físico, biológico e socioeconômico para analisar os impactos ambientais 

positivos e negativos aos mesmos e suas alternativas, bem como definir as medidas 

mitigadoras/compensatórias aos mesmos. Por fim, deve elaborar programa de 

acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os 

fatores e parâmetros a serem considerados (ART. 5º E 6º, RESOLUÇÃO CONAMA 

01/86). Neste momento é que se definem os programas que irão compor o PBA, 

lembrando a obrigatoriedade do PEA, dentre outros. 

Embora a fragilidade dos EPIA/RIMA realizados, oportuno manifestar que 

seus elementos podem propiciar uma análise abrangente. Não se pretende aqui 

desconsiderar a proposta da RBJA (2009, p.03) de um estudo complementar para 

Avaliação de Equidade Ambiental ou outros estudos neste sentido, principalmente 

pelo respeito incondicional aos fundamentos e intencionalidades dos mesmos. No 

entanto, lança-se o debate em favor do fortalecimento do EPIA de forma a evitar que 

o mesmo tenha função, 

 

[...] meramente burocrática e figurativa, incapaz de deter qualquer 
empreendimento impactante dos pontos de vista ambiental e social. 
Funcionam muito mais para angariar legitimidade social e política do que 
como instrumentos sérios de avaliação ambiental dos impactos. (RBJA, 
2009, p. 03) 

 

A exigência do EPIA foi confirmada na Resolução CONAMA 237/97, contudo 

de forma suavizada, e para que tenha validade e legitimidade é fundamental a sua 
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adequada publicidade (inciso VI, parágrafo 1º, art. 225, da CF/88). Através do RIMA 

é que as conclusões do EPIA são apresentadas. 

 

As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas 
por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação 
visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do 
projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua 
implementação. (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO 
CONAMA 01/86) 

 

É muito importante para a participação das comunidades afetadas e/ou 

interessadas, que este documento seja elaborado de forma objetiva e adequada à 

compreensão de todos e amplamente publicizado, pois principalmente a partir dele é 

que serão realizadas as APs. 

 

4.1.3 Audiência Pública 

 

Na etapa de licenciamento prévio, onde os princípios da Prevenção e da 

Precaução podem ser aplicados com maior eficácia para defender e preservar o 

meio ambiente é o momento em que ocorre a AP85. O IBAMA pode determinar sua 

ocorrência, assim como por solicitação de entidade civil, do Ministério Público ou de 

50 ou mais cidadãos. No caso em estudo foram realizadas duas APs, uma em Rio 

Grande e outra em Pelotas. 

A AP está associada aos princípios da Publicidade e da Participação 

formadores do DA, pois é o momento onde se publiciza o RIMA (inciso IV, 1º do art. 

225 da CF/88) e sua previsão legal encontra-se na Resolução CONAMA 237 (art. 3º) 

e na Resolução CONAMA 01/86 (art. 11,§ 2º). Entretanto, é através da Resolução 

CONAMA 09/87 que a mesma é regrada. 

No rito do licenciamento a AP é o canal principal para a participação da 

comunidade em geral, com destaque para a população imediatamente afetada pela 

obra e/ou atividade, a qual constituirá o público-alvo dos PEA, conforme se verá no 

Capítulo 5. 

                                                 
85

 A AP, ao lado dos conselhos de políticas públicas, como os colegiados ambientais, foram definidas 
como mecanismos de participação social através do Decreto 8243/14, que instituiu a Política Nacional 
de Participação Social (PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS). Contudo, o 
Decreto em questão deixou de revesti-las com um caráter deliberativo, o que realmente transformaria 
o processo de licenciamento ambiental no Brasil. Mas, mesmo assim, a PNPS vem sofrendo fortes 
críticas de setores conservadores do capital que desejam revogá-la. 
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As Audiências Públicas representam o único momento de escrutínio social 
previsto em lei de projetos de construção com grande impacto 
socioambiental. Seriam, portanto, instâncias políticas estratégicas para a 
participação da população local, para a obtenção de informações e a 
formulação de questionamentos sobre o projeto, os quais subsidiariam sua 
aprovação ou recusa. (RBJA, 2009, p.05) 

 

Seu valor se impõe por se tratar de um espaço onde os interessados (desde 

que conscientes deste interesse e avisados do evento) poderão se manifestar (com 

qualidade, desde que instrumentalizados a intervir) sobre a viabilidade da obra e/ou 

atividade, juntando documentos pertinentes, que servirão de base junto com o RIMA 

para análise e parecer final do órgão licenciador, quanto à aprovação ou não do 

licenciamento (ART. 5º DA RESOLUÇÃO CONAMA 09/87). Ela deve acontecer às 

expensas do requerente da licença, desde o chamamento público até o transporte e 

local de realização. 

Não é incomum que o licenciando encha a AP com seus aliados, não raras 

vezes os próprios atingidos pelos impactos negativos, vítimas e algozes (LEROY; 

PACHECO, 2006, p. 69) da própria sorte, cooptados e seduzidos por promessas de 

progresso e emprego decorrentes da aprovação da obra e/ou atividade, ou 

silenciados e ameaçados, caso se manifestem (RBJA, 2009, p. 05).  

Outra crítica importante, é que muitas vezes os “interessados” ficam sabendo 

da existência da obra e/ou atividade somente nesta etapa, o que consome o tempo 

necessário e precioso para instrumentalizarem-se a agir, somado ao fato de que 

suas consciências muitas vezes já estão colonizadas pelo esquema de legitimação 

positiva da obra e/ou atividade, propalada nos meios de comunicação em massa 

(rádios, jornais e televisão, principalmente) e pelas estratégias de marketing junto à 

comunidade potencialmente atingida. 

A fim de evitar que as populações atingidas e/ou interessadas estejam 

despreparadas para intervir com qualidade na AP, é preciso que a EA esteja 

presente no licenciamento ambiental no mínimo no início do processo. 

Neste sentido temos a manifestação de Santos et al. (2013, p. 16), 

desenvolvida através dos debates e pesquisas do Observatório dos Conflitos. 

 

Além disso, uma EA crítica deveria também ser emancipatória ao atuar 
junto aos grupos sociais atingidos de forma programada e sistemática, 
antecipando-se, se possível, aos empreendimentos que promovem 
impactos ambientais negativos sobre aqueles. Assim, poderão ser 
potencializados os espaços de discussão que possam servir de arenas 
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públicas, onde esses grupos sociais, historicamente vulneráveis, possam ter 
voz e possibilidades de ação. (SANTOS et al., 2013, p. 16) 

 

Aliada a esta proposta, o fortalecimento dos movimentos sociais 

comprometidos com a causa e dos Conselhos Ambientais em nível local, pode 

colaborar para que a cidadania não seja pega de surpresa nestes momentos. 

Anello (2009) em sua tese de doutorado sobre a EA no licenciamento de 

petróleo e gás natural, analisando um PEA específico desenvolvido na Bacia de 

Campos (Sergipe e Alagoas), o PEAC – Programa de Educação Ambiental com 

Comunidades Costeiras, demonstra a importância da mobilização, por parte do 

órgão licenciador e à custa do requerente da licença, dos grupos potencialmente 

afetados pela obra e/ou atividade já na etapa da Pré-licença, ou seja, no momento 

em que estão sendo elaborados os estudos ambientais. Esta etapa foi denominada 

como “Componente Zero da EA no licenciamento ambiental” e objetiva a EA como 

instrumento para intervenção de grupos sociais afetados nas APs (ANELLO, 2009, 

p. 96). Esta proposta é fruto dos trabalhos da extinta Coordenação de Gestão Geral 

de Educação Ambiental (CGEAM) do IBAMA, e define as bases teóricas e 

metodológicas da Educação no processo de licenciamento ambiental prevista na 

referida IN IBAMA 02/2012. 

Não obstante, mesmo que os grupos afetados e/ou interessados estejam em 

condições de intervirem de forma qualificada na AP, no intuito de explicitarem os 

conflitos em jogo no licenciamento, a capacidade de fazerem valer suas pautas 

esbarra no caráter consultivo que estes fóruns possuem. 

 

Entretanto, a audiência pública não é um fórum de decisão. Essa acontece 
a posteriori e é restrita aos órgãos ambientais. Nas últimas etapas do 
processo de licenciamento, cabe apenas ao órgão licenciador emitir o 
parecer técnico e jurídico, sobre a viabilidade ou inviabilidade ambiental do 
empreendimento. Dessa forma, na maioria das vezes, muito pouco, ou 
nada, dos anseios e medos das populações da área de influência dos 
empreendimentos é incorporado ao processo de licenciamento. Fica 
inteiramente sob a responsabilidade dos técnicos governamentais, e em 
alguns casos, das próprias empresas, a definição de projetos ambientais 
que serão implementados com o objetivo de mitigar ou de compensar os 
impactos e riscos aos quais aqueles grupos sociais estarão submetidos com 
a chegada do empreendimento. (SERRÃO, 2012, p. 170) 

 

Diante do exposto, o debate sobre a fragilidade dos grupos para intervirem no 

processo de licenciamento ambiental não pode estar desconexo das reflexões sobre 

as potencialidades e fragilidades da EA no processo de gestão ambiental pública. 
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5 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO REVELADORA DOS CONFLITOS 

AMBIENTAIS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

No capítulo anterior apresentou-se sinteticamente uma importante base legal 

para a exigência da EA de modo permanente em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, incluindo a não formal, onde se enquadra o licenciamento 

ambiental, concebido como um instrumento de gestão ambiental pública. Entretanto, 

tal base por si só não garante a especificidade da EA implementada, ou mais 

precisamente, uma única de concepção de EA existente, pois é ponto pacífico o 

reconhecimento de múltiplas concepções86 de EA com propósitos distintos e por 

vezes antagônicos, no campo ambiental. A própria PNEA, com seu texto impreciso, 

permite que práticas distintas e até mesmo inconciliáveis se legitimem sob seu nome 

(VASCONCELLOS, 2012, p. 45). 

Oportuno mencionar que Araújo (2009) apud Santos et al. (2013, p.13) 

identificou em análise dos artigos da PNEA a presença de quatro discursos 

ideológicos, conforme segue: 

 

Como dito anteriormente, dos vinte e um artigos preservados da Lei 
9.795/99, foram analisados aqui apenas dezenove, [...] quatro discursos 
ideológicos [...] foram identificados no texto, dos quais dois apenas – o 
conformista e o revolucionário – no nível da manifestação, sem nenhum 
predomínio aparente e dois – o reformista e o conservador – em relativa 
alternância com destaque para este, com predominância em doze artigos, 
enquanto aquele foi determinante em apenas seis. (SANTOS et al., 2013, 
p.13 apud ARAÚJO, 2009) 

 

Isto reflete uma miscelânea conceitual no âmbito da EA que para Santos et al. 

(2013, p.13) encobre os conflitos existentes no campo, criando uma falsa “harmonia” 

onde o ideal conservador se sobrepuja e “os grupos dominantes transferem seus 

valores, interesses e projetos a toda a sociedade, como se o fossem de todos (daí, a 

propaganda massiva em torno das ações de cada um para a solução dos problemas 

ambientais) [...]”. Confirma-se a tese já comentada de que o campo jurídico absorve 

em diferentes graus, ao menos no plano formal, demandas distintas e contraditórias. 

Quanto a uma possível confluência de propósitos entre as multiplicidades da 

EA, manifestou-se o Ex-Diretor do Departamento de EA do MMA em 2009, na 

                                                 
86

 Na tentativa de circunscrever as EAs, o campo ambiental utiliza vários critérios agrupadores, tais 
como categorizações, matizes, correntes, vertentes, tipologias, posturas, nomeações, posições, 
filiações. 
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apresentação da 2ª edição da obra “Os Diferentes Matizes da Educação Ambiental 

no Brasil. 1997- 2007”: 

 

É hora de deixarmos de lado aquelas diferenças que alimentam 
desavenças, aprofundam dissensos, tornam cada vez mais difícil aceitar os 
outros e suas visões de mundo, seus projetos político-pedagógicos, suas 
prioridades e modos de fazer. A somatória dessas muitas e importantes 
diferenças fortalecerá a Educação Ambiental e o movimento por ela 
promovido, na direção daquilo que será o melhor a fazer para a superação 
da crise civilizatória em que estamos imersos. (MMA, 2009) 

 

A despeito de conclamações neutralizantes e tendentes a subsumir as 

contradições inerentes ao modelo civilizatório capitalista, conforme a disposta acima, 

julgo oportuno discorrer sobre duas concepções que aglutinam especificidades da 

EA, quais sejam, a EA Conservadora e a EA Transformadora87, tendo como fator 

distintivo e absolutamente contraditório entre elas, a essência em manter ou superar 

o status quo de opressão da natureza e das classes subalternas. Isto se torna 

primordial quando se parte do pressuposto que cabe à EA o desafio de: 

 

[...] criar espaços e estratégias capazes de enfrentar a hegemonia da 
narrativa neodesenvolvimentista. Nenhuma luta ou mitigação de problemas 
socioambientais será exitosa se não for capaz de articular as lutas 
moleculares, locais, particulares, com a análise crítica do padrão de 
acumulação [...]. (LEHER, 2014, p. 228).  

 

Entretanto, não é qualquer EA que poderá se engajar no desafio acima 

lançado, seja por opção e/ou por insuficiência teórico-metodológica. Para tal desafio 

a EA deve ser se produzida, não somente junto com os grupos sociais injustiçados, 

portanto, desde os conflitos, mas deve claramente fazer uma opção política pelo 

alinhamento a esses grupos sociais mais fracos, injustiçados, impactados e/ou 

oprimidos, no dizer de Freire (2011). 

Isto posto que para atendê-lo é imprescindível que os conflitos ambientais 

gerados pela apropriação desigual da natureza estejam no centro da ação 

pedagógica (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013). E ao estarem no centro de uma EA 

crítica e transformadora, são explicitados projetos e perspectivas de sociedade 

diversas e contraditórias, portanto, sendo impossível a mediação ou consenso. 

Porquanto, se o modo de produção e consumo capitalista pauta-se na acumulação 

                                                 
87

 Como se verá adiante incluo nesta perspectiva a EA crítica, dentre outras. Prefiro aglutiná-las neste 
conceito “guarda-chuva” denominado “Transformadora” pela força que a nomenclatura exerce, ou 
seja, transformar o status quo promotor da injustiça ambiental e da degradação da natureza. 
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de riqueza possibilitada necessariamente pela existência dialética de classes 

dominantes e dominadas, mediante a apropriação privada e concentrada da 

natureza pelas primeiras, com uso intensivo dos nominados “recursos naturais”, ou 

seja, natureza dotada de valor econômico, extraída através da opressão e 

expropriação material da classe dominada, ou seja, do trabalhador (IDEM, p. 224), é 

inevitável que vejamos que este processo não é neutro e, menos ainda, livre de 

conflitos. Estes são explicitados quando os mecanismos de dominação simbólica 

(dentre outros) se rompem, posto que a materialidade deste modelo societário mais 

cedo ou mais tarde acaba apresentando sua faceta cruel, cingindo com a 

“normalidade” da hegemonia dominante fundada em uma ordem pública. 

Deste modo, os conflitos ambientais88 oriundos da tensão apropriação versus 

expropriação inerente à reprodução capitalista “surgem das distintas práticas de 

apropriação técnica, social e cultural do mundo material” (ZHOURI; LASCHEFSKI, 

2012, p. 17 apud ZHOURI; SAMORA, 2013, p.168). Estes derivam de reiteradas 

injustiças ambientais. O conflito ambiental apresentaria, segundo Alier (1998), duas 

grandes características: “destruição da natureza para se ganhar dinheiro, e a 

conservação da natureza para se poder sobreviver” (ALIER, 1998, p.141). 

Entretanto, este quadro de iniquidade pode não ser percebido desta forma 

pelos grupos sociais atingidos, sendo fundamental, segundo orientam igualmente 

Santos et al. (2013, p. 253), “a necessidade de inserir a injustiça ambiental no núcleo 

dos debates da EA” e no fazer da luta ecológica, de forma crítica e inequívoca, 

acrescento. 

Nos processos de licenciamento ambiental os conflitos tendem a explicitar-se 

preponderantemente no momento em que a obra é executada ou que a atividade 

entra em operação, ou seja, em fase posterior ao ateste da viabilidade da obra e/ou 

atividade e da definição de estudos complementares (quando julgados necessários 

pelo órgão ambiental) e das respectivas medidas mitigadoras e/ou compensatórias. 

É comum que na fase do Pré-Licença, quando da AIA e da AP (antes da concessão 

da LP) os conflitos e problemas ambientais implicados na futura consecução da obra 

                                                 
88

 Segundo Zhouri e Samora (2013, p. 169), os conflitos ambientais podem ser classificados da 
seguinte forma: (1) conflitos ambientais distributivos “indicam graves desigualdades sociais, em torno 
do acesso e da utilização dos recursos naturais”; (2) conflitos ambientais territoriais espaciais 
“abrangem aqueles causados por efeitos ou impactos ambientais que ultrapassam os limites entre os 
territórios de diversos agentes ou grupos sociais”; (c) conflitos ambientais territoriais se explicitam em 
situações onde existe “sobreposição de reivindicações de diversos segmentos sociais, portadores de 
identidades e lógicas culturais diferenciadas, sobre o mesmo recorte espacial”.  
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e/ou atividade estejam velados, despercebidos ou, até mesmo, “despistados” pelas 

estratégias do requerente da licença em priorizar os aspectos tidos como positivos 

da obra e/ou atividade para uma coletividade onde não há o reconhecimento de 

classes dominantes e classes dominadas89. 

Loureiro e Layrargues (2013, p. 218), ao avaliarem aproximações possíveis 

entre os movimentos que lutam por justiça ambiental e os adeptos da EA crítica, 

afirmam que esta pode ser um instrumento explicitador destes conflitos que muitas 

vezes também estão ocultos e ocultados no “tecido social brasileiro”. 

 

[...] o educador ambiental da filiação crítica desponta não apenas como um 
sujeito difusor, amplificando e reverberando os casos de conflitos 
ambientais [...], mas também como um potencial sujeito mediador dos 
conflitos, que, na qualidade de intelectual orgânico, está evidentemente 
comprometido com a superação daquela realidade injusta. (IBDEM) 

 

Na proposta acima, para além de revelar ou amplificar os conflitos, a EA teria 

potencial de mediá-los. Por outro lado, se a EA parte da perspectiva dos 

movimentos sociais e/ou das comunidades impactadas e para estas, a estratégia 

poderá ser outra, não de mediação, mas de contestação, de enfrentamento visando 

a não efetivação da obra e/ou atividade. A retroalimentação entre EA de cunho 

crítico e movimentos por justiça ambiental, como os membros da já comentada 

RBJA, beneficiaria ambos. 

 

[...] enquanto o caráter educador e emancipatório da vivência cidadã no 
enfrentamento político da injustiça ambiental está implícito nos movimentos 
de justiça ambiental, convocando princípios básicos da educação ambiental 
crítica, essas mesmas lutas contra a injustiça ambiental são a práxis por 
excelência da educação ambiental crítica. Elas não só fornecem o substrato 
argumentativo necessário para a educação ambiental crítica problematizar, 
nos seus processos pedagógicos, as contradições do sistema político-
econômico atual, como também se constituem o contexto ideal para sua 
intervenção político-pedagógica numa realidade que se quer transformar. 
(IBDEM) 

 

Diante disso, um dos desafios postos é problematizar os limites e 

potencialidades da EA na abordagem das injustiças ambientais, ou seja, quem 

ganha e quem perde (QUINTAS, 2009) neste processo de apropriação privada da 

                                                 
89

 Atualmente determinados grupos econômicos estão adotando uma estratégia de antecipação de 
possíveis problemas, riscos e conflitos, para eliminá-los pela cooptação e/ou desmoralização de 
lideranças e comunidades, aportando recursos para tais meios antecipatórios ao próprio processo de 
licenciamento ambiental. 
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natureza. Consequentemente potencializar o desenvolvimento de uma EA para que 

os conflitos em potencial emerjam antes da concessão das licenças, notadamente 

da LP, pois é a mais importante delas no que tange a prevenção da injustiça 

ambiental e da degradação da natureza, já que atesta a viabilidade da obra ou 

atividade. As demais licenças acabam derivando dela e são ajustes e compromissos 

do licenciado para as fases seguintes do licenciamento, de forma que não abale sua 

concepção estrutural e sua consecução.  

Deste modo fica claro que não é qualquer EA que pode e intenta fazer isto. E 

mesmo abordando estes conflitos, não há garantia que o compromisso seja com a 

transformação do status quo de dominação/expropriação da natureza e do 

trabalhador, pois como já argumentado, há um processo maior condicionando e se 

impondo política e legalmente sobre as comunidades e os ambientes impactados, 

em favor do capital. Por isso, distinções e aclarações quanto aos meios e finalidades 

são necessárias. 

Para esta avaliação, os limites e possibilidades da participação da sociedade 

civil, notadamente dos grupos sociais atingidos, no controle social e político do 

Estado na gestão ambiental pública, focando o licenciamento ambiental, ganham 

importância.  

 
Apesar de todo esse processo de desconstrução dos Estados nacionais 
[neoliberalismo], esses mantêm papeis de normatização e regulação, o que, 
de certa maneira, impõe alguns limites à atuação do mercado. [...] No Brasil, 
a partir de 1988 a participação e o controle social passam a ser 
assegurados pela Constituição Federal

5
, como instrumentos de 

democratização dos direitos civis e políticos. (UEMA, 2009) 

 

Todavia como refere Uema (2009) com base em Pinto (1986, p. 29), a 

participação “terá os limites que a classe hegemônica lhe fixa”. Portanto, é oportuno 

identificar se especificidades da EA potencializam, ou não, a participação e o 

controle social considerando este espaço pré-determinado (AP, por exemplo), e se 

poderá, se assim desejar, para além de nesses espaços dar visibilidade às causas 

dos grupos sociais afetados, forçar estes limites. 

 

5.1 Especificidades da EA no campo ambiental 

 

Conforme aventado no Capítulo 1, entre as Conferências de Estocolmo e do 

Rio de Janeiro diversos eventos da ONU trataram da EA, como a Conferência de 
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Belgrado (1975) e a I Conferência de Tbilisi (1977), das quais resultaram dois de 

seus princípios básicos: a) nova ética voltada para a sustentabilidade e equidade 

social; b) nova concepção de mundo, considerando sua complexidade e a 

interdisciplinaridade como princípio metodológico privilegiado da EA (LEFF, 2001, 

p.237).  

O produto dos debates em Tbilisi reforçou a crença no desenvolvimento e na 

ciência como capazes de solucionar a crise ecológica – herança inequívoca da 

modernidade tecnicista, bem como em questões de mudanças éticas e 

comportamentais para uma nova relação com a natureza, tendo a EA esta 

incumbência. São projeções do DS na Educação como forma de sociabilização 

(SIQUEIRA, 2013) deste novo arranjo do capitalismo, caracterizado por Blowers 

apud Acselrad como modernização ecológica, da seguinte forma: 

 

A noção de “modernização ecológica”, segundo Blowers, designa o 
processo pelo qual as instituições políticas internalizam preocupações 
ecológicas no propósito de conciliar o crescimento econômico com a 
resolução dos problemas ambientais, dando-se ênfase à adaptação 
tecnológica, à celebração da economia de mercado, à crença na 
colaboração e no consenso, cf. A. Blowers, “Environmental Policy: 
Ecological Modernization or the Risk Society”, in Urban Studies, vol. 34, n.5-
6, p.845-871, 1997 – p.853-34”. (Acselrad, 2005, p. 220) 

 

Nesse sentido, a EA deveria proporcionar às pessoas “conhecimentos 

técnicos e as qualidades necessárias para desempenhar uma função produtiva que 

vise melhorar a vida e proteger o ambiente” (ONU/UNESCO, 1977), demonstrando 

“fé” na conciliação entre cuidado com a natureza e desenvolvimento. 

É oportuno reiterar que o “Informe Brundtland sustenta que o crescimento 

econômico é, em geral, bom para a ecologia. A ilusão do crescimento econômico 

continuado é alimentada pelos ricos do mundo para manter os pobres em paz” 

(ALIER, 1998, p.141). Coube à educação, primeiramente fundada em princípios 

conservacionistas e, posteriormente repaginada com os ideais do DS, reproduzir 

essa mensagem e assegurar que tal mito dominasse e domine o imaginário. 

Loureiro (2012b, p. 81-89) traz elementos para afirmar que majoritariamente 

as primeiras experiências em EA no Brasil foram protagonizadas pelas entidades 

conservacionistas e pela extinta SEMA. Tinham forte viés comportamentalista e 

voltadas à gestão racional no uso da natureza e perduram, em menor volume, até os 

dias de hoje, denotando uma EA Conservadora, como se verá adiante. Entretanto, 
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com a redemocratização experimentada nos anos 1980/1990, houve uma importante 

aproximação (com graus distintos) dos movimentos sociais às questões ecológicas, 

defendidas até então pelos jovens movimentos ecológico e ambiental. 

 

Diante desses fatos e da conjuntura favorável a um maior diálogo entre 
movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores da educação, educadores 
em geral e ambientalistas, por força dos vínculos objetivos entre 
democratização do país, formação socioeconômica e degradação 
ambiental, a educação ambiental passou a ser vista como um processo 
contínuo de aprendizagem em que indivíduos e grupos tomam consciência 
do ambiente por meio da produção e transmissão de conhecimentos, 
valores, habilidade e atitudes (LOUREIRO, 2012b, p. 83). 

 

Aliaram-se nesta temática os movimentos sociais que atuavam na educação 

popular freireana, adotando esta perspectiva crítica e libertadora da educação 

(LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013, p. 232), voltando a EA para a formação 

humana, com profunda identificação com a pedagogia do oprimido, concebendo a 

EA Crítica. 

 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá 
dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o 
mundo da opressão e vão comprometendo-se, na práxis, com a sua 
transformação; o segundo, em que, transformada a realidade opressora, 
esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos 
homens em processo de permanente libertação. (FREIRE, 2011. p. 57)  

 

Paulo Freire teve tanta ressonância no campo da Educação e da EA brasileira 

que em 2012 foi declarado “Patrono da Educação” por força da Lei 12612/12. No 

entanto, devemos ressaltar que ao assumirem espaços de gestão capitalista muitos 

educadores autointitulados freireanos estão a usar o diálogo para produzir 

consensos com os grupos dominantes desde e a partir do próprio Estado, portanto, 

institucionalizados usam-no para justificar a dominação. 

A referida heterogeneidade e, notadamente, o antagonismo presente nas 

especificidades da EA tem sido um tema recorrente nas produções do campo 

ambiental. O próprio MMA se debruçou sobre tal matéria publicando a obra 

“Identidades da Educação Ambiental Brasileira” (2004), que objetivou “uma 

exploração das fronteiras internas do campo da educação ambiental” com intuito de 

“tornar identificável o conjunto das características e das circunstâncias que conferem 

as identidades da educação ambiental brasileira” (LAYRARGUES, 2004, p. 09). E, 

posteriormente, em atenção aos 10 anos da PNEA, o MMA publicou em 2009 a já 
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referida 2ª edição da obra “Os Diferentes Matizes da Educação Ambiental no Brasil. 

1997- 2007 – 2ª Edição”, que objetivou “Contribuir para a revelação da história 

multifacetada, polissêmica e colorida da Educação Ambiental no Brasil” 

(SORRENTINO, 2009, p. 17).  

Tangenciando o debate em torno dos grupos e respectivas filiações que 

dirigiam o Departamento de Educação Ambiental (DEA) do MMA no momento das 

publicações90, estes são exemplos da tentativa de circunscrever as concepções que 

“preencheram de sentido as práticas e reflexões pedagógicas relacionadas à 

questão ambiental” (LAYRARGUES, 2004, p. 07), desde os espaços nos quais tais 

gestores estão a ocupar em dado momento e se os mesmo se propõem a conservar 

ou a transformar o que está aí: o capitalismo. 

Também autores como Sauvé (2005, p.17), Carvalho (2001; 2002), 

Guimarães (2004), Loureiro (2004), também destacam tal caminho percorrido. No 

entanto, conforme Sauvé manifesta: 

 

[...] os diferentes autores (pesquisadores, professores, pedagogos, 
animadores, associações, organismos, etc.) adotam diferentes discursos 
sobre a EA e propõem diversas maneiras de conceber e de praticar a ação 
educativa neste campo. Cada um predica sua própria visão e viu-se, 
inclusive, formarem-se ‘igrejinhas’ pedagógicas que propõem a maneira 
‘correta’ de educar, ‘o melhor’ programa, o método ‘adequado’. (SAUVÉ, 
2005, p.17). 

 

A autora supracitada divide as correntes da EA em dois grandes grupos a 

partir do momento temporal em que surgiram, quais sejam, (a) as mais “antigas”, de 

longa tradição, compreendendo um período de 1970 a 1980 e (b) as mais recentes, 

desde 1980, as quais surgiram através de preocupações da atualidade. Sauvé faz a 

ressalva de que essa é “uma proposta teórica e será vantajoso que seja objeto de 

discussões críticas” (SAUVÉ, 2005, p.18). Uma crítica possível baseia-se no fato de 

o critério temporal não oferecer uma base suficiente para diferenciar as propostas, 

inclusive inclinando a pensar que a EA segue um movimento linear evolutivo. 

Carvalho (2004, p. 53) elenca as seguintes categorizações: 

 

[...] as práticas agrupadas sob o conceito de educação ambiental têm sido 
categorizadas de muitas maneiras: educação ambiental popular, crítica, 
política, comunitária, formal, não formal, para o desenvolvimento 

                                                 
90

 Este histórico poderá ser visualizado em Saisse e Loureiro (2012, p. 01-60). 
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sustentável, conservacionista, socioambiental, ao ar livre, para solução de 
problemas entre tantas outras.  

 

Loureiro e Layrargues (2013, p. 233) imprimem a seguinte distinção: EA 

Conservacionista, EA Pragmática, ambas do campo da EA Conservadora e, em 

contraponto, a EA Crítica. 

No entanto, indo ao encontro de Carvalho (2001, p. 04-05), creio que tais 

distinções não encerram a diversidade do campo91. Contudo me proponho a abordar 

tais questões, conforme já anunciei, a partir de duas orientações antagônicas 

baseada em SANTOS et al. (2013, p. 264), Guimarães (2004, p. 26) e Loureiro 

(2004), quais sejam, a Conservadora e a Transformadora. 

 

As interpretações, conforme Carvalho (2001), de caráter conservador e 
caráter transformador, também são destacadas no debate da educação 
ambiental. A primeira em atenção aos interesses dos grupos sociais 
dominantes, que se beneficiam da manutenção do atual estado de coisas: 
desigualdade, exclusão, exploração, degradação. (SANTOS et al., 2013, p. 
13) 

 

Distinguem-se de forma geral pela sua essência, no sentido de conservar (e 

reproduzir) o status quo de dominação capitalista (EA Conservadora), ou numa luta 

de resistência enfrentar este status quo, visando superá-lo (EA Transformadora). 

Descartando a existência de patologias de ordem conceitual e de coesão e 

coerência, em tese não há convergência entre ambas.  

Neste sentido, tratarei de forma mais detida sobre cada uma das duas 

especificidades escolhidas para caracterizar o contraditório e conflituoso campo da 

EA no Brasil. 

 

5.1.1 A EA Conservadora 

 

A EA Conservadora, apesar de ter relações estreitas com o movimento 

conservacionista, não se resume ao mesmo, posto que o Conservacionismo acaba 

por ser uma espécie do conservadorismo no campo. 

                                                 
91

 É o caso da educação moderna de bases antropocêntrica, a qual deixa de olhar o conjunto dos 
oprimidos (natureza humana e não humana) no modelo capitalista, apesar de já discutida por alguns 
autores como Grün (2014, p. 167) e Porto Gonçalves (2001), mas ainda de forma marginal na 
categorização teórica das EAs, mesmo que presente nas suas práticas. Documentos significativos 
para a EA, como Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 
Global, já buscam contrapô-la com uma proposta não antropocêntrica, a qual reconhece valor da 
natureza em si mesma. 
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Diz Layrargues (2006) que na EA Conservadora, a educação pode ser 

relacionada à perspectiva funcionalista, sendo um instrumento ideológico de 

reprodução das condições sociais (LAYRARGUES, 2006, p.76) de dominação e 

opressão da natureza e dos grupos sociais vulneráveis, baseada em princípios 

liberais, voltada para o crescimento econômico. Procura negar o conflito na 

sociedade, porque se ampara na crença de que esta é um organismo tendente ao 

equilíbrio e a harmonia, e que o que ocorre é a existência de “defeitos” que 

necessitam de “correção” (LAYRARGUES, 2006, p. 76).  

Nesta especificidade a prática pedagógica é centrada no indivíduo, apostando 

que a partir do conhecimento transmitido ele estará sensibilizado, capacitado, 

habilitado e competente, mudando seu comportamento inadequado ou ignorante em 

relação à natureza, ou seja, acredita que a mudança cultural é suficiente para 

enfrentar os problemas e injustiças ambientais. E em decorrência da soma de 

comportamentos readequados a sociedade mudará (LOUREIRO, 2012b). Para 

tanto, faz uso de uma educação tecnicista (GUIMARÃES, 2004, p. 26), pragmática, 

repassadora de conhecimentos e promotora de abordagens comportamentalistas, 

reducionistas, dualistas no entendimento da relação cultura-natureza (LOUREIRO, 

2004a, p. 65). 

Santos et al. (2013) problematizam a questão da EA Conservadora privilegiar: 

 

[...] a ênfase nos valores, atitudes, competências e conhecimentos, os quais 
fazem parte dos conceitos chaves das políticas hegemônicas no campo da 
educação, desde referenciais internacionais a governos, como os de 
Fernando Henrique Cardoso (MACHADO, 2005), Luis Inácio Lula da Silva e 
Dilma Rousseff (MACHADO, 2011) [...]”. (SANTOS et al., 2013, p. 261) 

 

No debate da EA no licenciamento ambiental, majoritariamente as espécies 

do gênero EA Conservadora transitam com nuances de uma EA influenciada pelo 

Conservacionismo e/ou uma EA com tendência ao DS. 

Na sua nuance conservacionista92, aponta o foco no ambiente não humano 

em favor da manutenção do modelo capitalista de produção e consumo, reduzindo o 

debate da crise ecológica ao incompetente gerenciamento da natureza e aos usos 

indevidos e desregrados de uma sociedade homogeneizada, que precisa ser bem 

educada. Ao dicotomizar natureza e sociedade, subsome os conflitos de classe 

                                                 
92

 Carvalho (2004, p. 15); Sauvè (2005, p. 18); Guimarães (2004, p. 26) consideram que a Educação 
Conservacionista como vertente da EA. 
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nesta sociedade tida como genérica, bem como suas consequências para a 

degradação da natureza, prevalecendo a interpretação funcionalista biologizante de 

tais relações, desconsiderando as múltiplas dimensões envolvidas (LAYRARGUES, 

2000, p.02). As abordagens são descoladas da complexidade das relações dos 

grupos sociais entre si e com a natureza e, quando as integram como vertentes da 

ecologia de sistemas, as pensam como disfunções entre fluxos e/ou de troca de 

energia entre sistemas, às quais os “técnicos” conhecedores do “funcionamento do 

sistema” poderiam contribuir para restaurar o equilibro ecossistêmico. 

Para tanto, aposta altamente na técnica e na ciência como instrumentos (sem 

trânsito entre as áreas do conhecimento), o que cria ampla barreira à participação 

social ou quando insere a participação a mesma está subordinada àqueles que 

dominam o saber científico (técnicos gestores da mediação), tendo em vista que 

desabona outros saberes produzidos em outros contextos. Suas ações em EA 

focam-se em atividades guiadas em UC, para religação do ser humano com a 

natureza intocada, conscientizando-o para bons comportamentos em relação à 

mesma; ou que focam o olhar nas consequências de determinado fato, e não nas 

causas e justificativas, privilegiando a resolução de problemas. 

 

Conscientizar, aqui [EA conservacionista], é a palavra-chave. E a 
conscientização, em última instância, implica o reconhecimento de que o ser 
humano é uma tábula rasa homogênea e inerentemente bom, bastando ser 
educado para modificar os seus comportamentos. (LAYRARGUES, 2000, p. 
03). 

 

Oportuno frisar que a concepção conservacionista está presente no conceito 

de EA posto pela Lei da PNEA, uma vez que a mesma pretende construir “valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente” (art. 1º, da Lei 9795/98). 

No tocante ao licenciamento ambiental, geralmente parte do pressuposto do 

fato dado, e assim, não são ínfimos os casos em que são aplicados os argumentos 

das “alternativas infernais” (RBJA, 2009), ou seja, parte-se de uma chantagem 

segundo a qual se não se for favorável à obra e/ou atividade, mesmo que danosa ao 

ambiente e a determinados grupos sociais, será muito pior a sua alternativa. Na 

realidade, são argumentos discursivos e ações que buscam mitigar ou compensar 

os impactos da obra e/ou atividade, através do manejo dos ecossistemas ou da 



116 

 

eleição de outras áreas para conservação93, geralmente desconectadas do território 

da obra e/ou atividade e das consequências para o ecossistema associado (quem 

dirá para os grupos vulneráveis). É bastante eficaz nos PEA para desfocar a atenção 

dos grupos envolvidos, que geralmente não são os mais afetados pelas 

consequências negativas da obra e/ou atividade, tangenciando o debate de fundo, 

qual seja, a apropriação privada e excludente da natureza e a expropriação do 

trabalho.  

A EA Conservadora tendente ao DS, busca na visão de Guimarães (2004): 

 
[...] a partir dos mesmos referenciais constitutivos da crise, encontrar a sua 
solução. É como se fosse a estória das “Aventuras do Barão de 
Münchhausen”, destacado por Löwy (1994), em que para sair do atoleiro no 
qual afundava, o Barão buscou puxar para cima os seus próprios cabelos. 
(GUIMARÃES, 2004, p. 27) 

 

A Rio+20 reiterou o DS, favorecendo a Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável, que percebe o meio ambiente pela ótica da modernização ecológica 

(LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013, p. 234) em sintonia com outros trabalhos da 

ONU, entre eles a dedicação pela UNESCO de uma década para a mesma (2005-

2014), conforme já citado. Um dos indicadores propostos para considerar tal década 

exitosa, dentre outros aspectos, é conseguir superar a EA. 

 

A educação para o desenvolvimento sustentável não deve ser equiparada à 
educação ambiental. Educação ambiental é uma disciplina bem 
estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as 
formas conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos 
adequadamente. Portanto, desenvolvimento sustentável engloba educação 
ambiental, colocando-a no contexto mais amplo dos fatores socioculturais e 
questões sociopolíticas de igualdade, pobreza, democracia e qualidade de 
vida. (UNESCO, 2013) 

 

Na explicação acima se observa que a UNESCO contrapõe a sua Educação 

para o DS à EA, notadamente em sua vertente Conservadora de cunho 

                                                 
93

 A Lei 9985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) define em 
seu art. 36 um mecanismo de compensação ambiental no licenciamento, através do repasse 
financeiro pelo licenciado à criação ou manutenção de UCs. Contudo, por decisão do STF, em Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (3378-6 2008), proposta pela CNI, com relação ao montante, foi 
declarada inconstitucional a expressão “não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais 
previstos para a implantação do empreendimento”, a qual fixava o valor mínimo de tal compensação. 
Por força da mencionada decisão, agora cabe a fixação do percentual pelo órgão ambiental 
licenciador, proporcionalmente ao impacto ambiental, deixando assim de ser um ato vinculado e 
passando para o campo da  discricionariedade do administrador público, onde sabidamente, o capital, 
consegue exercer mais pressão.  
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Conservacionista, apoiada pela própria UNESCO até o advento do DS, resumindo 

toda e qualquer outra especificidade de EA existente à mesma. 

A Educação para o DS reconhece os limites da natureza, mas não busca 

superar as origens da crise e, sim, propor um “novo modelo” que, em tese, tenta 

compatibilizar desenvolvimento econômico e social, com proteção ambiental, 

solapando o conflito de classes e deslocando a atenção para a necessidade de uma 

solidariedade intergeracional. Nesse contexto, relevante a afirmação de Ost (1995, 

p. 320) ao refletir que “a justiça a respeito das gerações futuras (resultante de uma 

melhor preservação dos recursos), passa por uma maior equidade em relação à 

humanidade presente”. Assim, antes de fazer justiça com a geração futura, deve-se 

atentar para a injustiça ambiental corrente.  

A Educação para o DS não explicita como se dará a participação cidadã na 

tomada de decisões, ou seja, quais serão os mecanismos de controle social na 

gestão ambiental pública, indicando, ingenuamente ou intencionalmente, que os 

dirigentes é que deverão tomar decisões adequadas mediante capacitação, apesar 

de recomendar igualmente a capacitação dos sujeitos para fazer frente aos seus 

direitos. Isto porque, tal perspectiva não faz a devida articulação entre a participação 

dos sujeitos e os contextos de decisão, além de idealizar uma sociedade 

romantizada, homogênea, negando o conflito. Para alcançar tal ideal vale-se de 

estratégias comuns a uma EA Conservadora, mediante a sensibilização dos 

cidadãos, notadamente através dos meios de comunicação. 

 

Quando nos encontramos frente a um tratamento deshistoricizado como 
estes mencionados, que preconcebe o ambiente como categoria do 
consenso e da cooperação, ignorando sua dimensão de contestação e de 
conflito, as atividades educativas tendem a voltar-se para a sensibilização e 
para a transmissão de conceitos abstratos. (LOUREIRO, 2009a) 

 

Ademais, ao afirmar que para “Para mejorar nuestra calidad de vida es 

preciso cambiar nuestro aprendizaje” (UNESCO, 2007, p.02) frisa que é necessária 

educação para alcançar o DS, levando a crer que a degradação e a injustiça 

ambiental são consequência de uma humanidade genérica e mal-educada e não ao 

modelo hegemônico de produção e consumo. Ou de uma população ou de gestores 

ignorantes que desconhecem como “funcionam” os ecossistemas e, dessa forma, 

não sabem como geri-lo de forma sustentável. 
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Assim, muitas ações cabem nesta nuance. No licenciamento, tendo em vista 

sua base legal e também teórico-metodológica majoritariamente atrelada ao DS, 

ainda que vigente a IN IBAMA 02/12, faz uso de estratégias que anuviam os riscos e 

impactos da obra e/ou atividade, no inequívoco desenvolvimento que irá 

proporcionar. No campo das mitigações/compensações, dá-se através de ações que 

não alteram e não são tendentes a alterar o status quo de dominação, apenas 

transparecendo recepcionar na dimensão econômica às dimensões social e 

ambiental, com crença forte no progresso.  

Tanto a EA Conservacionista como a Educação para o DS, apesar de 

constituírem-se em uma EA não-formal quando condicionantes de processo de 

licenciamento ambiental, realizam ações pontuais geralmente direcionadas ao 

ambiente escolar. Lançam mão de atividades desconectadas com os sentidos da 

obra e/ou atividade como: palestras de sensibilização, oficinas de reciclagem, arte 

educação com sucata, mutirões de “limpeza”, campanhas para redução do consumo 

doméstico (somente) de água, campanhas para o consumo sustentável, desvio do 

caráter obrigatório do PEA para uma ação de responsabilidade social da empresa, 

doação de mudas, adoção de árvores, transplantes de espécimes da flora, medidas 

de contenção para evitar atropelamento da fauna, fomento da Agenda 21, mateadas 

de sensibilização, passeios ciclísticos, trilhas ecológicas, vídeos educativos, 

monitoramento da poluição sem enfrentar suas causas, panfletos com prescrições 

de comportamentos ecologicamente corretos. 

 

Sendo assim, [a EA Conservadora] não supera, por exemplo, o cientificismo 
cartesiano e o antropocentrismo que informam a compreensão/ação sobre o 
mundo e que historicamente se constituiu hegemônica na sociedade 
moderna. É essa “visão social de mundo” (Löwy, 1994) que sustenta uma 
relação desintegrada entre sociedade e natureza, baseada na dominação e 
espoliação da primeira sobre a segunda, pilares da crise ambiental da 
atualidade. (GUIMARÃES, 2004, p. 26) 

 

O Quadro 06 resume a EA Conservadora, especificamente no licenciamento 

ambiental. 
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Características da EA Conservadora no Licenciamento Ambiental 

Parte do fato consumado da materialização da obra e/ou atividade e dos benefícios para todos 

Não explicita os conflitos em jogo no licenciamento ambiental 

Não prevê a mobilização grupos sociais potencialmente atingidos antes da AP 

Despolitiza o debate, desvinculando-o do questionamento ao modelo societário 

Não privilegia a participação social e a autonomia no controle social numa perspectiva 
transformadora do status quo de dominação 

Não problematiza a repartição desigual do ônus e bônus da transformação da natureza 

Desconectada da realidade da obra e/ou atividade produzindo conhecimentos inócuos para os 
grupos sociais potencialmente atingidos 

Leva os grupos sociais em situação de exclusão a aceitarem padrões culturais e 
comportamentais previamente estabelecidos e a assumirem certos problemas como 
prioritários 
Enfatizam aspectos da ecologia e das ciências naturais em detrimento dos econômicos, 
sociais, políticos, culturais 

Mera transmissão de conteúdos que não se articulam com a realidade objetiva  

Utiliza linguagem inapropriada aos grupos sociais envolvidos 

Prevalece o saber perito sobre os saberes dos grupos sociais potencialmente impactados 

Foca a ação educativa no indivíduo, notadamente crianças em idade escolar e no ambiente da 
escola, como se a transformação desta implicasse numa sociedade futura transformada 

Não guarda unidade com as demais ações, programas e projetos que compõe as medidas 
compensatórias/mitigadoras 

Confunde o PEA, uma exigência legal para mitigar/compensar os impactos da obra e/ou 
atividade, com ações de responsabilidade social do licenciado 

Confunde programas de comunicação social com o PEA 

Visam estritamente o cumprimento formal de etapas previstas na lei 

Desconectada de outras atividades de EA existentes na área 

Não aposta na continuidade do processo educativo 

Quadro 06: Características da EA Conservadora no licenciamento ambiental. 
Fonte: Adaptado pela autora de Loureiro (2004; 2009a), Guimarães (2004) e Uema (2009). 

 

As propostas não mitigam/compensam em escala significativa, os riscos e 

impactos da obra/atividade na esfera social e ambiental. Mesmo as ações de 

conservação não são dirigidas à proteção da natureza, mas, sim, à manutenção de 

reservas de “recursos” que possam sustentar no tempo o modelo de produção e 

consumo capitalista.  

Quando as ações do PEA, obrigações legais, são realizadas na perspectiva 

da EA Conservadora, intenta-se aproveitá-las prioritariamente para propaganda 

positiva dos grupos econômicos responsáveis pela obra/atividade, ou seja, para 

aqueles que produzirão mais dano e injustiça ambiental, incrementando a crise 

ecológica. Mesmo assim, se apresentam ao público como a materialização da 

sustentabilidade ou do DS, implementada com base no cuidado, por uma 

concessão, e não como um dever, que é, ao mesmo tempo, um direito das 

populações atingidas e da natureza degradada.  

A participação na EA Tradicional se dá em consonância com os princípios 

liberais, ou seja, como um “movimento espontâneo do indivíduo no qual não se 
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consideram questões de classe social, raça, etnias, etc.”, mantendo as grandes 

assimetrias entre os partícipes, e não está centrada no controle social e político do 

Estado pelos cidadãos dificultando, pela sua característica individualista, a 

“necessária organização/mobilização de grupos sociais na perspectiva de uma 

participação efetiva” (UEMA, 2009) na gestão ambiental pública. 

Segundo UEMA (2009) a participação social nestes processos é promovida 

com a intenção de antever conflitos, neutralizando qualquer possibilidade de controle 

social para “manipulação das estruturas de decisão” de forma a ampliar os limites de 

participação pré-definidos. Portanto, podem denotar um controle social do Estado, 

em aliança com o capital, sobre os grupos sociais, com vistas a evitar ações que 

ameacem os interesses dos primeiros, configurando uma antecipação a possíveis 

“demandas por uma intervenção mais efetiva que poderia viabilizar mudanças 

substantivas contrárias aos interesses do capital internacional e das elites que o 

representam” (Idem, 2009). Assim, vê-se um déficit de participação qualificada dos 

grupos sociais afetados, consubstanciando o cumprimento de um rito com a 

legitimação do saber perito, um dos meios pelo qual se explicitam os acordos entre 

capital e Estado, que ocorrem na maioria das vezes muito antes do requerente da 

licença procurar o órgão ambiental para dar início ao processo de licenciamento. 

Outra questão importante de ser frisada e bastante comum aliada a EA 

Conservadora é o disfarce que o licenciado utiliza para transparecer que a sua 

responsabilidade legal em licenciar a obra e/ou atividade e atender suas 

condicionantes, é uma atitude de responsabilidade social ou ambiental espontânea 

e/ou engajada. 

 

Pode-se afirmar, portanto, que a proposta da responsabilidade social está 
em consonância com o eixo programático de Terceira Via, cumprindo o 
papel de aprofundar e reproduzir a ideologia que subjaz à nova 
sociabilidade, valendo-se, para isso, da pedagogia da hegemonia. 
(SERRÃO, 2012, p. 93). 

 

Contudo, como afirma Anello (2009, p. 82), o dever legal da empresa “está 

longe de ser considerado como responsabilidade social ou ambiental; ele decorre de 

uma imposição de Estado.” 

 

Podemos, com isso, afirmar que a EA tornou-se um importante 
instrumento/ferramenta para os poderes hegemônicos (político e 
econômico) ao servir como elemento de compensação dos impactos sociais 
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e ambientais (previsto no processo de licenciamento) elaborado por 
consultores e, dessa forma, utilizado para comprovar a responsabilidade 
socioambiental (marketing verde) de grandes corporações. (SANTOS, et al., 
2013, p. 250) 

 

Portanto, a gestão ambiental atrelada ao licenciamento de obras e/ou 

atividades sujeitas ao controle prévio do Estado, valendo-se da EA Conservadora, 

não promove estratégias de participação para explicitação e mediação de conflitos e 

injustiças ambientais no sentido de problematizar e enfrentar suas origens visando o 

controle social do Estado, tendo ao contrário, a função neoliberal de reproduzir, 

através de neutralizações/naturalizações/apaziguamentos, o status quo de 

degradação da natureza e injustiça ambiental.  

 

5.1.2 A EA Transformadora 

 

Em contraposição à EA Conservadora constituiu-se a EA Transformadora, 

pertencente ao campo libertário (Loureiro, 2004a, p. 65) ou democrático e popular, 

onde outras abordagens se inserem. 

 

Aproveito também para manifestar, desde já, que entendo a adjetivação 
“transformadora”, explicitada no título, estritamente na condição de uma 
nuance inserida no campo libertário da educação ambiental, no qual se 
inscrevem abordagens similares (emancipatória, crítica, popular, 
ecopedagógica, entre outras) que se aproximam na compreensão da 
educação e da inserção de nossa espécie em sociedade. Esse grande 
bloco tem o mérito de estimular o diálogo democrático, qualificado e 
respeitoso entre todos os educadores ambientais ao promover o 
questionamento às abordagens comportamentalistas, reducionistas ou 
dualistas no entendimento da relação cultura-natureza. (LOUREIRO, 2004a, 
p.65) 

 

A EA Transformadora se reconhece política e se assenta na ideia de que o 

conflito está no centro da mesma (SANTOS et al., 2013), posto que é inerente a este 

modelo de sociedade. 

 

Uma educação ambiental que assume seu caráter político exige a 
problematização da realidade, a crítica e autocrítica permanente, a 
construção dialógica e democrática de alternativas, posicionamento e 
intervenção na esfera pública e um conhecimento complexo da totalidade 
socioambiental. (LOUREIRO, 2009) 
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Ao compreender o mundo em sua totalidade complexa, busca superar as 

dicotomias clássicas da modernidade. Utiliza por excelência o método dialético94 

para fazer uma leitura problematizadora e contextualizada da realidade, posto que a 

questão ambiental é complexa e indivíduo/sociedade/natureza só fazem sentido se 

pensados em relação. 

 
Conforme a própria adjetivação “transformadora” presente no título já 
sinaliza, a finalidade primordial da educação ambiental é revolucionar os 
indivíduos em suas subjetividades e práticas nas estruturas sociais-naturais 
existentes. Ou seja, estabelecer processos educativos que favoreçam a 
realização do movimento de constante construção do nosso ser na dinâmica 
da vida como um todo e de modo emancipado. Em termos concretos, isso 
significa atuar criticamente na superação das relações sociais vigentes, na 
conformação de uma ética que possa se afirmar como “ecológica” e na 
objetivação de um patamar societário que seja a expressão da ruptura com 
os padrões dominadores que caracterizam a contemporaneidade 
(LOUREIRO, 2004a, p. 73) 

 

A EA Transformadora compreende o campo da educação, assim como os 

demais, como um campo de disputa pela manutenção ou superação do status quo 

dominante, tendo esta o papel de problematizar a ideia naturalizada de uma 

“realidade imutável”, procurando através da práxis, enfrentá-la e superá-la. Leroy e 

Pacheco (2005) assim conclamam: 

 

No dizer de Ricardo Petrella (2004), nossos sonhos foram aprisionados num 
campo cercado, definido pelos grupos dominantes, e isso reduziu nossa 
capacidade de imaginar e de criar à mera “gestão do possível”. É contra 
esse cenário que devemos nos insurgir, se desejamos construir um mundo 
mais justo e democrático. (LEROY; PACHECO, 2005, p. 133) 

 

Portanto, diríamos que é próprio da EA que se afirma nesta perspectiva o 

necessário debate tanto de aspectos filosóficos (epistemológicos), políticos, sociais 

e econômicos, dentre outros, pois pertencem a totalidade das relações entre os 

seres vivos e a natureza.  

 

as relações sociedade-natureza não podem ser fundamentalmente 
transformadas dentro das estruturas sociais existentes. Os que dizem que 
podem são alcunhados de meros ecologistas ‘superficiais’: tecnocratas e 
gestores (PEPPER, 1996, p. 38). 

 

Entretanto, estes processos de produção do conhecimento contextualizado 

são constituídos com os sujeitos, “convocando a educação a assumir a mediação na 

                                                 
94

 No Capítulo 6 este método será detalhado. 



123 

 

construção social de conhecimentos implicados na vida dos sujeitos” (CARVALHO, 

2004, p.18). 

Ainda que com bases forjadas pelo DS, a CF/88 trouxe aspectos importantes 

para o desenvolvimento da EA Transformadora, como a participação popular e a 

declaração do meio ambiente como bem comum de uso do povo (LOUREIRO, 

2009). 

O “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global”, fruto do Fórum Global (paralelo a ECO-92), oferece 

elementos para práxis comprometidas com uma EA Transformadora, notadamente 

na questão da mediação dos conflitos presentes no processo de apropriação privada 

da natureza balizado pelo licenciamento ambiental, como os princípios transcritos 

abaixo: 

 

10. A educação ambiental deve estimular e potencializar o poder das 
diversas populações, promovendo oportunidades para as mudanças 
democráticas de base que estimulem os setores populares da sociedade. 
Isto implica que as comunidades devem retomar a condução de seus 
próprios destinos. 
[...] 
12. A educação ambiental deve ser planejada para capacitar as pessoas a 
trabalharem conflitos de maneira justa e humana [...]. (TRATADO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS E 
RESPONSABILIDADE GLOBAL, 1992) 

 

Entretanto, ressalva seja feita quanto a fragilidade do argumento disposto 

acima. Não há como se falar em “retomada da condução de seus próprios destinos” 

ou “resgate da cidadania”, pois pressupõe que alguma vez as classes populares ou 

os grupos sociais “de baixo” tiveram vez, fato que nunca ocorreu no Brasil. Tal 

desopressão somente ocorrerá se protagonizada pelas próprias classes populares 

e/ou impactadas (FREIRE, 2011), num claro enfrentamento aos projetos 

degradadores e seus autores, aliados governamentais e não governamentais. Sim, 

porque uma parcela da sociedade civil, notadamente a classe média, quando não 

lhe prejudica95, encara como positivo o “desenvolvimento” e somente se preocupa 

com os impactos ambientais negativos que sente de forma imediata.  

Tal participação possível está circunscrita à lógica contra hegemônica em um 

Estado ampliado (SERRÃO, 2012) e “se coloca como um instrumento de controle do 

                                                 
95

 É conhecida expressão em inglês Not In My Back Yard (NIMBY), a qual traduzida para o português 
significa "não em meu quintal" (PEPPER, 1996, p. 49). 
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estado pelos cidadãos” (UEMA, 2009). Entretanto, a participação privilegiada nos 

processos pedagógicos da EA Transformadora é a participação popular. 

 

E isso significa dizer que não só a participação é fundamental, mas que a 
participação popular é determinante, posto ser a construção de processos 
em que os grupos expropriados e discriminados adquiram centralidade, a 
condição para que as contradições e os conflitos da sociedade sejam 
explicitados, enfrentados e superados pelo protagonismo daqueles que 
portam materialmente o que é distinto do poder hegemônico. (LOUREIRO; 
LAYRARGUES, 2013, p. 233) 

 

Deste modo para a EA Transformadora não importa a Educação como 

processo de transmissão de conhecimentos, como se os sujeitos fossem “seres 

vazios a quem o mundo ‘encha’ de conteúdos” (FREIRE, 2011, p. 94) tornando-os 

eticamente comprometidos com um novo modo de vida. Importa a própria práxis 

educativa (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013, p. 233) que favoreça a profunda 

reflexão dialética das condições de vida, suas causas, consequências, contradições, 

ou seja, que possibilite “a problematização dos homens em suas relações com o 

mundo” (FREIRE, 2011, p. 94). 

Neste reconhecimento das contradições que marcam os instrumentos legais e 

as políticas públicas o ProNEA, no que toca o processo de monitoramento e 

acompanhamento das políticas públicas em EA, exigiu processo avaliativo 

concebido a partir de indicadores fixados pelo órgão gestor96 da PNEA, promovendo 

estímulo à avaliação e ao acompanhamento pelas Comissões Interinstitucionais 

Estaduais de Educação Ambiental (CIEAs)97 e pelos organismos municipais, dos 

programas de educação ambiental inseridos nos projetos para licenciamento 

ambiental das obras e/ou atividades (MEC, 2005, p. 51). Neste monitoramento e 

acompanhamento deve ser verificado “se os programas de gestão ambiental 

                                                 
96

 Através do art. 2º do Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que regulamentou a PNEA, foi 

criado o Órgão Gestor (nos termos do art. 14 da PNEA) responsável pela “coordenação da Política 
Nacional de Educação Ambiental, que será dirigido pelos Ministros de Estado do Meio Ambiente e da 
Educação”. O art. 4º do referido decreto determina que o mesmo é assessorado por um Comitê 
Assessor composto por 13 (treze) representações da sociedade civil e de instituições federais, 
estaduais e municipais. 
97

 O ProNEA (MEC, 2005, p.45) concebe as CIEAs como polos de educação ambiental, incentivando 
sua criação e fortalecimento “como espaços para interação entre os diversos segmentos da 
sociedade que atuem na área de educação ambiental, onde seja possível o intercâmbio de 
experiências, a construção de propostas, o debate, a articulação para a participação social”. As 
mesmas “surgiram” através do Decreto 4281/02 o qual regulamenta a PNEA, ou seja, não estavam 
previstas na lei, o que juridicamente poderá implicar na sua invalidade. 
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priorizam, em suas propostas, as causas dos problemas socioambientais e não 

apenas seus efeitos”. (MEC, 2005, p. 51). 

Não obstante as possibilidades que o ProNEA assegura para o 

desenvolvimento de uma EA em uma ótica transformadora, Siqueira (2013) 

interrogou as intenções da ONU para com a educação brasileira refletidas no 

mencionado programa, conforme segue: 

 

Novamente o discurso do desenvolvimento é utilizado como fim que 
resultará no avanço da qualidade de vida de toda a população, introduzido 
via políticas públicas de educação em um novo formato, através da EA, e 
utilizando-se também das escolas para a promoção desse projeto. Delimita-
se claramente a utilização do ProNEA, meio maior de implementação da 
Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei n° 9.795, de 27 de 
abril de 1999, para o desenvolvimento do projeto no qual esse organismo 
internacional cumpriu um papel determinante. (SIQUEIRA, 2013, p. 40) 

 

Problematizando a “apropriação desigual da natureza (prática e simbólica) – 

pelos diferentes atores e grupos sociais no sistema capitalista” (SANTOS, et al., 

2013, p. 18), ou seja a iniquidade ambiental, conforme já levantado, alia-se à EA 

Transformadora os movimentos de justiça ambiental. 

No licenciamento ambiental, em decorrência dos já comentados trabalhos da 

CGEAM/CGPEG/IBAMA, normativas internas e ações referentes à EA no 

licenciamento da exploração de petróleo e gás natural formaram o acúmulo 

necessário para elaboração da referida IN IBAMA 02/12, reconhecida pelos seus 

criadores/apoiadores como tendente a EA Transformadora. 

Assim, muitas ações igualmente cabem neste caso e, também, 

dialeticamente, limitações. No licenciamento, a EA Transformadora pode se inserir 

através da Educação no Processo de Gestão Ambiental, notadamente no PEA, 

ainda que seja perfeitamente cabível a elaboração e execução de PEAs em outras 

perspectivas, mesmo que a IN IBAMA 02/12 tenha sido construída utilizando a base 

conceitual e teórico-metodológica da EA Transformadora.  

Importante destacar que Layrargues (2000, p. 01) em ensaio sobre a 

Educação para a Gestão Ambiental, coloca importantes indagações sobre as razões 

da EA, a partir da década de 1990, estar sendo renomeada98. 

                                                 
98

 “Alguns educadores resolveram atualmente renomear aquilo que já era consagrado como 
“educação ambiental”. Surgiram, então, no Brasil e no mundo, novas nomenclaturas para a prática 
educativa relativa ao meio ambiente na década de 90: além da educação ambiental, fala-se agora em 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Neal, 1995), Ecopedagogia (Gadotti, 1997), 
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No campo das mitigações, a EA Transformadora dá-se através de ações 

tendentes a buscar a alteração da correlação de forças desiguais entre os partícipes. 

Para tanto, a sua função social seria problematizar a injustiça ambiental e a 

degradação da natureza promotoras/promovidas pela repartição desigual dos ônus e 

bônus gerados pela obra e/ou atividade, ainda que ciente dos limites existentes no 

contexto do licenciamento, qual seja, a mitigação ou a compensação do risco e do 

impacto, ou seja, os limites impostos pelo capital (UEMA, 2009). Por isso, a extrema 

necessidade de estar vinculada a outras ações que extrapolem o contexto do 

licenciamento ambiental, a fim de ampliar seu alcance. 

Loureiro (2009a), ao dissertar sobre a “Educação ambiental no licenciamento: 

aspectos legais e teórico-metodológicos” aponta ocorrências do que considera não 

caber em Educação Ambiental no processo de licenciamento. Assim, numa análise 

“às avessas” podemos presumir o que cabe: 

 

Características da EA Transformadora no Licenciamento Ambiental 

Baseia-se no princípio de que as certezas são relativas; na crítica e autocrítica constante e na 
ação política como forma de se estabelecer movimentos emancipatórios e de transformação 
social que possibilitem o estabelecimento de novos patamares de relações na natureza 

Uma clara definição de metas e do público envolvido  

Busca a ampla participação e mobilização dos grupos afetados em todas as etapas do 
licenciamento e nas instâncias públicas decisórias 

Age na capacidade de organização popular para intervenção e atuação no espaço público 

EA conectada com as outras ações mitigadoras/compensatórias 

Atividades educativas com estreita relação com a realidade socioambiental em que se insere a 
obra e/ou atividade motivadora do licenciamento 

Vincula os processos educativos com outras práticas sociais, particularmente com as 
atividades econômicas e políticas 

Produção de conhecimentos que permitam o posicionamento responsável e qualificado dos 
agentes sociais envolvidos 

Apropriação pública de informações pertinentes 

O uso de linguagem e conteúdo apropriado ao público, construída com este de acordo com o 
seu contexto 

Não se reduz a uma intervenção centrada exclusivamente no indivíduo ou em coletivos 
abstratos, indivíduo e coletividade só fazem sentido se pensados em relação 

Quadro 07: Características da EA Transformadora no licenciamento ambiental. 
Fonte: Adaptado pela autora de Loureiro (2004a, p. 72; 81; 2009); Carvalho (2004, p. 19) e 
Anexo da IN IBAMA 02/12. 

 
Portanto no campo da gestão ambiental pública a EA Transformadora assume 

uma “importância estratégica para a socialização de informações e conhecimentos, 

                                                                                                                                                         
Educação para a Cidadania (Jacobi, 1997a) e, finalmente, Educação para Gestão Ambiental (Quintas 
e Gualda, 1995). Esse fato por si só suscita várias indagações. Quais são os fatores determinantes 
do surgimento desses novos termos? O que essa proliferação pode significar? Algum deles poderá 
suceder a educação ambiental? Trata-se de uma transição equivalente a que ocorreu em relação à 
substituição da educação conservacionista pela educação ambiental, quando de fato havia diferenças 
significativas entre elas que então merecessem a distinção?” (LAYRARGUES, 2000). 
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a autonomia dos grupos sociais, a participação popular e a democratização das 

decisões” (LOUREIRO, 2009).  

 

O processo emancipatório almeja, portanto, a construção de uma nova 
sociabilidade e organização social na qual os limites que se objetivam na 
política, na educação, nas instituições e nas relações econômicas possam 
ser superados democraticamente. Processo que visa garantir aos diferentes 
agentes sociais efetivas condições de participar e decidir, sob relações de 
produção que permitam a justa distribuição do que é socialmente criado [...] 
para que a nossa espécie alcance novos modos de viver e se realizar na 
natureza e não “contra a natureza”. Autonomia significa estabelecer 
condições de escolha em que não haja tutela ou coerção. (LOUREIRO, 
2007, p. 159-160 apud LOUREIRO, 2009) 

 

Diante disso, a EA Transformadora deve, conforme esta perspectiva, atuar na 

emancipação dos sujeitos com eles (FREIRE, 2011), visando nesta práxis a 

extrapolação dos limites objetivos que a política, a economia, a sociabilidade 

capitalista e o rito do licenciamento ambiental impõe aos grupos sociais subalternos.  

 

5.2 EA na gestão ambiental pública: controle social no licenciamento ambiental  

 
Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo conhecimento e 

reconhecimento da necessidade de lutar por ela. (FREIRE, 2011, p. 43) 

 

Frente às problematizações e leituras da realidade ancoradas no referencial 

trazido até então, pode-se exercitar algumas sínteses. O campo ambiental, conforme 

aventado, certamente é um campo de disputas dos agentes para legitimarem suas 

representações de mundo (BOURDIEU, 2005, p. 27), no intuito de reproduzi-lo ou 

transformá-lo. Todavia, não se deve olvidar a força que o campo econômico e 

político exercem sobre o debate teórico-prático no campo da EA. Por isso, se 

destaca a necessidade premente de relacionar as políticas macroeconômicas e o 

contexto atual do capitalismo na sua relação com a natureza, como aspecto inserido 

no próprio debate da EA e do licenciamento.  

Sendo assim, diríamos que o processo de licenciamento ambiental é uma 

arena de disputas pela apropriação privada da natureza e distribuição desigual dos 

custos e benefícios desta apropriação. Comentou-se que os agentes possuem 

intenções e assimetrias de diversas ordens ao agirem nesta arena. As classes 

dominantes possuem clareza quanto ao seu objetivo nesta disputa, qual seja, 

perpetuarem-se enquanto classe dominante, tendendo a agir de forma contraditória 
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aos próprios ideais neoliberais, se assim for necessário, para restituir seu poder de 

classe.  

 

Para entender esse contexto político ao qual se insere o processo de 
licenciamento há de se recorrer ao entendimento do que é e a quem serve o 
Estado no âmbito de um sistema capitalista. Este é aqui entendido como em 
Marx, um Estado de classe, uma instituição reprodutora dos interesses da 
classe dominante, sendo assim, do capital. Esse Estado cria e utiliza a 
legislação para manter o status quo social, ou seja, a estrutura de classes e 
a propriedade privada. (SIQUEIRA, 2013, p. 87) 

 

O Estado, guardião do meio ambiente, pautado pela força da narrativa 

neodesenvolvimentista, interpenetrado pelas frações burguesas dominantes, não é 

um sujeito à parte deste processo, proporcionando políticas indutoras da 

acumulação capitalista e mantenedoras do poder de classe como, por exemplo, o 

PAC (LEHER, 2014, p. 227), aportando recursos, realizando obras de infraestrutura, 

flexibilizando e agilizando o processo de licenciamento, se for o caso. O Estado faz 

do DA “antes de mais nada, um sistema concessão de licenças de poluição.” (OST, 

1995, p.128). Tal narrativa, que foi capaz de deslocar forças até então críticas ao 

capitalismo e “vinculadas ao mundo do trabalho” para dentro do bloco de poder (em 

desvantagem em relação ao poder da fração financeira do bloco), tem de realizar 

certas concessões, contudo sem que se abalem “os pontos fundamentais da 

macroeconomia” (LEHER, idem, p. 229).  

Esta perspectiva contraditória do Estado é entendida, segundo a análise de 

Serrão (2012), como Neoliberalismo de Terceira Via e, sob este condicionante, é 

que se inserem as reflexões expostas por Mendonça e Serrão (2014) para 

caracterizar a gestão ambiental pública. Para eles o capital99, tendo se apropriado de 

discursos provenientes dos movimentos sociais quanto à finitude da natureza e aos 

impactos do modelo desenvolvimentista, conformou “soluções dentro da 

racionalidade do capital para que o meio ambiente não se interpusesse na 

continuidade do seu modo de produção e acumulação”. No tocante às pressões dos 

movimentos sociais pelo controle social do Estado, notadamente a partir da década 

de 1970, o capital ressignificou a participação e a perspectiva política “objetivando 

                                                 
99

 O dito capital se materializa através das relações sociais e de pessoas concretas em momentos 
concretos. Portanto, são pessoas mobilizadas pelo capitalismo e suas perspectivas de exploração da 
natureza humana e não humana. Isso ocorre, também, por dentro do Estado capitalista, através de 
processos e políticas que assim o mantem. 
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conciliar os interesses econômicos, ecológicos e sociais, de forma a ‘moldar’ o 

modelo clássico de desenvolvimento” (MENDONÇA; SERRÃO, 2014, p. 85).   

Portanto, a EA na gestão ambiental pública atua neste espaço possível de 

participação dos grupos subalternos pelo controle social do Estado, disciplinado 

pelas regras do licenciamento ambiental, que privilegia o saber perito, a técnica e as 

decisões centradas no órgão ambiental, pautado na maioria das vezes pela 

inexorabilidade da obra e/ou atividade. Na concorrência por este espaço ainda 

poder-se-ia encontrar, contraditoriamente, uma EA Transformadora, mas, por outro 

lado, uma EA Conservadora, a qual tem sido a tendência. 

Conforme já anunciado, a EA na gestão ambiental pública federal, tal como foi 

concebida pelo acúmulo de estudos e trabalhos oriundos da extinta CGEAM/IBAMA 

e da atual CGPEG/DILIC/IBAMA, propõe uma Educação no processo de gestão 

ambiental alinhada com a perspectiva transformadora, pretendendo reconfigurar o 

estado de assimetrias que prejudica os grupos sociais expropriados. 

 

A EA no licenciamento tem como objetivo qualificar a participação de grupos 
sociais em condições desfavorecidas pelas relações assimétricas de poder, 
de modo a fornecer condições para o exercício do controle social sobre a 
apropriação dos recursos ambientais. (SIQUEIRA, 2013, p. 67) 

 

Numa perspectiva legal o Estado como agente deste campo, mesmo que com 

as implicações dispostas acima, notadamente em matéria de licenciamento 

ambiental teria o poder-dever de agir a partir de prescrições legais positivas, em sua 

maioria, dirigidas pelo ideário do DS. E no tocante a EA no processo de 

licenciamento, fundamentalmente o Estado tem o dever legal de atuar: 

- na conscientização pública para a preservação do meio ambiente (art. 225, 

CF/88); 

- na garantia da EA como princípio da PNMA, promovendo a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente (inciso X, do art. 2º da PNMA); 

- no incentivo a ampla participação da escola, da universidade e de ONGs na 

formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental 

não-formal, compreendidas estas como ações e práticas educativas voltadas à 

sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e 
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participação na defesa da qualidade do meio ambiente (inciso II, do art. 13 da 

PNEA); 

- na criação, manutenção e implementação de programas de educação 

ambiental integrados às atividades de licenciamento e revisão de atividades efetivas 

ou potencialmente poluidoras (inciso II, art. 6º do Decreto 4.281/02 regulamentador 

da PNEA); 

- assegurando que a elaboração dos PEAs se dê com grupos sociais direta ou 

indiretamente atingidos por “atividades ou empreendimentos” em processo 

licenciamento por parte do IBAMA, contemplando ações a serem definidas em 

conjunto com as populações atingidas e os trabalhadores implicados, devendo 

proporcionar às pessoas, grupos ou segmentos sociais das áreas por ele 

abrangidas, ações para o desenvolvimento das capacidades necessárias, para que 

grupos sociais, em diferentes contextos socioambientais do país, exerçam o controle 

social da gestão ambiental pública (ANEXO DA IN IBAMA 02/12). 

A gestão ambiental atrelada a esta base legal, refletiria um caráter público e 

político, posto que ao menos no plano discursivo não se esgota em questões 

técnicas e administrativas (LOUREIRO, 2009a). Entretanto, a partir de outra matriz 

ideológica, teórico-metodológica e até mesmo normativa, contraditoriamente, este 

mesmo Estado, através da ação ou omissão, promove, premia e é premiado pela 

repartição desigual dos benefícios e ônus da transformação da natureza, 

favorecendo-se para tanto do rito técnico do processo de licenciamento ambiental e 

seus espaços previamente conformados para a participação social.  

Aliás, esta repartição desigual não é exclusividade deste campo, ocorrendo 

em outras áreas como saúde, educação, habitação, lazer, cultura, por exemplo. 

“Assim, na vida prática, o processo de apropriação e uso dos recursos ambientais 

não acontece de forma tranquila” (QUINTAS, 2009), e certamente bem ainda menos 

tranquila para os grupos sociais atingidos. 

O processo decisório se dá na “tensão entre a necessidade” (QUINTAS, 

2009) de se assegurar (1) a eficácia do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (primeira parte do caput do art. 225 da CF/88), (2) a 

dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º 

da CF/88), (3) gerir o uso comum pelo povo, do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (segunda parte do caput do art. 225 da CF/88) e (4) a função social da 

propriedade (Inciso XXIII do art. 5º da CF/88). Ademais, garantir como princípio da 
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ordem econômica (art. 170 da CF/88) a propriedade privada e a livre concorrência, a 

qual também é fundamento do Estado Democrático de Direito, e como objetivos da 

República (art. 3º da CF/88) o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e 

da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos, dentre 

muitos outros ditames constitucionais endereçados ao Estado, que configuram a sua 

contradição. 

 

Cabe ao estado praticar a gestão ambiental pública, ordenando o processo 
de apropriação social dos recursos ambientais na sociedade, por meio dos 
instrumentos estabelecidos na legislação. Neste processo o Poder Público 
media interesses e conflitos, potenciais ou explícitos, entre atores sociais, 
sobre os modos de destinação dos recursos ambientais no meio social. 
(QUINTAS, 2009) 

 

Deve agir o Estado na estrita observância aos princípios da legalidade, 

moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade que regem a Administração 

Pública (art. 37 da CF/88). Entretanto, conforme já aventado, nesta tensão o Estado 

tende ao capital e, na atualidade, é sob o manto do neodesenvolvimentismo que a 

gestão estatal está inspirada e é condicionada por um referencial internacional. 

 

Buscar a mitigação de assimetrias, pelo menos no plano simbólico, é uma 
das tarefas primordiais de uma Educação Ambiental com centralidade na 
gestão ambiental pública, uma vez que injustiça e desigualdade são 
inerentes à ordem social vigente (Quintas, 2008 op.cit). (QUINTAS, 2009). 

 

Para tanto, esta mitigação vislumbrada pela EA na gestão ambiental pública 

somente dar-se-á com a participação dos sujeitos potencialmente atingidos pelo 

objeto do licenciamento ambiental, denotando em uma gestão centrada na 

participação social popular. A EA teria nesta perspectiva o “desafio de garantir a 

participação de todos os grupos sociais, e não somente frações da sociedade civil, 

em espaços de gestão compartilhada (Anello, 2009, p. 88)” (SIQUEIRA, 2013, p. 

91). 

Porém, reconhecer-se nesta condição não é tarefa simples, conforme já 

referido no tema da AP, pois a marginalidade não se dá somente no aspecto 

material, mas cognitivo e experiencial. Ademais, esta mitigação, se realmente 

procura diminuir assimetrias e enfrentar a injustiça ambiental, tem que extrapolar o 
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plano simbólico, sob a pena de desmotivar a participação pela insuficiência dos 

resultados. 

Com intuito de contextualizar a EA na gestão ambiental pública, 

especificamente no licenciamento ambiental, oportuno demonstrar aspectos do 

processo de elaboração dos PEAs. 

 

5.2.1 Especificidades e componentes do PEA 

 

Conforme já anunciado, no PBA estarão consubstanciados todos os 

programas e projetos condicionantes da LI, propostos pelo requerente com base nos 

impactos identificados na fase do EPIA/RIMA.  

Após a emissão da LP e antes da emissão da LI, a discricionariedade do 

órgão licenciador e o saber perito indicarão a necessidade do PEA ser composto por 

um ou mais projetos de EA, além, é claro, dos objetivos deste(s) projeto(s), a 

definição da abrangência, da duração e do momento de execução. 

O órgão ambiental deverá fazer isto com base no EPIA/RIMA, no resultado da 

AP e de outros estudos que tenham composto o processo de licenciamento. Por isso 

a importância dos grupos sociais atingidos estarem mobilizados para colocarem 

suas pautas no mínimo na AP, porque neste sistema de licenciamento, este é o 

momento previsto. Se não tiverem a força para na AP colocar elementos que 

impeçam a consecução da obra e/ou atividade, se este for o desejo, deverão ter 

condições de pautarem medidas de compensação e/ou mitigação dos impactos 

advindos da aprovação do licenciamento no seu cotidiano. É nesta última situação, 

que incide a IN IBAMA 02/12, conforme segue: 

 

Organizar ações educativas que desenvolvam capacidades 
(conhecimentos, habilidades e atitudes), para que os diferentes grupos 
sociais afetados por empreendimentos objeto de licenciamento: 
- percebam a escala e as consequências explícitas e implícitas dos riscos e 
danos socioambientais decorrentes destes empreendimentos no seu 
cotidiano; 
- se habilitem a intervir, de modo qualificado, nos diversos momentos do 
processo de licenciamento ambiental, produzindo, inclusive, suas agendas 
de prioridades. (ANEXO I DA IN IBAMA 02/12). 

 

Se por um lado esta proposta prevista no anexo da norma se dá na medida 

em que o arcabouço filosófico e teórico-metodológico da EA Transformadora 

embasou a elaboração da referida IN, apesar de não ser a opção dominante nas 
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disposições legais referentes ao DA no ordenamento jurídico, por outro, é 

necessário destacar algumas contradições. Primeiro, desenvolver capacidades 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) são eixos centrais dos discursos e políticas 

tradicionais frequentemente produzidos e/ou reproduzidos pelos organismos 

internacionais, além de pressupor que os grupos impactados não os possuem. 

Igualmente cabe a questão: sobre quais conteúdos estamos falando, afinal? 

Em segundo, por não gerirem os meios para tal e por estarem circunscritos às 

regras do licenciamento, torna-se difícil que os grupos injustiçados ou impactados 

tenham a responsabilidade de pensar/identificar os riscos e os danos à sociedade e 

a natureza. Por derradeiro, como se habilitar para enfrentar seus opressores se a EA 

clássica que lhes é “oferecida”, predominantemente Conservadora, busca mediar e 

gerir os conflitos para não gerarem empecilhos ou mesmo impedimentos às obras 

e/ou atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, denominadas 

suavizadamente também de empreendimentos? 

No entanto, desde dentro do Estado, determinados autores propõe como 

possível uma EA transformadora neste espaço limitado, como vemos abaixo: 

 

A proposta praticada pelo IBAMA referencia-se em outra vertente, a da 
“Educação Ambiental crítica” que, segundo Layrargues (opcit, p. 189) “é um 
processo educativo eminentemente político, que visa ao desenvolvimento 
nos educandos de uma consciência crítica acerca das instituições, atores e 
fatores sociais geradores de riscos e respectivos conflitos sócio ambientais”. 
(QUINTAS, 2009). 

 

Como a EA na gestão ambiental pública afirma se constituir em um 

movimento de resistência à hegemonia do capital, se aproveita estrategicamente de 

certas “brechas” normativas para adentrar no espaço institucional da gestão, com 

intuito de torná-la pública, através do controle social, balizado pela participação 

popular das comunidades atingidas. Contudo deve-se atentar para o fato de que as 

políticas do Estado capitalista levam a uma invisibilidade das lutas de classes, como 

já comentado, o que pode comprometer no todo ou em parte qualquer política de 

transformação estrutural, como a própria a EA em tela.  

Conforme estabelece a referida IN, dois componentes, o I e o II, 

obrigatoriamente fazem parte da EA como condicionante do licenciamento e devem 

ser elaborados considerando as especificidades locais. 
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O Componente I é o Programa de Educação Ambiental no Contexto das 

Medidas Mitigadoras e Compensatórias (PEA Componente I)100 e tem foco nos 

grupos sociais atingidos pelos impactos da obra e/ou atividade licenciada, de forma 

direta ou indireta, priorizando aqueles em maior vulnerabilidade socioambiental 

como público-alvo, contemplando processos de ensino-aprendizagem para definir, 

formular, implementar, monitorar e avaliar os “projetos socioambientais de mitigação 

e/ou compensação, exigidos como condicionantes de licença” (ART. 3º, IN IBAMA 

02/12). Já o Componente II é restrito aos trabalhadores envolvidos na obra e/ou 

atividade licenciada, denominado Programa de Educação Ambiental para os 

Trabalhadores (PEAT), que não é objeto de análise desta tese. 

 

Outro ponto que diferenciará os PEAs aprovados após a publicação da IN é 
o fato deles serem voltados para as comunidades e grupos sociais afetados 
e, portanto, é o fato deles serem voltados para as comunidades e grupos 
sociais afetados e, portanto, devem contemplar ações de educação não 
formal, ao contrário do que vinha ocorrendo no âmbito do licenciamento 
ambiental, onde os cursos de capacitação de professores para a formação 
de multiplicadores tem sido lugar comum entre as propostas dos PEAs 
apresentados pelas empresas e aprovados pelo IBAMA. (SERRÃO, 2012, 
p. 219) 

 

Para tal normativa torna-se relevante para a qualidade do PEA que ele seja 

elaborado com base nos resultados de um diagnóstico socioambiental prévio e 

participativo, realizado com os diferentes grupos sociais presentes na área de 

influência (§ 1º, art. 3º, IN IBAMA 02/12). 

 
Art. 3º [...] 
 § 2º – O diagnóstico socioambiental deverá fundamentar-se em 
metodologias participativas, aqui entendidas como recursos técnico-
pedagógicos que objetivam a promoção do protagonismo dos diferentes 
grupos sociais da área de influência da atividade ou empreendimento, na 
construção e implementação do PEA. (§ 2º, ART. 3º, IN IBAMA 02/12). 

 
O PEA Componente I como é elaborado através dos diagnósticos 

participativos com os grupos sociais afetados, devem contemplar ações de 

educação não formal e com estes ao contrário do que vinha ocorrendo antes da IN, 

“onde os cursos de capacitação de professores para a formação de multiplicadores 

tem sido lugar comum entre as propostas dos PEAs” (SERRÃO, 2012, p. 218). 

                                                 
100

 Oportuno esclarecer que na IN IBAMA 02/12 utiliza-se a sigla PEA tanto para o Programa de 
Educação Ambiental latu sensu, quanto para seu Componente I, o Programa de Educação Ambiental 
no Contexto das Medidas Mitigadoras e Compensatórias, Componente I, causando certa confusão. 
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Outra questão destacada no texto da referida IN, é a necessidade do PEA ter 

de buscar sinergia com “políticas públicas e instrumentos de gestão em 

implementação na área de influência do empreendimento” (§ 5º ART. 3º, IN IBAMA 

02/12)101.  

Contudo, para uma participação mais eficaz dos grupos sociais prioritários, 

Serrão (2012, p. 200) salienta a importância da previsão do chamado “Componente 

Zero”, que seria custeado pelo requerente da licença, mas promovido pelo Estado, 

em etapa anterior a LP, fase classificada como Pré-licença. Visaria à mobilização e 

preparação dos grupos potencialmente impactados, concomitantemente a 

elaboração dos estudos ambientais. 

 

As orientações pedagógicas para elaboração e implementação de 
programas de educação ambiental no licenciamento de atividades de 
produção e escoamento de petróleo e gás natural propuseram uma ação 
educativa composta por três componentes: 
Componente 0: Educação Ambiental como instrumento para intervenção 
de grupos sociais afetados nas audiências públicas. [...] (SERRÃO, 2012, p. 
200) 

 

O Componente Zero foi concebido durante o processo de constituição da EA 

na gestão ambiental pública no licenciamento do petróleo e gás natural, a partir do já 

exposto “Grupo Tarefa Nacional”. 

 

A proposta da EA no licenciamento visava a reflexão por meio de três 
componentes: o componente “Zero”, onde o Estado fomenta a reflexão com 
a comunidade impactada, a respeito das implicações do empreendimento 
no seu cotidiano, visando a negociação de seus interesses (componente 
inexistente na prática); o componente “Um”, que são os Programas de EA 
compostos por ações educativas voltadas para participação dos grupos 
sociais afetados na definição, formulação, execução, monitoramento e 
avaliação dos projetos socioambientais de mitigação e/ou compensação, 
exigidos como condicionantes de licença; e o componente “Dois”, que 
objetiva a capacitação continuada dos trabalhadores envolvidos com a 
implantação e implementação do empreendimento. (QUINTAS, 2014, p. 05) 

 

Nota-se que Quintas (2014) alerta que o Componente Zero inexiste na 

prática. Apesar da experiência acumulada no tema e na militância da EA na gestão 

                                                 
101

 Parece-nos que para buscar esta sinergia deveria ser realizado um levantamento dos projetos em 
execução na área para potencializá-los e não haver sobreposição de ações. Os Conselhos Estaduais 
e Municipais de Meio Ambiente e de Educação, por exemplo, assim como as Secretarias Estaduais e 
Municipais destas áreas, são potenciais órgãos de cadastro, controle e fomento de projetos, que 
poderiam/deveriam ser envolvidos. Além disso, os conselhos possuem representações da sociedade 
civil organizada que eventualmente são promotoras de ações em EA, muitas vezes em parceria com 
o Estado. 
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ambiental pública presente em certos setores do IBAMA, notadamente na CGPEG e 

na DILIC (SAISSE; LOUREIRO, 2014, p. 121), mesmo após a extinção da CGEAM, 

quando da elaboração da IN IBAMA 02/12 o Componente Zero, considerado crucial 

por este grupo para a mobilização dos grupos atingidos para a participação 

qualificada na AP (SERRÃO, 2012, p. 281), não foi contemplado explicitamente no 

texto da referida norma102, o que prejudica a sua exigência. Tal impedimento parece 

claro quando se identifica que ambos os componentes do PEA são previstos já no 

contexto das medidas mitigadoras e compensatórias, ou seja, como condicionantes 

de licença. O Componente Zero, em tese, teria a potência de obstar a emissão da 

LP, então, para que se falar em condicionantes e medidas mitigadoras e 

compensatórias se não há obra e/ou atividade?  

Outra questão a ser avaliar é que diferentemente da EA presente no 

Componente I e II, que embora aprovada e monitorada pelo órgão ambiental é 

custeada e executada pelo licenciado (geralmente através da contratação de 

consultorias “especializadas”), a EA presente no Componente Zero seria custeada 

pelo licenciado, mas promovida pelo órgão ambiental licenciador. Seria a EA do 

IBAMA. 

 

A fala de Quintas (2011) representa bem essa questão: “sem o componente 
zero fica muito difícil, porque aquela educação ambiental não é do órgão 
ambiental, é do empreendedor. Você vê que a Petrobras sempre está lá 
junto”. (QUINTAS, 2011 apud SERRÃO, 2012, p. 281) 

 

Se o IBAMA tender a ser um órgão expedidor de licenças, e podemos pensar 

que neste sentido ele foi desmembrado e criado o ICMBio, a fim de aliviá-lo de 

outras políticas e torná-lo centrado, célere e mais competente no licenciamento, tal 

EA estaria prejudicada em seu componente transformador, tanto quanto quando 

exercida diretamente pelo licenciado. 

Apesar de não estar explícita na norma, por interpretação normativa aspectos 

de um Componente Zero estão presentes de modo implícito e facultativo no seguinte 

dispositivo da IN comentada.  

Art. 3º [...] 

                                                 
102

 As razões claras para tal ocorrência não foram encontradas na bibliografia consultada e parece 
tema interessante para futuras pesquisas. Alguns indícios podem ser vistos em Serrão (2012, p. 283) 
conforme segue: “Nesse sentido, a publicação da IN No 002/12 do IBAMA, ainda que em uma 
conjuntura interna desfavorável e sem institucionalidade formal para a educação ambiental no órgão 
federal, pode vir a exercer o papel de politica pública, atuando para o fortalecimento das ações 
educativas de viés crítico no âmbito do licenciamento ambiental federal.”. 
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§ 4° – O diagnóstico socioambiental participativo a que se refere o § 1º 
poderá, a critério do IBAMA, ser exigido como parte do diagnóstico 
socioeconômico que compõe os estudos ambientais, em conformidade com 
a Resolução CONAMA no 01, de 23 de janeiro de 1986; [...] (§ 2º, art. 3º, IN 
IBAMA 02/12). 

 

Entretanto, se tal componente é imprescindível seria salutar que o texto 

normativo apresentasse clareza, pois, como uma máxima corriqueira do Direito 

propagada, em tese na clareza da norma não há interpretação (ou não deveria 

haver). 

Ocorrendo o Componente Zero de responsabilidade do órgão ambiental, e se 

este for tendente a uma EA Transformadora, terá a importância de aproximar o 

futuro PEA Componente I da realidade das comunidades atingidas, a partir da ótica 

e das considerações postas pelas próprias pessoas impactadas, fazendo com que a 

EA não seja só aquela do “empreendedor”103, como se dá atualmente no 

licenciamento em geral, sem o Componente Zero (SERRÃO, 2012, p. 281). 

Teria também por finalidade mobilizar os atingidos antes que o TR104 tenha 

sido elaborado e que seja emitida a LP, momento em que os fundamentos 

específicos de determinado licenciamento se consolidam. 

Anello (2009) faz uma síntese dos componentes do PEA em caso concreto de 

licenciamento de petróleo e gás natural na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, 

onde a Petrobrás possui diversas atividades, apresentada no Quadro 08. 

                                                 
103 O próprio uso do termo empreendedor é uma forma simbólica de retirar o conflito da fala/escrita, 
pois o mesmo é, na linguagem legal, poluidor efetivo ou potencial e, poderia ser igualmente, no 
âmbito da lógica capitalista em análise, identificado como opressor da sociedade e da natureza. 
104

 Oportuno manifestar que o TR é um documento produzido pelo órgão ambiental com a 
participação do requerente da licença e que irá balizar o processo de licenciamento. Conforme 
anunciado, o licenciamento de petróleo e gás natural construiu TRs próprios onde pretendeu uma EA 
crítica na gestão ambiental pública com a presença do Componente Zero.  
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Quadro 08: Síntese dos componentes do PEA. 
Fonte: Anello (2009, p.96). 

 

A tese de Anello (2009) analisa o PEAC - Programa de Educação Ambiental 

com Comunidades Pesqueiras, que envolve diversos PEAs condicionantes do 

licenciamento destas atividades. 

Deste modo, a IN IBAMA 02/12, apesar das fragilidades apontadas, estaria 

inserida em outra prática educativa, que não a tradicional conservadora, tendo 

potência para produzir através de processos pedagógicos intencionais, capacidades 

de intervenção qualificada e coletiva dos grupos potencialmente atingidos. Mas para 

aceitar esta possibilidade, tem-se que compreender o Estado em sua perspectiva 

Relacional. 

 

5.2.2 Problematizando a proposta da EA no licenciamento ambiental 

 

Na medida em que a proposta da EA Transformadora no licenciamento 

ambiental combate a apropriação privada da natureza, permitida pelo Estado através 

da sua apropriação pelas classes dominantes, almeja impactar as Políticas Públicas 

notadamente economiocêntricas. Entretanto, esta apropriação do Estado se reflete e 

se amalgama na base normativa do processo de licenciamento, pois, como observa 

Siqueira (2013, p.91) a mediação se dá em nome de um interesse público e “ao 



139 

 

assumir uma postura de ‘interesse comum’ entre as classes o Estado se coloca fora 

dos interesses individuais de forma aparente”. Portanto, a base normativa procura 

dissimular a tendência do Estado ao capital. 

Assim, no intuito de problematizar as fragilidades desta proposta de EA, 

entretanto com a atenção e intenção de potencializar práxis para a superação da 

injustiça ambiental e degradação da natureza, cabem mais algumas reflexões. No 

licenciamento ambiental, para além das identificações realizadas até então, 

perguntaríamos: por que o Estado irá garantir processos educativos que possibilitem 

a práxis de grupos sociais potencialmente atingidos, com o intuito de intervirem com 

qualidade, para, posteriormente, ter de mediar os conflitos de interesse postos em 

jogo e que em tese estarão menos propensos ao consenso? É possível o Estado 

capitalista organizar e possibilitar a ampliação das forças populares contra si próprio 

(ou seja, seus projetos)? Ou contra os interesses do governo no poder? Tais 

questões tornam-se ainda mais pertinente quando o Estado, além de mediador, é o 

próprio requerente da licença, como no caso da duplicação da BR-116/392. A tese 

da antevisão dos conflitos para amortecê-los, exposta por Uema (2009), parece-nos 

ter validade e responder tais questões. 

 

Porém, nem sempre a reprodução ideológica hegemônica se faz valer 
através da violência ou coerção, a legitimação dos interesses dominantes 
também é produzida através da materialização de consensos no cerne da 
sociedade civil. (SIQUEIRA, 2013, p. 89) 

 

Para, além disso, a temática ambiental é frágil na estrutura da Administração 

Pública. Geralmente os postos diretivos são moeda de barganha dentro das 

coalizões formadas para a vitória nos pleitos, o que raramente coloca nestes 

espaços pessoas atuantes no campo ambiental. E sem falar na questão 

orçamentária, já que os órgãos ambientais, além de reduzida dotação na origem, 

sofrem com grandes contingenciamentos, somados a problemas técnicos para 

execução das despesas (DUTRA; OLIVEIRA; PRADO, 2006). 

Na prática quais são os servidores públicos, profissionais ou empresas 

qualificadas a elaborar e implementar PEAs na perspectiva da EA Transformadora? 

Alguns pré-requisitos estão dispostos em Loureiro (2009a), mas com certeza são 

pessoas que estão na contramão da lógica do capital. 
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Outra questão oportuna de mencionar é a fragilidade da norma que rege a 

especificidade da EA na gestão ambiental pública. Uma IN não tem o mesmo status 

jurídico que uma lei ou decreto, ou mesmo de uma resolução do CONAMA, por 

exemplo. Sua revogação está à mercê da discricionariedade do órgão expedidor da 

norma. Muda-se a orientação no/do IBAMA e a IN poderá ser revogada, 

dependendo da correlação de forças presente no órgão e externas ao mesmo, mas 

que o influenciam. O Decreto 4281/02, que regulamenta a PNEA, obrigando a 

criação de programas de EA no licenciamento, não orienta claramente a 

especificidade da EA a ser implementada. Com certeza é a IN IBAMA 02/12 que dá 

a orientação mais tendente a EA Transformadora. Ainda, somente a existência da 

norma não garante a sua aplicação, pois a mesma precisa de legitimidade para se 

impor. 

É a partir disso que Anello (2009, p. 180) com base em Poulantzas apud 

Codato (2008), e Serrão (2012, p.268) com base em Poulantzas (2000), avaliam que 

o Estado tem dentro de si contradições, ainda que tenda aos interesses dos 

capitalistas ou de seus financiadores e apoiadores. Para a constituição da EA na 

gestão ambiental pública nos moldes apresentados até então, tiveram papel 

preponderante, neste espaço contraditório, os analistas ambientais e dirigentes do 

IBAMA inclinados à EA Transformadora. 

 

[...] apesar de serem agentes que atuam em um Estado de classes, 
majoritariamente particularista e minimalista do ponto de vista democrático e 
político, suas ações, contraditoriamente, demonstram uma identificação com 
as classes desfavorecidas e buscam garantir o desenvolvimento de projetos 
de cunho universalizante, ampliando o espaço público, locus privilegiado da 
participação cidadã e, portanto, da construção da democracia. (SERRÃO, 
2012, p. 268) 

 

É nesta perspectiva de um Estado Relacional que a EA na gestão ambiental 

pública tem se sustentado discursivamente. 

Nesta lógica, a manutenção e quiçá ampliação do quadro destes agentes 

públicos que viabilizaram e viabilizariam tal proposta da EA no licenciamento, no 

interior de um Estado capitalista, promovendo uma contradição entre “as classes ou 

frações de classes representadas no próprio seio do Estado” (SIQUEIRA, 2013, p. 

89) não tem nenhuma garantia na atual correlação de força de ser uma alternativa 

real de oposição ao quadro da injustiça ambiental. E sua atuação irá até os limites 

da implicância que possa ter na reprodução das classes dominantes, ou seja, não 
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atrapalharem ou inviabilizarem as obras e atividades capitalistas, e não ampliarem 

os conflitos ou as forças contrárias e críticas às mesmas. 

 

Ao inserir uma proposta como essa, que se confronta com as políticas 
hegemônicas, tem-se de considerar a fragilidade desta na conjuntura de um 
Estado capitalista. Pois, se o avanço desta em um dos aparelhos de Estado 
chegar a atingir outros aparelhos onde a luta ainda é desfavorável para as 
classes populares, possivelmente acarretará em uma investida mais forte 
das classes dominantes. Por mais que esta avance, há sempre a 
possibilidade de golpes oriundos da própria luta de classes no interior do 
Estado. Isso pode ser percebido historicamente através da própria disputa 
entre as correntes de EA, que concorrem espaço dentro do Estado para se 
desenvolver. (SIQUEIRA, 2013, p. 90) 

 

Há que existir uma conjugação inusitada de fatores para o avanço da EA 

Transformadora no licenciamento que, via de regra, não ocorre ou não se sustenta, 

quais sejam: instituições públicas permeáveis e conscientes da EA Transformadora; 

profissionais qualificados a mediar conflitos e produzir esta EA com os grupos 

prioritários na concretude da vida; licenciandos dispostos a contratar tais 

profissionais e permitir que ajam com independência, e grupos sociais que se 

percebam potencialmente interessados, dispostos a assumir posição no conflito e 

não se sentirem impotentes, mesmo com a correlação de forças absolutamente 

desigual (QUINTAS, 2009, p. 137). 

O Anexo da IN IBAMA 02/12, construído pelos analistas ambientais do órgão, 

com base na doutrina da EA Transformadora, indica que os PEAs deverão: 

 

contemplar ações a serem definidas em conjunto com as populações 
atingidas e os trabalhadores implicados, devendo proporcionar às pessoas, 
grupos ou segmentos sociais das áreas por ele abrangidas, ações para o 
desenvolvimento das capacidades necessárias, para que grupos 
sociais, em diferentes contextos socioambientais do país, exerçam o 

controle social da gestão ambiental pública. (ANEXO IN IBAMA 02/12) 

(grifos nossos) 

 

No entanto, os reais limites da EA no licenciamento, conforme já pincelado, 

estão previamente fixados e reconhecidos, pois a própria IN IBAMA 02/12 objetiva 

uma EA com o fim principal de mitigar os impactos socioambientais da obra e/ou 

atividade licenciada. Ou seja, ocorrendo na etapa da LI a viabilidade ambiental da 

obra e/ou atividade não está mais em discussão. O porquê fazer já foi discutido em 

outros contextos, restando agora o “como” fazer e com quais custos. É momento de 

barganhar, mas para isso há que se ter certo peso. Neste sentido o PEA – 



142 

 

Componente I, se tiver êxito, estará mais tendente a proporcionar o 

“desenvolvimento das capacidades necessárias, para que grupos sociais, em 

diferentes contextos socioambientais do país, exerçam o controle social da gestão 

ambiental pública” (Anexo I da IN IBAMA 02/12). Ou seja, os reflexos da 

problematização sobre os sentidos da obra e/ou atividade teria potência para 

desenvolver capacidades transformadoras para intervenções futuras. E mesmo 

tendo o êxito comentado, não há garantia de que estes sujeitos “capacitados” se 

disponham a seguir no embate, ainda mais em outras situações, em outros 

territórios, quando o problema não estiver nos seus “quintais”. 

Ações integradas e permanentes através de outros canais, articulação dos 

espaços formais e não-formais de EA, dentre outras ações, podem anteceder 

fracassos na tentativa de implementar a EA Transformadora no licenciamento, de 

acordo com o pincelado no tema das APs.  

 

É preciso ter claro que a atuação educativa específica ocorre no conjunto 
das relações em que esta se insere, pela qual se define, é condicionada 
e/ou visa alterar, necessitando estar combinada com outros locais, agentes, 
saberes e poderes. (LOUREIRO, 2004a, p.73) 

 

Não obstante, Loureiro (2004a, p. 73) atenta para os perigos do isolamento 

das ações em EA Crítica e Transformadora. 

 

Em nossa atuação como educadores, para fins de delimitação da ação e 
estratégias no planejamento, fazemos recortes e escolhas. Isso é correto e 
necessário para não se gerar o imobilismo diante do desafio posto, mas o 
que não se pode fazer é pensar no recorte em si, desconsiderando o 
contexto, as opções feitas, as condicionantes e o que se pretende alcançar 
com a prática cotidiana. (LOUREIRO, 2004a, p.73) 

 

Antes de passar a apresentação da metodologia, cabe destacar que o tema 

da EA no licenciamento ambiental tem ocupado espaço crescente no campo 

ambiental, especialmente na academia. Assim, a fim de verificar potencialidades e 

fragilidades da proposta da EA na gestão ambiental pública já identificadas em 

trabalhos acadêmicos, foram compilados os resultados de teses e dissertações que 

a partir do referencial crítico e transformador que se debruçaram sobre o tema, 

notadamente no licenciamento da exploração de petróleo e gás natural, berço de tal 

proposta. Importante anotar que tais análises se dão na maioria desde a perspectiva 
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do Estado, na qualidade de analistas ambientais ou como consultores ou gestores 

ambientais, diferentemente do lugar desta pesquisa. 

Foi analisada majoritariamente a parte referente às conclusões ou 

considerações finais dos referidos trabalhos, com intuito de dar suporte às análises 

realizadas a partir desta tese, não representando a totalidade dos textos, que 

inclusive já embasaram o que foi tratado até então. Os excertos textuais foram 

divididos em: (1) Análise crítica do processo de licenciamento – Fragilidades; (2) 

Análise crítica da EA no licenciamento ambiental – Fragilidades; (3) Análise crítica 

da EA no licenciamento ambiental – Potencialidades e apresentados nos quadros a 

seguir. 
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Análise do processo de licenciamento ambiental – Fragilidades 

 O valor de troca como princípio fundamental do licenciamento e a pedagogia 
do consenso, difundida pela sociabilidade neoliberal de Terceira Via. 

 O licenciamento ambiental atua de forma pragmática e tecnicista, buscando 
soluções artificiais e objetivas. 

 O setor econômico propõe como solução para os impactos causados por suas 
atividades, conferir valor monetário à natureza e aos seres humanos, que são 
convertidos em cifras indenizatórias e/ou compensatórias. 

 Resistência por parte das empresas para com processos de licenciamento. 

 Objetivo das empresas ao se submeterem ao processo de licenciamento é 
apenas o de obter a licença ambiental. S
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 Próprias empresas que solicitam uma licença possuem a responsabilidade de 
execução das medidas exigidas pelo processo, possibilita a realização destas 
medidas de forma a favorecer os interesses dessas mesmas empresas no 
processo. 

 Fragilidade dos estudos ambientais. 
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 A execução das ações planejadas são envolvidas tanto por trâmites previstos 
legalmente (licitação, licenciamento, aprovação por parte do órgão ambiental), 
quanto por aqueles não explicitados nos momentos de negociação com os 
sujeitos ou por aqueles que têm a ver com outros fatores inerentes à 
capacidade de execução deste tipo de projeto pelas empresas. Problemas 
nestes elementos interferem diretamente no processo educativo, pois 
desmobilizam os sujeitos, carregam de responsabilidade as entidades 
representativas e minimizam os efeitos esperados pelos processos diante da 
quantidade de entraves e investimento (de tempo, trabalho e dinheiro) feito. 

 Os instrumentos da gestão ambiental parecem existir para atender a 
requisitos outros que não a proteção ambiental, mas para cumprir tabela, e 
mesmo assim, a disputa interna e as dificuldades de implementação de ações 
são enormes. 
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 [...] tais projetos não têm contribuído para promoção de maior organização do 
setor. 

 [...] a predominância de uma visão sobre ações de infraestrutura e imediatas 
por parte das comunidades. 

 [...] ausência de ações educativas – emancipatórias e críticas – uma 
desconformidade ao exigido pelo órgão ambiental federal dado que os 
representantes das comunidades reportam que as ações educativas ocorrem 
por meio de palestras de cunho expositivo, sem estar associada a um 
processo de análise crítica e de fazer uso de instrumentos didáticos 
adequados à realidade dos participantes como exposto nas diretrizes da 
CGPEG/IBAMA. 

 Entidades (que praticam a EA) estão atreladas à presença da indústria do 
petróleo na região e às exigências legais oriundas do marco regulatório do 
licenciamento ambiental. 
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 Manter a mobilização da equipe. Exigência de competência técnica para 
monitorar. Licitação para contratar a equipe. 

 Duração da medida igual ao tempo de duração da obra/atividade. 
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Quadro 09: Análise do processo de licenciamento ambiental – Fragilidades 
Fonte: Elaborado pela autora com base em: Serrão (2012); Siqueira (2013); Vasconcellos 

(2012); Walter (2010); Anello (2009). 
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Análise da EA no licenciamento ambiental – Fragilidades 

 Princípios mercantilistas do próprio licenciamento, divergente dos propósitos dos PEAs. 

 A cooptação dos resultados alcançados pelos PEAs, divulgados por empresas de petróleo como ações de responsabilidade social. 

 [...] os limites impostos aos PEAs são claros quando se analisam os princípios do próprio licenciamento ambiental [...]. Nesse sentido, as 
reais possibilidades de que um PEA seja implementado de acordo com as diretrizes do órgão ambiental são bem pequenas, assim como 
propor e acompanhar os PEAs no licenciamento federal tem se mostrado um grande desafio para os técnicos governamentais 
responsáveis por essas tarefas. 

 Os princípios democráticos de participação preconizados pelos PEAs têm pouco ou nenhum espaço para serem desenvolvidos, limite 
estrutural ao desenvolvimento dos PEAs. As propostas educativas têm uma tendência a serem apaziguadoras, contrariamente ao que é 
preconizado pelos programas de educação ambiental crítica, onde o conflito tem centralidade. 

 Carência de educadores ambientais com experiência em processos de educação ambiental crítica e não formal e a precarização das 
condições de trabalho do órgão ambiental, que limita os acompanhamentos dos técnicos governamentais aos PEAs, o que leva: 
- convívio direto entre empresas e grupos sociais afetados pelas atividades licenciadas; 
- ampliação da apropriação do espaço público pela iniciativa privada, abrindo-se mais espaço para o desenvolvimento de processos 
pedagógicos baseados na lógica neoliberal, os quais reproduzirão as relações que os PEAs pretendem transformar. 

 Pouco espaço e reconhecimento que o próprio IBAMA e o MMA conferiram à proposta de educação no processo de gestão ambiental [...] 
frequentes tentativas no âmbito do próprio Estado, de “apagamento” dessa proposta pedagógica enquanto uma ação institucional do órgão 
ambiental federal. 
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 Necessidade de adoção de uma concepção metodológica definida para o desenvolvimento de processos educativos baseados nessa 
vertente de EA. 

 Quadro atual parece bastante confuso e tumultuado devido à inserção de ideias diferenciadas neste espaço. Entendimentos antagônicos 
aos fundamentos teóricos dessa vertente de EA. 

 Ausência de formação de educadores. 

 Não execução sob direção direta do próprio órgão ambiental. 
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 [...] este tipo de medida mitigadora de impactos não pode se limitar ao fortalecimento da atividade pesqueira apenas realizando ações 
específicas, que resolvam problemas pontuais levantados pelos pescadores (por exemplo, questões com atravessadores). Deve ser 
propiciada a visão ampliada da questão, através dos processos educativos, conjugados com as ações de infraestrutura. 

 A empresa impôs limites aos projetos antes de obter o aval do órgão ambiental. 

 [...] não participação por não poderem deixar de pescar, em razão da imposição do modo de produção capitalista. V
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 Tais projetos não têm contribuído para promoção de maior organização do setor. 

 A predominância de uma visão sobre ações de infraestrutura e imediatas por parte das comunidades. 

 Ausência de ações educativas – emancipatórias e críticas – uma desconformidade ao exigido pelo órgão ambiental federal dado que os 
representantes das comunidades reportam que as ações educativas ocorrem por meio de palestras de cunho expositivo, sem estar 
associada a um processo de análise crítica e de fazer uso de instrumentos didáticos adequados à realidade dos participantes como 
exposto nas diretrizes da CGPEG/IBAMA. 
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Quadro 10: Análise da EA no licenciamento ambiental – Fragilidades  
Fonte: Elaborado pela autora com base em: Serrão (2012); Siqueira (2013); Vasconcellos (2012); Walter (2010); Anello (2009).
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Análise desde o ponto de vista da EA Transformadora no licenciamento ambiental – Potencialidades 

 Disputas de classe estão representadas também dentro das instituições estatais, ainda que de forma desigual. Sendo assim, apesar de os 
projetos de educação ambiental, baseados em uma proposta crítica, sofrerem enormes resistências, desde a fase de sua proposição até a sua 
implementação, existem indícios de que eles têm em si um potencial de transformação social. 

 Ainda que os PEAs não alcancem todos os resultados previstos, o fato de existirem, de serem discutidos e de permitirem que os sujeitos 
sejam envolvidos nos processos de diagnóstico e de implementação dos projetos de intervenção, por si só, já promove transformações nas 
relações e nas subjetividades.  

 [...] se propõe aqui que os PEAs sejam considerados mais como uma ação de resistência ao modelo hegemônico do que como uma 
proposta de outra hegemonia. 

 Os PEAs, segundo Vasconcellos (2012), tendem a contribuir para o fortalecimento das organizações e movimentos sociais nos territórios 
onde estão sendo implementados, fortalecendo as relações dos grupos sociais e entre eles e a natureza. Os processos instituídos geralmente 
acatam a pauta dos movimentos de resistência à expropriação do uso dos “recursos naturais”, com vistas à justiça social e ambiental. 

 Outro ponto que parece ser de suma importância para ampliar o potencial transformador dos PEAs é o fortalecimento da gestão ambiental 
pública. Os programas devem ser acompanhados, avaliados e sistematizados pelo poder público, gerando informações que subsidiem a 
formulação de políticas públicas capazes de institucionalizá-los como ações obrigatórias no campo da gestão ambiental. 

S
e

rr
ã
o

 (
2
0

1
2

, 
p

. 
2

7
8

-2
8
3

) 
 

 Criação de alternativas para a execução dos PEAs de outra forma, através de editais, de execução pelos próprios aparelhos do Estado 
buscar estratégias para transcender a contradição colocada na execução dos projetos. 
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 Quando as tensões são explicitadas para os sujeitos, as ações fazem sentido para estes. 

 Os resultados esperados pela educação no processo de gestão ambiental decorre da conjugação entre fortalecimento da atividade 
produtiva e o trabalho sobre a consciência crítica.  

 Os projetos de educação ambiental promovidos pelo órgão ambiental federal no licenciamento de atividades petrolíferas são importantes 
espaços de construção de conhecimento e fomento à participação daqueles historicamente excluídos dos processos de decisão política. V

a
s
c
o
n
c
e
llo

s
 

(p
. 

1
1

3
-1

2
2

) 

 Os instrumentos do licenciamento ambiental possuem potencialidades no desenvolvimento socioambiental destas comunidades. 

 Empoderamento dos grupos de pescadores e têm gerado a destinação de recursos para a melhoria da cadeia produtiva do pescado 
oriundo da atividade artesanal. 
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 Permite explorar a centralidade do trabalho na definição do grupo social a ser priorizado. [...] Construção de uma agenda de prioridades 
pela comunidade. 

 Processo de planejamento objetivo e segurança institucional ao empreendedor para emissão de novas licenças. 

 A mudança da correlação de forças nas disputas pontuais é uma possibilidade de avanço e o licenciamento ambiental é um espaço onde 
essa contradição pode ser exposta e superada em sínteses realizadas pelos pescadores artesanais no processo educativo ambiental de se 
organizar e participar da gestão ambiental da indústria do petróleo e de sua própria atividade na pesca artesanal. É um espaço de tensão social, 
uma zona de desconforto e contraditória, mas um espaço em que se pode criar e avançar socialmente. (ANELLO, 2009, p. 180) 
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Quadro 11: Análise desde o ponto de vista da EA Transformadora no licenciamento ambiental – Potencialidades 
Fonte: Elaborado pela autora com base em: Serrão (2012); Siqueira (2013); Vasconcellos (2012); Walter (2010); Anello (2009). 
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6 METODOLOGIA  

 

Nesta seção procurarei pormenorizar o percurso metodológico empregado e 

as escolhas e caminhos percorridos, que sempre tiveram como mote ir além do 

campo seguro das obviedades. Isto posto que o pesquisador precisa saber conviver 

com a insegurança de uma clareza que necessita ser construída durante o processo 

de pesquisa (MORAES, 2002, p. 10) e que de fato é sempre provisória. 

Oportuno registrar que esta pesquisa almejou uma abordagem dialética, a fim 

de alcançar além da qualidade formal, a qualidade política. Para Demo (2005, p. 03) 

a qualidade formal está ligada aos instrumentos e métodos, e a qualidade política às 

finalidades e conteúdos, referindo-se à substância da pesquisa. Diante disso, 

buscou-se evitar a “ditadura do método” ou “o rigor científico pelo rigor científico” que 

podem torná-los, o método e o rigor, mais importantes que a realidade que se 

pretendeu captar. 

Demo (2003) profere: 

 

[...] ditadura do método significa em especial que o método se impõe à 
realidade, manipulando-a ou adequando-a às expectativas do método. Uma 
das premissas mais fundamentais da pesquisa qualitativa é colocar a 
realidade acima do método – o método é que deve adaptar-se, não a 
realidade. [...] Para definir o que seria cientificamente válido, há que aduzir 
razões formais, como coerência, consistência, inovação, objetivação, 
sistematicidade, bem como razões políticas que permitem o convencimento 
sem imposição. Diz-se que a autoridade do argumento está em convencer 
sem vencer. (DEMO, 2003) 

 

Tem-se clareza que a pesquisa, em todos os seus ciclos, desde a 

interrogação acerca do problema até o momento de comunicação de seus 

resultados, deve estar aberta à refutação, o que confere aos resultados algo de 

“permanente inacabado”, sabendo que da pesquisa deriva num “produto provisório 

integrando a historicidade do processo social e da construção teórica” (MINAYO, 

2002, p. 27). 

Por isso a opção pelo método dialético. Loureiro (2005, p. 327) apresenta de 

forma resumida o método na formulação de Marx, como: 

 

[...] um caminho de pensar e agir relacional e integrador voltado para o 
entendimento das múltiplas determinações e contradições que definem a 
história, num contínuo movimento, e para a transformação social, pensando 
esta como sendo a vinculação entre mudanças objetivas, subjetivas, 
culturais e da estrutura econômica. [...] explícita vinculação entre casos 
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estudados e contexto, e entre análises culturais e processos econômicos e 
históricos. Isso possibilita a compreensão complexa de cada fenômeno 
estudado e de como este se situa na sociedade, estabelecendo um 
movimento crítico de superação das relações sociais estabelecidas. 

 

Se valendo dessa forma de compreender o mundo Marx, ao lado de Engels, 

ao contrário de críticas no sentido de que não legou uma estratégia para superação 

da crise ecológica e/ou que não apresentou uma sensibilidade para a questão 

(SOLER; DIAS; NETO, 2013, p. 28), construiu uma posição ecológica clara, a qual 

vem sendo estudada, debatida e detalhada até os presentes dias. Para ambos: 

 

O homem é inconcebível se separado da sua evolução na natureza e do 
seu trabalho colectivo sobre a natureza através das suas ferramentas. A 
relação dialéctica do homem com a natureza, na qual o homem a 
transforma e é, portanto, transformado, é a própria essência da sua própria 
natureza... a natureza é definível como os materiais e as forças do ambiente 
que criam o homem e são, por sua vez, criadas pelo homem. (PARSONS, 
1977, p.70 apud PEPPER, 1992, p. 103) 

 

Nesse sentido e partindo do pressuposto de que sociedade e natureza 

compõem uma totalidade histórica a qual, concreta e reciprocamente as molda, ou 

seja, se desenvolvem numa relação dialética, o presente método se aplica 

adequadamente para a investigação em tela. 

Cabe ressaltar que o conceito de totalidade “é uma categoria conceitual, uma 

‘ideia força’ que implica a negação da fragmentação” (LOUREIRO, 2009, p. 104). A 

totalidade para a dialética enquanto método visa possibilitar a busca de um 

entendimento não compartimentado, mas, sim, integral da realidade social concreta. 

 

[...] não se refere a um todo estático e absoluto ou ao conhecimento de 
tudo, mas é um princípio de método, em que se busca a apreensão de um 
conjunto de relações e determinações que constituem uma realidade 
específica, possibilitando sua compreensão coerente, prenhe de 
contradições e complexidade. (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013, p.225) 

 

Para a dialética de Marx, considerar a história tendo por referência 

determinado tempo e espaço, é ver “o estado do mundo – incluindo a natureza e 

nossa relação com ela – não como estática ou imutável, mas vinculada com 

características específicas culturais e econômicas de sociedades específicas” 

(PEPPER, 1992, p.106). 

O método dialético se presta para colaborar com aclaramento das questões 

levantadas pela presente tese, pois, entre outras razões a serem explicitadas, 
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“permite explicar os efeitos do modo de produção capitalista sobre suas formas 

ideológicas e culturais e sobre suas bases ecológicas de sustentabilidade” (LEFF, 

2001, p.44 apud LOUREIRO, 2009, p. 99). 

Como já dito anteriormente, o modo de produção capitalista é o responsável 

por grande parte da crise ecológica e a “concepção materialista da história começa 

com a premissa de que a produção material e a troca de produtos constitui a base 

da sociedade” (PEPPER, 1992, p.111), daí que, entendendo o funcionamento do 

capitalismo, como se produz e se reproduz, podemos chegar às raízes político 

ideológicas de como concebemos e usamos a natureza e, por consequência, da 

origem da degradação e da injustiça ambiental. 

Ademais, a contradição inerente à economia capitalista, assim como a 

potencial transformação dessa realidade, podem ser compreendidas e 

materializadas pela dialética. 

E, uma vez que a presente pesquisa não se fez na negação do compromisso 

da ciência em transformar a sociedade, a opção pelo método dialético mais que se 

justifica, tendo em vista a busca necessária pelo aperfeiçoamento da EA no 

processo de licenciamento ambiental, pois a teoria-método legada por Marx 

representa “a escola teórica que teve a maior influência prática (e as mais profundas 

raízes práticas) na história do mundo moderno, e um método para, ao mesmo 

tempo, interpretar e mudar o mundo” (HOBSBAWM, 1987, p. 12 apud LOUREIRO, 

2009, p. 108). 

Outrossim, é importante ressaltar que o materialismo histórico dialético 

desenvolvido por Marx, foi e ainda é de extrema importância para que se 

compreenda o metabolismo da relação predominante e opressora da sociedade para 

com a natureza e suas influências recíprocas, bem como a opressão e dominação 

que se dá no interior dos grupos sociais. 

 

[...] o método materialista de Marx preparou o caminho para um 
reconhecimento da importância do pensamento ecológico. A sua explicação 
de vida social, em particular, como construída por relações e processos, em 
vez de operação mecânica de coisas discretas, tem muitas afinidades com o 
pensamento ecológico. (SMITH, 1998, p.97) 

 

O método oferece conceitos e categorias fundamentais que permitem uma 

análise penetrante no entendimento do metabolismo social e de sua transformação, 

especialmente considerando o modo de produção econômico capitalista (base 
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material da sociedade) e sua influência e penetração nas instituições sociais, como 

governo (licenciamento), legislação e educação ambiental (componentes da 

superestrutura da sociedade) e os reflexos dessa organização frente à natureza e 

aos ambientalmente injustiçados (PEPPER, 1992, p.113). 

A relação dialética existente no “domínio” da sociedade sobre a natureza aqui 

assumida se baseia no entendimento “como fizeram Marx e Engels, que a sua 

posição ecológica é exatamente a antítese do capitalismo: dirigida pelo cuidado e 

não pela cobiça... generosa e não possessiva, justa com a natureza e a sociedade” 

(PARSONS, 1977, p. 70 apud PEPPER, 1992, p. 103). 

Por certo que Marx não esgotou a questão ecológica no seu método dialético, 

uma vez que não se vivia a beira de uma crise global à sua época (SOLER; DIAS; 

NETO, 2013, p. 28), sendo tal questão “o grande desafio para uma renovação do 

pensamento marxista” (LOWY, 2005, p. 38). Contudo, o método dialético, profundo 

na análise da materialidade social e relacional com a natureza, proporciona, no 

mínimo, duas perspectivas importantes: (a) entender o sistema capitalista e (b) 

transformá-lo radicalmente, através de uma história construída coletivamente em 

direção a um cenário de futuro ecológico, onde a justiça social seja uma 

característica inafastável (PEPPER, 1992, p. 107). Ou seja, compreender e 

transformar a realidade, a práxis, tão requerida pela EA Crítica e Transformadora. 

A partir destes pressupostos a pesquisa em relato possui natureza qualitativa, 

posto que abordou a dinâmica das relações sociais envolvidas no caso em estudo 

operando em “um nível de realidade que não pode ser quantificado” (MINAYO, 2002, 

p. 21). 

Conforme Minayo: 

  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa [...] com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou 
seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 
das relações, dos processos e fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2002, p. 22) 

 

Num primeiro momento da pesquisa foi realizada a análise do arcabouço 

legislativo que se interconecta com o processo de licenciamento ambiental e com a 

EA na gestão ambiental pública, bem como bibliografia sobre o tema.  
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Para, além disso, foram estudadas dissertações e teses sobre o assunto e 

que embasaram a construção dos Quadros 09, 10 e 11, presentes no Capítulo 5, 

apresentando limites e potencialidades da EA na gestão ambiental pública do ponto 

de vista de outras investigações acadêmicas, realizadas por pesquisadores 

envolvidos, em maior ou menor medida, com a gestão ambiental pública desde a 

perspectiva do Estado, seja na qualidade de analista ambiental do IBAMA ou de 

consultor ambiental envolvido em PEAs, destacadamente.  

Este movimento foi realizado para que fosse possível delinear a pesquisa, 

especialmente a construção das categorias que deram suporte à análise dos dados 

coletados. A construção da base teórico-metodológica se deu durante toda a 

pesquisa considerando que os dados recolhidos por vezes suscitaram novas 

incursões na bibliografia relativa ao tema, refutando e/ou complementando as 

“evidências” provisórias formuladas durante o percurso, num processo de realização 

de novas sínteses. 

Como a investigação se debruçou sobre aspectos do procedimento 

administrativo de licenciamento ambiental, por óbvio os documentos referentes ao 

mesmo foram seus dados por excelência, caracterizando-a como uma pesquisa 

documental. Como vantagem desta tipologia, Gray aponta:  

 

As medidas não invasivas envolvem o uso de fontes não reativas, 
independentemente da presença do pesquisador [...] Uma das vantagens de 
usar registros não invasivos é que eles lidam com dados ‘mortos’ e não 
representam o risco, presente em muitos outros métodos de pesquisa, de 
efeitos de mensuração reativa como viés do entrevistador ou as respostas 
socialmente condicionadas por parte dos participantes. (GRAY, 2012, p. 
357) 

 

Para tanto, a questão de quais documentos formariam o corpus da pesquisa, 

ou seja, “o conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos 

procedimentos analíticos” (BARDIN, 2011, p. 126), em razão especialmente da 

natureza de informação presente em cada um deles, foi uma preocupação 

constante. Deste modo, quanto ao tipo de documento, trabalhou-se com certos 

documentos oficiais do processo de licenciamento ambiental, bem como, com jornais 

locais dos municípios de Pelotas e Rio Grande (preponderantemente) e informativos 

produzidos pelo DNIT com a empresa que executou o PEA105.  

                                                 
105

 Importante mencionar que neste capítulo faremos referência ao Programa de Educação Ambiental 
da duplicação da rodovia, somente como PEA, pois o mesmo foi aprovado em 2007, com a expedição 
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Entretanto, oportuno registrar que a publicidade de tais documentos oficiais 

não foi a tônica encontrada. Apesar de mais de 20 anos de vigência do Princípio da 

Publicidade que rege a Administração Pública, presente no art. 37 da CF/88, e da 

nem tão recente Lei 10650/03, que dispõe sobre o acesso público aos dados e 

informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA, não são 

disponibilizados no sítio eletrônico do IBAMA todos os principais documentos 

referentes ao processo de licenciamento ambiental da rodovia, o que de certa forma 

prejudicou o desenvolvimento mais tranquilo do trabalho, posto que tais ausências 

tiveram de ser supridas. 

A análise de dados caracterizou-se por três atividades interativas e contínuas, 

conforme Miles & Huberman (1984): (1) a redução dos dados, “um processo 

contínuo de seleção, simplificação, abstração e transformação dos dados originais 

provenientes das observações de campo”; (2) a apresentação dos dados, pautada 

pela sua organização, visando posteriormente decidir e concluir sobre eles e, por fim 

(3) foi realizado um delineamento e verificação da conclusão, identificando “padrões, 

possíveis explicações, configurações e fluxos de causa e efeito, seguida de 

verificação, retornando às anotações de campo e à literatura” (MORESI, 2003, p. 

72). 

 

6.1 Procedimento de análise do corpus da pesquisa 

 

Para proceder à análise do corpus da pesquisa foram identificados dois 

momentos temporais onde a EA poderia se desenvolver, quais sejam, na etapa da 

Pré-licença, ou seja, até o momento da AP, e na etapa do Pós-licença, onde se 

desenvolve o PEA (ANELLO, 2009). 

Após a identificação destas etapas, elaborou-se um esquema para 

sistematizar e analisar o corpus, dividido em três procedimentos conforme a 

particularidade do dado em relação ao tipo de informação que se pretendia extrair:  

1. Para análise do EPIA/RIMA e dos registros referentes à realização das 

APs, foi utilizado o documento produzido pela RBJA, em 2009, intitulado “Pelo rigor 

nas avaliações de grande impacto sócio-ambiental”, o qual sintetiza os já 

mencionados estudos realizados pela FASE/ETTERN/IPPUR/UFRJ 

                                                                                                                                                         
da LI, ou seja, antes da edição da IN IBAMA 02/12, a qual consolidou a nomenclatura PEA 
Componente I. 
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(FASE/ETTERN, 2011), referentes a certas obras e/ou atividades de potencial 

impacto e que foram objeto de EPIA/RIMA e AP. O documento indica de forma 

categorizada “problemas centrais do atual modelo de licenciamento” que de certa 

forma os torna meros ritos de passagem, sem que exerçam o papel de avaliação 

real dos impactos de determinada obra e/ou atividade. Menciona a RBJA que os 

“EIA/RIMA têm sido [...] facilmente apropriados pelos interesses econômicos 

envolvidos no projeto e na própria elaboração repetida de estudos de impacto 

formalmente padronizados e socialmente vazios” (RBJA, 2009, p. 03). 

Como consequência disso, são problemas centrais recorrentes no 

licenciamento ambiental brasileiro indicados na citada obra: 

- não é contemplada a possibilidade de não implantação do projeto; 

- desconsideração da incerteza dos estudos, bem como da sua incompletude, 

levando a imprevisibilidade dos impactos em cadeia; 

- definição inconsistente dos grupos sociais atingidos pela obra; 

- acesso obstruído à informação sobre a obra, pelos grupos sociais atingidos; 

- AP como publicidade para “empreendimentos”; 

- flexibilização da normativa ambiental; 

- aceleração da liberação de licenças e queima de etapas; 

- esvaziamento do papel dos Conselhos de Meio Ambiente. 

Assim, estas premissas serviram de base para verificar se o EPIA/RIMA foi 

“formalmente padronizado e socialmente vazio”, bem como se a AP serviu, ou não, 

de momento para o escrutínio social como “instância estratégica para a participação 

da população local” (RBJA, 2009, p. 05). Isto posto para ver quais os limites e 

potencialidades que a EA possui nesta etapa de Pré-licença, problemática desta 

tese. 

2. Para análise da especificidade da EA desenvolvida no PEA da duplicação 

(tanto no Pré-licença como no Pós-licença), bem como seus limites e 

potencialidades no enfrentamento da injustiça ambiental, foi possível extrair 

categorias de análise dos Quadros 06 e 07, construídos a partir das reflexões 

realizadas no Capítulo 5. Tais elementos permitiram produzir o seguinte esquema 

analítico, que ao ser utilizado na análise dos dados, classificará pela tendência 

encontrada. 
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ETAPA DO LICENCIAMENTO 

 Pré-licença: preparação e atuação 
na APs. Documentos analisados: 
1. EPIA/RIMA (diagnóstico 
socioeconômico, constituição do 

público-alvo da EA); 
2. Ata da AP. 

Pós-licença: execução do PEA. 
Documentos analisados: 

1. o Parecer Técnico do IBAMA que 
subsidiou a LI, notadamente o atendimento 

da condicionante PEA; 
2. O PEA constante do PBA; 

3. Relatórios das atividades do PEA 
apresentados pelo DNIT ao IBAMA. 
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Objetivo principal: evitar a explicitação dos 
conflitos; antever para neutralizar conflitos 

explicitados. 

Objetivo principal: evitar a explicitação dos 
conflitos; antever para neutralizar conflitos 
explicitados; mitigar/compensar impactos. 

Características principais das ações desenvolvidas: 
- Parte do fato consumado da materialização da obra e/ou atividade e dos benefícios para 

todos;  
- Não foca a ação educativa nos grupos sociais mais impactados pela obra; 

- Foca a ação educativa no indivíduo, geralmente crianças em idade escolar e no ambiente 
da escola, como se a transformação desta implicasse numa sociedade futura transformada; 

- Não problematiza a repartição desigual do ônus e bônus advindos da obra; 
- Produz conhecimentos desconectados da realidade da obra; 

- Prevalece o saber perito sobre os saberes dos grupos sociais impactados; 
- Confunde o PEA com ações de responsabilidade social do licenciado e com os programas 

de comunicação social; 
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Objetivo principal: explicitar os conflitos para superá-los na perspectiva da justiça ambiental 

- Baseia-se na ação política como forma de se estabelecer movimentos emancipatórios e de 
transformação social que possibilitem o estabelecimento de novos patamares de relações na 
natureza; 
- Busca a ampla participação e mobilização dos grupos afetados em todas as etapas do 
licenciamento e nas instâncias públicas decisórias; 
- Atividades educativas com estreita relação com a realidade socioambiental em que se 
insere a obra e/ou atividade motivadora do licenciamento; 
- Vincula os processos educativos com outras práticas sociais, particularmente com as 
atividades econômicas e políticas; 
- Apropriação pública de informações pertinentes; 
- O uso de linguagem e conteúdo apropriado ao público, construída com este de acordo com 
o seu contexto; 
- Não se reduz a uma intervenção centrada exclusivamente no indivíduo ou em coletivos 
abstratos. 

Quadro 12: Esquema para análise do corpus da pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Capítulo 5. 

 

3. Para análise dos BI e dos Jornais, que são dados subsidiários, foram 

aplicadas metodologias distintas: 

3.1 Para os jornais foi aplicada a metodologia desenvolvida pelo Observatório 

dos Conflitos (SANTOS; MACHADO, 2013, p. 189). Acompanharam-se 

periódicos locais com circulação em ambos os municípios e “clipados” os 

conflitos noticiados e temas correlatos. Quando se tratou de conflitos estes 

foram organizados nas seguintes categorias: demandante (grupo que está se 

manifestando), demandado (agente que está sendo cobrado/requerido) e 

demanda (tema/conteúdo do conflito), bem como excertos das notícias que 

contenham as informações originárias. Oportuno manifestar que a coleta 
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destes dados objetivou verificar se haviam questões propagadas na mídia, 

para além dos temas presentes nos registros dos documentos oficiais do 

licenciamento, notadamente na questão dos conflitos ambientais. Igualmente 

foram “clipadas” notícias que relatam fatos negativos sobre a obra, mas que 

não necessariamente derivaram em um conflito ambiental. E notícias 

positivas, agrupadas da seguinte forma: “apoiador” (instituição ou pessoa 

favorável) e “justificativa para o apoio”. Esta não pretendeu ser uma pesquisa 

exaustiva. 

3.2 Já dos BI foram extraídas as notícias referentes à EA desenvolvida no 

PEA a fim de confirmar/contraditar/complementar a especificidade da mesma 

descrita nos relatórios semestrais apresentados pelo DNIT e empresa 

contratada por este para executá-lo ao IBAMA, conforme detalharei no 

próximo tópico, bem como elementos para verificar se este veículo foi 

utilizado como propaganda e/ou mecanismo de responsabilidade social da 

empresa. Assim, as notícias foram classificadas em quatro categorias: 

inexorabilidade da obra e benefícios para todos; responsabilidade do 

licenciado e cuidado na execução da obra; notícias de EA (que podem ser 

classificadas nas demais categorias); notícias sobre impactos negativos e 

(possíveis) conflitos ambientais. 

 

6.2 Descrevendo o processo de coleta de dados 

 

Para que fosse possível orientar a coleta dos documentos oficiais foram 

elencadas algumas fontes possíveis e elaborado um roteiro simplificado a partir da 

própria norma que rege o licenciamento ambiental, a fim de obterem-se os seguintes 

documentos: 

1. o EPIA/RIMA; 

2. o registro/ata das APs; 

3. o parecer técnico que subsidiou a LP e a própria LP, notadamente suas 

condicionantes; 

4. o PBA, destacadamente o PEA; 

5. relatórios das atividades do PEA apresentados ao IBAMA. 

Importante mencionar que o processo do licenciamento da rodovia tramita na 

sede do IBAMA em Brasília, especificamente na Coordenação de Transporte 
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(COTRA), pertencente à Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras 

Civis (CGTMO) da Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC). 

Assim, a coleta obedeceu as seguintes etapas, que não necessariamente 

ocorreram de forma sequencial. 

Etapa 01 – Fonte de coleta: site do IBAMA disponível no link 

<http://www.ibama.gov.br/licenciamento/>. Apesar das regras mencionadas 

garantirem a publicidade dos documentos e, agindo com a expectativa de que 

estariam disponíveis neste sítio todos os documentos acima listados, foi possível 

reunir somente: a LP prorrogada, a LI e o Parecer Técnico que analisou o 

atendimento de certas condicionantes da LP. Oportuno registrar que não foi evidente 

arrecadar tais documentos, posto que o referido sítio solicita informações as quais 

nem sempre é possível dispor, tais como o número da licença e ano de obtenção, nº 

do processo de licenciamento. Para obter estes dados foi realizada um pesquisa na 

rede mundial de computadores, no buscador google, utilizando palavras-chave tais 

como “duplicação da BR-116/392”, “LP duplicação”, etc. Desta busca foi possível 

alcançar a LP 224/05, na qual consta o nº do processo de licenciamento. Na 

Ilustração a seguir, podem-se observar quais são os documentos disponíveis à 

consulta no sítio do IBAMA até o final de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ilustração 04: Documentos referentes à obra disponíveis no sítio eletrônico do IBAMA. 
Fonte: <http://www.ibama.gov.br/licenciamento/index.php>. 
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Etapa 02 – Fonte de coleta: sítio eletrônico da “Duplicação BR-116/392 

Gestão Ambiental”, disponível em <http://www.br116-392.com.br/>. Descobriu-se a 

existência deste sítio através da pesquisa na rede mundial de computadores citada 

na Etapa 01. O mesmo é mantido pela empresa responsável pela Gestão Ambiental 

da obra e pela execução do PEA (dentre outros programas), qual seja, a STE - 

Serviços Técnicos de Engenharia S.A.. Pretendia-se encontrar neste sítio o PBA 

completo e o detalhamento do PEA, intenção não concretizada. Contudo, 

considerando que em qualquer das etapas não foram desprezados outros 

documentos associados ao tema do estudo, foi possível verificar em tal sítio a 

publicação de Boletins Informativos (BI). Conforme o “Expediente” de cada BI, a 

“Realização” dos mesmos cabe ao DNIT e a “Execução” à referida empresa.  

Da análise da primeira edição do BI, foi possível perceber que este foi eleito 

pelo licenciado como meio de divulgação das atividades realizadas nos diversos 

programas e projetos constantes do PBA, dentre eles o PEA, conforme segue: 

  

Esta é a primeira edição do Boletim Informativo produzido pela Equipe de 
Comunicação Social da STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A., 
empresa responsável pela Gestão Ambiental das obras de duplicação das 
rodovias BR-116 e BR-392. Através dele você ficará sabendo das ações 
desenvolvidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) para monitorar e conservar o meio ambiente da região, baseadas 
nos 18 programas ambientais previstos pelo Plano Básico Ambiental (PBA) 
para serem desenvolvidos nas obras de duplicação da rodovia. (DNIT; STE, 
2011) 

 

Logo, através deste meio foram divulgadas as ações em EA promovidas 

(dentre outros programas e projetos constantes do PBA), tornando-se este material 

relevante para a pesquisa, posto que representa a fala do licenciado sobre as 

especificidades da EA que desenvolve como medida mitigadora e compensatória. 

Ademais, tais boletins possuem uma versão impressa que é distribuída durante as 

atividades/ações de EA decorrentes do PEA. Para tanto, considerando que esta 

pesquisa se deteve à etapa mais volumosa das obras de duplicação no trecho 

Pelotas – Rio Grande (lotes 02 e 03), durante sua execução foram produzidas 16 

edições do BI, de agosto de 2011 a março de 2013 que constituem fonte documental 

desta pesquisa. 

Após estas duas primeiras etapas, concluiu-se que documentos inicialmente 

julgados importantes para a pesquisa não estavam disponibilizados nas fontes 
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consultadas, tais como o EPIA/RIMA, o PBA, bem como a ata das APs realizadas. 

Assim, as seguintes etapas foram concretizadas. 

Etapa 03 – Fonte de coleta: Conselho Municipal de Proteção Ambiental 

(COMPAM) do Município de Pelotas. Verificou-se junto ao COMPAM, onde a 

pesquisadora representava a ONG CEA, a possibilidade de depósito de algum dos 

documentos citados. No COMPAM foi possível acessar somente o EPIA/RIMA em 

meio impresso, o qual foi obtido através da participação de um de seus conselheiros 

na AP realizada em Pelotas, conforme será demonstrado oportunamente. 

O citado EPIA divide-se em três tomos, quais sejam: 

- Volume 1. Dados do empreendimento, diagnóstico do meio físico e biótico, 

(DNIT, 2004a), totalizando 174 páginas. 

- Volume 2. Diagnóstico sócio-econômico, avaliação de impactos, Planos e 

Programas de Medidas Mitigadoras e Monitoramento (DNIT, 2004b), totalizando 137 

páginas. 

- Volume 3. Anexos (DNIT, 2004c). Este documento agrega a “Listagem de 

Espécimes da Fauna com referência no Volume 1”; “8 desenhos com referência aos 

Volumes 1 e 2 (situação e localização, desenvolvimento do traçado, áreas de 

influência, geologia, geomorfologia, solos, vegetação, usos do solo)” e “8 Plantas de 

Projeto de Readequação Rodovia BR 392/RS”. 

O respectivo RIMA (DNIT, 2004d), contem 116 páginas. 

Oportuno destacar que o EPIA/RIMA refere-se a “Duplicação e obras de 

melhoria da BR-116/392, trecho Pelotas – Rio Grande” (DNIT, 2004a, 2004b, 2004c, 

2004d), abarcando toda a extensão da duplicação, para além dos lotes 02 e 03.  

Etapa 04 – Fonte de coleta: IBAMA. Diante da persistida ausência do PBA, foi 

realizado contato telefônico com o IBAMA em Brasília, especificamente com o 

analista ambiental da COTRA/CGTMO/DILIC, responsável pelo processo. Ele se 

disponibilizou em colaborar, através do envio do PBA por correio eletrônico.  

O PBA do caso em análise é um documento produzido em dezembro de 2006 

pelo DNIT, Exército Brasileiro, CENTRAN – Centro de Excelência em Engenharia de 

Transporte e empresa Plannus Engenharia. Possui dois tomos totalizando 599 

páginas e, conforme já mencionado, detalha os programas ambientais julgados 

necessários para a minimização dos impactos negativos e maximização dos 

impactos positivos, identificados quando da elaboração do EPIA/RIMA. Ele atende a 

condicionante específica nº 2.13 da LP 224/05.  
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Entretanto, apesar de não ser foco desta análise, devo registrar que para 

além destes programas e projetos o PBA em tela dispende boa parte 

complementando o EPIA/RIMA. Aliás, a constatação de que o EPIA/RIMA estava 

incompleto foi objeto da Ação Civil Pública (ACP) nº 2006.71.01.003801-8/RS, 

impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF), tendo como réus a União Federal, 

o IBAMA, o DNIT, a construtora Ivaí Engenharia de Obras S/A e a Construtora 

Triunfo S/A106, estas últimas responsáveis pelas obras dos lotes 02 e 03, 

respectivamente. Dentre outras questões a ACP apontou que devido a tal 

incompletude, não poderia ter sido atestada a viabilidade ambiental da obra através 

da expedição da LP, fato que suscitou, dentre outros pedidos da ação, que o 

EPIA/RIMA fosse reelaborado e novas APs fossem realizadas. Entretanto, o MPF 

perdeu a causa em um processo judicial visivelmente tendencioso à inexorabilidade 

da obra107. 

De posse do PBA foi possível verificar todos os 18 programas que o 

compõem, quais sejam: 

  

[...] 
2.13 Apresentar Plano Básico Ambiental – PBA, que deverá conter, no 
mínimo, os seguintes programas, detalhados metodologicamente e 
contendo os cronogramas de execução: 
2.13.1 Programa de Resgate de Germoplasma e de plantas vivas; 
2.13.2 Programa de Prevenção de Queimadas; 
2.13.3 Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de 
Emergência; 
2.13.4 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
2.13.5 Programa de Apoio Técnico aos Municípios das Áreas de Influência; 
2.13.6 Programa de Gestão Ambiental  
2.13.7 Programa de Comunicação Social 
2.13.8 Programa Ambiental para Construção (PAC) 
2.13.9 Programa Indenização de Terras e Benfeitorias 
2.13.10 Programa de Supressão de Vegetação  
2.13.11 Programa de Saúde Pública 

                                                 
106

 Importante mencionar que a contratação das empresas para realizar as obras se deu em 2000, ou 
seja, muito antes da aprovação da LP. O MPF contesta na referida ACP esta ocorrência posto que a 
Lei das Licitações impede que sejam licitadas obras sem o Projeto Executivo Básico aprovado. 
107

 Dentre os pedidos do MPF na referida ACP temos: (1) Seja determinada à União que mantenha 
suspensa a execução orçamentária dos contratos relativos à duplicação do trecho Rio Grande-
Pelotas, da BR-392; (2) Seja determinado ao IBAMA que se abstenha de emitir a licença de 
instalação do empreendimento para duplicação até a aprovação do Estudo de Impacto Ambiental; (3) 
Seja determinado ao IBAMA que exija do DNIT que este supra as deficiências apontadas e reelabore 
o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental, conferindo publicidade ao mesmo 
no prazo regulamentar, observando a Resolução nº 001/86 do CONAMA e as demais normas 
aplicáveis à espécie; (4) Seja determinado ao IBAMA e DNIT que promova novas audiências públicas 
para discussão do EIA/RIMA; (5) Seja determinado ao DNIT que se abstenha de dar início às obras 
de duplicação da BR-392 até aprovação do projeto básico e seja cominada multa individual e solidária 
em caso de descumprimento por quaisquer dos réus dos itens b.1, b.2 e b.5, no valor de R$ 
5.000.000,00, dobrando-a em caso de reincidência. 
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2.13.12 Programa de Monitoramento da Qualidade da Água 
2.13.13 Programa de Monitoramento de Ruídos  
2.13.14 Programa de Identificação e Salvamento de Bens Arqueológicos 
2.13.15 Programa de Educação Ambiental 
2.13.16 Programa de Levantamento, Mitigação e Monitoramento dos 
Atropelamentos de Fauna  
2.13.17 Programa de Monitoramento de Fauna - Espécies Bioindicadoras  
2.13.18 Programa de Apoio às Unidades de Conservação 
(CONDICIONANTES DA LP 224/05) (grifos nossos) 

 

Diante disso, a parte do PBA que importa para esta pesquisa é o PEA 

proposto como atendimento da condicionante específica “2.13.15 Programa de 

Educação Ambiental” da referida LP. Tal programa está delineado no Tomo II do 

PBA, nas páginas 387 a 398. Contém os seguintes itens: justificativa, objetivos geral 

e específicos, indicadores, público-alvo, metodologia e descrição, inter-relação com 

outros programas, legislação vigente, cronograma físico, acompanhamento e 

avaliação, responsabilidades, parcerias, coordenação, funções e formas de 

execução. 

Etapa 05 – Fonte de coleta: STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A. A 

partir da leitura do PBA observou-se a obrigatoriedade de apresentação relatórios 

parciais das atividades desenvolvidas no PEA, os quais constituiriam fonte 

importante de coleta de dados, pois neles estariam relatadas todas as atividades 

desenvolvidas por período. 

Diante disso, foi realizado contato telefônico com o analista ambiental da 

COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA. Entretanto, o mesmo afirmou que só dispõe das 

versões digitais mais atuais dos referidos relatórios (referentes à duplicação no lote 

01), posto que não acompanha este processo desde seu início108. O mesmo sugeriu 

que fosse realizado contato com a STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A., 

para viabilizar a cópia em meio digital dos relatórios iniciais referentes às atividades 

nos lotes 02 e 03. Apesar da estranheza de se buscar junto a uma empresa 

terceirizada tal documento, pela necessidade do mesmo foi realizado o contato. Em 

conversa com a Coordenadora Setorial do contrato de Gestão e Supervisão 

Ambiental da duplicação da BR-392/116, Pelotas – Rio Grande, foi indicado solicitar 

autorização do DNIT para a liberação de tais relatórios. 

                                                 
108

 Importante registrar que em 28/08/14 o referido analista enviou correspondência eletrônica para a 
pesquisadora informando que obteve no próprio IBAMA os primeiros relatórios em meio digital e os 
disponibilizou para consulta no endereço <http://licenciamento.ibama.gov.br/Rodovias/BR%20116-
392RS/>. Aliás, todos os 06 relatórios que lá estão, tanto os primeiros quanto os mais recentes, foram 
publicizados a partir dos contatos feitos pela pesquisa e foram os efetivamente consultados nesta 
pesquisa. 
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Após alguns dias de tentativas frustradas, foi realizado contato telefônico com 

o Supervisor local do DNIT em Pelotas, Sr. Vladimir Roberto Casa. Este orientou a 

protocolização de documento oficial do PPGEA solicitando tais relatórios para que a 

STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. pudesse alcançá-los, o que foi 

procedido sendo disponibilizados tais relatórios em meio digital. 

Nesta oportunidade também foi disponibilizado o Plano de Ação de Educação 

Ambiental (PAEA) elaborado pela empresa com base no PBA, constituindo uma 

espécie de projeto executivo, o qual é fonte de dados subsidiária. 

Entretanto, posteriormente foram disponibilizados pelo IBAMA os relatórios 

oficiais, que foram utilizados na análise desta pesquisa. 

Deste modo os seguintes documentos constituem dados da pesquisa: 

- Relatório semestral 01. Período: Fevereiro a julho de 2011. Total de páginas: 

349. Parte referente ao PEA: 141 a 148. 

- Relatório semestral 02. Período: Agosto de 2011 a janeiro de 2012. Total de 

páginas: 432. Parte referente ao PEA: 187 a 198. 

- Relatório semestral 03. Período: Fevereiro de 2012 a julho de 2012. Total de 

páginas: 512. Parte referente ao PEA: 300 a 311. 

- Relatório semestral 04. Período: Agosto de 2012 a janeiro de 2013. Total de 

páginas: 1004. Parte referente ao PEA: 380 a 392. 

Há ainda outros dois relatórios que não são objeto desta análise, pois as 

atividades relatadas do PEA ocorreram no lote 01. 

Etapa 06 – Fonte de coleta: Jornais locais dos municípios de Pelotas/RS e 

Rio Grande/RS. A fim de mapear os conflitos envolvendo a duplicação da rodovia e 

que não necessariamente estão registrados nos dados descritos até então, 

acompanhou-se, destacadamente, dois periódicos locais, quais sejam, o Jornal 

Agora, com circulação em Rio Grande e o Jornal Diário Popular, com circulação em 

ambos os municípios.  

Etapa 07 – Fonte de coleta: IBAMA. Após estas etapas observamos que não 

haviam elementos para identificar se houve alguma forma de EA presente na etapa 

da Pré-licença. Para isto seria necessário alcançar o processo do licenciamento, 

notadamente no tocante ao registro das APs e seus preparativos. Aproveitando uma 

viagem à Brasília decorrente das atividades profissionais da pesquisadora, foi 

realizada uma visita pré-agendada para o dia 11 de agosto de 2014, à 

COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, onde fui recebida pelo analista ambiental 
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responsável pelo processo, o qual permitiu o manuseio do processo nº 

02001003554/2000-92109, protocolado no dia 22/08/00, pelo hoje extinto DNER. Até 

a data da visita o referido processo possuía 10 volumes. 

No tempo disponível todos os volumes foram brevemente examinados, bem 

como fotografados documentos constitutivos dos mesmos julgados importantes, 

mediante prévia anuência do IBAMA, totalizando 252 registros fotográficos. A 

riqueza do material encontrado extrapola os limites desta análise incitando a 

continuidade da pesquisa em estudos futuros, sob novos enfoques, como, por 

exemplo, aprofundamento das falhas apontadas pelo MPF e por setores do próprio 

IBAMA no processo de licenciamento, assim como o conteúdo das decisões judiciais 

da ACP já comentada, cujas cópias compõem o processo. Para esta pesquisa 

importam as atas das duas APs realizadas e as respectivas listas de presença, as 

manifestações por escrito entregues nas APs e que foram incorporadas ao processo, 

assim como Pareceres Técnicos exarados pelo IBAMA. 

Assim, passaremos na sequência a apresentação integrada da análise e 

resultados da pesquisa. 

 

 

 

                                                 
109

 Dados do processo – Interessado: Departamento Nacional de Estradas e Rodagens – DNER 
(atualmente o DNIT). Assunto: 20914. Data e hora: 22-08-2000 16:04:00. Documento procedência: 
SOL SN 22/08/00 – Adequação de Capacidade e Melhorias Operacionais dos Segmentos Contíguos 
das Rodovias Federais BR-116 e BR-392. 
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7 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

“As melhorias a serem trazidas com a duplicação da rodovia estão sendo esperadas impacientemente 
pela comunidade. [...] Inquestionavelmente, é uma obra para o bem público.” (RIMA, 2004d, p.03) 

 

Passaremos agora a análise dos dados, conforme a metodologia definida na 

seção 6.1, de acordo com o tipo de dado coletado e aquilo que eles poderiam 

fornecer a fim de atingir os objetivos da tese. 

 

7.1 A EA e a participação social na etapa da Pré-licença 

 

A fim de verificar se foram desenvolvidas ações, projetos e programas de EA 

em qualquer das suas especificidades (Conservadora ou Transformadora) na etapa 

da Pré-licença, foi consultado o próprio processo de licenciamento ambiental, 

protocolado no IBAMA sob o nº 02001003554/2000-92.  

Do exame do referido processo não foi possível encontrar qualquer registro 

de atividades de EA nesta fase, impedindo a aplicação do esquema analítico 

disposto no Quadro 12. No momento da apresentação do EPIA/RIMA (janeiro de 

2004) as bases legais para a EA no licenciamento ambiental já estavam vigentes110, 

bem como a opção teórico-metodológica da EA na gestão ambiental pública estava 

em plena construção/consolidação dentro do IBAMA111. É oportuno manifestar que a 

IN IBAMA 02/12, posterior ao referido EPIA/RIMA, não criou a obrigatoriedade da EA 

no licenciamento, mas, tão somente, e não menos importante, delineou uma 

metodologia de aplicação que favorece o desenvolvimento da EA Transformadora 

neste contexto e que já estava em curso no órgão ambiental federal. 

Registramos que o volume I do EPIA (DNIT, 2004a, p. 58-59) quando arrola a 

legislação ambiental aplicável ao caso da duplicação, menciona as seguintes 

normas: a PNMA e seu decreto regulamentador, a Resolução CONAMA 01/86 

(disciplina o EPIA/RIMA) e a Resolução CONAMA 237/97 (dispõe sobre o 

licenciamento). A PNEA não é sequer elencada. Aliás, o documento reduz o 

arcabouço legal citado por ele próprio tendo como objetivo último a execução dos 

                                                 
110

  CF/88; Lei nº 6.938/81 (PNMA); Lei nº 9.795/99 (PNEA); Decreto nº 99.274/90 (regulamenta a 
PNMA); Decreto nº 4.281/02 (regulamenta a PNEA), Resolução Conama nº 009/87 (regulamenta as 
APs); Resolução Conama nº 237/97 (licenciamento ambiental). 
111

 Lembremos que o primeiro TR para a Elaboração e Implementação de Programas de Educação 
Ambiental exigidos como condicionantes no licenciamento, data de 1999 e que em 2002 foi criada a 
CGEAM/IBAMA. 
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projetos “na perspectiva de uma otimização dos investimentos frente às 

necessidades de proteção dos recursos naturais [...] de acordo com o que preconiza 

o artigo nº 225, da Constituição Federal” (op cit). Ou seja, associa a legislação 

ambiental às estratégias com viés neoliberal no sentido de minimizar custos e 

maximizar lucros. Entretanto, estas estratégias frequentemente não consideram 

questões chave para a manutenção do sistema produtivo, como a expropriação do 

trabalhador e da natureza, como internas ao mesmo (LEFF, 2001, p. 36) e, portanto, 

devendo ser consideradas nesta balança.  

Por oportuno, na sequência são descritos e avaliados aspectos do EPIA/RIMA 

apresentado, no tocante ao diagnóstico socioeconômico e a definição da população 

imediatamente afetada pela duplicação, para o estabelecimento de programas de 

mitigação e/ou compensação, como é o PEA. 

  

7.1.1 O EPIA/RIMA da obra de duplicação: formalmente elaborado e 

socialmente vazio?112 

 

Aspecto que merece destaque nesta análise é o diagnóstico socioambiental 

realizado na fase do EPIA/RIMA e componente do mesmo, a fim de caracterizar o 

meio socioeconômico (exigência legal) e daí avaliarem-se os possíveis impactos da 

obra no mesmo. Da análise do processo de licenciamento ambiental acessamos o 

Parecer Técnico nº 107, elaborado em 19/09/05 pela Coordenação de Avaliação de 

Impactos e Riscos (COAIR) da DILIQ/IBAMA, presente nas páginas 295 a 303 do 

referido processo. Este parecer trata da “análise do componente socioeconômico” do 

EPIA/RIMA e identifica falhas no estudo, especialmente na caracterização e no 

diagnóstico realizado junto a Área de Influência Direta (AID) e a Área de Influência 

Indireta (AII), dentre outros, que irá denotar em uma equivocada, e quiçá proposital, 

definição dos grupos sociais atingidos.  

A AII no estudo para o meio socioeconômico correspondeu às áreas totais 

dos municípios de Pelotas e Rio Grande e a AID ao “entorno imediato da faixa de 

                                                 
112

 Para fins de registro, em consulta as páginas 115 a 117 do processo de licenciamento foi 
verificado o teor do Ofício IBAMA 590, de 26/07/02, expedido em resposta ao Ofício MPF 0328/02, 
explicando àquele órgão que num primeiro momento o IBAMA dispensou o DNIT da obrigação de 
elaborar o EPIA/RIMA para a obra de duplicação, mas que, após reavaliação técnica, o mesmo foi 
solicitado. Por razões não identificadas, e que não são objeto desta tese, em algum momento foi 
aventada a possibilidade de dispensa do EPIA/RIMA para o licenciamento da obra de duplicação da 
rodovia. 
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domínio da rodovia, naqueles segmentos que apresentam ocupação antrópica 

isolada ou determinado grau de urbanização” (DNIT, 2004a, p. 60). Reiteramos que 

esta definição é de extrema importância para a realização do diagnóstico e do 

prognóstico necessários à avaliação dos impactos da obra, assim como para a 

fixação do público-alvo dos programas e projetos previstos no PBA como medidas 

mitigadoras e compensatórias dos impactos auferidos. 

A elaboração do referido diagnóstico pelo licenciando se deu através de 

dados secundários obtidos junto ao IBGE e à Fundação de Economia e Estatística 

Emanuel Hauser, bem como com dados primários levantados através de entrevistas 

com “informantes e representantes de instituições governamentais e não 

governamentais, relacionadas de forma direta ou indireta com o empreendimento [...] 

abordando opiniões, avaliações e expectativas em relação ao empreendimento” 

(DNIT, 2004b, p. 05 e 06).  Foi desenvolvido “com o intuito de oferecer um parâmetro 

da percepção das comunidades locais acerca da duplicação da rodovia” (Op cit). O 

estudo menciona que foram realizadas 33 entrevistas, com as seguintes instituições: 
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Órgãos Públicos 5º Conselho Regional de Educação; 
Câmara de Vereadores de Pelotas; 
Câmara de Vereadores de Rio Grande; 
Corpo de Bombeiros de Pelotas; 
Embrapa Região Sul;  
FGTAS/SINE – Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social – Pelotas; 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Região Sul 
Polícia Rodoviária Estadual 
Polícia Rodoviária Federal 
Prefeitura Municipal de Pelotas – Secretaria de Saúde 
Prefeitura Municipal de Pelotas – Secretaria de Educação 
Prefeitura Municipal de Pelotas – Secretaria Municipal de Obras 
Prefeitura de Rio Grande – Secretaria de Coordenação e Planejamento 
SEDAI – Secretaria do Desenvolvimento dos Assuntos Internacionais – Rio 
Grande  
IRGA – Instituto Riograndense do Arroz - Regional Zona Sul 

Sindicatos  Sindicato dos Pescadores – Rio Grande 
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Cooperativas – Pelotas 
Sindicato dos Trabalhadores da Movimentação de Cargas em Geral – Rio 
Grande 
Sindicato dos Trabalhadores de Restaurantes, Hotéis e Prestadores de 
Serviços de Alimentação – Rio Grande 
Sindicato dos Trabalhadores do Comércio – Pelotas 
Sindicato dos Trabalhadores do Comércio – Rio Grande 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais – Pelotas 

Universidade FURG – Comissão de Curso de Geografia 
FURG – Departamento de Oceanografia – Laboratório Recursos Pesqueiros 
Artesanais 
FURG – Geociências 
FURG – Departamento de Química - Laboratório de Hidroquímica 

ONG Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental – NEMA 

Empresa Josapar – Joaquim Oliveira Participações S/A 

Outras entidades ACP – Associação Comercial de Pelotas 
SENAC – Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial – Rio Grande 

Quadro 13: Instituições entrevistadas no levantamento de campo do EPIA/RIMA. 
Fonte: Elaborado pela autora com base no EPIA/RIMA (DNIT, 2004b, p. 06). 
 

Apesar do EPIA/RIMA dizer que os dados primários foram levantados por 

meio de entrevistas com representantes de instituições, órgãos, etc., “relacionados 

de forma direta ou indireta com o empreendimento”, pode-se notar que a população 

lindeira à rodovia, pertencente a AID, não foi consultada no referido levantamento. 

Na AID foi realizada somente a caracterização da ocupação (áreas de 

moradia, instalações e empreendimentos) ao longo da rodovia e áreas lindeiras 

(1.000 metros para cada lado do eixo da rodovia) que pudessem ser afetadas. Ou 

seja, foi realizado um levantamento descritivo, sem qualquer detalhamento 

socioeconômico, aplicação de entrevistas, questionários, que pudessem de alguma 

forma apresentar um diagnóstico consistente e por ato reflexo alertar esta população 

diretamente afetada de que havia um processo de EPIA/RIMA em construção. Se 

não houve sequer um diagnóstico “consultivo”, quem dirá a realização de um 

diagnóstico participativo nos moldes do que preconiza a IN IBAMA 02/12.  
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Aliás, o próprio EPIA/RIMA afirma: 

 

[...] uma caracterização mais detalhada da população das comunidades da 
área de influência direta do empreendimento, foge ao escopo de um estudo 
desta natureza, pois os dados desagregados em setores censitários (menor 
unidade de desagregação de dados fornecida pelo IBGE) possuem alguns 
problemas para serem utilizados.”. (DNIT, 2004b, p. 50) 

 

Com base nesta justificativa foi realizado somente “um arrolamento de 

estabelecimentos comerciais e contagem aproximada de domicílios” (DNIT, 2004b, 

p. 50), ou seja, o levantamento descrito anteriormente. Ora, problemas técnico-

metodológicos de escolha dos dados primários e secundários não podem justificar a 

ausência de caracterização detalhada da AID, a fim de obter-se um diagnóstico 

preciso e uma definição consistente dos grupos sociais atingidos. 

Na Ilustração apresentada na sequência, há extrato da manifestação do 

referido Parecer Técnico do IBAMA sobre esta questão.  

 

Ilustração 05: Extrato do Parecer Técnico COAIR/CGLIC/DILIQ/IBAMA nº 107/05, p. 299 do 
processo nº 02001003554/2000-92. 
Fonte: Acervo da autora. 

 

A conclusão do parecer corrobora a identificação da RBJA (2009, p. 04) de 

que nos EPIA/RIMA apresentados no atual modelo de licenciamento “a definição dos 

atingidos adotada correntemente pelos empreendedores não é coerente com a 

realidade empírica observada”.  

Outra questão importante de ressaltar é a generalização dos “benefícios para 

todos” que a rodovia iria implicar e a ocultação dos impactos negativos inerentes. 
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Não é apontada a distribuição desigual dos benefícios como se não houvesse 

apropriação díspar destes, nem tampouco qualquer problema ou conflito ambiental 

em potencial ou real. Aliás, o EPIA/RIMA não identificou impactos negativos ao meio 

socioeconômico, como se vê no extrato a seguir do Parecer Técnico em comento. 

 

 

Ilustração 06: Extrato do Parecer Técnico COAIR/CGLIC/DILIQ/IBAMA nº 107/05, p. 301 do 
processo nº 02001003554/2000-92. 
Fonte: Acervo da autora. 

 

Apesar do EPIA/RIMA concluir pela aderência positiva da população em geral 

quanto à materialização da obra, o seu item 5.3.1.5, o qual trata da “Expectativa da 

População em Relação ao Empreendimento”, conclui, a partir das 33 entrevistas 

realizadas, que o nível de informação dos entrevistados quanto ao projeto de 

duplicação mostrou-se insatisfatório. “A grande maioria (75,8%) considera-se pouco 

informada, 18,2 % sem informação e apenas 6,1% muito informada” (DNIT, 2004b, 

p. 37). Apesar do assumido nível de desinformação a “Percepção quanto ao 

empreendimento”, questão igualmente aferida pela aplicação do questionário, 

informa que 63,6% dos entrevistados é muito favorável ao mesmo; 18,2% é 

favorável; 3,0 % é indiferente e 15,2% não sabe opinar. Não houve nenhuma 

manifestação contrária ou muito contrária à duplicação (DNIT, 2004b, p. 37-38). 

Apesar da constatada insuficiência de informações sobre a obra que as 

instituições entrevistadas possuíam, recorrente em processos de licenciamento 

ambiental (RBJA, 2009), e de nem sequer ter sido ouvida a população da AID, o 

EPIA/RIMA concluiu: “ao que tudo indica, a implementação do projeto em análise irá 

representar um ganho de qualidade de vida para a população da área de influência, 

em especial, para aquela residente no entorno imediato à rodovia” (DNIT, 2004b, p. 

65). 
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O TR113 expedido pelo IBAMA para orientar a execução do EPIA/RIMA, 

determinou a definição de “medidas e programas ambientais capazes de minimizar 

as consequências negativas do empreendimento e potencializar os reflexos 

positivos” (IBAMA, 2004, p. 93). Assim, o estudo incluiu o PEA como um dos 

“Programas e Projetos Mitigadores, Compensatórios e de Monitoramento” para o 

“meio sócio-econômico” (DNIT, 2004b, p. 104-105).  

Importante mencionar que o referido PEA não apresenta nenhum 

detalhamento quanto à sua metodologia, público-alvo e cronograma de execução, 

dentre outros aspectos essenciais a um programa. Muito embora, o TR tenha 

orientado que na implementação dos programas deveria haver uma “participação 

efetiva da comunidade diretamente afetada, bem como dos parceiros institucionais 

identificados, buscando-se, desta forma, a inserção regional do empreendimento” 

(IBAMA, 2004, p. 100). 

Contudo, apesar da conclusão técnica presente na Ilustração 05 afirmar que 

as populações imediatamente afetadas pela obra “não tiveram voz”, e de outras 

incompletudes do EPIA/RIMA igualmente relatadas, como a ausência de alternativa 

locacional, de previsão inicial de passarelas e a incompletude dos programas e 

projetos propostos, por este mesmo parecer foi atestada a viabilidade ambiental da 

obra, o qual, juntamente com outros documentos114 e procedimentos (APs), 

subsidiou a expedição da LP 224/05. A exigência de passarelas para travessia de 

pedestres em áreas com maior adensamento populacional acabou sendo uma 

condicionante da LP115 e este atraso em considerá-las e a opção por postergar a 

exigência, pode justificar o fato de até o momento as mesmas não terem sido 

erigidas116. 

Diante disso, os porquês da obra e a possibilidade de não implantação, bem 

como o detalhamento dos projetos, não foram postos a prova no rito do 

licenciamento. Problemas centrais do modelo de licenciamento ambiental apontados 

                                                 
113

 O TR foi obtido através da consulta realizada ao processo de licenciamento ambiental nº 
02001003554/2000-92 (p. 90 a 101). 
114

 A análise do EPIA/RIMA quanto ao diagnóstico e prognóstico dos meios físico e biótico foram 
objeto do Parecer Técnico 143, de 02/12/05, expedido pela COAIR/DILIC/IBAMA. Este parecer 
igualmente concluiu pela viabilidade da obra estabelecendo uma série de condicionantes para a 
validade da LP. 
115

 A condicionante 2.3 da LP 224/05 determinou “Incluir, na Readequação do Projeto Executivo, a 
implantação de alambrados, passarelas e medidas para atenuar a convivência de transeuntes e 
usuários na rodovia que, uma vez duplicada, terá seu fluxo e a média de velocidade aumentados”. 
116

 Somente em julho de 2014 foi lançado pelo DNIT o Edital para licitação da construção de cinco 
passarelas no trecho objeto desta análise. 
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pela RBJA (2009, p. 04) tais como “a desconsideração da incerteza, assim como da 

incompletude dos dados e da imprevisibilidade dos impactos em cadeia” estiveram 

presentes, ao lado da ausência de conhecimento sobre a obra tanto pela população 

da AID como da AII. 

 

Para os grupos locais potencialmente mais atingidos, os empreendimentos 
tendem a aparecer de forma repentina, normalmente quando o relatório de 
impacto ambiental já está pronto e o pedido de licenciamento tramitando 
silenciosamente nos órgãos da burocracia estatal. Em outras palavras, para 
os sujeitos envolvidos é negado o acesso às informações. O 
empreendimento nasce inevitável, surge de um dia para o outro no 
horizonte dos grupos sociais locais, terrivelmente presente e influente. 
(RBJA, 2009, p. 05). 

 

Devido à incompletude do EPIA/RIMA, a LP 224/05 foi expedida com uma 

série de condicionantes que na avaliação do MPF são conteúdos substantivos do 

próprio EPIA/RIMA, o que subsidiou a ACP impetrada, conforme já aventado.  

Uma das exigências legais do EPIA/RIMA é a apresentação de alternativa 

locacional, que no caso da duplicação seria um traçado diverso do proposto. Ora, 

duplicar do lado esquerdo ou do lado direito da pista existente não é a mesma coisa 

devido às características dos ecossistemas adjacentes e tipo de ocupação antrópica 

existente, exigindo estudos diversos, o que não ocorreu, muito embora a 

DILIC/IBAMA tenha insistido que esta alternativa seria a menos impactante. 

Importante registrar que a alternativa locacional foi cobrada pelo MPF em 

recorrentes documentos dos autos do processo de licenciamento. 

Sem êxito, o MPF, após a expedição da LI e início das obras, ajuizou outra 

ACP a qual suspendeu judicialmente determinado trecho da duplicação, com o 

escopo de trocar em parte o lado do traçado, a fim de proteger certa mata nativa, 

uma vez que a construção da segunda pista foi definida no lado direito da estrada já 

existente (sentido Rio Grande – Pelotas), em razão do menor custo para 

desapropriações. O MPF identificou que a obra de duplicação atingiria “todos os 

exemplares de corticeiras117 presentes no lado direito da rodovia, num total de 172” 

(AGU, 2012). Ao passo que, a troca de lado da rodovia num determinado trecho 

reduziria significativamente tal impacto (JUSBRASIL, 2012).  

 

Em atuação conjunta, a Procuradoria-Geral Federal (PGF), a Procuradoria 
Regional Federal da 4ª Região (PRF4) e as Procuradorias Federais 

                                                 
117

 Árvores típicas de ambiente de banhado e protegidas pelo Código Florestal do RS. 
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Especializadas (PFEs) junto ao Ibama e ao Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transporte (DNIT) sustentaram que a paralisação traria 
prejuízos irreversíveis à União, com grave lesão à ordem, economia e 
segurança públicas. Em síntese, o DNIT argumentou que o ganho ambiental 
que seria obtido com a duplicação do lado esquerdo em vez do lado direito, 
originariamente projetado, não corresponderá à dimensão que o MPF 
estimou, salientando, outrossim, que a complexidade da modificação 
pretendida, o tempo necessário para a conclusão da obra e a magnitude 
dos custos (de, no mínimo, 5 milhões de reais) tornariam impraticável a 
pretendida transposição. (AGU, 2012) 

 

Na decisão do STJ resta claro, como pode verificar-se no trecho citado a 

seguir, assim como foi demonstrado em caso específico de julgamento no Tribunal 

de Justiça do RS na pesquisa de DIAS (2008), que a temática ambiental nos 

tribunais não tem predominância sobre outras.  

 

O ministro Pargendler ressalvou que a proteção ao meio ambiente constitui 
preocupação de todos e tem sido assegurada pelos tribunais. No entanto, 
não pode ser levada a extremos. No caso, o órgão estatal encarregado de 
cuidar do meio ambiente (Ibama) aprovou a realização da obra. “O atraso na 
respectiva conclusão constitui uma lesão maior ao interesse público do que 
eventuais custos que a alteração do projeto acarretaria”, concluiu o 
presidente do STJ [Superior Tribunal de Justiça]. (STJ, 2012) 

 

Devido à incompletude do EPIA/RIMA e da “invisibilidade” da população da 

AID, a condicionante específica nº 2.10 da LP 224/05 exigiu que o DNIT 

providenciasse “entrevistas com a população do entorno imediato (moradores) da 

rodovia, de modo a contemplar os dados do diagnóstico e prever os programas 

respectivos ou a adequação e inclusão naqueles programas propostos”. Importante 

lembrar que a AP ocorre na fase do Pré-licença, ou seja, esta população que não 

teve voz no EPIA/RIMA provavelmente não teve voz também nas APs, tendo sido 

exigida pelo IBAMA sua “consulta” somente na fase do Pós-licença. 

Já a condicionante 2.13 da LP determinou a apresentação do PBA contendo o 

detalhamento metodológico e o cronograma de execução dos programas exigidos, 

dentre eles o PEA.  

Por último, e não menos importante, foi possível verificar na consulta do 

processo do licenciamento ambiental (p. 162-163), que o EPIA/RIMA foi apresentado 

ao IBAMA pelo DNIT através do Ofício DNIT 145 em 22/07/04, após o órgão 

ambiental ter solicitado a sua complementação em 2002, em decorrência do não 

atendimento do TR respectivo. Ou seja, este EPIA/RIMA considerado 

incompleto/insuficiente por setores do próprio IBAMA e pelo MPF, já é uma segunda 
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versão que levou quase dois anos para ser elaborada. Neste interim, foram 

anexados ao processo, dentre outros, os seguintes documentos: 

 

 Ofício s/nº de 06/09/02 do Deputado Estadual Bernardo de Souza (p. 129): 
Encaminha ao IBAMA cópia da correspondência da AZONASUL, datada de 27/08/02 
com o seguinte teor: “Em nome da AZONASUL, do COREDE-SUL, o Jornal “Diário 
Popular” e a Câmara de Comércio de Rio Grande, solicitar sua especial atenção, no 
sentido de gestionar junto ao IBAMA, em Brasília, a agilização do processo de 
liberação do RIMA, referente as obras de duplicação da BR-392, trecho Pelotas-
RiooGrande, tendo em vista que os recursos necessários à execução da referida obra 
estão alocados no Orçamento da União, para o presente exercício. Tal informação, 
Senhor Deputado, nos foi repassada pessoalmente pelo atual Diretor do 
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, empossado recentemente, 
face a solicitação que lhe fizemos, no sentido do início das obras supra referidas, 
as quais se revestem da maior importância para o desenvolvimento da nossa 
região, especialmente, para a melhor agilidade e eficiência no acesso ao Super 
Porto de Rio Grande.” (transcrição ipsis litteris e grifos nossos) 

 Ofício AZONASUL de 22/10/02, o qual solicita ao IBAMA: “agilizar o processo de 
liberação do -RIMA da BR-392, trecho ‘Pelotas – Rio Grande’. Enfatizamos tratar-se 
de uma BR-392 de fundamental relevância para o nosso desenvolvimento, razão 
pela qual espero contar com as ações de Vossa Senhoria no sentido de abreviar a 
entrega do RIMA.” (transcrição ipsis litteris e grifos nossos) 

 Ofício AZONASUL 132 de 16/05/03 (não foi possível identificar o nº da página do 
processo): encaminha à Ministra de Meio Ambiente “encarecido apelo a fim de 
agilizar junto ao IBAMA a conclusão do relatório sobre o impacto ambiental, 
com vistas ao início da duplicação da BR 392 trecho – Pelotas e Rio Grande. 
Pondero-lhe, Sra. Ministra, que o início das obras depende única e 
exclusivamente da liberação do RIMA, razão pela qual espero poder contar com o 
valioso apoio de Vossa Excelência, preocupado com a demora excessiva para 
entregar o estudo, possibilitando, assim, o início das obras.”. (transcrição ipsis litteris 
e grifos nossos) 

 Ofício AZONASUL 69 de abril de 2004 (não foi possível identificar o nº da página do 
processo) ao IBAMA: “Dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar que se digne 
autorizar a agilização do processo nº 02001003554/00-49, que está nessa 
Coordenadoria e visa a licença prévia para a Construção das obras de duplicação da 
BR 392, trecho Pelotas-Rio Grande. Trata-se, Senhor Coordenador, de uma obra de 
fundamental importância para o desenvolvimento desta Região e que está na 
dependência exclusivamente do IBAMA.” (transcrição ipsis litteris e grifos nossos) 

 Ofício IBAMA 84 de 16/04/04 (não foi possível identificar o nº da página do processo) 
à AZONASUL: “Em resposta ao seu Ofício nº 069/04, da Associação dos Municípios 
da AZONASUL do Estado do Rio Grande do Sul, da qual o sr. é Presidente, 
informamos que o licenciamento ambiental da rodovia Br 392, trecho Pelotas-Rio 
Grande está em andamento e o que o IBAMA recebeu o Estudo de Impacto 
Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, o qual foi 
devolvido para adequação de acordo com o Termo de Referência elaborado e 
enviado pelo IBAMA. Comunicamos ainda, que o empreendedor ainda não 
apresentou o EIA/RIMA reformulado. Sendo assim, o IBAMA nada pode fazer em 
relação a autorização da agilização do processo de licenciamento ambiental, 
solicitada por Vossa Senhoria. Ressaltamos que o IBAMA está ciente de que se 
trata de uma obra de fundamental importância para o desenvolvimento da 
região, no entanto esclarecemos que, no momento nada podemos fazer sem que o 
EIA/RIMA seja protocolado para análise deste Instituto”. (transcrição ipsis litteris e 
grifos nossos) 
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Estes documentos atestam a pressão exercida (e documentada!) sobre o rito 

do licenciamento ambiental, justificada pela AZONASUL e registrada pelo IBAMA 

devido à “importância da obra para o desenvolvimento da região”. 

A RBJA (2009, p. 06) avalia que o licenciamento ambiental estadual tem sido 

mais tensionado que o federal “pela proeminência dada a priori ao interesse do 

empreendedor” devido à proximidade maior entre órgão ambiental e licenciando, o 

que na esfera municipal tem potência para se aprofundar, conforme já explanado. 

Ainda que tais pressões tenham ressonância também no órgão ambiental federal, 

ainda mais quando o “empreendedor” é o próprio Governo Federal, de forma direta 

ou indireta. 

  

No entanto, como atesta o exemplo do Rio Madeira, a atuação deste órgão 
[IBAMA] tem sido “atropelada” por decisões do governo federal que “passam 
por cima” dos laudos técnicos independentes elaborados pelo IBAMA ou a 
pedido deste, buscando desqualificá-los e/ou apressá-los, em flagrante 
desrespeito não só à normativa ambiental e ao zelo técnico, mas também 
aos diversos modos de vida ameaçados por este projeto”. (RBJA, 2009, p. 
06) 

 

Pode-se dizer que o licenciamento ambiental tendeu mais ao cumprimento de 

uma formalidade obrigatória (ainda existente e permanentemente ameaçada) para a 

obtenção da licença, do que um processo de avaliação dos impactos da obra.  

 

7.1.2 As Audiências Públicas: momento de escrutínio social ou cumprimento 

formal de etapas? 

 

Nesta seção serão tratados alguns aspectos da AP que obstaculizam a 

participação social, notadamente dos grupos sociais atingidos, que para a RBJA 

(2009, p. 05) “são instâncias políticas estratégicas para a participação da população 

local, para obtenção de informações e a formulação de questionamentos sobre o 

projeto, os quais subsidiaram sua aprovação ou recusa”, ainda que tenham caráter 

consultivo. A ausência de ações em EA demonstrada, por certo colaborou para o 

cenário que apresentaremos, tornando imperiosa a necessidade de ações em EA 

nesta etapa do Pré-licença (PEA Componente Zero), a fim de subsidiar uma 

participação e controle social efetivos. 

O Apêndice A apresenta breve histórico obtido da análise de documentos do 

processo de licenciamento ambiental referente a esta temática, de onde se 
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depreende que foram realizadas duas APs118. Uma no dia 15/05/05 (domingo) em 

Rio Grande, no Teatro Municipal, e outra em Pelotas, no dia 16/05/05 (segunda-

feira), no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

(IF/RS), ambas com início às 14h00min.  

Da análise do referido Apêndice verifica-se que houve alteração de datas e de 

horário das referidas APs. Inicialmente o horário de início informado pelo DNIT era 

17h00min, o que não é ideal para o público trabalhador considerando que a AP de 

Pelotas ocorreu numa segunda-feira, mas menos problemático que o horário das 

14h00min efetivamente utilizado. Como esperar que o trabalhador possa participar 

deste momento de controle social do Estado em pleno horário comercial? Ademais, 

as APs não foram realizadas na AID da obra, mas em plena zona central de ambos 

os municípios, o que obstaculiza a participação dos grupos sociais atingidos. Assim, 

o local e data de realização das APs devem favorecer a participação dos grupos 

sociais, notadamente os pertencentes a AID. 

Quanto à publicidade da AP, sua realização foi previamente publicada no 

Jornal Zero Hora (produzido na Capital do RS) e no Jornal Agora, sendo este último 

do Município de Rio Grande. Entretanto, não foi publicada a ocorrência da AP em 

jornal local do Município de Pelotas. Para que população esteja ciente da realização 

da AP, notadamente a pertencente a AID, julgam-se necessárias outras estratégias 

de publicidade, para além da circulação da notícia em jornal que, inclusive, deve ser 

inacessível para grande parte dos grupos sociais atingidos. Esta escassez de 

publicidade é mais um artifício para afastar o possível debate e atender a obrigação 

legal em seu mero aspecto formal. Nota-se que atualmente a mera publicação no 

sítio eletrônico do IBAMA supriria esta exigência, em razão das alterações 

promovidas LC 140/70. 

Quanto ao depósito do EPIA/RIMA, este esteve disponível para consulta 

prévia dos interessados na sede do IBAMA em Brasília, na Gerência Regional do 

IBAMA e na FEPAM, ambas em Porto Alegre/RS, no Escritório Regional do IBAMA 

em Rio Grande, na Prefeitura Municipal de Rio Grande e de Pelotas. A maioria dos 

locais nem pertencem a AII, não havendo nenhuma cópia mais acessível à 

população da AID. Este documento tinha de estar disponível nas associações de 

                                                 
118

 Nestes dias foi realizada a primeira vistoria técnica da obra, onde foi mencionado no referido 
relatório a necessidade de construção de passarelas ou viaduto nas localidades de Vila Carreiros e 
Parque Marinha, presentes nos lotes 02 e 03 da duplicação. 
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bairro, escolas, centros comunitários, igrejas, etc., locais efetivamente próximos e 

familiares às populações da AID. Ou ainda, nos Conselhos Municipais de Meio 

Ambiente, onde segmentos da sociedade civil são representados. Nota-se que não 

foi remetida nenhuma cópia do EPIA/RIMA para tais conselhos de ambos os 

municípios, e tampouco registrado no processo qualquer convite aos mesmos para 

participação, diferentemente do ocorrido com a AZONASUL, que foi mantida 

especialmente informada pelo IBAMA.  

Não queremos afirmar aqui que os Conselhos de Meio Ambiente tem 

demonstrado práticas com qualidade formal e política (DEMO, 2005) inclinadas ao 

enfrentamento da injustiça ambiental, mas ainda assim são “importantes instâncias 

de participação e exercício do controle social” (RBJA, 2009, p. 07) conquistadas pela 

sociedade civil na CF/88 e que não podem ser esvaziadas ou preteridas ao sabor do 

Poder Público e das forças produtivas. 

No tocante ao Regulamento da AP, algumas considerações são necessárias. 

O art. 4º do referido Regulamento trata da composição da mesa que deverá ser 

presidida pelo IBAMA e composta por representante do órgão estadual de meio 

ambiente, pelo “empreendedor” e por autoridades federais, estaduais e municipais 

convidadas pelo órgão licenciador. Diante disso, a sociedade civil, organizada ou 

não, não possui assento à mesa, sendo privilegiada a representação de 

“autoridades”, desconsiderando a representação popular e o saber não perito. 

Tampouco os Conselhos Municipais de Meio Ambiente foram convidados a compor 

a mesa. A seguir, apresentamos o rito das AP realizadas: 

 O Presidente da mesa abre a AP, fala de seus objetivos e funcionamento. 

Poderá dar a palavra aos membros da mesa. 

 Após, são concedidos: 

o 10 minutos para o IBAMA discorrer sobre o estado do processo de 

licenciamento; 

o 30 minutos para o licenciado falar dos objetivos da obra; 

o 45 minutos para a equipe técnica fazer uma exposição técnica sobre os 

estudos desenvolvidos; 

o 15 minutos de intervalo para inscrição dos debatedores, prorrogável 

por mais 15 minutos; 

o 03 minutos para respostas/esclarecimentos, eventualmente prorrogável 

por parte do Presidente; 



176 

 

o 03 minutos para o participante inscrito solicitar esclarecimentos; 

o 03 minutos para equipe técnica responder aos esclarecimentos 

solicitados; 

 Não poderá ter cessão de tempo de inscrição entre participantes. 

 Questionamentos ou eventuais esclarecimentos não atendidos poderão ser 

enviados em 15 dias ao IBAMA que encaminhará ao interessado. 

 A ata lavrada integrará o processo de licenciamento junto com todos os 

documentos entregues na AP. 

 Por 10 dias úteis a contar da data de realização da AP o IBAMA receberá 

manifestações, comentários e sugestões para juntada ao processo. 

O próprio regulamento da AP não favorece a participação dos grupos sociais 

atingidos. Entre a abertura da mesma e o primeiro questionamento podem se passar 

quase duas horas de falas contínuas, com forte conteúdo político e técnico, ou seja, 

um rito antipedagógico, maçante, neutralizante, ainda mais para públicos não 

acostumados com a formalidade privilegiada numa AP. A RBJA (2009, p. 05) avalia 

que as APs têm sido usadas “como instâncias formais de transmissão de 

informações sobre os benefícios econômicos dos empreendimentos” e como mero 

cumprimento de etapa legal. 

 

7.1.2.1 Retrato da AP em Rio Grande 

 

Conforme a Ata119 e a Lista de Presenças da AP realizada em Rio Grande, 

constante da página 246 a 250 do processo de licenciamento ambiental da rodovia, 

compuseram a Mesa de Abertura os representantes do IBAMA (Presidente da 

Mesa), da FEPAM, do DNIT, da Beck de Souza Engenharia (empresa que realizou o 

EPIA/RIMA), do MPF e o Vice-Prefeito de Rio Grande.  

Quanto a já comentada fala do “bem que a duplicação iria proporcionar a uma 

coletividade homogeneizada”, estratégia de convencimento recorrente nas APs, a 

referida ata registra as seguintes falas de abertura nesse sentido:  

 
O Vice-Prefeito de Rio Grande fala da importância da rodovia para o Estado 
e de seu apoio. [...] O Vereador Jair Rizo [não está claro se ele compunha a 
mesa] fala do bem que a obra de duplicação vai trazer para Pelotas e Rio 
Grande. (TRECHO DA ATA DA AP EM RIO GRANDE). 

                                                 
119

 Registra-se que a Ata de ambas as APs possui erros crassos de ortografia, frases sem nexo, por 
vezes idênticas em ambas as atas, além de concisas. Não foi possível acessar a gravação das APs. 
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No total, foi registrada a presença de 57 pessoas, conforme quadro a seguir. 

Órgãos públicos IBAMA: 14 representantes  
FURG: 04 representantes 
Agência Nacional de Transporte Terrestre: 02 representantes 
Prefeitura Municipal de Rio Grande: 06 representantes 
DNIT: 03 representantes 
FEPAM: 04 representantes 
MPF: 01 representante 
Ministério Público Estadual (MPE): 01 representante 
Câmara de Vereadores/Rio Grande: 03 representantes 

Total de participantes: 38 

Mídias 
 

TV Pampa: 02 representantes 
TV Mar: 01 representante 
RBS TV: 02 representantes 

Total de participantes: 05 

Empresas da Construção 
Civil e/ou de Consultorias 
 

Beck de Souza Engenharia: 02 representantes 
ECOPLAN Engenharia: 02 representantes 
CBPO Construtora: 01 representante 
CNO Engenharia e Construções Ltda: 01 representante 
SISCON – Consultoria de Sistemas Ltda.: 01 representante 

Total de participantes: 07 

Outras entidades privadas AZONASUL: 01 representante 
ECOSUL - Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A: 03 
representantes 

Total de participantes: 04 

Sociedade civil 
 

Pessoa física: 02 representantes 
Pessoa Jurídica (ONG): Núcleo de Educação e Monitoramento 
Ambiental (NEMA): 01 representante 

Total de participantes: 03 

Quadro 14: Setores representados na AP em Rio Grande. 
Fonte: Cópia da Ata da Reunião e Lista de Presenças. Acervo da autora. 
 

Constam do processo de licenciamento, anexados a partir da página 251, 

questionamentos registrados em formulário próprio fornecido durante a AP, com os 

seguintes conteúdos: 

1. Prefeitura Municipal de Rio Grande: manifestação do Secretário de Meio 

Ambiente. Tema: Sugestão de destinação das espécies nativas retiradas em 

consequência da obra (butiazeiros, figueiras, jerivás) para transplante em vias 

públicas e destinação da medida compensatória prevista no SNUC, para a UC 

Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Verde, localizada em Rio 

Grande. Foi entregue o Ofício nº 89/2005 com esta pauta e anexado ao 

processo do licenciamento. 

2. MPE: manifestação do Promotor de Justiça. Tema: Se há previsão no projeto 

da obra de estacionamento para cargas tóxicas perigosas; se há alguma 

preocupação para que a ECOSUL [empresa que detém a concessão da praça 

de pedágio da BR-392] possua equipamentos para combate inicial à 

acidentes ambientais ou se será utilizado o Plano de Auxílio Mútuo (PAM) 
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para este fim; qual a UC irá se beneficiar da medida compensatória e qual o 

critério definidor da mesma. 

3. MPF: manifestação do Promotor de Justiça. Questiona sobre medidas de 

prevenção e combate a incêndios nas margens da rodovia; Questiona se há 

possibilidade de “telamento” ou barramento da rodovia de forma semelhante a 

BR-471 no trecho da Estação Ecológica (ESEC) do Taim [localizada no 

município de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar]; qual UC será beneficiada 

com a medida compensatória. 

4. NEMA: registra a pouca participação social na AP considerando a importância 

da obra; questiona sobre a medida mitigadora declarando ser essencial a 

elaboração de um plano de ordenamento territorial no entorno da rodovia; 

sobre a medida compensatória opina pela implementação da UC APA da 

Lagoa Verde e criação de uma UC de proteção integral no Banhado do 25. 

 

Além desses registros, foi possível extrair as seguintes manifestações 

constantes somente em ata: 

1. Vereador do Município de Rio Grande: questiona se haverá iluminação da 

BR-116/392 em trechos de zona urbana. 

2. Cidadão: questiona se haverá passarelas nas rodovias. 

3. FEPAM: questiona sobre o enquadramento da classe de água. 

4. Prefeitura Municipal de Rio Grande: Secretário de Meio Ambiente solicita que 

a área do entorno da Lagoa Verde e do Saco da Mangueira sejam 

efetivamente consideradas de marisma, conforme exige a norma ambiental. 

Segundo o registro da manifestação da Presidente da AP em ata, todos os 

questionamentos foram respondidos pelos representantes da obra e pelo IBAMA, 

quando coube. A Presidente considerou a AP válida tendo em vista que os 

procedimentos de divulgação foram atendidos, conforme preconiza a legislação 

vigente. 

 

7.1.2.2 Retrato da AP em Pelotas 

 

Conforme a Ata e a Lista de Presenças da AP realizada em Pelotas, 

constante da página 260 a 265 do processo de licenciamento ambiental da rodovia, 

a Mesa de Abertura teve a seguinte composição: representantes do IBAMA 
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(Presidente da Mesa), da FEPAM, do DNIT, da Beck de Souza Engenharia e da 

AZONASUL.  

As falas de abertura registradas em Ata também confirmam a utilização da AP 

como espaço de publicidade da obra:  

 

O Presidente da Azonasul e Prefeito de Piratini fala da importância da 
rodovia para o Estado e de seu apoio. (TRECHO DA ATA DA AP EM 
PELOTAS). 

 

Na AP de Pelotas foi registrada a presença de 58 pessoas, conforme quadro 

a seguir. 

Órgãos públicos IBAMA: 10 representantes 
FEPAM: 04 representantes 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/RS): 01 representante 
DNIT: 05 representantes 
Polícia Rodoviária Federal: 01 representante 
Prefeitura Municipal de Pelotas: 04 representantes  
Representação de Deputado Estadual: 01 representante 
IF/RS: 01 representante 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL): 03 representantes 

Total de participantes: 30 

Mídias 
 

CAPTAÇÃO: 01 representante 
RCom: 01 representante 
RBS TV: 03 representantes 
Diário Popular: 01 representante 

Total de participantes: 06 

Empresas da Construção 
Civil e/ou de Consultorias 
 

Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON): 01. Este 
representante também se apresentou como membro do COMPAM 
Beck de Souza Engenharia: 02 representantes 
Construtora Pelotense: 01 representante 
J & O Ltda: 01 representante 

Total de participantes: 05 

Outras entidades Privadas AZONASUL: 03 representantes 
Universidade Católica de Pelotas (UCPEL): 04 representantes 
ECOSUL - Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A: 03 
representantes 

Total de participantes: 10 

Sociedade civil 
 

Pessoa física: 02 representantes (um deles se apresenta como 
agricultor) 
Pessoa Jurídica (ONG): Grupo Especial de Estudo e Proteção do 
Ambiente Aquático (GEEPAA): 01 representante 
Centro de Estudos Ambientais (CEA): 01 representante 

Total de participantes: 04 

Sem participação identificada 03 participantes 

Quadro 15: Setores representados na AP em Pelotas. 
Fonte: Cópia da Ata da Reunião e Lista de Presenças. Acervo da autora. 

  

Constam do processo de licenciamento, anexados a partir da página 266, 

questionamentos registrados em formulário próprio, com o seguinte conteúdo: 
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1. ONG CEA: solicita que sejam consideradas as propostas presentes no 

documento Ofício CEA Nº 30/2005 entregue e incorporado ao processo de 

licenciamento, quais sejam, que a medida compensatória abarque as áreas 

do Projeto de Lei da APA das Lagoas e do Programa do Governo do RS Mar 

de Dentro; seja prevista e executada a sinalização da rodovia visando a EA; 

sejam previstas e executadas medidas de prevenção contra incêndio nos 

ecossistemas; seja explicitado o Plano de Monitoramento Ambiental 

considerando seu grau de eficiência bem como das medidas compensatórias 

previstas e adotadas; sejam tomadas medidas de prevenção e precaução da 

degradação ambiental dos banhados, marismas e das dunas durante a 

execução da obra e operação da rodovia. 

2. ONG GEEPAA: pede que se considere a ocorrência de certos peixes anuais 

em extinção e protegidos por lei e questiona o porquê da desconsideração 

dos mesmos no EPIA/RIMA e quais as possíveis medidas mitigadoras. 

3. FEPAM: Questiona o montante da medida compensatória e destinação; o 

total projetado necessário para aterro e qual as áreas de empréstimo; que tipo 

de estruturas foram projetadas para a prevenção de acidentes com cargas 

perigosas no trecho sobre a Barragem Santa Bárbara; se existe previsão para 

construção de um Plano de Auxílio Mútuo em caso de emergência. 

4. UFPEL: questionou se o IPHAN já solicitou ou autorizou o salvamento dos 

dois sítios arqueológicos identificados e se haverá concorrência de propostas 

para tal; qual a previsão de levantamento arqueológico para sítios não 

previstos e possivelmente impactados durante as obras. 

5. UCPEL: discorre sobre seus estudos acerca do monitoramento do 

atropelamento da fauna; avalia a necessidade de sistemas específicos de 

proteção para cada espécie a ser protegida; indica que o sistema implantado 

na BR-471 no trecho da Estação Ecológica do Taim é ineficiente; indica 

insuficiência da espécie monitorada e do tempo de monitoramento previsto (2 

anos); questiona sobre a previsão de estrangulamento de trechos críticos 

para a fauna; indica construção da pista nova mais próxima da pista antiga no 

trecho do Saco da Mangueira, Banhado do 25 e Várzea do São Gonçalo. 

6. SEMA: Questiona se o EPIA/RIMA realizou apuração quantitativa da 

vegetação nativa suprimida e sua respectiva reposição florestal conforme 
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exige a lei; se foram considerados os aspectos paisagísticos dos ambientes 

naturais no projeto de engenharia; e quais as medidas mitigatórias. 

7. SINDUSCON/COMPAM: questiona em nome do COMPAM, a possibilidade 

de recebimento de cópia do EPIA/RIMA120; questiona a possibilidade de 

construção de duas pontes sobre o Arroio Pelotas para que a existente seja 

reservada somente como patrimônio histórico, sem operação. 

Da análise da ata foi possível verificar que a “RCOM” manifestou dúvidas e 

solicitou explicações de como será a duplicação no que se refere a ponte sobre o 

Canal São Gonçalo. 

Segundo registro da Presidente da AP em ata, todos os questionamentos 

foram respondidos pelos representantes da obra e pelo IBAMA, quando coube. 

 

7.1.2.3 Algumas considerações sobre as APs realizadas 

 

Conforme já anunciado, a reduzida participação da sociedade civil foi 

confirmada através da análise dos documentos pertinentes às APs. Inclusive na AP 

de Rio Grande a ONG NEMA fez referência a esta questão e em decorrência disso a 

Presidente da Mesa, representante do IBAMA, ao concluir a Audiência, reforçou a 

validade da mesma já que os “procedimentos” legais de convocação foram 

atendidos. 

O gráfico presente no quadro a seguir é bastante elucidativo quanto aos 

percentuais de participação por representação/filiação em ambas as APs. 

                                                 
120

 A partir desta participação é que o COMPAM recebeu a cópia do EPIA/RIMA que foi utilizada 
nesta pesquisa. 
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Quadro 16: Gráfico ilustrando a participação por filiação/representação nas APs. 
Fonte: Elaborado pela autora com base na Ata e Listas de Presença das APs. 

 

Quanto à substância das APs, os temas recorrentes nas falas dos 

participantes referiram-se à mitigação de impactos da obra à fauna e à flora, bem 

como a destinação do montante decorrente da compensação ambiental prevista no 

SNUC. Outras questões como a prevenção de acidentes com cargas tóxicas e 

combate a incêndios ou acidentes ambientais, também tiveram certa frequência.  

Na AP de Rio Grande um cidadão questionou sobre a existência de 

passarelas no projeto. A resposta a esta questão não está registrada em ata, mas no 

projeto inicial as mesmas não foram contempladas, fato já citado e que no decorrer 

da obra foi objeto de conflitos ambientais, conforme se demonstrará adiante. 

A única manifestação referente à EA foi da ONG CEA, a qual solicitou a 

sinalização da rodovia com vistas ao atendimento da mesma, conforme preconiza a 

legislação pertinente. 

Diante disso, o EPIA/RIMA e as APs se desenvolveram nos mesmos moldes 

indicados pelos estudos apresentados pela RBJA (2009), objetivando um 

atendimento formal do rito do licenciamento, o qual foi flexibilizado quando 

necessário, e esvaziado de conteúdo social, deixando as populações imediatamente 

afetadas à margem do processo. 

Quanto às estratégias do DNIT para a manutenção da invisibilidade dos 

grupos sociais atingidos na fase Pós-licença, é importante registrar que o Relatório 

Técnico nº 72, exarado pela COTRA/CGTMA/DILIC/IBAMA em 15/03/07, presente 

61% 10% 

11% 

12% 

3% 3% 

Participação nas AP 

Órgãos Públicos

Mídia

Empresas Construção Civil
e/ou Consultorias

Outras entidades privadas
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nas fls. 591- 609 do processo de licenciamento, analisa o cumprimento por parte do 

DNIT das condicionantes da LP, a fim de obtenção da LI para o início das obras.  

No tocante ao atendimento da referida condicionante específica nº 2.10 que 

exigia “entrevistas com a população do entorno imediato (moradores) da rodovia”, o 

parecer menciona a seção do PBA apresentado pelo DNIT denominada 

“Caracterização da População do Entorno das Rodovias BR-116/RS e BR-392/RS. 

Trecho Pelotas – Rio Grande”, da qual se verifica que em setembro de 2006 foram 

aplicados questionários de opinião com os moradores do entorno imediato, a fim de 

averiguar as expectativas da “comunidade local e população do entorno” quanto à 

obra. 

O Parecer Técnico nº 72/07, concluiu que apesar do levantamento realizado 

pelo DNIT, a voz dos grupos sociais potencialmente atingidos permaneceu calada 

quanto aos possíveis aspectos negativos da obra, sendo mais uma vez 

supervalorizados os positivos. A ilustração a seguir contem excerto do referido 

parecer. 

 

 

Ilustração 07: Extrato do Parecer Técnico COTRA/CGTMA/DILIC/IBAMA nº 72/07, p. 591-609 do 
processo nº 02001003554/2000-92. 
Fonte: acervo da autora. 

 
 
 
 

 

Contudo, esta constatação técnica, juntamente com outras incompletudes 

averiguadas no referido parecer, não obstaculizaram a expedição da LI 453, em 

01/08/07, da mesma forma com o ocorrido no momento da LP. Mais uma vez 
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aspectos importantes foram desvalorizados e “protelados” como condicionantes de 

licença e não como impeditivos da sua concessão. A necessidade de passarela na 

localidade do “Capão Seco” (lote 02) e em outras localidades do lote 01 (contorno de 

Pelotas), foi incluída como condicionante. A outras quatro passarelas nos lotes 02 e 

03 (Vila da Quinta, Povo Novo, Carreros e Parque Marinha) constituíram o projeto 

reelaborado e apreciado para fins de LI. Contudo, como o contrato celebrado com as 

empreiteiras em 2000 para as obras do lote 02 e 03 (antes do licenciamento!), não 

previa a construção de passarelas, ensejou novos procedimentos licitatórios para 

tanto, que ocorreram somente este ano. 

Ademais, fica difícil justificar como poderá o Programa de Comunicação 

Social trabalhar estas falhas de diagnóstico que irremediavelmente implicam na 

definição e qualidade dos programas e projetos mitigadores e compensatórios. 

Por derradeiro, é possível concluir que na etapa da Pré-licença, o licenciando 

e/ou o órgão licenciador, e as forças produtivas que eles representam neste caso, 

não precisaram se valer da EA com o objetivo principal de evitar a explicitação dos 

conflitos ou antevê-los a fim de neutralizá-los (UEMA, 2009). Foram utilizadas outras 

estratégias de neutralização, tais como: a “naturalização” forçada dos benefícios da 

obra para todos, tornando a mesma inexorável; o acesso obstruído à informação 

pelas populações da AII e AID; a ocultação persistida da voz dos grupos sociais 

atingidos pela obra; desconsideração da incerteza dos estudos, bem como da sua 

incompletude; utilização do EPIA/RIMA e da AP como publicidade para a obra e 

cumprimento de formalidade; flexibilização/descumprimento do DA para aceleração 

do processo e concessão de licenças; esvaziamento do papel dos Conselhos de 

Meio Ambiente.  

Nesta análise pode-se ver que a EA na gestão ambiental pública é limitada 

pelo próprio processo de licenciamento ambiental. Apesar de ela estar sendo 

consolidada no IBAMA já na época da LP da duplicação, não houve qualquer 

iniciativa registrada de ocorrência da mesma nesta fase do Pré-licença. Técnicos do 

IBAMA mesmo reconhecendo a incompletude dos estudos no tocante à participação 

social limitada manifestaram-se favoráveis às licenças. Os motivos disto não fazem 

parte desta análise, mas podemos especular alguns, como a pressão dos governos 

e das forças produtivas pela duplicação; o não reconhecimento da EA como um 

instrumento de combate à injustiça ambiental; a possível ausência de identificação 
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do corpo técnico envolvido com os grupos sociais expropriados, capaz de forçar 

desde dentro do órgão ambiental uma maior consideração dos mesmos. 

O próximo momento de análise tratará da especificidade da EA desenvolvida 

na etapa do Pós-licença como medida mitigatória/compensatória, a fim de avaliar 

limites e potencialidades da mesma ao enfrentamento da injustiça ambiental. 

 

7.2 Pós-licença: a especificidade da EA projetada 

 

Antes de entrarmos nos resultados da análise dos relatórios semestrais do 

PEA apresentados pelo licenciado ao IBAMA, oportuno abordar o próprio PEA 

constante do PBA, e o já referido Parecer Técnico COTRA/CGTMA/DILIC/IBAMA nº 

72/07 que analisa o plano básico como um todo, para fins de concessão da LI e 

início das obras. Deste parecer interessa a parte que toca ao cumprimento da 

condicionante da LP “nº 2.13.15 Programa de Educação Ambiental”. 

 

7.2.1 Quanto à justificativa do PEA e sua relação com a EA Conservadora ou 

EA Transformadora 

 

Para análise das justificativas do PEA descritas no PBA, utilizamos o 

esquema disposto no Quadro 12, constante do Capítulo 6. 

O PBA justifica o PEA como medida mitigadora dos impactos da obra, devido 

à obrigação legal de atender ao disposto no inciso VI, do art. 225 da CF/88, qual 

seja, “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. No texto que 

precede a exposição dos objetivos do PEA (p. 387 a 389) o PBA traz uma série de 

elementos justificadores, que por vezes confundem-se com objetivos.  

No tocante a especificidade da EA privilegiada na justificativa do PEA, foram 

selecionados alguns trechos do PBA e classificada a sua ênfase em uma EA 

Conservadora ou em uma EA Transformadora, conforme a orientação disponível no 

referido Quadro. Oportuno relatar que alguns trechos, de acordo com o que já foi 

abordado no Capítulo 5, servem a ambas as especificidades da EA. A própria PNEA 

pode legitimar EA contraditórias entre si (VASCONCELLOS, 2012, p. 45). 
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Análise do PBA – Justificativa para o PEA (DNIT, 2006, p. 387-389) 

 
Tendente a EA 
Conservadora: 

 

 Conservacionista; 

 Não foca a ação nos 
grupos sociais mais 
afetados; 

 Foca a ação no 
indivíduo; 

 Não problematiza a 
repartição desigual 
do ônus e bônus 
advindos da obra; 

 Confunde o PEA com 
ações de 
responsabilidade 
social do licenciado e 
com os programas de 
comunicação social. 

 

Trecho 01: Através de seus projetos, o Programa visa estimular o 
desenvolvimento de atividades educativas e a construção de um 
processo participativo, nos quais o indivíduo e a coletividade possam 
construir valores sociais, aprofundar conhecimentos, desenvolver 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação 
do meio ambiente [...]. ( P. 388) 
Trecho 02: Assim, o Programa de Educação Ambiental é o meio 
utilizado pelo empreendedor para divulgação de informações em 
relação ao meio ambiente, tanto no que diz respeito aos aspectos 
mais gerais, quanto aos temas específicos que enfoquem a 
duplicação e obras de melhorias das rodovias como temática. (P. 
390) 
Trecho 03: O papel fundamental exercido pelas políticas públicas, 
respeitando o sistema de inter-relação homem/natureza, se traduz na 
construção de uma sociedade sustentável através da qual se busca a 
melhoria da qualidade de vida da população. Nesse caso, a 
implantação de obras de transporte é entendida com uma das 
principais demandas sociais, num país que está se tornando 
cada vez mais urbano e polarizador. (P. 389) 
Trecho 04: As linhas de ação e metodologias adotadas procuram 
promover a Educação Ambiental como instrumento e temática 
fomentadores da mobilização e articulação da comunidade para 
interagir da melhor forma com o empreendimento e o ambiente 
onde está inserido. (P. 388)  
Trecho 05: A proposta do Programa baseia-se na concepção de que 
todos os membros da comunidade são co-responsáveis pela 
gestão sócio-ambiental do município. O incentivo a essas ações 
possibilita uma gestão participativa, legitimando assim seus 
resultados, como sendo realmente de todos os envolvidos, com 
ganhos para toda a comunidade. (P. 389) 

Tendente a EA 
Transformadora: 

 

 Formação para o 
controle social do 
Estado 

Trecho 06: O Programa de Educação Ambiental foi elaborado a fim 
de possibilitar a formação das pessoas nas diversas comunidades 
para que sejam capazes de exercer medidas de controle relativas 
a diversos impactos diretos e indiretos decorrentes do 
empreendimento. (P.387)  

Quadro 17: Análise das justificativas do PEA. 
Fonte: Elaborado pela autora com base no PBA (DNIT, 2006). 
 

Oportuno registrar que o PBA (p. 388) informa que na concepção do PEA 

foram consideradas as características sociais, econômicas e ambientais e as 

“principais necessidades dos municípios envolvidos, constatadas através do 

EIA/RIMA, de estudos prévios e em contato diversos com representantes das 

comunidades locais”. Isto não se coaduna com a análise realizada na seção 7.1 

deste Capítulo, que a partir dos registros da AP e dos Relatórios Técnicos do 

IBAMA, concluiu pela insuficiência do diagnóstico socioambiental na etapa da Pré-

licença mantida no Pós-licença, e pela ocultação das vozes dos grupos sociais mais 

atingidos pelos impactos da obra, os quais deveriam ser o público prioritário do PEA. 

Quanto ao trecho 06, o único classificado com “tendente” a EA 

Transformadora, notadamente porque opera na dimensão do controle social do 
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Estado, o Parecer Técnico IBAMA 72/07 preocupou-se em levantar questionamentos 

sobre a forma que os “multiplicadores” serão formados, se houve previsão de 

qualificação específica para esta formação e as instituições envolvidas com a 

formação. Quanto aos demais aspectos da justificativa o referido parecer não fez 

qualquer menção. 

Da categorização realizada se pode identificar que a justificativa do PBA para 

o PEA pauta-se numa EA tendente a sua acepção Conservadora. Oportuno destacar 

o conteúdo do trecho 05, o qual oculta à iniquidade intrínseca ao modelo de 

produção e consumo capitalista, distribuindo responsabilidades iguais e ganhos 

também gerais para a fictícia coletividade homogênea.  

 

7.2.2 Quanto aos objetivos do PEA e sua relação com a EA Conservadora ou 

EA Transformadora 

 

Embora na justificativa tenhamos a ocorrência de muitas considerações que 

mais parecem objetivos, no quadro a seguir passa-se à análise dos objetivos do PEA 

explicitamente apresentados no PBA. 

Análise do PBA – Objetivos do PEA (DNIT, 2006, p. 390) 

Tendente a EA 
Conservadora 

 

 Conservadora; 

 Não foca a ação nos 
grupos sociais mais 
afetados; 

 Foca a ação no 
indivíduo; 

 Não problematiza a 
repartição desigual do 
ônus e bônus 
advindos da obra; 

 Confunde o PEA com 
ações de 
responsabilidade 
social do licenciado e 
com os programas de 
comunicação social. 

 

Objetivo geral do Programa de Educação Ambiental é informar e 
sensibilizar a sociedade em geral a respeito da sua relação com o 
meio ambiente, buscando a compreensão da interdependência entre 
os seus diversos componentes e da possibilidade de uso sustentável 
dos recursos naturais. 
Objetivos específicos: 

1) Divulgar os princípios da Educação Ambiental 
através da mídia disponível na comunidade e de agentes 
capacitados; 
2) Produzir e distribuir material didático e 
informativo; 
3) Promover palestras para a comunidade e 
escolas, tratando dos temas sócio-ambientais;  
4) Discutir e incentivar formas de comportamento 
pessoal e social que levem ao crescimento do indivíduo, 
como pessoa e membro de uma comunidade; 
5) Discutir e incentivar formas para a utilização 
correta dos recursos naturais;  
6) Divulgar os aspectos ambientais associados ao 
empreendimento;  
7) Difundir conhecimentos específicos, 
instrumentalizando a população local para uma atuação 
sócio-ambiental mais incisiva e participativa. 

Tendente a EA 
Transformadora 

Não foram identificados objetivos tendentes a EA Transformadora 

Quadro 18: Análise dos objetivos do PEA. 
Fonte: Elaborado pela autora com base no PBA (DNIT, 2006). 
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Por mais que o objetivo específico nº 6 seja o mais tendente a aproximar o 

PEA da realidade da obra, destacamos que não estão claros quais os aspectos 

associados serão divulgados, se positivos ou negativos. Como os PEAs tem tendido 

a ser um espaço de divulgação positiva das obras e/ou atividades, através da 

responsabilidade social do “empreendedor” (SERRÃO, 2012), é provável que este 

objetivo tenha sido construído neste sentido, o que caberá comprovação em 

momento oportuno. Outra questão que merece destaque é que tal objetivo se foca 

somente em “aspetos ambientais”, algo muito presente na EA Conservadora, que 

não problematiza a totalidade, numa perspectiva dialética. 

Quanto ao objetivo específico nº 07, houve certa intenção da pesquisa em 

classificá-lo como tendente a EA Transformadora, pois é o único que atua na 

participação social. Entretanto, ao aprofundar-se a análise, depreendeu-se que ele 

parte do pressuposto de que o conhecimento deve ser “difundido”, ou seja, já está 

previamente produzido e por isso coaduna-se com a EA Conservadora. Se os 

conhecimentos são anteriores e externos ao saber da população local, o tipo de 

participação que tende a produzir é a legitimadora dos discursos hegemônicos. 

Chamamos a atenção para os verbos utilizados na descrição dos objetivos, 

quais sejam, “informar”, “sensibilizar”, “divulgar” (duas vezes), “promover”, “difundir”, 

“distribuir”. Estes verbos são filiados a uma Educação Conservadora que aposta nas 

narrativas pré-concebidas, neutras e neutralizantes, e na posição passiva do 

educando no processo pedagógico. Numa análise freireana, polariza a relação 

pedagógica, posto que faz um movimento de depósito do conhecimento do educador 

- que detém o saber, para o educando, que está vazio de conhecimento. Aposta na 

transmissão e não na produção conjunta do conhecimento referenciado na 

concretude da vida de ambos, educador e educando. 

Freire (2011) afirma que: 

 

A tônica da educação é preponderantemente esta – narrar, sempre narrar. 
Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem-
comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio 
à experiência existencial dos educandos, vem sendo, realmente, a suprema 
inquietação desta educação. [...] Nela, o educador aparece como seu 
indiscutível agente, como seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é ‘encher’ 
os educandos dos conteúdos de sua narração. (FREIRE, 2011, p.79). 
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A única vez que o verbo “produzir” é utilizado refere-se à elaboração do 

material didático e informativo, não acenando de nenhuma forma para uma 

produção conjunta com os grupos sociais envolvidos no PEA. 

Já o verbo “discutir” é usado duas vezes com um fim já pré-definido, ou seja, 

no objetivo específico nº 5 discute-se para “domesticar” os comportamentos e no nº 

06, “discute-se” no âmbito da EA Conservadora de cunho conservacionista, a qual 

detém o conhecimento das formas “corretas” dos seres humanos se relacionarem 

com a natureza. 

Diante disso, pode-se dizer que o PEA foi concebido com o objetivo de evitar 

a explicitação dos conflitos. Não criou canais para a reverberação destes, nem 

mesmo com o objetivo de neutralizá-los e, quiçá, de superá-los. E nem poderia 

deixar de ser assim, pois o PEA, inserido no processo de licenciamento ambiental 

descrito neste capítulo, que emudeceu os grupos sociais atingidos desde o início, 

não poderia agora “orientar-se no sentido da conscientização dos educandos” 

(FREIRE, 2011, p. 85), na perspectiva da busca da justiça ambiental. 

O Parecer Técnico IBAMA nº 72/07, ao avaliar os objetivos do PEA descritos 

no PBA, não faz qualquer objeção, além de solicitar que as ações sejam detalhadas 

e comprovadas nos relatórios semestrais encaminhados ao IBAMA e que sejam 

anexadas as peças publicitárias “utilizadas na divulgação das atividades que visam 

sensibilizar a população para a sua relação com o meio ambiente” e assim como o 

“material didático e informativo” (p. 605 do Processo nº 02001003554/2000-92). Isto 

confirma a tese de Siqueira (2013) o qual identificou como limites para o PEA a 

ausência de confluência de conceitos na sua definição, execução e monitoramento. 

 

7.2.3 Quanto à definição do Público-alvo e a metodologia do PEA e sua relação 

com a EA Conservadora ou EA Transformadora 

 

O PBA identifica como público-alvo do PEA o seguinte: 

 

Operários das construtoras, funcionários de órgãos ambientais públicos 
estaduais e municipais, lideranças comunitárias, políticos, professores, 
proprietários rurais, produtores rurais, trabalhadores rurais e integrantes de 
diversas comunidades diretamente atingidas pelas obras e operação da 
rodovia, inclusive os usuários se constituem como público-alvo do 
Programa. 
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Para alcançar a amplitude do público-alvo projetado, o PEA deveria estar 

diretamente atrelado ao SISNAMA, posto que parece-nos um desafio muito grande 

para somente este concretizar. Importante frisar que o PBA é claro na necessidade 

de definição de parceiros para a execução do mesmo, citando as secretarias 

municipais de educação e de meio ambiente de Pelotas e de Rio Grande, ONGs, 

estabelecimentos de Ensino e Universidades, como potenciais parceiros. Entretanto, 

não manifesta como se dará tal parceria e com qual escopo. Nota-se que os 

Conselhos de Meio Ambiente mais uma vez não são considerados. Apesar disso, 

um dos indicadores de “sucesso do programa” referente ao público-alvo “alunos de 

escolas, educadores e comunidade em geral”, além da verificação se os “conceitos 

referentes à preservação ambiental foram incorporados no cotidiano” destes, é a 

decorrente participação das mesmas em Conselhos Municipais e ONGs (DNIT, 

2006, p.397). 

Importante resgatar o registro realizado no Capítulo 5 de que a EA na gestão 

ambiental pública, conforme construída pela extinta CGEAM, e que derivou na IN 

IBAMA 02/12, determina que o público-alvo dos PEA devem ser os grupos sociais 

atingidos pelos impactos da obra e/ou atividade licenciada, de forma direta ou 

indireta, priorizando aqueles em maior vulnerabilidade socioambiental.   

Quanto a sua metodologia, o PEA afirma preconizar um viés participativo 

considerando “importante que os componentes de cada público-alvo sejam capazes 

de apontar os problemas da região onde vivem, construindo a temática da 

abordagem do Programa” (DNIT, 2006, p. 391) considerando-a no “planejamento 

das atividades, realizando cursos, palestras e oficinas temáticas” (ibdem), o que, em 

tese, tende a favorecer a EA Transformadora.  

Esta opção por metodologias participativas é ressaltada de forma imperativa 

pelo IBAMA, conforme se verifica no excerto Parecer Técnico IBAMA nº 72/07 a 

seguir: 

 

Ilustração 08: Extrato do Parecer Técnico COTRA/CGTMA/DILIC/IBAMA nº 72/07 (p. 606 do 
processo nº 02001003554/2000-92). 
Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Em outro momento o PBA reafirma que o PEA será desenvolvido por “meio 

de metodologia participativa, cujos pressupostos básicos referem-se à participação 

da comunidade local em todas as etapas” (DNIT, 2006, p. 392). Ressaltamos mais 

uma vez que não houve uma definição adequada de quem compõe e quais são os 

anseios desta comunidade diretamente afetada no EPIA/RIMA e estudos 

complementares. 

Na sequência da análise da descrição da metodologia há indícios que levam a 

concluir que a metodologia participativa não está no centro das intenções do PEA, 

para além daquilo já identificado na análise de seus objetivos. Um desses indícios se 

refere a uma das “estratégias metodológicas” apontada no PBA, qual seja, o 

“Levantamento de escolas e outras instituições em que se possa implementar o 

Programa de forma sistemática” (DNIT, 2006, p. 392). Embora refira-se a “outras 

instituições”, explicitamente indica a escola para a implementação sistemática do 

PEA. Esta eleição é clássica em PEAs desenvolvidos na perspectiva da EA 

Conservadora, conforme discutido no Capítulo 5. 

Outro indício se refere a contradição existente entre outra das “estratégias 

metodológicas” apontadas no PBA e o dirigismo no conteúdo de certas atividades. O 

PBA apontou como estratégia: 

 

Identificação dos problemas ambientais, especialmente os relacionados à 
construção e operação da duplicação e obras rodoviárias, podendo ser 
considerado o tema central do Programa, baseado nos apontamentos 
realizados pelos estudos ambientais do empreendimento (DNIT, 2006, p. 
392). 

 

Entretanto, num lapso, ou propositalmente, definiu o conteúdo das palestras a 

serem proferidas no PEA. 

 

Tema das Palestras 
Os temas a serem abordados nas palestras: 

 Poluição do solo, do ar, da água e dos rios; 

 Lei de Crimes Ambientais; 

 Sítios arqueológicos, patrimônio natural (ecossistema local e sua 
biodiversidade) e Queimadas – prevenção e combate; 

 Lixo – disposição e problemas a ele relacionados; 

 Convívio e relação com a comunidade local; 

 AIDS e doenças sexualmente transmissíveis; 

 Responsabilidade social da empreiteira. (DNIT, 2006, p. 393) 
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Vê-se que os problemas ambientais advindos da obra, indicados como 

centrais pelo próprio PBA, não estão previstos dentre os temas. Além disso, tendo 

estes sido definidos previamente, não há como se falar em metodologia participativa. 

Ademais, como os conflitos ambientais não foram o tema do EPIA/RIMA, logo, difícil 

esperar que fossem eleitos como temas centrais ou periféricos. Importante destacar 

ainda que o último tema previamente eleito, corrobora que os PEAs tem sido 

utilizados como ações de responsabilidade social do licenciado. 

Portanto, conclui-se que o público-alvo ao se projetar amplamente, retira o 

foco do PEA do grupos sociais mais impactados pela obra, em descompasso com a 

EA Transformadora. Já a metodologia privilegiada, conforme as categorias analíticas 

do Quadro 12, é tendente a uma EA Conservadora, pois: (1) não problematiza a 

repartição desigual do ônus e bônus advindos da obra, (2) favorece a produção de 

conhecimentos desconectados da realidade da obra, (3) prevalece o saber perito 

sobre os saberes dos grupos sociais impactados e (4) confunde o PEA com ações 

de responsabilidade social do licenciado. 

 

7.3 Entre o projetado e o relatado: a especificidade da EA concretizada no PEA  

 

A fim de verificar a coerência entre o que foi projetado no PBA e o que foi 

efetivamente realizado como ações em EA, foi constatada a necessidade de verificar 

os 4 relatórios alcançados pela empresa STE ao IBAMA, referentes às atividades 

desenvolvidas nos lotes 02 e 03 da duplicação, destacadamente durante os anos de 

2011/2012. 

Cabível ressaltar que a STE tem diferentes níveis de atuação junto ao 

programas instituídos pelo PBA, quais sejam, supervisão, execução e 

gerenciamento, conforme segue: 

  

Supervisão Ambiental de Obra (Supervisão das atividades a serem 
executadas pelas construtoras): 
Programa Ambiental para Construção 
Programa de Recuperação das Áreas Degradadas 
Programa de Saúde Pública 
Programa de Supressão de Vegetação 
Programa de Resgate de Germoplasma 
Execução de Programas Ambientais: 
Programa de Gestão Ambiental 
Programa de Levantamento, Mitigação e Monitoramento dos 
Atropelamentos de Fauna 
Programa de Monitoramento de Fauna 
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Programa de Monitoramento da Qualidade da Água 
Programa de Monitoramento de Ruídos 
Programa de Educação Ambiental 
Programa de Comunicação Social 
Gerenciamento de programas Ambientais a serem executados pelo 
DNIT: 
Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias 
Programa de Identificação e Salvamento de Bens Arqueológicos 
Programa de Apoio Técnico aos Municípios 
Programa de Apoio Técnico às Unidades de Conservação 
Programa de Gerenciamento de Riscos e Planos de Ações Emergenciais 
Programa de Prevenção de Queimadas. (STE, 2011a, p. 16). 

 

A frente, pode-se averiguar os dados do contrato firmado pelo DNIT com a 

referida empresa. 

 

 

Ilustração 09: Dados gerais do contrato do DNIT com a STE. 
Fonte: STE (2013b, p. 26). 

 

É possível constatar os valores totais contratados121, entrentanto nos referidos 

relatórios não se identificou o montante dispendido somente com o PEA.  

A análise inicial dos relatórios denotou que, além do PBA, o já referido PAEA 

orientou a EA praticada. Diante disso, antes de passarmos à análise das atividades 

relatadas, necessário se faz analisar alguns aspectos deste último documento, como 

a organização das atividades de acordo com o seu público-alvo, o que fará 

compreender melhor o conteúdo dos relatórios.  

                                                 
121

 Apostilamentos são reajustes previstos no próprio contrato enquanto que os Termos Aditivos 
alteram os termos do contrato. Não se alcançaram informações sobre o teor dos últimos. 
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O PAEA ao definir as “Orientações e Diretrizes para a Ação” do PEA,  adotou 

como referência a Educomunicação Socioambiental. Esta surgiu a partir da linha de 

ação e estratégia do ProNEA “Comunicação para Educação Ambiental” (MMA/MEC, 

2005, p. 48) e para o MMA (BRASIL, 2008):  

 

Refere-se ao conjunto de ações e valores que correspondem à dimensão 
pedagógica dos processos comunicativos ambientais, marcados pelo 
dialogismo, pela participação e pelo trabalho coletivo. A indissociabilidade 
entre questões sociais e ambientais no fazer-pensar dos atos educativos e 
comunicativos é ressaltada pelo termo socioambiental. A dimensão 
pedagógica, nesse caso em particular, tem foco no “como” se gera os 
saberes e “o que” se aprende na produção cultural, na interação social e 
com a natureza. (BRASIL, 2008, p. 10) 

 

Não cabe aqui problematizar a Educomunicação Socioambiental122, mas 

verificar a especificidade da EA produzida no PEA. Até mesmo porque os 

documentos oficiais do processo de licenciamento ambiental não fizeram menção à 

mesma, somente frisaram a necessidade de articulação entre os diversos programas 

previstos como medida mitigatória, dentre eles o de Comunicação Social. 

Reconhecendo o público-alvo eleito no PBA, o PAEA definiu atividades com a 

comunidade escolar, com os trabalhadores do empreendimento (não é alvo desta 

tese) e com a comunidade em geral. Entretanto, conforme já vinha se anunciando no 

PBA, as ações foram desenvolvidas principalmente na escola. No sítio eletrônico 

produzido pela STE para a obra, encontramos justificativa para tal escolha. 

 

Tendo em vista a ênfase nas atividades que trabalhem as questões 
ambientais no sentido de potencializar as ações de multiplicadores dos 
valores e dos conhecimentos que tenham como finalidade produzir 
uma relação equilibrada com a natureza, identificamos nas escolas a 
principal ferramenta para trabalhar e difundir as ações e os conceitos da 
Educação Ambiental previstos no programa. Pois, nas comunidades 
lindeiras às obras de duplicação da BR-116/392, percebemos que a escola, 
é uma referência para a maioria da comunidade, agregando um grande 
número de pessoas e também um espaço privilegiado para formar 
multiplicadores. (STE, 2014) (grifos nossos) 

 

                                                 
122

 Alguns de seus objetivos segundo o MMA: estimular e difundir a comunicação popular participativa 
no campo da EA brasileira, com o fim de fortalecer a ação educadora coletiva pela sustentabilidade e 
(b) Contribuir para a elaboração e a implementação de uma Política Nacional de  Comunicação e 
Informação Ambiental (BRASIL, 2008 p. 07). Tem como características: garantia do acesso dos 
sujeitos da ação pedagógica à participação na criação e na gestão dos meios de comunicação; 
atuação para provocar mudanças sociais; difere-se de estratégias de marketing; exige um 
compromisso com processos de formação participativos e permanentes; se constrói no diálogo e na 
participação democrática; deve ser mais que transmissão de informações (BRASIL, 2008 p. 09 e 12). 
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Desta justificativa captamos indícios de uma EA Conservadora, pois os 

multiplicadores são agentes para difusão daquilo que o PEA compreende em termos 

de EA. Não há uma práxis efetiva neste processo, construída na dialética, capaz de 

produzir conhecimentos com e a partir do lugar dos envolvidos no processo 

pedagógico. “O educador é o que opta e prescreve sua opção. Os educandos, os 

que seguem a prescrição” (FREIRE, 2011, p.82). A aposta na escola então se dá 

como possibilidade de multiplicação dos sentidos da obra a partir da ótica do 

licenciado.  

Apesar de se dar no ambiente escolar, a STE afirma que as atividades 

desenvolvidas são de natureza não formal.  

 

Afirmamos que a educação ambiental desenvolvida na Gestão Ambiental 
deste empreendimento caracteriza-se como não-formal, pois, mesmo se 
desenvolvendo em um ambiente escolar, não está pautada pela dimensão 
curricular. (STE, 2013a, p. 380) 

 

Oportuno frisar que no momento desta afirmação a IN IBAMA 02/12 já estava 

em vigor, o que pode ter orientado este tipo de manifestação123. Conforme abordado 

no Capítulo 5, a EA Conservadora desenvolvida nos PEA tende a eleger o ambiente 

escolar como lócus privilegiado de ação. Devemos considerar que mesmo não 

fazendo parte da dimensão curricular da escola, o próprio espaço institucionalizado, 

regrado, limita a ação de uma EA na gestão ambiental nos moldes do preconizado 

na referida IN. Nem todos os grupos sociais atingidos tem a escola como uma 

referência. 

Para a comunidade escolar, o PAEA dividiu as ações em formação de alunos 

e formação de educadores. Para educadores foi previsto um minicurso, com duração 

de 4 horas/aula ou dividido em 2 módulos de 2 horas/aula, com os seguintes eixos 

temáticos pré-definidos: 

 
 
 

                                                 
123

 Importante referir que nos relatórios subsequentes, que não são objeto desta análise posto que 
preponderantemente relativos às atividades do PBA no lote 01, foi possível verificar uma atuação 
mais abrangente do PEA junto à comunidade em geral, sem que tenhamos nos detido a avaliar com 
qual objetivo, se antecipar conflitos para neutralizá-los ou potencializar a atuação popular no 
enfrentamento da injustiça ambiental, sendo que este último levaria o PEA a infringir seus próprios 
objetivos. É latente que os conflitos ambientais são muito mais potentes no lote 01, considerando o 
intenso adensamento populacional, várias intersecções com outras rodovias e, sem contar que a BR 
atravessa o principal manancial de água para abastecimento humano da população de Pelotas, qual 
seja, a Barragem Santa Bárbara. 
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8.1.1 Eixos temáticos 

 Apresentação da Gestão Ambiental com enfoque nos Programas 
Ambientais desenvolvidos; 

 Características físicas e biológicas da região; 

 Educação Ambiental: trajetória, conceitos e práticas; 

 A Educação Ambiental no Brasil: Rio 92 e o Tratado de Educação 
Ambiental para Sociedades Sustentáveis; 

 As políticas públicas e a Educação Ambiental no Brasil: enfoque na 
Política Nacional de Educação Ambiental e na Educação Ambiental em 
processos de Gestão Ambiental; 

 Discussão sobre os conceitos de meio ambiente; 

 As relações intrínsecas entre meio ambiente e cidadania. (STE, 
2011c, p.14-15) 

 

Os recursos didáticos previstos foram dinâmica de grupo (Teia da Vida) e 

“atividade analítico-expositiva” articulando: 

 

[...] a apresentação do trabalho desenvolvido pela Supervisão Ambiental da 
duplicação da BR-116/392, os 18 programas ambientais previstos no PBA 
com aspectos específicos de Educação Ambiental e do processo histórico 
das relações entre o homem e a natureza (STE, 2011c, p. 15) 

 

Pode-se depreender que a metodologia adotada para a formação torna difícil 

vencer o extenso e denso conteúdo programático. O PAEA prevê instrumentos de 

avaliação quantitativa e de avaliação qualitativa participativa.  

O quadro a seguir traz um resumo das atividades realizadas com os 

educadores das escolas selecionadas, com foco nas obras dos lotes 02 e 03, 

descritas nos quatro relatórios objeto desta análise. Como estes lotes abrangem o 

município de Rio Grande (RG), as escolas pertencem somente ao mesmo. 
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PEA NA COMUNIDADE ESCOLAR – FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

ATIVIDADE OBJETIVOS DESCRIÇÃO 

Formação 
de 
Educadores  

Formação de 
multiplicadores  
 

Minicurso para professores das escolas selecionadas. 
Relatório 1: não há registro de atividades desta natureza. 
Relatório 2: 30 professores de 14 escolas (p. 189). 
Relatório 3: 64 professores de 03 escolas (p. 305). 
Relatório 4: 109 professores de 07 escolas (p. 385). 
Segundo o relatório as atividades registradas promoveram: 
- conhecimento sobre o trabalho da Gestão Ambiental da BR-
116/392; 
- discussão sobre as formas de manejo ambiental que compõem a 
gestão ambiental do empreendimento; 
- acesso aos materiais informativos e educativos desenvolvidos pela 
gestão ambiental; 
- palestra sobre educação ambiental crítica (registrado para uma 
escola); 
- palestra sobre as etapas do licenciamento ambiental, as políticas 
públicas de meio ambiente no Brasil e as possibilidades de 
participação social no processo aprovação dos estudos ambientais 
determinados pela legislação (EIA/RIMA) e os procedimentos 
desenvolvidos durante o processo de gestão ambiental da BR-
116/392, com foco nos meios físico, biótico e biológico, de acordo 
com as determinações da Resolução do CONAMA 01/1986. 

Quadro 19: resumo das atividades relatadas de EA para educadores. 
Fonte: Relatórios Semestrais da STE (2011a, 2011b, 2012, 2013a). 

 

O tema do licenciamento ambiental referido no quadro, com destaque para a 

possibilidade legal de participação social no mesmo, apresenta potencial para que 

os professores multiplicadores estejam mais bem preparados para atuar em 

processo futuros, diferentemente do ocorrido no licenciamento da rodovia, conforme 

já demonstrado. 

No que concerne à formação de alunos, o PAEA afirma que o “Programa de 

Educação Ambiental parte do princípio de que há uma necessidade de trabalhar 

questões relativas à Educação Ambiental diretamente com os alunos em sala de 

aula” (STE, 2011c, p. 17). Assim, para os membros discentes da comunidade 

escolar foram previstas ações bimestrais com 1 hora cada, com todos os estudantes 

de cada escola selecionada, baseado na concepção da ação multiplicadora. 

  

[...] de modo que a comunidade escolar esteja envolvida no processo de 
sensibilização e informação sobre a importância do empreendimento e do 
cuidado com o meio ambiente, com ênfase na biodiversidade local. Além 
disso, o processo deverá abranger todo o corpo discente a fim de ampliar a 
multiplicação dos conceitos, propiciando uma efetiva mudança cultural, com 
vistas à construção de uma relação sustentável entre a sociedade e o meio 
ambiente físico e biológico. (STE, 2011c, p. 17) 
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As atividades foram elaboradas conforme a seriação das escolas, a partir de 

eixos temáticos idênticos para todas as séries, apesar da abordagem prevista ser 

distinta. 

 

8.2.1 Eixos temáticos: 

 Apresentação da Gestão Ambiental com enfoque nos Programas 
Ambientais desenvolvidos; 

 Características físicas e biológicas da região; 

 Sensibilização para os cuidados com o meio ambiente; 

 Apresentar o conceito de meio ambiente a partir do local de vivência 
dos próprios educandos; 

 Cuidados com a segurança nas proximidades da obra; 

 

O quadro seguinte traz um resumo das atividades realizadas com os alunos 

das escolas selecionadas. 

PEA NA COMUNIDADE ESCOLAR – FORMAÇÃO DE ALUNOS 

ATIVIDADE OBJETIVOS DESCRIÇÃO 

Dia da Árvore 
 

Comemorar o Dia da Árvore Palestras nas Escolas Lilia Neves e Bento Gonçalves em RG 
(250 alunos), visando apresentar a Gestão Ambiental da BR-
116/392; Transplante de 3 araçás. 

Semana da 
Primavera  

Comemoração ao início da 
primavera 

Palestra (tema não identificado) na Escola Alfredo Ferreira 
Rodrigues. Transplante de butiazeiro retirado de parte da 
escola desapropriada para a obra. 

PEA na 
escola em Rio 
Grande 
 

Conforme diretrizes do PAEA 
(STE, 2011c, p. 17), 
implementar o PEA de forma 
sistemática em 15 escolas de 
Rio Grande, diretamente 
afetadas pela obra, envolvendo 
a comunidade escolar no 
processo de “sensibilização e 
informação sobre a 
importância do 
empreendimento e do cuidado 
com o meio ambiente, com 
ênfase na  biodiversidade local 
[...] abranger todo o corpo 
discente a fim de ampliar a 
multiplicação dos conceitos, 
propiciando uma efetiva 
mudança cultural, com vistas à 
construção de uma relação 
sustentável entre a sociedade 
e o meio ambiente físico e 
biológico.”  
 

Temas/objetivos de atividades descritas nos relatórios: 
- apresentação da gestão ambiental conforme definida no 
PBA e no PAEA. 
- cuidados com a natureza nas obras de duplicação da BR-
116/392. 
- despertar nos estudantes a necessidade e a importância 
ecológica de preservar as espécies nativas da região sul, um 
das linhas de atuação do PEA. 
- abordar aspectos gerais da Gestão Ambiental para tornar 
públicas as ações desenvolvidas em seu âmbito, para 
compreender o processo e desta forma possibilitar que a 
comunidade se aproprie desta ferramenta, assumindo uma 
postura protagonista, pois o principal eixo da educação 
ambiental em espaços de licenciamento é articular meio 
ambiente e cidadania. 
- o foco das ações desenvolvidas é sempre o 
empreendimento e os sentidos de sua implementação na 
realidade dos grupos sociais trabalhados.  
- apresentação dos Equipamentos de Proteção Individual 
utilizados pelos operários da obra. 
- visualização do ambiente ao redor da escola. 
- apresentação da mascote da gestão ambiental (mão-pelada 
– Procyon cancrivorus) para colorir. 
- informações sobre animais nativos da região, bem como 
apresentação de exemplares do acervo científico do Museu 
de História Natural da UCPel, como o mão-pelada e o gato-
do-mato-grande (Leopardus geoffroyi). 
- entrega dos materiais educativos: o Jogo do Passa-Bicho e 
da história em quadrinhos “Mão pelada em: por um punhado 
de butiás”, elaborados pela Gestão Ambiental da BR-
116/392. 

Quadro 20: resumo das atividades relatadas de EA para alunos. 
Fonte: Relatórios Semestrais da STE (2011a, 2011b, 2012, 2013a). 
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O Apêndice B demonstra dados quantitativos acerca do alcance do PEA nas 

escolas referente à formação dos alunos. Pode-se depreender que a frequência e 

tempo de duração das atividades nas escolas obsta a efetiva formação de 

multiplicadores. Os alunos, em avaliações realizadas referentes às atividades do 2º 

semestre de 2012, acabaram por demandar maior tempo de atividades, o que 

segundo a STE (2013a, p.381) foi atendido posteriormente (não foi especificado 

como). Na formação dos docentes, também houve uma reduzida carga horária (4 

horas). 

Conclui-se pela análise realizada que os objetivos e temas abordados 

preponderantemente foram direcionados, conforme a própria previsão do PEA e do 

PAEA, para a “sensibilização e informação sobre a importância do empreendimento 

e do cuidado com o meio ambiente, com ênfase na biodiversidade local [...]” (STE, 

2011c, p. 17).  

Tendo sido os conteúdos previamente fixados e os materiais didáticos 

elaborados sem a efetiva participação dos sujeitos do processo educativo (para além 

dos educadores, os docentes e discentes da escola), não foi observada na sua 

totalidade as metodologias participativas superfluamente previstas no PEA e 

positivamente ressaltadas no Parecer Técnico do IBAMA 72/07. Pareceu-nos que 

esta atitude não está em consonância com os próprios princípios da 

Educomunicação Socioambiental. Isto tem potencial para efetivar processos de 

“transmissão” de conhecimentos, onde os alunos são “capacitados” a adotarem 

comportamentos adequados em relação ao meio ambiente. 

Ao buscar proporcionar “uma efetiva mudança cultural, com vistas à 

construção de uma relação sustentável entre a sociedade e o meio ambiente físico e 

biológico” (STE, 2011c, p. 17), o PEA dicotomiza “sociedade e natureza” e não é 

capaz de explicitar as contradições inerentes ao modelo hegemônico e naturalizado 

de produção e consumo, conferindo caráter biologizante (LAYRARGUES, 2000, 

p.02) às práticas em EA, acabando por servir como instrumento ideológico de 

reprodução das condições sociais desiguais (LAYRARGUES, 2006, p.76).  

Do conteúdo dos eixos temáticos pré-definidos e das atividades relatadas, 

denota-se que os conflitos mantiveram-se ocultados na execução do PEA tendendo 

ao desenvolvimento de uma EA Conservadora, apesar de ter sido afirmado em um 

dos relatórios, já sob a vigência do IN IBAMA 02/12, que “o foco das ações 

desenvolvidas é sempre o empreendimento e os sentidos de sua implementação na 
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realidade dos grupos sociais trabalhados” (STE, 2013a, p.380). Esta abordagem 

pareceu tender para os sentidos da obra no tocante aos impactos positivos para a 

homogeneizada comunidade em geral, e negativos aos meios físico e biótico, 

entretanto com a efetiva mitigação dos danos pelo licenciado, através da 

implementação exitosa de programas do PBA dirigidos a estes meios, significando, 

mais do que uma obrigação legal, um cuidado do DNIT para com a natureza. 

A escolha da escola como lócus para a implantação sistemática do PEA de 

forma alguma garante que os grupos sociais mais afetados estejam contemplados. E 

mesmo que os multiplicadores pudessem reverberar para este público 

conhecimentos produzidos nas atividades e com potencial para o enfrentamento da 

injustiça ambiental, não foram garantidos espaços para a explicitação destes, nem 

aproveitados os que já existem (conselhos de meio ambiente). O canal direto 

disponibilizado foi a Ouvidoria, através de um contato telefônico. 

Portanto, não foi possível verificar que o PEA na escola objetivou explicitar 

conflitos e/ou mitigar os impactos negativos da obra aos grupos sociais afetados, 

com destaque para os mais vulneráveis, mas, sim, implicado em práticas tendentes 

a EA Conservadora. Os conflitos ambientais gerados pela apropriação desigual da 

natureza não foram relatados como estando no centro da ação pedagógica 

(LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013). Tampouco isto foi o objetivo do PEA e de todo 

o processo de licenciamento, conforme conclusões já feitas. 

Do Quadro 12 apresentado como suporte analítico, podemos afirmar, 

mediante as incursões realizadas, que a EA produzida na escola realizada na fase 

do Pós-licença, pode ser classificada como tendente a sua especificidade 

Conservadora e: 

- enalteceu os benefícios da obra para todos, sem problematizar a 

apropriação desigual do bônus, assim como dos malefícios da mesma, que foram 

ocultados para o tecido social e dirigidos somente aos meios físico e biológico, 

conforme apontado pelo IBAMA já na fase de avaliação do EPIA/RIMA. Contudo, o 

licenciado constantemente afirmou através do PEA a ação efetivamente mitigadora 

dos programas previstos no PBA e executados por ele;  

- não focou a ação educativa nos grupos sociais mais impactados pela obra, 

até porque estes nunca foram bem identificados desde a fase do Pré-licença; 

- focou a ação educativa no indivíduo, geralmente crianças em idade escolar 

e no ambiente da escola, como se a transformação destas implicasse numa 
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sociedade futura transformada, depositando forte crença na capacidade 

“multiplicadora” dos mesmos. Mais uma vez este desafio foi colocado à escola;  

- produziu conhecimentos desconectados da realidade social, prevalecendo o 

saber perito, biologizado, sobre os saberes dos grupos sociais impactados; 

- confundiu o PEA com ações de responsabilidade social do licenciado e com 

o Programa de Comunicação Social, no sentido que se utilizou incisivamente da EA 

na gestão ambiental pública como espaço informativo dos programas do PBA e do 

cuidado do DNIT com o meio ambiente. Aliás, o próprio Parecer Técnico do IBAMA 

72/07 parece ter corroborado esta miscelânea, justificada no PAEA através da 

Educomunicação Socioambiental. 

Não queremos aqui dizer que a escola não tenha que estar envolvida com os 

PEA, mas estas não devem ser o lócus para a implementação sistemática das 

ações. A escola tem a obrigação legal de abordar a EA em seus currículos de forma 

transversal e, em tese, deveria estar problematizando com seus alunos os sentidos 

do empreendimento. Portanto, tal escolha pode denotar em uma sobreposição de 

políticas públicas ou em uma substituição da obrigação do Estado para com a EA no 

ensino formal. Pensamos que a escola tem que ser parceira institucional dos PEA a 

fim de potencializar a sua abrangência e garantir a continuidade, e não público-alvo 

da sua realização. 

Para além da comunidade escolar, o PEA previu “atividades de caráter 

educativo e informativo que contemple toda a comunidade envolvida diretamente 

com o empreendimento, envolvendo todos os seguimentos constituintes da mesma” 

(STE, 2011c, p. 23) e em parceria com o Programa de Comunicação Social. O 

documento afirma que tal parceria ”é fundamental para a qualificação das 

intervenções informativas e pedagógicas desenvolvidas pela Gestão Ambiental da 

rodovia”.  

As atividades se caracterizaram em reuniões, palestras e “campanhas de 

sensibilização e informação sobre questões relativas ao processo da obra e também 

com os cuidados com o meio ambiente com distribuição de materiais” (STE, 2011c, 

p. 23). Os recursos didáticos incluíram folders, boletins informativos, entre outros. 

Pretendeu-se realizar as atividades em salões paroquiais, escolas, associações 

comunitárias. 

No quadro a seguir, estão condensadas as atividades descritas nos relatórios 

analisados do PEA envolvendo a “comunidade em geral”.  
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PEA NA COMUNIDADE EM GERAL 

ATIVIDADE OBJETIVOS DESCRIÇÃO 

Envolvimento 
do PEA com 
outros 
programas 
do PBA  

Elaborar conjuntamente 
materiais, como cartilha 
para os trabalhadores da 
obra, para os agricultores 
próximos a área de 
duplicação, usuários da 
rodovia, comunidade escolar 
e comunidade em geral; 
colher subsídios para a 
realização das atividades de 
EA; promover a articulação 
entre os programas 
ambientais do PBA. 
 

1) Programa de Prevenção de Queimadas, em 
parceria com a EMATER/RG: atividade com 
bovinocultores e produtores de leite da Vila da Quinta 
com o tema “queimadas”. 
2) Programa de Gestão Ambiental, em parceria com a 
Secretaria de Meio Ambiente/RG: apresentação à 
PRF, Corpo de Bombeiros de Rio Grande, Forças 
Armadas e Defesa Civil, de projeto visando à 
realização de um curso de prevenção contra incêndios 
em áreas naturais e formação de uma brigada 
combate. 
3) Programas de Prevenção de Queimadas, de 
Monitoramento da Fauna e de Supervisão Ambiental 
de Campo. Participação na reunião com agricultores 
de RG, promovida pela EMATER, na Vila da Quinta. 
Palestra sobre as consequências para o meio 
ambiente do uso do fogo na agricultura. Participação 
no Dia de Campo da EMATER na Ilha dos 
Marinheiros, através da palestra sobre as 
consequências para o meio ambiente do uso do fogo 
na agricultura. 
4) Campanhas de monitoramento de atropelamento de 
fauna; de bioindicadores e dos programas de 
vegetação do PBA: participação do PEA nestas 
atividades. 

Palestras e  
Plantio  

Comemoração ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente 
no Centro de Apoio Integral 
à Criança e ao Adolescente, 
escola vinculada à FURG. 

Palestras com as turmas da escola sobre os cuidados 
ambientais na duplicação da BR-116/392; doação de 
um butiazeiro retirado da área da duplicação, a ser 
transplantado para o pátio da escola.  

Semana de 
Meio 
Ambiente de 
Rio Grande 

Participar da Semana de 
Meio Ambiente de Rio 
Grande de 2012 

Participação da equipe na mateada de abertura e de 
encerramento; estande da Gestão Ambiental da BR-
116/392 para distribuição de materiais educativos; 
atividades educativas paralelas em 2 escolas do 
município de RG; plantio de uma muda de árvore 
nativa no pátio de uma das escolas para sensibilizar a 
comunidade escolar para necessidade de preservação 
da flora nativa.  

11º 
aniversário 
do DNIT  

Comemorar o 11º 
aniversário do DNIT em 
Brasília e interagir com os 
PEA da Gestão Ambiental 
Desenvolvida pelo DNIT no 
país 

Organização de estande para apresentação de 
materiais informativos e educativos; apresentação da 
gestão ambiental da obra; atividades de educação 
ambiental com filhos de funcionários do DNIT e com 
estudantes de uma escola de Brasília. 

Junho 
Ambiental  

Participar do Junho 
Ambiental promovido pela 
Secretaria de Qualidade 
Ambiental de Pelotas 

Na programação do Junho Ambiental a equipe 
realizou palestra de apresentação da Gestão 
Ambiental da rodovia para moradores do balneário 
Barro Duro, em Pelotas. 

Atividade 
alusiva ao 
Dia da 
Árvore 

Comemoração do Dia da 
Árvore  
 

Palestra para a comunidade da Vila da Quinta visando 
à apresentação da Gestão Ambiental da BR-116/392. 

Quadro 21: resumo das atividades relatadas de EA para alunos. 
Fonte: Relatórios Semestrais da STE (2011a, 2011b, 2012, 2013a). 
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Observa-se a partir deste último quadro que permaneceu a intenção de tornar 

o PEA um veículo de informação acerca das atividades desenvolvidas pelo 

licenciado, o que deve ser um de seus objetivos no sentido de difundir a informação, 

mas não o mais recorrente. Para, além disso, mais uma vez não restou claro que 

foram dirigidas aos grupos sociais afetados pela obra.  

Cabe destacar que o público-alvo abrangido foi na maioria os 

agricultores/produtores rurais, com enfoque nos efeitos negativos que as queimadas 

como forma de manejo na agricultura produzem nos ecossistemas, ou seja, os 

agricultores na qualidade de potenciais degradadores. Evidente que as atividades 

foram realizadas no âmbito do Programa de Prevenção de Queimadas do PBA e que 

tais manejos são de fato prejudiciais aos ecossistemas, assim como à 

trafegabilidade da rodovia. Compreendemos que um PEA tendente a EA 

Transformadora deveria prioritariamente abordar este público em atividades que 

tivessem como centro os sentidos e impactos da obra para os grupos sociais 

atingidos e ecossistemas, como, por exemplo, proporcionar a circulação das 

commodities que acabam por solapar a atividade agrícola em pequena escala e a 

agricultura familiar. Não ficou claro que isto tenha sido executado, e nem nos 

pareceu objetivo do PEA. 

Outras atividades descritas nos relatórios foram condensadas no Apêndice C, 

donde se pode notar significativa participação do PEA em atividades e eventos 

acadêmicos, com objetivo de divulgar a gestão ambiental da rodovia em tela.  

Importante denotar que esta pesquisa centrou-se especificamente nos lotes 

02 e 03, com dois anos de atividades em EA. As atividades do PEA permanecem, 

notadamente com as obras no lote 01 e contemplarão o lote 04. Portanto, para que 

se tenha uma conclusão sobre a totalidade PEA salutar seria a continuidade dos 

estudos. 

A fim de consolidar estas conclusões sobre a especificidade do PEA tendente 

à EA Conservadora, analisou-se 16 BI realizados pelo DNIT e produzidos pela STE. 

Foram compiladas as notícias que explicitamente relacionaram seu conteúdo com o 

PEA, sendo frequente a aparição das atividades presentes nos relatórios citados. Os 

resultados de tal compilação estão dispostos no Apêndice D. Não foi possível 

localizar nos BI nº 05, 06, 07 e 14 matérias expressas sobre EA. Nota-se que os três 

primeiros números correspondem ao período de férias escolares. 
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Oportuno manifestar a qualidade do material produzido em seu aspecto 

visual, contendo uma série de imagens sobre a duplicação e programas do PBA.  

A associação do PEA com atividades de informação sobre a obra, 

especialmente acerca dos programas do PBA mitigadores dos impactos à fauna e 

flora da região, são destaques das matérias, além de uma reiterada propaganda 

aberta sobre os benefícios da duplicação.  

Da análise dos BI ficou bastante evidente o uso deste veículo de 

comunicação realizado no âmbito do PBA, para divulgar as ações do licenciado com 

um viés pouco problematizador dos impactos e conflitos ambientais decorrentes da 

duplicação e seus sentidos, e bastante favorecedor de uma atitude cuidadosa do 

DNIT para com o meio ambiente, notadamente com elementos da fauna e flora. Isto 

acaba por favorecer uma associação das ações à responsabilidade social deste, do 

que o cumprimento de uma obrigação legal decorrente dos impactos da duplicação. 

No Apêndice E apresentamos notícias publicadas nos BI, que falam sobre a 

inexorabilidade da duplicação e sobre seus benefícios para todos, indistintamente.  

Entretanto, no espírito de explicitarem-se aqui os conflitos, informa-se que no 

decorrer da obra despontaram críticas aos impactos negativos que foram 

“aparecendo” sobre as comunidades do entorno, notadamente no que concerne a 

alteração no cotidiano da vida das áreas urbanas adjacentes, em especial das 

comunidades que foram “cortadas” e “separadas” pela referida BR e, dessa forma, 

segregadas, no caso a Vila da Quinta e o Povo Novo. E no que tange aos impactos 

ao ambiente, decaíram sobre os banhados e dunas, sobre a fauna habitante do 

local, notadamente em virtude dos atropelamentos, e na supressão da cobertura 

vegetal, dentre outros. 

 

7.4 A duplicação da BR-116/392 na mídia: conflitos explicitados e/ou benefícios 

para todos? 

 

Uma obra de engenharia com o porte da duplicação da rodovia BR-116/392, 

somado o fato de atravessar áreas naturais frágeis do Pampa, como são as zonas 

úmidas e ainda com considerável adensamento populacional, por certo gera 

impactos negativos que devem ser considerados por todos envolvidos diretamente 

no processo de licenciamento, o licenciado e o órgão licenciador, bem como os 

beneficiados e prejudicados pela obra. 
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 Cabe ao processo de EA na gestão ambiental pública, decorrente da 

obrigação legal do licenciado, reverberar e debater tais questões a fim de mediá-las 

para neutralização (EA Conservadora) ou superação/enfrentamento (EA 

Transformadora).  

Apesar da explicitação de conflitos ambientais não ter sido a linha do PEA e 

do processo de licenciamento ambiental, em decorrência da referida duplicação 

emergiram diversos conflitos em graus variados inerentes à obra, os quais, por força 

do marco legal brasileiro, devem ser objeto dos componentes dos PEA atinentes ao 

licenciamento ambiental. No Apêndice F, podemos verificar os principais conflitos 

ambientais compilados através da análise da versão digital de certos periódicos124, 

que tiveram como tema prioritário atropelamentos de moradores lindeiros à rodovia, 

devido ao aumento do fluxo e velocidade dos veículos com a duplicação, somado ao 

fato das passarelas previstas não terem sido concretizadas até o momento, o que 

poderia diminuir tais ocorrências. 

Nesta linha, destaca-se o protesto “contra a insegurança em trechos da 

rodovia federal e em favor da vida” que reuniu aproximadamente 200 pessoas, cuja 

motivação decorreu do aumento de atropelamento e mortes, em especial de uma 

pessoa religiosa, conforme noticiou o Jornal Agora de 26 de abril de 2013. 

Os impactos ambientais e sociais negativos advindos da implantação e 

operação da obra não são desprezíveis. Na seara ambiental natural como já 

mencionado, foram suprimidos ambientes de banhados e, com eles, 172 exemplares 

de corticeiras, espécie nativa expressamente protegida por lei. 

Tais impactos são difíceis de esconder daqueles iniciados no campo 

ambiental. Para os demais, a EA pode e deve fazer esse papel aclarador. 

 

                                                 
124

 Em especial versões digitais do Jornal Agora (Rio Grande), o Jornal Diário Popular (Pelotas e 
região) e Zero Hora (circulação estadual). 



206 

 

 

Ilustração 10: Duplicação da BR-116/392 no trecho do Banhado do 25. 
Fonte: SOLER, Antonio C. P. 2009. 

 

Já no meio antrópico, a grande preocupação que apareceu em destaque na 

imprensa adveio de transtornos e privações no funcionamento normal da Escola 

Estadual de Ensino Médio Alfredo Rodrigues, localizada no Povo Novo, no município 

de Rio Grande (onde se deram os maiores impactos negativos125).  

 

A direção da Escola Estadual de Ensino Médio Alfredo Ferreira Rodrigues, 
localizada no Povo Novo, está mobilizada para evitar que a situação do 
estabelecimento de ensino "se torne mais precária do que já está". Em 
decorrência da duplicação da BR-392, no trecho entre Rio Grande e 
Pelotas, parte do prédio antigo da escola tem que ser desapropriada. A 
partir de ação na Justiça, o Departamento de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) já indenizou o Estado, pagando em torno de R$ 360 mil no final de 
2010. O Governo do Estado tinha prazo até 30 de junho para construir 
outras instalações para o colégio, visando à liberação do trecho necessário 
às obras de duplicação, mas não o fez. E agora o Dnit pensa em demolir 
apenas a parte de que necessita, o que corresponde a duas salas de aula. 
A direção e professores não aceitam essa medida. (JORNAL AGORA, 
18.07.11) 

 

A escola teve parte do prédio desapropriada em função da duplicação 

levando a comunidade escolar a mobilizar-se juntamente com diversos agentes 

púbicos, para intercederem na justa e adequada compensação para a mesma. Até 

hoje não foi construído novo prédio para readequação da infraestrutura da escola, 

reduzida pela desapropriação. 

                                                 
125

 Nota-se que o segundo BI publicado foi uma edição especial somente para esta localidade. 
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Significativos são igualmente os impactos noticiados em razão da alteração 

compulsória da mobilidade dos moradores da AID126, com uma série de 

consequências negativas, como, por exemplo, trajeto aumentado para fazer o 

descolamento tradicional em razão dos retornos mais distantes, diminuição da 

atividade de comércio a beira da rodovia, tendo em vista as barreiras para o 

deslocamento e o que é bem mais grave, os já citados atropelamentos e mortes. De 

2011 a 2013 foram registrados pela imprensa, pelo menos, 11 atropelamentos fatais. 

 

Com 837 acidentes e 44 mortes desde o início das obras em outubro de 
2009, o aumento da segurança não foi um dos tantos benefícios trazidos 
pela duplicação dos 60 quilômetros da BR-392 entre Pelotas e Rio Grande. 
Para a surpresa dos envolvidos no projeto, o número de ocorrências 
continua muito acima dos objetivos traçados pela Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit). (DIÁRIO POPULAR, 04.04.14.) 

 

Na ilustração abaixo, extraída do periódico Diário Popular, é possível observar 

que o número de acidentes não diminuiu com a duplicação, assim como o 

expressivo número de mortes, que inclusive aumentaram a partir das obras de 

duplicação. 

 

 

 

Ilustração 11: Acidentes e mortes na BR-392/RS. 
Fonte: Jornal Diário Popular, 04.04.14. 

 

Mais que compreensível que moradores das localidades atingidas 

realizassem mobilizações e protestos, inclusive com interrupção da rodovia, 

reivindicando desde retornos mais próximos até medidas para evitar mais mortes, 

                                                 
126

 Os moradores da AII, geralmente só se valem da estrada para se deslocarem entre Rio Grande e 
Pelotas e, nesse aspecto, o impacto lhes foi favorável. 
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como a construção de passarelas, previstas como condicionantes da LP citada, as 

quais, até o momento de finalização dessa pesquisa, ainda sem início de sua 

construção. 

 

Ilustração 12: Imagem do protesto “marcha pela vida” em 2013. 
Fonte: Diário Popular, 26.04.13. 

 

 Outros aspectos negativos advindos da duplicação da rodovia foram 

compilados a partir dos periódicos analisados, mas que não necessariamente 

denotaram em conflitos ambientais. Este resumo poderá ser verificado no Apêndice 

G. 

Contudo, a análise dos periódicos apurados confirma a posição 

incondicionalmente favorável à duplicação da BR-116/392. A imprensa assumiu a 

construção de tal obra como fundamental para o desenvolvimento. Esta ideia-força 

que, como já dito, toma conta do senso comum e é reproduzida pelos mais variados 

segmentos econômicos e forças políticas, no campo na direita e no campo da 

esquerda sem um componente crítico.  

Mesmo quando a imprensa identifica algum impacto negativo, procura 

minimizá-los em importância, quando comparados aos “benefícios” advindos da 

conclusão da obra. A título de ilustração: 

 

Considerada estratégica para o desenvolvimento da Metade Sul do Estado 
e à consolidação do Polo Naval, a duplicação da BR-392 transformou os 
cerca de 60 quilômetros que separam Pelotas de Rio Grande em um 
gigantesco canteiro de obras. 
[...]  
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Este talvez seja o momento mais crítico para os moradores que vivem nas 
margens, os motoristas que precisam seguir o caminho e os funcionários 
das empreiteiras. Todos devem ter de paciência e redobrar a atenção até o 
momento em que o trânsito fluir separadamente. A duplicação é urgente, 
demorou demais para começar, mas está a pleno. As primeiras máquinas 
chegaram em 25 de setembro de 2009 e ainda existem pontes, viadutos e 
elevatórias para serem feitos. (JORNAL DIÁRIO POPULAR, REDAÇÃO, 
12.05.11) 

 

Outrossim, os valores aplicados na construção da obra são destacados como 

algo positivo. 

 

A injeção federal de R$ 300 milhões, para os lotes 2 e 3, é um investimento 
em infraestrutura ao futuro. (JORNAL DIÁRIO POPULAR, 10.11.10) 
 
Segundo o ministro [dos Transportes, Paulo Sérgio Passos], não há nenhum 
tipo de restrição orçamentária ou financeira para essa obra, que terá um 
custo total de R$ 1,6 bilhão, incluindo a recuperação da ponte antiga sobre 
o Canal São Gonçalo. (JORNAL AGORA, 16.12.10) 

 

Além de a imprensa passar uma imagem benéfica de grandes valores 

investidos na estrutura necessária do desenvolvimento para todos, como 

consequência inevitável da duplicação da rodovia, também procura demonstrar um 

cuidado com interesses coletivos como o patrimônio histórico e meio ambiente, por 

exemplo. 

No Apêndice H, compilamos notícias que enaltecem os aspectos positivos da 

obra e detrimento de seus impactos negativos de diversas ordens. 

Diante desta larga análise documental, passaremos agora às sintetizações 

necessárias que, conforme já abordado, são conclusões provisórias e abertas a 

refutação para a construção de novas sínteses.  
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CONCLUSÃO 
 

Neste momento de encerramento (consciente da provisoriedade que lhe é 

própria), que se dá através do acúmulo possibilitado pelo exercício dialético das/nas 

incursões realizadas e que são imbricadas pela práxis no campo ambiental, pode-se 

realizar algumas sínteses, a partir do conceito de totalidade, apresentado como a 

negação da fragmentação. 

Compreendemos que o conflito é inerente à sociedade capitalista e 

decorrente de apropriações distintas e iníquas protagonizadas pelas relações entre 

os contrários “opressores” e “oprimidos”, os quais formam o par dialético necessário 

à produção e acumulação da riqueza pelas elites capitalistas opressoras. No polo 

“oprimido”, além da classe trabalhadora e expropriada dos bens de produção e 

consumo, está a natureza, em sua manifestação físico-químico-biológica, a qual 

adquire sentido aos homens e mulheres a partir da categoria do trabalho, pois para a 

dialética marxista é através deste que o homem transforma a natureza e nesse 

movimento se transforma. 

Para garantir que as elites capitalistas se perpetuem o Estado Neoliberal, em 

sua perspectiva desenvolvimentista, tem papel primordial. Ele deve garantir a 

estabilidade desta relação desigual, valendo-se de suas instituições 

permeadas/embebidas pelos conceitos liberais, as quais favorecem fortes direitos 

individuais à propriedade, o livre comércio e o funcionamento das instituições de 

mercado, mediante obrigações contratuais estáveis, valendo-se para isso do 

monopólio da violência, do regime jurídico e da gestão ambiental, por exemplo. 

Porém, indo de encontro aos seus próprios preceitos, este mesmo Estado 

Neoliberal, com suas regras pré-definidas, compelido pelas elites dominantes, a fim 

de manter e/ou restaurar o poder “retro alimentante” de ambos, se afasta da teoria 

neoliberal pura e possibilita a perpetuação do capital mediante: (1) forte atuação 

estatal na eliminação de entraves burocráticos, (2) a criação de mercados 

(Economia Verde) para melhorar a competição, (3) a repressão do dissenso em 

contradição com a propalada e fictícia liberdade de expressão e manifestação, (4) a 

ocultação ou amortecimento dos conflitos, dentre outras estratégias, agindo 

historicamente em detrimento das classes trabalhadoras e da proteção da natureza, 

para garantir a estabilidade dos mercados. 
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É neste cenário que este mesmo Estado, como guardião e gestor da 

natureza, atua no licenciamento ambiental, no intuito de “compatibilizar os 

incompatíveis” crescimento econômico com justiça ambiental e proteção da 

natureza, outra contradição intrínseca ao modelo capitalista. 

Diante disso, neutralizando e/ou cooptando forças de resistência, 

notadamente protagonizadas a partir da década de 1960 pelos movimentos sociais 

atuantes na questão social e ambiental, o capital ressignificou a contradição inerente 

entre a expansão da riqueza e a proteção do trabalhador e da natureza, através do 

mito do Desenvolvimento Sustentável (DS), que permeia a Educação e o Direito 

Ambiental brasileiros, reificado dia-a-dia e agregado a discursos distintos no campo 

político.  

O DS exerce, no mínimo, a função de dominação simbólica, neutralizando 

grande parte das resistências a partir, por exemplo, (1) da consideração 

constitucional do meio ambiente como bem comum de uso do povo, (2) assegurando 

os direitos das gerações futuras, sem que as presentes tenham os seus atendidos, 

para além da atual geração burguesa, (3) negando o conflito de classe subsumido 

nos conceitos de direitos humanos (como o direito ao meio ambiente equilibrado) e 

responsabilidade de todos na proteção da natureza (como se as condições fossem 

iguais), (4) dos mecanismos de controle e participação na gestão ambiental estatal, 

a qual contem em si os próprios limites impostos pelo capital, a fim de não abalar a 

sua conservação como modelo econômico e padrão civilizatório hegemônico.  

Na atualidade, pode-se aventar que nem seja mais sob o manto do DS que a 

gestão estatal esteja atuando, mas, sim, compulsoriamente, por um referencial 

internacional desenvolvimentista e neodesenvolvimentista, com forte cunho 

conservador. Disso decorrem os constantes retrocessos potenciais e reais no DA 

verificados neste estudo, pois se este licenciamento não serve às lutas populares de 

resistência, também não tem servido ao capital no tempo e forma que necessita para 

a sua circulação e acumulação. O cenário futuro aponta para extirpação destes 

ínfimos e precários momentos de participação social para o controle do Estado na 

apropriação privada da natureza, compelindo a luta de resistência e pela superação.  

Contudo, com este mesmo arcabouço político-normativo e neste mesmo 

cenário, a EA na gestão ambiental pública, nos moldes preconizados pela extinta 

CGEAM/IBAMA, aposta que através da concretização do Estado Relacional, que 

confere ao mesmo um caráter contraditório, certos agentes atuando na gestão 
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estatal e identificados com as classes oprimidas, possam protagonizar a luta destas 

e com estas na resistência ao modelo capitalista, mesmo reconhecendo o espaço 

limitado da participação social popular no licenciamento ambiental.  

Por certo, o acúmulo das reflexões críticas trazidas nesta tese conclui que ao 

fim e ao cabo, em que pese todos os mecanismos e movimentos de resistência à 

hegemonia do capital, dentro ou fora do Estado, o que se tem efetivado é o 

neodesenvolvimentismo de forma avassaladora, aprofundando a crise ecológica. O 

Estado tende ao capital e às elites dominantes, e a dinâmica da sua conformação 

opera numa lógica que acaba estruturando, de forma consciente ou não, a ação dos 

indivíduos em seu interior, conferindo certa regularidade nas decisões com cunho 

pró-economia, fato observado nos Pareces Técnicos do IBAMA, que mesmo 

reconhecendo falhas no processo, notadamente quanto aos diagnósticos dos meios 

físico, biológico e socioeconômico, manifestaram-se pela viabilidade da obra. 

Em contraponto a regularidade das manifestações com conclusões pró 

expedição da LP, não há está mesma regularidade quando o órgão licenciador atua 

especificamente na EA. Foi possível notar na análise empírica realizada que a EA 

promovida pelo PEA, caracterizada por esta pesquisa como Conservadora, não 

ocupou lugar central nas falhas apontadas pelo IBAMA ao longo do processo de 

licenciamento, o que pode suscitar conclusões no sentido de que há várias 

compreensões/especificidades de EA no interior do órgão ambiental. Se a partir da 

análise das dissertações e teses realizada no Capítulo 5 pinçamos como fragilidade 

da EA no licenciamento a impossibilidade de garantir que a mesma seja 

implementada conforme a orientação do IBAMA, também se deve considerar, a 

partir desta pesquisa, que há diversas e opostas orientações operando no interior do 

órgão ambiental. Com diversidade de orientações e com uma lógica dominante, a 

EA Transformadora no licenciamento mostra-se frágil frente aos interesses do 

capital. Sem falar na precariedade do órgão ambiental em termos de estrutura e 

orçamento, indispensáveis para que haja um profícuo monitoramento das atividades 

realizadas. 

Ademais, coube demonstrado que a racionalidade nos discursos dominadores 

majoritários no campo ambiental, permeado pelos campos político e econômico, e 

com reflexos nas especificidades da EA, acaba por dificultar, se não impedir, a 

escassa possibilidade de participação social nos procedimentos de licenciamento, 

pois quando se fala numa racionalidade econômica, respaldada em um 
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correspondente cientificismo instrumental, não há como considerar outros saberes 

constituídos por outros movimentos e vencidos na disputa pela retórica oficial do 

campo.  

Também é que se verificou que a participação das populações imediatamente 

atingidas esteja tão reduzida, pois a racionalidade privilegiada é aquela majoritária 

na academia, nas consultorias ambientais e nos órgãos governamentais, moldada 

majoritariamente pelos auspícios neoliberais. A participação social efetiva acaba 

desqualificada e preterida na maioria das vezes, pois terá nesta lógica capitalista “os 

limites que a classe hegemônica lhe fixa” (UEMA, 2009).  

Por isso é que o próprio rito do licenciamento ambiental obstaculiza a 

superação de seus limites, sobressaindo um processo insípido e insuficiente aos 

anseios dos movimentos de resistência ao capitalismo, posto que privilegia o mero 

atendimento de obrigações e condicionantes legais em seu aspecto formal (quando 

muito!), e o saber perito, ritualizado e controlado através de etapas 

compartimentalizadas, onde um único momento é previsto para que o “escrutínio 

social” possa se dar, qual seja, a Audiências Públicas. Este é, pois um dos maiores 

limitadores para uma EA na gestão ambiental pública que se mostre efetiva contra a 

hegemonia do capital. Ainda, são inúmeras as estratégias utilizadas pelo Estado e 

pelo capital para esconder a existência de um processo de licenciamento em curso. 

Somado ao exposto, “sujeitar-se” ao licenciamento tem conferido ao 

“empreendedor” um status de heroico cumpridor da lei. Quando não permite que 

este apresente tal obrigação legal, derivada de sua atuação privada, poluidora do 

ambiente e impactante às comunidades mais vulneráveis, como marketing 

associado ao campo da responsabilidade social, cara ao Neoliberalismo como forma 

de anuviar a degradação e injustiça ambiental que impinge aos oprimidos. E isto 

evidentemente se dá com lucratividade associada, seja pela adesão da população 

ludibriada aos seus produtos e marcas, seja pela efetiva redução da carga tributária 

do licenciado.  

No caso estudado além do Governo Federal, através do DNIT, promover uma 

obra com “amplificados ganhos para todos", indistintamente, mas com algum 

impacto negativo notadamente nos meios físico e biótico, propagandeia de várias 

formas que adota uma postura responsável e cuidadosa neste processo de 

apropriação privada da natureza, através de seus programas de mitigação e/ou 

compensação. Sim, podemos afirmar que embora seja uma obra pública, sua 
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necessidade emerge das exigências particularistas da circulação do capital. Seus 

benefícios “públicos” são secundários e nem tão claros assim, pois conforme 

ressaltado, a segurança viária não se concretizou. 

Diante disso, como potência e contraditoriamente como fator limitante, é 

possível, no circunscrito espaço da EA no licenciamento, desenvolver 

especificidades suas com vieses completamente antagônicos. Entretanto, não 

parece viável que o Estado e suas forças produtivas possibilitem o exercício de uma 

EA que vá de encontro aos seus ideais. Consequentemente, mesmo quando aceita 

a existência intrínseca de conflitos ambientais no licenciamento, o Estado Neoliberal 

elabora estratégias de neutralização do mesmo, quando muito com pequenas 

absorções de demandas dos grupos sociais vulneráveis, que não abalam a estrutura 

estruturante do modelo e que já foram computadas no custo da obra e/ou atividade 

(o risco do negócio!). 

Nesse sentido e neste contexto, a EA tem colaborado para a manutenção do 

status quo de opressão, seja desviando o foco dos impactos da obra, seja 

neutralizando os conflitos por mediações que não alteram a correlação de forças, 

muitas vezes antecipando a ação, estatal ou não, para a sua dissipação. No caso 

empírico, o PEA, derivado de uma AIA que não identificou as populações 

imediatamente afetadas, atuou preponderantemente no ambiente escolar com temas 

pré-fixados que não potencializam questionar os sentidos da obra. Aliás, a sua 

materialização sempre foi inexorável e tida como desejável por todos nos diversos 

documentos referentes ao caso. 

E, diferentemente de tudo apresentado até então, se por acaso o Estado agir 

a favor do seu papel de guardião constitucional do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, mas contra o Estado “empresário”, por sua vez o Estado julgador, via de 

regra, acaba por garantir, muitas vezes em contrariedade à lei, a continuidade do 

negócio e o fortalecimento da aliança com o capital. Este foi o caso das falhas do 

EPIA/RIMA da duplicação da BR-116/392, apontadas pelo MPF e “sanadas” por 

mais de uma vez pelo Poder Judiciário. 

Cabe ressaltar novamente que não queremos aqui despotencializar o debate 

e a luta pela garantia de espaços como o da EA na gestão ambiental pública com 

intencionalidade Transformadora. Entretanto, queremos dizer que neste espaço ela 

não tem a potência necessária para dar visibilidade às lutas subalternas forçando os 

limites. Queremos que ela extrapole o campo das mitigações/compensações, que 
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não alteram e não são tendentes a alterar o status quo de dominação, apenas 

transparecendo recepcionar na dimensão econômica à dimensão social ou 

ambiental.  

Desde dentro do Estado, o Componente Zero poderia ser um espaço de 

possibilidades no alargamento dos limites legais e políticos próprios do 

licenciamento, na produção de uma EA Transformadora junto aos grupos 

vulneráveis que sofrerão os impactos de obras e/ou atividades. Neste caso, diríamos 

ainda que, o Estado ou a gestão estatal estaria agindo de forma explícita no sentido 

de contribuir para amenizar as assimetrias e se colocando ao lado ou desde o ponto 

de vista dos impactados ou injustiçados futuros. Inclusive teriam mais informações 

para instrumentalizar esta luta e a superação do conflito.  

Todavia, para, além disso, e no sentido de contribuir para a efetividade das 

práxis em EA Transformadora, esta deve atuar em conexão com espaços 

permanentes de luta, para de fato se antecipar à dita “inexorabilidade da obra”. 

Bebendo das lutas em processos anteriores e para além do marco da gestão 

ambiental pública, e exógenos ao Estado, que pode emergir a utopia da sua 

potencialidade em constituir força e organização aos grupos impactados e seus 

aliados (como o movimento ambiental/ecológico e por justiça ambiental), podendo de 

fato pesar na decisão do órgão ambiental.  

Para finalizar e na/para a utopia da EA Transformadora no licenciamento 

vingar, através de ações por dentro ou fora do Estado, é preciso lutar para garantir 

as regras que temos, e forçar alterações/aperfeiçoamentos, como os propostos a 

seguir: 

- o momento de participação social deve ser anterior à elaboração do Termo 

de Referência, junto com o licenciando e o órgão licenciador, através, por exemplo, 

de Audiências Públicas para construí-lo e não somente para receber informações 

sobre o decorrente EPIA/RIMA. 

- alterar o caráter consultivo das Audiências Públicas para deliberativo; 

- o SISNAMA deve ser envolvido no processo de licenciamento, compelindo 

os Colegiados Ambientais estaduais e municipais a se envolverem com as 

notificações da obra e/ou atividade desde o momento do protocolo inicial, 

participando da preparação e organização do Termo de Referência e das Audiências 

Públicas; recebendo cópia do EPIA/RIMA; acompanhando a elaboração e execução 

dos PEAS; 
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- construir estratégias de aproximações entre as populações impactadas, 

movimentos solidários com as mesmas e o SISNAMA; 

- agir no sentido de que a EA Transformadora seja cada vez menos discursiva 

e que demonstre a materialidade de suas ações na superação do sistema capitalista 

lá na sua raiz econômica e social (desenvolvimentista e antropocêntrica), para além 

dos efeitos mitigatórios/compensatórios que promove;  

- o objeto dos debates deve ser a totalidade que envolve a questão: natureza 

(proteção ambiental) e sociedade (justiça ambiental) e suas relações. 
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APÊNDICE A – HISTÓRICO OBTIDO DA ANÁLISE DO PROCESSO DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL REFERENTE À REALIZAÇÃO DAS APS 
 

 Ofício IBAMA 030 de 13/01/05: solicita ao DNIT providências para a 

realização de duas APs, uma em Pelotas e outra em Rio Grande, bem como 

informa a realização da primeira vistoria técnica. 

 Ofício IBAMA 094 de 19/01/05: reitera ao DNIT o teor do Ofício IBAMA 030 de 

13/01/05. 

 Ofício DNIT 093 de 09/03/05: propõe ao IBAMA a realização da AP em Rio 

Grande no dia 06/04/05 (na Associação Comercial de Rio Grande) e em 

Pelotas no dia 07/04/05 (no IF-RS), ambas às 17:00h. Agenda vistoria técnica 

para o dia 04 e 05 de abril de 2005. 

 Ofício DNIT 096 – 10/03/05: confirma ao IBAMA as datas das APs em Rio 

Grande dia 06/04/05 e em Pelotas dia 07/04/05, e altera o horário de ambas 

para às 14:30. 

 Publicação do Edital para APs no Diário Oficial da União (DOU), Edição nº 49 

de 14/03/05: torna pública a realização das APs em Rio Grande (Associação 

Comercial de Rio Grande) dia 06/04/05 e em Pelotas (IF-RS) dia 07/04/05, 

ambas às 14:30 e informa o local de depósito do EPIA/RIMA para consulta na 

sede do IBAMA em Brasília, na Gerência Regional do IBAMA em Porto 

Alegre, no Escritório Regional do IBAMA em Rio Grande, na FEPAM Porto 

Alegre, na Prefeitura Municipal de Rio Grande e de Pelotas. 

 Memorando Circular IBAMA 05 de 14/03/05: convida para as APs os 

seguintes órgãos públicos ambientais: Divisão de UCs de IBAMA; Gerência 

Executiva do IBAMA no RS; Escritório Regional do IBAMA em Rio Grande; 

Núcleo de Licenciamento Ambiental do IBAMA. 

 Ofício Circular IBAMA 05 de 14/03/05: convida para as APs os seguintes 

órgãos: MFP; FEPAM; Fundação Nacional do Índio (FUNAI), IPHAN, 

Presidente da AZONASUL; Prefeito de Pelotas; Prefeito de Rio Grande. 

 Ofício DNIT 138 de 28/03/05: informa ao IBAMA o cancelamento das APs por 

indisponibilidade de locais. 

 Ofício PRM (Procuradoria da República do Município de Rio Grande) 357 – 

28/03/05: solicita ao IBAMA a data e o jornal onde foram publicados os Editais 

das APs e onde está depositado o EPIA/RIMA. 
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 Ofício IBAMA 224 de 31/03/05: responde ao Of. PRM 357 informando o envio 

via fax, em 29/03/05 do Of. Circular IBAMA comunicando o cancelamento das 

APs. Envia em anexo a relação de locais onde está depositado o EPIA/RIMA. 

 Ofício DNIT 241 de 19/05/05: confirma ao IBAMA as novas datas das APs. 

Dia 15/05/05 em Rio Grande (no Teatro Municipal) e em Pelotas (no IF/RS) 

no dia 16/05/05, ambas às 14h00min. 

 Publicação no DOU, Edição nº 97 de 23/05/05: torna pública a realização das 

APs dia 15/05/05 em Rio Grande (Teatro Municipal) e em Pelotas (IF/RS) no 

dia 16/05/05, ambas às 14h00min e informa o local de depósito do 

EPIA/RIMA para consulta na sede do IBAMA em Brasília, na Gerência 

Regional do IBAMA em Porto Alegre, no Escritório Regional do IBAMA em Rio 

Grande, na FEPAM Porto Alegre, na Prefeitura Municipal de Rio Grande e de 

Pelotas. 

 Ofício PRM 621 de 25/05/05: solicita ao IBAMA a data e o jornal onde foram 

publicados os Editais das APs e onde está depositado o EPIA/RIMA. 

 Ofício IBAMA 286 de 06/06/05: em resposta ao Ofício PRM 621 de 25/05/05 

encaminha cópia do DOU onde foi publicado o EPIA/RIMA; informa 

publicação da AP no Jornal Zero Hora e no Diário da Manhã; informa que já 

havia indicado os locais de depósito do EPIA/RIMA; informa que houve 

alteração da data da AP e que foi enviado ofício à PRM informando o 

adiamento. 

 Ofício MPF 737 de 22/06/2005: solicita ao IBAMA que encaminhe a cópia das 

atas das APs realizadas. 
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APÊNDICE B – ALCANCE DO PEA NA ESCOLA – ATIVIDADES COM ALUNOS 
 

Atividades em 2011: 

 
 

Atividades em 2012/01: 

 
 

Atividades em 2012/02: 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora adaptado de STE (2011b; 2012; 2013a). 
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APÊNDICE C – OUTRAS ATIVIDADES DO PEA CONSTANTES DOS RELATÓRIOS DA STE AO IBAMA 
 

Atividade Objetivo Descrição 

Reuniões internas 
da equipe de EA da 
STE 

Elaboração do Planejamento Estratégico 
do Programa de Educação Ambiental e 
do Diagnóstico Sócio-Ambiental das 
comunidades diretamente atingidas da 
AID; Levantamento das escolas dos 
municípios de Pelotas e Rio Grande 
diretamente vinculadas às obras de 
duplicação da BR-116/392; Formação 
continuada da equipe visando qualificar 
as ações desenvolvidas e promover um 
espaço de avaliação e autocrítica. 

Estudo e discussão do PBA; formação e capacitação na área de EA;  apresentação e 
leitura de textos especializados (PNEA; ProNEA; Programa de Formação de Educadores 
Ambientais).  
Definição em quais escolas seria implantado o PEA de forma sistemática (15 em Pelotas 
e 15 em Rio Grande);  
Definição dos materiais educativos utilizados nas atividades com o público alvo do 
Programa; 
Elaboração de propostas de trabalho que estejam em consonância com as diretrizes 
gerais definidas pelo PBA, considerando os interesses, as expectativas e as prioridades 
das comunidades atingidas pelas obras de duplicação da BR-116/392, conforme. 
EPIA/RIMA  

Reuniões com 
instituições parceiras 

Estabelecer contato; realizar entrevistas 
semiestruturadas para a coleta de 
informações para aprofundamento do 
Diagnóstico Socioambiental das 
comunidades próximas a rodovia e para 
elaboração do PAEA; solicitar 
informações acerca das escolas públicas 
municipais e estaduais da região onde 
possam ser desenvolvidas atividades 
sistemáticas do PEA; apresentar o PEA. 

Reuniões com Secretários Municipais de Educação de Pelotas e Rio Grande. 
Reuniões com Coordenadores Regionais de Educação da Secretaria Estadual de 
Educação (5ª e 18ª CRE), de Pelotas e Rio Grande. 
Reuniões com Direções das escolas previamente selecionadas para participar do PEA 
no município de Rio Grande. 

Elaboração de 
material didático e 
peças publicitárias 

Produção de materiais educativos e 
informativos a serem utilizados pela 
equipe como ferramentas nas atividades 
pedagógica 

1) Reuniões com agência publicitária para elaboração de mapa temático ilustrando a 
duplicação da rodovia. 
2) Reuniões com a equipe de design, para produção do jogo educativo “Jogo do passa-
bicho”. 
 

Participação em 
atividades/ eventos 
acadêmicos 
 
 
 

Contribuir para a discussão no que se 
refere à Gestão Ambiental a partir da 
experiência desenvolvida no processo de 
licenciamento da BR-116/392 e também 
apresentar os procedimentos e os 
resultados da Gestão Ambiental do 
empreendimento, a equipe tem buscado 
uma inserção em eventos de caráter 
acadêmico e formativo. 

1) Palestra, juntamente com a Coordenadora Setorial da Gestão Ambiental da BR-
116/392, no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), para apresentar a Gestão Ambiental da BR-
116/392. 
2) Palestra, juntamente com a Equipe da Educação Ambiental da Gestão Ambiental da 
BR-448, para estudantes do Curso de Engenharia Civil da UFPel, para apresentar a 
Gestão Ambiental da BR-116/392. 
3) Palestra para estudantes do curso de Gestão Ambiental da FURG, para apresentar a 
Gestão Ambiental da BR-116/392. 
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Atividade Objetivo Descrição (continuação) 

  4) V CPEASUL – Colóquio de Pesquisadores em Educação Ambiental da Região Sul e 
IV EDEA – Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Exposição de materiais 
educativos; divulgação da Gestão Ambiental da rodovia; apresentação de comunicação 
oral no grupo de trabalho sobre impactos ambientais, abordando o desenvolvimento do 
PEA no âmbito da duplicação da BR-116/392. 
5) Palestra no Curso Técnico em Meio Ambiente da Escola Lemos Junior Gestão 
Ambiental das obras de duplicação da BR-116/392, para apresentar a Gestão Ambiental 
da BR-116/392. 
6) Semana Acadêmica da Engenharia Civil da UCPEL. Palestra sobre os impactos 
ambientais inerentes às obras de duplicação da BR-116/392 e como a Gestão Ambiental 
do empreendimento desenvolve ações para evitar, minimizar e/ou compensar esses 
impactos. 
7) III Seminário Internacional de Educação e Pesquisa em Ecologia (SIEPE) no auditório 
da UCPel. Palestra sobre as bases legais que determinam a implantação dos programas 
de monitoramento e acompanhamento do impacto ambiental nas rodovias em 
construção ou já pavimentadas e apresentação da Gestão Ambiental da BR-116/392; 
apresentação de trabalho científico na forma de pôster intitulado “Aspectos ecológicos 
utilizados em atividades de educação ambiental na gestão ambiental de obras 
rodoviárias”. 
8) III Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, na Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás, em Goiânia. Apresentação do trabalho técnico denominado “Educação ambiental 
no processo de licenciamento: uma experiência na gestão ambiental de obras 
rodoviárias”. 
9) I Seminário Gestão Ambiental de Caminhos, realizado no Centro de Convívio dos 
Meninos do Mar (CCMar), em Rio Grande, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente do Rio Grande. Apresentação das ações da Coordenação Geral de Meio 
Ambiente do DNIT (CGMAB) nos inúmeros empreendimentos que estão sob a 
responsabilidade do órgão; a experiência de Gestão Ambiental na BR- 116/392, com a 
apresentação das ações desenvolvidas pelos programas ambientais que compõem o 
Plano Básico Ambiental. 

Fonte: elaborado pela autora adaptado de STE (2011a; 2011b; 2012; 2013a). 
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APÊNDICE D – ATIVIDADES DO PEA RELATADAS EM BOLETINS INFORMATIVOS REALIZADOS PELO DNIT 
 

Nº do BI Temáticas de EA apresentadas de forma explícita 

01-Ago/11 
 

p. 02: Apresentação da Mascote da Gestão Ambiental. 
p. 02: Educação Ambiental. As escolas foram selecionadas levando em consideração a proximidade com a duplicação. “Além de 
temas que abordem os cuidados com o meio ambiente vamos falar sobre as questões de cuidados com o trânsito e com a segurança 
nas proximidades das obras”. As principais atividades que devem ser desenvolvidas nas escolas são os minicursos de formação para 
os professores e as palestras para os estudantes em geral, levando informações sobre os cuidados ambientais com a obra e 
tentando sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância do meio ambiente, com ênfase nos ecossistemas e na biodiversidade 
local. Também serão realizadas atividades com os pais dos alunos e com os funcionários das escolas. 

02-Out/11 Capa e p. 03: Educação Ambiental. Primavera na Escola Alfredo Ferreira Rodrigues. Para comemorar o início da estação das flores, 
o DNIT realizou atividades que incluíram palestras sobre meio ambiente e o transplante do butiazeiro que ficava na frente do prédio 
que será afetado pela duplicação da BR-392. 
p. 03: Comemoração do Dia da Árvore. 

03-Nov/11 Capa e p. 02: Educação Ambiental. Projeto sobre a duplicação incentiva estudantes. Professores recolhem informações sobre as 
obras da BR-392 e discutem temas em sala de aula. 
p. 04: Jornada de Educação Ambiental é realizada na Escola Olavo Bilac. Mais de 200 alunos participaram do dia de atividades. O 
objetivo da jornada foi levar informações sobre o empreendimento e sobre as questões ambientais envolvidas na obra. 

04-Dez/11 p. 04: Notícias curtas. Educação Ambiental atinge todas as escolas dos lotes 2 e 3. 

08-Abr/12 Capa e p. 02: Educação Ambiental. Atividades de educação ambiental são retomadas nas escolas. Depois das férias escolares [...] 
palestras com as escolas localizadas mais próximas à obra com o objetivo de apresentar o trabalho da gestão ambiental da 
duplicação da rodovia. Nas atividades os estudantes conhecem a fauna e flora local e ouvem sobre os 18 programas ambientais que 
vem sendo desenvolvidos pelo DNIT para prejudicar o mínimo possível o meio ambiente da região. 

09-Mai/12 Capa, Editorial e p. 03: Gestão Ambiental. A Gestão Ambiental através de outros olhares. Desenhos feitos pelos estudantes depois 
da palestra sobre a duplicação da BR-392 e os cuidados com o meio ambiente mostram a sensibilidade das crianças para as 
questões ambientais, principalmente relacionadas com as plantas e animais. 
Olhos atentos durante a palestra. Aos poucos, a flora e a fauna da região são apresentadas aos estudantes nas atividades de 
Educação Ambiental que vêm sendo promovidas desde o ano passado em escolas que se encontram próximas às obras de 
duplicação da BR-392. Cerca de três mil estudantes já participaram destes encontros que têm o objetivo de fazê-los refletir sobre a 
importância da valorização do ambiente em que vivem. [...] os estudantes começam a perceber a importância desta obra que liga a 
região sul do estado ao Porto de Rio Grande, responsável pela exportação de muitos produtos cultivados e fabricados em nossa 
região. A maioria deles não conhece os cuidados com a natureza que vem sendo adotados pelo DNIT em obras de rodovias federais. 

10-Jun/12 Capa e p. 03: Meio Ambiente. Atividades marcaram Semana do Meio Ambiente. Divulgar as ações desenvolvidas pela Gestão 
Ambiental nas obras de duplicação da BR-116/392 e ainda sensibilizar a população para as questões ambientais foram os principais 
objetivos das atividades, realizadas em parceria com outras instituições, para comemorar a Semana do Meio Ambiente. 
p. 01: Editorial: Produtores rurais do município de Rio Grande participaram de uma conversa sobre a utilização das queimadas em 
suas atividades. Esses encontros com produtores fazem parte do Programa de Prevenção de Queimadas, que trabalha de forma 
articulada com o Programa de Educação Ambiental [...]. 
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Nº do BI Temáticas de EA apresentadas de forma explícita (continuação) 

11-Jul/12 P. 03: DNIT participa da Semana de Integração Ambiental de Pelotas. 
p. 04: Encontros de formação ajudam na qualidade do trabalho. 
[...] as equipes dos programas de Educação Ambiental e Comunicação Social reúnem-se periodicamente para discutir textos que 
abordem os temas praticados no dia a dia do trabalho. Dois dos autores discutidos, Carlos Frederico Bernardo Loureiro e José Silva 
Quintas, serviram como referência para a elaboração da normativa 02/2012 do Ibama, que tem como finalidade fundamentar as 
atividades de educação ambiental em processos de licenciamento. 

12-Ago/12 Capa e p. 04: Programa de Educação Ambiental. Atividade com professores aborda temas da Educação Ambiental. As atividades, já 
previstas pelo Plano de Ação do programa, devem ser realizadas em dois módulos. No primeiro a Gestão Ambiental da rodovia é 
apresentada como um todo e no segundo são tratadas questões mais específicas, da Educação Ambiental. 

14-Out/Nov/12 Capa e p. 04: DNIT realiza o 1º Workshop sobre Educação Ambiental. Atividade promove a avaliação e discussão sobre ações da 
Educação Ambiental. Nas exposições das ações regionais, se destacou o trabalho de equipe da STE, na Gestão Ambiental da BR-
116/392, intitulado: Educação Ambiental para gestão pública no ambiente escolar, com ênfase na formação de educadores e 
professores durante a duplicação da BR. 
p. 02: Editorial. No programa de Educação Ambiental são realizadas atividades nos bairros, nas escolas, com entidades 
representativas e eventos. Na comunicação destaca-se a ouvidoria, como importante canal de diálogo entre o empreendimento e a 
comunidade. [...] São ações que visam preservar o meio e valorizar a cidadania, entendendo que a construção da rodovia redesenha 
vidas e o ambiente. 

15-Dez/12/Jan/13 p. 02: Editorial. Neste período foram muitos os resultados das ações que avançam de acordo com o projeto do empreendimento. Não 
somente no traçado da rodovia, mas como nas campanhas dos Programas de Monitoramento da Fauna, de Proteção da Flora, de 
Recuperação de Áreas Degradadas, de Qualidade da Água, bem como os Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social. 
Todos, pautados pela preservação do ambiente, pela redução dos impactos ao meio, incluindo às comunidades.  

16-Fev/Mar/13 p. 04: Atividades de Verão 2013 Gestão Ambiental participa educando e divertindo. 

Fonte: Compilado dos Boletins Informativos da BR-116/392. Disponíveis em: <http://www.br116-392.com.br/secao_1/baixar.php>. 
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APÊNDICE E – COMPILAÇÃO DE NOTÍCIAS DOS BI FAVORÁVEIS A OBRA E SEUS BENEFÍCIOS PARA TODOS  

 
Nº do BI Temáticas explícitas favoráveis à duplicação 

Boletim 
Especial Povo 
Novo-Ago/11 

Capa: Duplicar para crescer. A duplicação da BR-392 é sinônimo de segurança viária e desenvolvimento para Pelotas e Rio Grande. 
A duplicação da BR-116/392, no trecho que liga Rio Grande a Pelotas, tem o objetivo de promover a segurança viária e o desenvolvimento 
da região contemplando as questões ambientais e sociais. A duplicação da BR-116/392 pretende contribuir com o crescimento e 
desenvolvimento das pessoas e da região, preservando a vida e valorizando o meio ambiente. Viaduto será construído no Povo Novo. 
p. 02: Comunidade. “Duplicação é a solução para o Povo Novo”. Presidente da Associação de Bairro acredita que a obra vai trazer 
benefícios para a comunidade. “A duplicação é realmente muito esperada por todos. Tem muita gente que não acredita no que está 
acontecendo”. “A comunidade está crescendo e estamos vendo que a duplicação trará muito progresso, principalmente muita 
segurança viária e desenvolvimento para a região”. 

02-Out/11 Capa: Dúvidas sobre instalação de passarelas para travessia de pedestres foram sanadas em cinco bairros. 

04-Dez/11 Capa: Comunicação. DNIT e STE falam sobre a BR-392 em Rio Grande. [...] mês de novembro, lideranças, representantes de entidades 
empresariais, de comunidades do município e a imprensa local, estiveram presentes na palestra sobre as obras de duplicação da BR-392. 
Capa: Os benefícios da obra. Duplicação da BR-116/392 trará mais segurança e qualidade de vida. A segurança, tanto dos moradores de 
localidades próximas à obra quanto de usuários da rodovia, são principal motivo da duplicação. 

08-Abr/12 Capa: Gestão Ambiental. A rodovia e o meio ambiente: como prevenir impactos? Para manejar os impactos ambientais que podem ser 
causados pelas rodovias federais em obras, o DNIT vem aprimorando os projetos de engenharia para que eles sejam mais adequados 
ao meio natural. 18 programas vem sendo executados para garantir o melhor desempenho ambiental da obra. 
p. 02: Na duplicação da BR-116/392 uma das preocupações do DNIT é deixar as comunidades sempre informadas sobre as obras. 

10-Jun/12 Capa: Rodovia mais segura. Mais de 20 quilômetros da BR-392 já estão liberados. CGMAB e Ibama. Reunião discute metodologia da 
Gestão Ambiental da BR-392 

11-Jul/12 Capa: Duplicação. Atividades para o Lote 1 já estão sendo programadas 
p. 03: Os profissionais da Gestão Ambiental: Engenheiro Florestal. Diferentes profissionais trabalham na duplicação da BR-116/392 para 
que a obra cause o mínimo impacto ao meio ambiente. A comunidade também ganha. 

12-Ago/12 Capa: BR-116/392. Licença de instalação é assinada para início das obras no Contorno de Pelotas. As obras na BR-116/392, lote 1 da 
duplicação que liga Pelotas à Rio Grande, devem começar ainda este ano. 
p. 04: Notícias Curtas. Jornalista Jocimar Farina visita obras da BR-392. Notícias Curtas. Um ano de Boletim Informativo. 

13-Set/12 Capa e p. 04: Cuidados com o meio ambiente. A importância da Gestão Ambiental em uma rodovia. Profissionais trabalham para 
garantir que a duplicação da BR-116/392 cause o mínimo de impacto ao meio ambiente. 
Capa: Obras do Contorno de Pelotas irão melhorar os acessos à cidade. Os 11 viadutos que serão construídos e as 3 pontes 
duplicadas contribuirão para o melhor fluxo de veículos de quem trafega pela rodovia e na cidade de Pelotas. 
p. 03: Ministro dos transportes assina ordem de serviço. “Queremos ampliar o número de vias, melhorando a acessibilidade e fazendo com 
que, o conjunto de obras articuladas possa, de fato, beneficiar e contribuir para o desenvolvimento social e econômico da região”. 
p. 04: Entrevista Engenheiro do DNIT. A BR-116/392 é importante para a região pois grande parte da produção do Estado, destinada a 
exportação, é feita através dela, já que a rodovia é o principal acesso ao Porto do Rio Grande. A adequação do Contorno de Pelotas, que 

abrange todos os acessos à cidade, vai trazer mais desenvolvimento e segurança para a região e deixar as entradas da cidade mais bonitas. 
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Nº do BI Temáticas explícitas favoráveis à duplicação (continuação) 

14-Out/Nov/12 Capa: BR-116/392. Iniciam as ações de comunicação do Contorno de Pelotas - informação para todos 
p. 02: Editorial. [...] Avançam as obras, os novos traçados da duplicação na BR-116/392 e as modificações nos desenhos das comunidades 
que estão ligadas ao Contorno de Pelotas. Sabemos que os benefícios serão muitos.  A antiga BR já não comporta o tráfego em função, 
por exemplo, do escoamento da produção regional e do porto do Rio Grande. Contudo, são diversos os impactos ambientais, sociais e 
os transtornos que inevitavelmente ocorrem durante a construção da rodovia. Hoje, a legislação exige que em cada empreendimento 
deste porte sejam implementados programas ambientais. No caso da BR-116/392, obra do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), o trabalho da Gestão Ambiental, é realizado pela STE. São programas que incluem a supervisão geral das obras, das 
áreas por onde passa a rodovia, o transplante e plantio de árvores, o programa de monitoramento de animais entre outros. No programa de 
Educação Ambiental são realizadas atividades nos bairros, nas escolas, com entidades representativas e eventos. Na comunicação 
destaca-se a ouvidoria, como importante canal de diálogo entre o empreendimento e a comunidade. São ações que visam preservar o 
meio e valorizar a cidadania, entendendo que a construção da rodovia redesenha vidas e o ambiente. 
p. 03: DNIT apresenta obras do Contorno para integrantes da Aliança Pelotas. 

15-
Dez/12/Jan/13 

Capa: Contorno de Pelotas. Obras redesenham a rodovia e os acessos ao município. 
Capa: Gestão Ambiental nas comunidades. Reuniões promovem o diálogo entre o DNIT e moradores. 
p. 02: Avanço das obras na BR-116/392. Atividades nas frentes de obras modificam a paisagem da rodovia. “Vemos o ritmo da obra e tudo 
que envolve esse trecho. Vamos seguir acompanhando a movimentação e mantendo contato com o pessoal pra saber o que está por 
acontecer com a cidade e a vida da gente. De qualquer forma, a gente sabe que no final, isso (a duplicação), vai ser bom pra toda 
região.” Assim [...], moradora próxima à BR-116/392, referiu-se à duplicação da rodovia, realizada pelo DNIT, no Contorno de Pelotas. [...] A 
sua manifestação corresponde ao retorno que a equipe da Gestão Ambiental têm recebido no contato com a maioria da população local. [...] 
A próxima etapa prevê o início da pavimentação da faixa. Durante a duplicação da BR, a Gestão Ambiental, por meio das equipes de 
supervisão, educação ambiental e comunicação social, representando o DNIT, registra e encaminha questões relacionadas entre a 
comunidade e as construtoras da obra. Em geral as solicitações referem-se aos impactos causados por ela. 

16-Fev/Mar/13 Capa: BR-116/392 - Avanço das obras. Executado mais de 18% da duplicação no Contorno de Pelotas 
p. 02: Editorial. A duplicação da BR-116/392, realizada pelo DNIT, atende a uma antiga reivindicação. Expectativa de décadas, 
considerando que a rodovia é a principal via de acesso ao Sul do país, à fronteira com o Uruguai e ao Porto do Rio Grande, por onde 
trafegam mais de 16 mil veículos ao dia. Neste cenário, além da paisagem da região, destacam-se os diversos trechos inseridos em áreas 
urbanizadas, proximidade entre usuários e moradores que requer cuidado e atenção. Com o aumento significativo de veículos e pessoas a 
obra tornou-se ainda mais necessária e, consequentemente, o zelo pela segurança de quem ali trabalha, mora ou transita. Neste sentido, a 
fim de reduzir ou evitar os impactos causados durante a duplicação, a Gestão Ambiental supervisiona e executa 17 programas voltados a 
preservação do meio ambiente, da flora, fauna, água etc. Quanto à população, em especial aos moradores das comunidades próximas a 
BR-116/392, o Programa de Comunicação Social disponibiliza um número para ouvidoria (0800 0116 392), Boletim Informativo, site e, em 
meio às ações, realiza reuniões entre os moradores, representantes do DNIT, do poder executivo, legislativo e de entidades de classe. A 
proposta promove o diálogo e facilita o acesso às informações sobre a duplicação, o projeto, os programas e demais questões relacionadas 
ao empreendimento. Enfim, entre recursos e ações, alguns problemas são inevitáveis, outros corrigidos. Entretanto, o que se pode 
afirmar é que a duplicação da BR-116/392 é uma obra esperada, desejada, que atende as necessidades e anseios de toda uma 
região. Uma obra de muitos para todos! 

Fonte: Compilado dos Boletins Informativos da BR-116/392. Disponíveis em: <http://www.br116-392.com.br/secao_1/baixar.php>.
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APÊNDICE F – COMPILAÇÃO DE CONFLITOS AMBIENTAIS PUBLICIZADOS EM PERÍODICOS DIGITAIS 

 

 

Veículo/Data Demandante Demandado Demanda Excertos das Notícias 

Jornal 
Agora/18.07.11 

Direção da Escola 
Estadual de Ensino 
Médio (EEEM) 
Alfredo Ferreira 
Rodrigues no Povo 
Novo/RG 

DNIT e o 
Governo do 
Estado do RS 

Construção de novo prédio da escola em 
razão da desapropriação de parte dela para 
a passagem da rodovia. 

DNIT pagou R$ 360 mil, mas o valor necessário 
é R$ 1,3 milhão para a construção do novo 
prédio. 

ClicRBS/ 
19.07.11 

8ª Coordenadoria 
Regional de 
Educação (CRE) 

DNIT Construção de novo prédio da escola em 
razão da desapropriação de parte dela para 
a passagem da rodovia. 

Indenização de R$ 380 mil ao Estado, em 
2010. A construção do novo prédio está orçada 
em R$ 1,2 milhão. No mínimo, por dois anos, 
os alunos estudarão nos módulos provisórios. 

Jornal 
Agora/24.07.11 

Direção e 
professoras da 
EEEM Alfredo 
Rodrigues 

Governador do 
Estado, Tarso 
Genro (PT) 

Situação do prédio do estabelecimento de 
ensino. 

Para chamar a atenção do governador, as 
representantes da escola levaram cartazes 
para o Teatro do Centro Municipal de Eventos, 
onde o governador se pronunciou nas feiras. 
Em um dos cartazes, elas perguntavam sobre 
as salas provisórias. 

Jornal 
Agora/22.12.11 

EEEM Alfredo 
Rodrigues/Deputado 
Alexandre 
Lindenmeyer (PT) 

Secretaria de 
Obras 
Públicas, 
Irrigação e 
Desenvolvimen
to Urbano/RG 

Projeto prevê um prédio vertical paralelo à 
BR-392. 

Tentando recuperar o tempo perdido pela 
administração passada, que não elaborou o 
projeto da nova obra, o atual governo do 
Estado buscou, inicialmente, alternativas 
através de salas modulares, em caráter 
precário. 

Diário 
Popular/06.02.12 

MPF DNIT Ação civil pública visando alterar o lado da 
duplicação da BR-392 no trecho 
compreendido entre os quilômetros 37 e 40 

O Dnit recorreu, mas a liminar foi mantida pelo 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Daí o 
pedido de suspensão ao STJ, em que o órgão 
argumenta não haver ganho ambiental com a 
alteração na dimensão que o MPF atribui. Além 
disso, para o Dnit, a complexidade, os custos e 
o tempo necessário para que se realize a 
alternativa tornam impraticável a transposição 
do lado da rodovia duplicada. 
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Veículo/Data Demandante Demandado Demanda Excertos das Notícias (continuação) 

Diário 
Popular/07.02.12 

MPF DNIT Ação civil pública visando alterar o lado da 
duplicação da BR-392 no trecho 
compreendido entre os quilômetros 37 e 40. 
 
 

Irá suprimir todos os 172 todos exemplares de 
corticeiras naquele espaço. Se alterada a 
duplicação para o outro lado, apenas 68 seriam 
cortados, podendo os demais 36 serem 
transplantados, representando ganho 
ambiental. A construção foi definida à direita 
em razão da maior largura da faixa de domínio 
nesse lado, o que representa menor custo em 
termos de desapropriações. O Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) (ministro Ari 
Pargendler) autorizou a retomada dos trabalhos 
no local.  
De acordo com a decisão da Justiça Federal, o 
custo estimado da alteração é de R$ 624 mil, o 
que seria “razoável” tendo em vista o custo 
estimado da obra - superior a R$ 100 milhões. 
Para o Dnit, a complexidade, os custos e o 
tempo necessário para que se realize a 
alternativa tornam impraticável a transposição 
do lado da rodovia duplicada. 

Jornal Agora/ 
06.03.13  

Moradores da Quinta Secretaria do 
Município de 
Rio Grande de 
Mobilidade 
Urbana e 
Acessibilidade 

A mobilização teria ocorrido em função dos 
transtornos que a liberação de um trecho da 
estrada em obras, desde a segunda-feira, 4, 
causaram. 

A obra impossibilitou a passagem de veículos 
de um lado ao outro da estrada. Segundo ele 
[morador], a travessia de pedestres também 
ficou prejudicada, pela total falta de segurança 
gerada. Ele informou que também está no 
projeto da obra a construção de uma passarela 
atravessando a BR e ligando um lado ao outro 
do bairro, mas, enquanto isso, a travessia é de 
alto risco. 

Jornal 
Agora/02.04.13 

EEEM Alfredo 
Ferreira 
Rodrigues/Deputado 
Adilson Troca 
(PSDB) 

Governo do 
Estado 

Construção do novo prédio da escola. O parlamentar solicitou que seja marcada uma 
audiência da Comissão, junto ao Governo do 
Estado, para tratar da obra na instituição e 
ressaltou que a comunidade está revoltada 
com a demora. 
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Veículo/Data Demandante Demandado Demanda Excertos das Notícias (continuação) 

Diário 
Popular/26.04.13  

Pastorais sociais da 
Diocese rio-grandina 

Não 
identificado 

Chamar atenção às mortes ocorridas no 
trecho que liga Pelotas a Rio Grande. Este 
mês, em somente quatro dias três pessoas 
morreram próxima ao trecho. A ação foi 
denominada Marcha Pela Vida. Segundo o 
pároco da Catedral São Pedro, Raphael 
Pinto, o objetivo não era o de atrapalhar o 
trânsito e sim ter solidariedade com as 
vítimas pedindo providências. As 
reivindicações são a colocação de 
iluminação, controladores e redutores de 
velocidade, passarelas, faixas de 
segurança, construção de muretas divisórias 
das pistas e limite de velocidade de 20 
quilômetros por hora em perímetros 
urbanos. 

Uma manifestação no entroncamento da BR-
392 com o acesso ao bairro Santa Rosa 
bloqueou a rodovia nos dois sentidos.  

Jornal 
Agora/09.06.13 

Movimento Massa 
Crítica 

Departamento 
Autônomo de 
Estradas de 
Rodagem 
(DAER) e DNIT 

Contra as mortes por atropelamento que 
têm ocorrido na rodovia estadual e na BR 
392. 

A empresa Ecosul, que explora o pedágio 
deste trecho da BR-392, conseguiu liminares 
na Justiça Federal contra representantes do 
Movimento, impedindo qualquer tipo de 
manifestação na rodovia federal. A falta de 
segurança para ciclistas e pedestres na BR-392 
e na ERS-734, após a duplicação das duas 
rodovias, tem sido alerta constante de 
frequentadores das duas rodovias. A 
presidenta da Associação de Moradores do 
Parque Marinha, Gilda Cozza, também já havia 
recebido uma intimação da Justiça Federal 
proibindo a associação de organizar qualquer 
tipo de manifestação na BR-392. “Continuamos 
organizando um abaixo-assinado para pedir 
mais segurança para os pedestres” informou 
Cozza. 
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Veículo/Data Demandante Demandado Demanda Excertos das Notícias (continuação) 

Jornal 
Agora/01.07.13 

100 manifestantes 
moradores do 
Corredor dos 
Pinheiros 

DNIT Retorno mais próximo para quem sai da 
localidade conhecida como Corredor dos 
Pinheiros 

O retorno mais próximo da localidade fica a 4,5 
quilômetros. O DNIT, por meio da assessoria 
de imprensa: “As obras de duplicação da BR-
116/392 foram precedidas de audiências 
públicas, além do Dnit disponibilizar um número 
de ouvidoria para atender às reivindicações da 
comunidade e minimizar os impactos causados 
pelo empreendimento. Uma vez que a obra 
está concluída, o Dnit não tem, no momento, 
como viabilizar novas construções”. 

Diário 
Popular/03.09.13  

Moradores do 
Parque Marinha  

Não foi 
possível 
acessar o 
conteúdo 

Reivindicam mais segurança na localidade. Não foi possível acessar o conteúdo 

Diário Popular 
/16.11.13 

Moradores da Vila da 
Quinta 

Não foi 
possível 
acessar o 
conteúdo 

Reclamação é por constantes inundações 
das casas no entorno da via 

Cerca de 140 manifestantes impedem o trânsito 
no sentido de Rio Grande para Pelotas 

Diário 
Popular/30.03.14 

Moradores 
bloqueiam a pista. 

Não foi 
possível 
acessar o 
conteúdo 

Não foi possível acessar o conteúdo Funcionário de uma empresa de engenharia 
morreu quando tentava atravessar no Km 42 da 
rodovia e foi atingido por um carro; comunidade 
queimou pneus e o trânsito ficou parado por 
cerca de duas horas. 

Diário 
Popular/31.03.14 

Moradores protestam DNIT Por segurança e pedindo uma passarela. Não foi possível acessar o conteúdo 

Diário 
Popular/29.04.14 

Moradores fecham a 
pista na Vila da 
Quinta e Povo Novo. 

Não foi 
possível 
acessar o 
conteúdo 

Não foi possível acessar o conteúdo Manifestantes bloqueiam dois pontos da BR-
392 

Fonte: elaborado pela autora com base nos periódicos apontados. 
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APÊNDICE G – COMPILAÇÃO DE IMPACTOS NEGATIVOS PUBLICIZADOS EM PERÍODICOS DIGITAIS 

Notícias sobre impactos desfavoráveis 

Veículo/Data Fato  

Diário 
Popular/13.07.11 

Uma mulher de 49 anos morreu após ser atropelada por um caminhão no início da noite desta quarta-feira (13), no km 43,7 da BR-392, 
no trajeto entre Pelotas e Rio Grande. 

Diário 
Popular/03.02.13 

Uma adolescente carregando um bebê foi atropelada por um veículo Citroen/Xsara Picasso neste domingo (3), por volta do meio-dia. O 
acidente ocorreu no quilômetro 29,6 da BR-392, estrada que liga Pelotas a Rio Grande, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF). Com o choque, a jovem E.R.S., de 15 anos, não resistiu e morreu no local. O bebê, de quatro meses, foi encaminhado para o 
Pronto-Socorro de Pelotas (PSP).  Segundo a PRF, L.R.S. está ferido gravemente, com traumatismo craniano. 

Diário 
Popular/14.04.13 

A noite de sábado (13) iniciou de forma trágica, na Vila da Quinta, em Rio Grande. Por volta das 20h, um acidente próximo ao quilômetro 
26 da rodovia fez uma vítima fatal. Mara Ester Cardoso da Silva, de 50 anos, foi atropelada ao tentar atravessar a BR. De acordo com 
informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ela não teria enxergado o veículo, um Volkswagen Voyage. Após cair na pista, outros 
veículos passaram por cima da vítima. Ela morreu na hora. 

Diário 
Popular/14.04.13 

Um homem foi atropelado por volta das 20h10min deste domingo (14), no quilômetro 37 da BR-392, entre Pelotas e Rio Grande. 
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Vilson Luiz da Costa Castro, de 48 anos, atravessou a rodovia a cavalo e foi 
atropelado por um Kia Sorento com placas de Bagé. A vítima morreu no local. 

Diário 
Popular/16.04.13 

Mais um atropelamento foi registrado na BR-392, em Rio Grande, próximo ao Parque Marinha, na noite desta terça-feira (16). De acordo 
com a Ecosul, concessionária que administra a rodovia, o acidente, que resultou em uma vítima fatal, aconteceu às 19h10min, no 
quilômetro 20 da BR. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Alirce Paulina Frigotto Zanella, de 67 anos, foi atingida por um Fiat 
Siena que se dirigia para Rio Grande, quando tentava atravessar a rodovia. A vítima morreu na hora. 

Diário 
Popular/10.05.13 

Duas pessoas morreram atropeladas na BR-392, no quilômetro 20, próximo à entrada do Parque Marinha, em Rio Grande. O acidente 
aconteceu por volta das 18h45min, desta sexta-feira (10). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo que 
trafegava pela rodovia atropelou os dois pedestres. O casal Vilson Castanheiras, de 80 anos, e Elza da Silva Castanheiras, de 71 anos, 
morreu logo após a colisão. O condutor do Chevrolet Chevette, I.P.P, de 50 anos, permaneceu no local e prestou socorro às vítimas. 

Diário 
Popular/12.06.13 

Um ciclista morreu após ser atropelado no quilômetro 23, da BR-392, em Rio Grande, por volta das 19h. Ary Adriani Medeiros Rodrigues, 
de 46 anos, morreu na hora. A ambulância da Ecosul, concessionária que administra a rodovia, chegou a ser acionada. 

Diário 
Popular/29.06.13 

José Augusto Rosa Canto, de 55 anos, colidiu de moto em um cachorro, caiu na pista e veio a ser atropelado por um caminhão na BR-
392. 

Diário 
Popular/26.07.13 

Por volta das 20h de quinta-feira (25), Maicon Xavier da Silva, de 19 anos, foi atropelado por um caminhão no quilômetro 40,7 da BR-392, 
no Povo Novo, em Rio Grande. Equipes da Ecosul, concessionária responsável pela rodovia, estiveram no local e prestaram os primeiros 
atendimentos a vítima, que saiu do local com vida, mas morreu a caminho do hospital. 

Diário 
Popular/27.07.13 

Na madrugada deste sábado (27), por volta das 5h45min, um acidente entre um automóvel Volvo e um caminhão, no quilômetro 31 da 
BR-392, em Rio Grande, fez uma vítima fatal. Arlon Lemos Diogo que conduzia o veículo Volvo morreu na hora da colisão. 

Diário 
Popular/08.08.13 

Controladores de velocidade em trecho da BR-392 em Rio Grande devem ser instalados. Medida busca mais segurança para pedestres 
na rodovia; passarelas anunciadas pelo Dnit ainda não saíram do papel. 

Diário 
Popular/29.12.13 

Comerciantes à beira da BR-392 vivem tempos difíceis. Com a duplicação da rodovia, poucos clientes chegam às bancas. 
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Notícias sobre impactos desfavoráveis (continuação) 

Veículo/Data Fato  

Jornal 
Agora/06.03.14. 

O Dnit, a Ecosul e a construtora Triunfo (responsável pela duplicação do lote 3 da BR-392) realizaram, na tarde desta quinta-feira (6), 
uma vistoria em conjunto no viaduto da Vila da Quinta, no km 26,5 da BR 392. De acordo com o Dnit, a decisão foi de prorrogar por mais 
uma semana a liberação do trecho. “Optamos por esperar mais uma semana para aprimorarmos as medidas de segurança. Vamos 
colocar mais defensas metálicas, sinalização para a travessia de pedestres e um controlador de velocidade”, explicou o DNIT. 
O projeto de duplicação da estrada ainda prevê a construção de cinco passarelas, entre Rio Grande e Pelotas, previstas para serem 
feitas nos quilômetros 51,8 (Capão Seco), 19,7 (Carreiros), 18 (Parque Marinha), 41,9 (Povo Novo) e 26,5 (Vila da Quinta). 

Jornal 
Agora/13.03.14. 

O Dnit, a Ecosul e PRF realizaram, na manhã de ontem (13), uma nova vistoria no viaduto da Vila da Quinta, no km 26,5 da BR 392, e 
concluíram que o trecho está pronto para ser liberado. No entanto, reúnem-se nesta sexta (14) em Pelotas, com o intuito de definir 
algumas medidas de segurança para a inauguração do viaduto, assim como a data para a liberação do local. As obras do viaduto, 
orçadas em cerca de R$ 5,5 milhões, tiveram início em março de 2013. As obras começaram em novembro de 2009, pelos lotes 2 (do km 
60,7, na ponte sobre o Canal São Gonçalo, até o km 35,8, no Banhado 25) e 3, que tiveram, até o momento, investimento parciais de R$ 
168.151.782,10 milhões e R$ 138.858.295,59 respectivamente. 

Diário 
Popular/04.04.14 

O perigo constante da BR-392. Mesmo depois das obras de duplicação dos últimos anos, rodovia continua sendo local de inúmeros 
acidentes graves. 

Diário 
Popular/10.04.14 

Em meio a imprudências, BR-392 ganha lombada eletrônica. Instalado na Vila da Quinta, equipamento limita velocidade máxima em 50 
km/h. 

Zero 
Hora/24.07.14 

Último trecho duplicado da BR-392 (viaduto da Vila da Quinta) será liberado quase seis meses depois de a obra ter sido concluída. O 
trecho só será liberado porque o Dnit publicou nessa quarta-feira (23) licitação para construção de cinco passarelas na rodovia. A 
liberação condicionada à construção de passarela era uma exigência da Polícia Rodoviária Federal. O investimento na duplicação dos 52 
quilômetros da rodovia custou R$ 307 milhões (R$ 307.010.077,69). Passarelas que serão construídas: Marinha do Brasil (km 18); 
Carreros (km 19,6); Vila da Quinta (km 26,5); Povo Novo (km 41,9); Capão Seco (km 51,8). 
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APÊNDICE H – COMPILAÇÃO DE IMPACTOS POSITIVOS PUBLICIZADOS EM PERÍODICOS DIGITAIS 

 

Notícias sobre impactos favoráveis 

Veículo/Data Apoiador Justificativa para o apoio 

Diário 
Popular/03.11.10 

DNIT O supervisor da unidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) em Pelotas, Edimar Gonçalves, 
é taxativo ao firmar que a obra de duplicação da BR-392 está sendo realizada em ótimo ritmo, principalmente porque 
parou de chover. Ele afirma que os prazos estão todos dentro do programado e a obra deve ficar pronta em três anos. 

Jornal 
Agora/16.12.10 

Ministro dos 
Transportes 
e DNIT 

O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, acompanhado do diretor de Infraestrutura Rodoviária do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Hideraldo Luiz Caron, vistoriou as obras de duplicação da BR-392, no 
trecho entre Rio Grande e Pelotas, na manhã de ontem. Destacou que a duplicação da rodovia é definida como 
prioridade para o governo Federal, é uma obra do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e tem recursos garantidos. 
Segundo o ministro, não há nenhum tipo de restrição orçamentária ou financeira para essa obra, que terá um custo total 
de R$ 1,6 bilhão, incluindo a recuperação da ponte antiga sobre o Canal São Gonçalo. 

Jornal Diário 
Popular/12.05.11 

Editor Existem trechos, é claro, em que a distância entre as pistas permite uma circulação tranquila, como os primeiros 
quilômetros da saída da ponte sobre o canal São Gonçalo até a praça de pedágio. À medida em que o condutor avança 
para Rio Grande, porém, o afunilamento aproxima os condutores da obra, onde a circulação de gente e máquinas é 
grande. Não existe outra maneira de duplicar a rodovia. Este talvez seja o momento mais crítico para os moradores que 
vivem nas margens, os motoristas que precisam seguir o caminho e os funcionários das empreiteiras. Todos devem ter 
de paciência e redobrar a atenção até o momento em que o trânsito fluir separadamente. A duplicação é urgente, 
demorou demais para começar, mas está a pleno. As primeiras máquinas chegaram em 25 de setembro de 2009 e ainda 
existem pontes, viadutos e elevatórias para serem feitos. 

Jornal 
Agora/31.07.11 

Jornalista A prioridade são as negociações com o Dnit, em relação a escola Alfredo Rodrigues, por onde passará a duplicação da 
BR-392. Provisoriamente as aulas serão ministradas em módulos na área do próprio educandário. 

Diário 
Popular/24.09.11 

STE Alunos do Curso Superior Tecnologia em Gestão Ambiental da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), 
Unidade Tapes, assistiram apresentação da Gestão Ambiental das obras de duplicação das Brs 116 e 392. A conversa foi 
conduzida pela Coordenadora Setorial de Serviços Técnicos de Engenharia S.A. (STE), ecóloga Renata Freitas, 
contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para executar a Gestão Ambiental na 
duplicação da rodovia. A coordenadora setorial comentou sobre a importância do estudo de impacto ambiental e dos 
programas ambientais para um empreendimento rodoviário. “Durante a duplicação da BR-392 estão sendo desenvolvidos 
18 programas ambientais, com o objetivo de minimizar o impacto das obras ao meio ambiente”, disse. 
O coordenador do Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social, Cauê Canabarro, também explanou sobre 
as atividades desenvolvidas para trabalhar o impacto das obras nas comunidades direta e indiretamente envolvidas no 
empreendimento. “A educação ambiental é vista como medida de minimização de impacto ambiental porque, se através 
de atividades pedagógicas conseguirmos fazer as pessoas entenderem que dependemos totalmente da natureza, vamos 
formar uma geração mais consciente, e assim, já prevenimos futuros impactos”. 
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Notícias sobre impactos favoráveis (continuação) 

Veículo/Data Veículo/Data Veículo/Data 

Jornal 
Agora/25.09.11 

DNIT Para comemorar o início da estação, na manhã de sexta-feira (23) o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit) realizou o transplante de um butiazeiro que ficava na frente do prédio escolar que será afetado pela 
duplicação da BR-392, no trecho entre Rio Grande e Pelotas. O novo cenário da árvore nativa da região é o parquinho, 
que fica próximo ao novo acesso que será construído, mais afastado da rodovia, para os estudantes entrarem e saírem 
da escola com mais segurança. 
Para o engenheiro do Dnit, Henrique Coelho, o mais importante nessas atividades é informar os estudantes, levando em 
consideração que eles serão multiplicadores da ideia. “Em primeiro lugar é importante mostrar todos os cuidados que são 
tomados durante as obras em prol da natureza e explicar aos estudantes a necessidade desses cuidados em uma obra 
tão grande”, diz ele. As atividades desenvolvidas na escola fazem parte do Programa de Educação Ambiental da 
Supervisão Ambiental das obras, realizada pela empresa STE – Serviços Técnicos de Engenharia. 
“É como se estivéssemos levando pra mais perto algo que é nosso. E o butiazeiro é nosso, é da escola. É bom saber que 
outras crianças ainda passarão por baixo dele aqui no pátio e poderão saborear seus frutos”, ressalta a diretora da 
escola. 

Jornal 
Agora/04.01.13 

Jornalista A licitação para construção do novo prédio da Escola Estadual de Ensino Médio Alfredo Ferreira Rodrigues, está prevista 
para os próximos meses. De acordo com a 18ª CRE, o projeto arquitetônico e a planta para o novo prédio do colégio 
permanecem o mesmo e terá três andares, 15 salas de aula, sete salas de apoio, mais área administrativa. 

Jornal 
Agora/31.01.13 

 A licitação para construção do novo prédio da Escola Estadual de Ensino Médio Alfredo Ferreira Rodrigues, na localidade 
de Povo Novo, interior do Rio Grande, ainda não foi concluída. Mas segundo a 18ª Coordenadoria Regional de Educação 
(CRE), isso não vai atrapalhar o início das aulas, previsto para o dia 27 de fevereiro. 
O início das obras para o novo prédio da escola ainda não tem previsão. O projeto arquitetônico, feito pela Secretária de 
Obras do Estado, está pronto desde fevereiro de 2012. Porém, apenas no início de janeiro de 2013 foram liberados os 
projetos elétricos, de fundações do prédio e a sondagem do terreno para ver o tipo de solo, realizados a partir da própria 
escola. 

Jornal 
Agora/02.07.13 

Jornalista Já foi feita licitação para construção do novo prédio da escola Alfredo Rodrigues, mas não houve interessados. O 
processo agora está sendo repetido. O projeto arquitetônico, feito pela Secretaria de Obras do Estado, está pronto desde 
fevereiro de 2012. Mas, para licitação da execução da obra se faz necessário que todos os projetos estejam feitos. Os 
estudantes estão tendo aulas nas salas provisórias, construídas pela empresa responsável pela duplicação da rodovia e 
em uma sala e laboratório de Ciências. Os alunos do Pré têm aula em uma parte do refeitório, o qual foi dividido, com a 
construção de uma parede. A escola tem em torno de 500 alunos, do Pré ao Ensino Médio. 

 


