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1.0 - SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
1.1 – BREVE DESCRIÇÃO DO CASO  

 
 

Nunca tinha participado de um diagnóstico, muito menos participativo. Foi importante descobrir que 
posso colaborar para a melhoria do meu município. Participante da Oficina V de Novo Horizonte do 

Norte – MT, no processo de elaboração do EIA/RIMA da UHE Castanheira.  

 
 
Ao acessar o Sistema Informatizado de Licenciamento Ambiental Federal disponível no portal do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – Ibama, é possível visualizar documentos de processos que integram 
o licenciamento ambiental de projetos denominados empreendimentos.  São, entre outros, ofícios, notas técnicas, 
pareceres, manifestações, informações técnicas, termos de referência, mapeamentos, correspondências entre os 
órgãos públicos e empreendedores, e os classificados como outros documentos públicos.  O principal destes 
geralmente é o parecer resultante do processo de elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental – EIA e que atesta e 
autoriza ou não a viabilidade do projeto em questão. A consulta em portais que tratam da burocracia do licenciamento 
ambiental, raramente traz informações sobre como as pessoas que vivem nas regiões dos projetos a serem licenciados 
participam do processo.  
 
Este artigo trata de alguns ganhos e desafios que surjem em processos de participação social no licenciamento de 
usinas hidrelétricas. São reportados dois estudos realizados pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE1 (órgão do 

                                                                 
1 A EPE é a empresa pública federal responsável pelo planejamento do setor energético incluindo diversos estudos 

ambientais. Sua finalidade é prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do 

setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carv ão mineral, fontes energéticas 



2 
 

Avenida Rio Branco, n˚ 1 – 11º andar  – 20090-003 Rio de Janeiro, RJ,  – Brasil 
Tel: (+55 21) 3512-3164 –– Email: carolina.braga@epe.gov.br 

 

governo federal vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME) e interessado responsável, na etapa de Licença 
Prévia, pelos casos apresentados). O primeiro é o da Usina Hidrelétrica São Manoel, situada no rio Teles Pires, e o 
segundo é o da Usina Hidrelétrica Castanheira, situada no rio Arinos, ambas no estado do Mato Grosso. O 
licenciamento prévio da UHE São Manoel iniciou em 2007 e foi concluído em 2013. Já a UHE CASTANHEIRA está em 
fase de licenciamento prévio desde 2013 com previsão de conclusão em 2017. No estágio de elaboração dos 
respectivos Estudos de Impacto Ambiental – EIA/Rima foram inseridos, pela EPE, mecanismos de participação social 
em distintos momentos e com objetivos semelhantes que alcançaram ganhos e evidenciaram os desafios de aliar os 
anseios e expectativas da população e a burocracia imposta no âmbito do licenciamento ambiental . 
 
 

1.2 – Objetivos  
 

O objetivo geral é reforçar a premissa de que a participação social e a utilização de estratégias de comunicação e 
diálogo junto aos agentes sociais habitantes das regiões em que se planejam projetos de infraestrutura aprimoram a 
obtenção de dados primários sobre a dinâmica socioeconômica observada, desenvolvem e potencializam capacidades 
locais e despertam sentimentos de pertencimento da população nos processos de desenvolvimento local. Além disso, 
traça uma abordagem comparativa sobre o processo de participação social nos dois casos apresentados, explicitando 
as etapas das metodologias de participação social adotadas, buscando demonstrar a importância da integração do 
órgão licenciador e do empreendedor na motivação da participação social em processos de licenciamento.  
 

1.3 – Atividades Desenvolvidas/ Metodologia de Aplicação  
 
1.3.1 A incorporação da participação social nos Estudos de Impacto Ambiental – EIA de responsabilidade da 
EPE: 
 
A EPE, em um esforço contínuo de aprimoramento dos seus estudos, tem incorporado a participação social como 
mecanismo de conferir legitimidade na produção e análises de dados considerando o ponto de vista dos agentes 
sociais envolvidos. A proposta de elaboração das oficinas participativas no âmbito do EIA da UHE Castanheira é 
decorrente de um processo de amadurecimento de ideias que vem sendo discutidas internamente pela equipe da EPE 
e com consultores contratados para a elaboração de seus estudos. O primeiro esfoço de se colocar tais ideias em 
prática foi realizado no licenciamento da UHE São Manoel, situada no rio Teles Pires (MT e PA). Oficinas de Preparação 
das Secretarias Municipais de Alta Floresta e Paranaíta (MT) foram realizadas entre 03 a 07 de outubro de 2011 e 
conduzidas por técnicos do IBAMA (órgão licenciador da usina), da EPE e da consultora contratada para realização do 
EIA. O objetivo daquelas oficinas era fornecer informações ao poder municipal sobre o projeto e discutir os programas 
e a proposição de medidas de gestão municipal organizadas em um Plano  de Ação Municipal. 
 
Foram realizadas as seguintes etapas: Etapa 1 - momento explicativo: diagnóstico e análise da situação ambiental e  
das condições de vida dos municípios, com base no EIA/Rima do empreendimento, quando são construídos os 
argumentos e justificativas para validar técnica e politicamente as futuras propostas de mudanças/mitigação das 
situações-problema; Etapa 2 - momento estratégico: estabelecimento do consenso em torno “do que  fazer” mediante 
a construção do objetivo geral e dos objetivos específicos (as ações propostas, que podem ou não pertencer a algum 
Programa, Projetos e Planos Ambientais do EIA/Rima do empreendimento), a análise de viabilidade, a estratégia para 
sua realização e a origem dos recursos necessários formando o Plano de Ação Municipal e possibilitando a construção 
de um Pacto de Gestão Regional Integrada dos vários municípios afetados pelo empreendimento, fruto da negociação 
dos municípios para eliminar ações equivalentes estabelecidas em multiplicidade; Etapa 3 - momento operativo: 
quando o empreendedor integra o Plano de Ação Municipal dos municípios ou o Pacto de Gestão Regional Integrada 
ao seu Plano Básico Ambiental (PBA) após o recebimento da Licença Prévia (Huet et al. 2012).  
As equipes dos municípios que participaram das oficinas eram da área de meio ambiente, gestão, saúde, comunicação, 
infraestrutura, educação, lazer, segurança. Tais equipes analisaram os impactos já elaborados pelo EIA, bem como 
suas medidas e programas e consolidaram no Plano de Gestão Municipal as informações e atividades que seriam 
necessárias do ponto de vista da gestão municipal para colocá-los em prática. No caso da UHE São Manoel, um dos 
grandes ganhos foi o fato do órgão licenciador ter atuado como facilitador do processo demonstrando a importância 

                                                                 

renováveis e eficiência energética, dentre outras. Os estudos e pesquisas que são realizados pela EPE subsidiam a 

formulação, o planejamento e implantação de ações do Ministério de Minas e Energia - MME. 
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de, ao mesmo tempo em que avaliava a viabilidade ambiental do empreendimento, incorporava as expectativas da 
população local sobre os impactos identificados e as possibilidades de gestão pública e privada dos programas 
socioambientais propostos (Huet et al. 2012).  
 
A partir disso, e como motivação para a melhoria e formalização da participação social e intensa abordagem 
comunicativa nos estudos da EPE, a estratégia montada para o processo participativo da UHE Castanheira priorizou 
a incorporação das expectativas da população desde a etapa de elaboração do Diagnóstico  Socioeconômico do EIA 
com o objetivo de obtenção de melhores dados primários e de envolver as instituições e agentes representativos da 
sociedade local, o quanto antes, no processo de realização do EIA. As etapas do Diagnóstico Participativo da UHE 
Castenheira foram as seguintes: Etapa 1: Articulação com as partes interessadas: realização de visitas técnicas e 
reuniões com representantes da sociedade civil e poder público interessados no processo de implantação do 
empreendimento e que contribuíram para maior nível de articulação das equipes técnicas do EIA com os 
representantes das instituições locais; Etapa 2: Estabelecimento de canais de diálogo desde as fases iniciais do EIA: 
foram estabelecidos meios e veículos de informação criados no âmbito do Plano de Comunicação e Relacionamento 
(PCR)2 – como a Base de Apoio Local e a homepage da usina que fortaleceram as estratégias de realização das 
oficinas participativas dirimindo dúvidas que surgiam ao longo do tempo de realização do EIA; Etapa 3: Conhecimento 
das demandas e expectativas da população: o contato direto com representantes das instituições de atuação local 
possibilitou a obtenção de dados mais precisos para o EIA e a identificação da necessidade de se esclarecer o que 
são as atribuições do poder público e o que serão as atribuições do futuro empreendedor da UHE Castanheira; Etapa 
4: Esclarecimento de dúvidas sobre o empreendimento: a presença dos coordenadores técnicos do EIA, tanto por parte 
da EPE quanto por parte da consultoria contratada contribuiu para o esclarecimento das dúvidas sobre o projeto de 
construção da usina e sobre o processo de realização do EIA no momento das oficinas, diminuindo ruídos na 
informação, tais como as que os representantes divulgam junto às suas bases; Etapa 5: Manutenção dos canais de 
relacionamento: paralelamente à realização das oficinas, o PCR incluiu a realização de reuniões públicas (a primeira 
foi realizada no início dos trabalhos de campo com o objetivo de divulgar as etapas do EIA e a segunda antes do envio 
do EIA ao órgão licenciador com a apresentação dos resultados e análises sobre o projeto, seus impactos e medidas ). 
Além das oficinas, o PCR promoveu reuniões de apresentação e discussão dos resultados preliminares das fases de 
conclusão do Diagnóstico Ambiental, da Avaliação de Impactos Ambientais, e  estão previstas oficinas de capacitação 
com representantes das prefeituras para discussão do EIA e por fim uma reunião preparatória para a Audiência Pública. 
 
As etapas para o processo da UHE Castanheira foram operacionalizadas tendo como pilar as considerações da 
população local sobre as condições de vida locais.  Em comparação com a UHE São Manoel foi incorporado tempo 
maior entre a realização das atividades previstas (cada oficina ocorreu com o mínimo de intervalo de 15 dias), dando 
condições dos agentes locais incorporarem suas atividades no co tidiano de trabalho e vida e de amadurecer as 
questões que surgiam ao longo do desenvolvimento das reuniões. A participação era voluntária e buscava -se o 
consenso de perspectivas sobre as condições de vida locais. Duas facilitadoras estimulavam a participa ção nas oficinas 
e mantinham diálogo constante por meio de e-mails, telefone, visitas e suporte logístico de uma Base Local de apoio 
para a realização dos estudos do EIA. A obtenção do apoio de pessoas chave em cada um dos municípios foi 
fundamental para garantir a continuidade do processo. 
 
 
 
 

1.4 – Resultados e Continuidade  
  
                                                                 
2 O Plano de Comunicação e Relacionamento – PCR tinha como finalidades: identificar interlocutores para divulgação 

do processo de elaboração dos estudos ambientais; treinar, em comunicação e relacionamento, as equipes técnicas 

responsáveis pelos estudos ambientais da UHE Castanheira (Público Interno) e a equipe de meio ambiente da EPE;  

garantir à população local o acesso à informação durante as etapas de elaboração dos estudos ambientais da UHE 

Castanheira; divulgar e realizar as Oficinas de Diagnóstico Participativo para o Des envolvimento Sustentável 

Municipal integradas ao Diagnóstico Socioeconômico do EIA da UHE Castanheira; divulgar e realizar as Oficinas de 

Resultados do Diagnóstico Participativo com as prefeituras e secretarias municipais e demais lideranças, após a 

publicação de seus resultados; elaborar sistema de Avaliação e Acompanhamento das atividades do Plano de 

Comunicação e Relacionamento da UHE Castanheira. 
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As atividades do Diagnóstico Participativo da UHE Castanheira foram desenvolvidas ao longo de um ano e envolveram, 
nos três municipios da AII, cerca de 80 instituições. 
 
Cada município pode elencar as questões e prioridades de desenvolvimento para suas localidades, consolidando em 
uma publicação seus resultados. Esta publicação motivou a ampliação do conhecimento dos agentes locais sobre a 
realidade em que vivem bem como ofereceu subsídios analíticos para os dados do EIA. Note-se que, diferentemente 
das oficinas realizadas no caso da UHE São Manoel, não houve discussões dos impactos e programas, fase esta 
prevista para ocorrer um pouco antes das audiências públicas. Ao final das atividades, foi feito um evento de entrega 
do Diagnóstico Participativo impresso, em que os agentes sociais dos três municipios puderam interagir e reconhecer 
a importância de integração de estratégias de desenvolvimento local e regional, uma vez que muitas que stões eram 
comuns aos três municípios que são integrantes do Vale do Arinos.  
 
A avaliação final das oficinas listou aspectos positivos e negativos do processo. Depoimentos sobre a importância de 
se participar para que fosse possível “pensar o município de  forma diferente”, “pensar que estou participando de uma 
construção” foram  recorrentes. Os agentes se sentiram parte do processo, no entanto, nem todas as instituições que 
receberam o convite participaram das oficinas por razões distintas, pelo fato da participação em espaços públicos ser 
ainda frágil do ponto de vista institucional em várias regiões do País. Situação interessante, por exemplo, foi o fato de 
que, ao ser publicizado o evento de entrega do Diagnóstico, um número expressivo e muito  maior do que o requerido 
em processos de participação representantiva (e não direta) ter estado presente. Mu itos achavam, equivocadamente, 
que as oficinas correspondiam às  audiências públicas para discussão e “aprovação” do EIA. Apesar dos desafios 
avalia-se que, o quanto antes se incorpora a variável “participação social” na realização de estudos como o da 
envergadura de um EIA/Rima, minimizam-se conflitos, antecipam-se questões e, fundamentalmente, garante-se o 
acesso à informação e um processo democrático no planejamento energético, ainda que sob cenários de intensos 
conflitos e questionamentos sobre a viabilidade do projeto. 
 
Possibilitar a integração do órgão ambiental com o empreendedor na motivação da participação social em processos 
de licenciamento demonstrou, como no caso da UHE São Manoel, ganhos significativos na possibilidade de 
envolvimento dos agentes sociais locais nas etapas seguintes ao licenciamento prévio.  
 
Antecipar o máximo possível a participação da população na realização do estudo , por meio de oficinas e Plano de 
Comunicação e Relacionamento, foi um aprimoramento que teve resultados positivos e que reforça a necessidade de 
integração da gestão pública e privada no licenciamento e construção de projetos de desenvolvimento e infraestrutura 
que primem por melhores práticas socioambientais . 
 
É importante compreender os processos participativos e de diálogo com agentes locais não apenas como a realização 
de direitos à participação e à cidadania, mas também como possibilidade de m aior clareza e precisão na obtenção dos 
dados socioeconômicos necessários à avaliação de impactos ambientais . O processo participativo possibilita a 
verificação in loco dos dados secundários levantados, gerando o melhor entendimento da dinâmica socioeconômica 
local, além de identificar as expectativas da população sobre suas condições de vida e a chegada do empreendimento. 
Conhecer como as pessoas entendem suas condições de vida favorece a apropriação de dados socioeconômicos mais 
contundentes para a identificação de impactos e proposição de medidas e programas no escopo de estudos como o 
EIA. Certamente, conta com a subjetividade dos modos e condições de vida de diversos grupos sociais que fazem 
parte do estudo e que, muitas vezes, estão inseridos em cenários de conflito e disputa pelo uso dos recursos naturais 
e simbólicos. Os desafios consistem na manutenção dos canais de diálogo e de acesso à informação e na motivação 
para a participação de alguns setores da sociedade civil. Os resultados positivos alcançados demonstram que a 
possibilidade de ampliação dos mecanismos de acesso à informação, de diálogo e a implantação de espaços de 
participação dos agentes envolvidos com o empreendimento desde o início dos estudos, proporcionam melhorias 
significativas no processo de licenciamento ambiental e colocam em prática as premissas de desenvolvimento que 
consideram os aspectos sociais, ambientais e econômicos na implantação de um projeto hidrelétrico, fortalecendo o 
direito de acesso à informação ao mesmo tempo em que viabiliza o direito de acesso à energia para a população 
brasileira. 
 
A EPE, como órgão estratégico para o planejamento energético nacional, vem engendrando esforços no sentido de 
realizar estudos que possibilitem o amadurecimento do debate sobre a implantação de usinas hidrelétricas no País, 
desde as etapas de seus estudos prévios. Essa temática não é nova na discussão sobre a participação social em 
projetos de desenvolvimento, presente, inclusive, no discurso das agências internacionais desde pelo menos a década 
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de 1950 (Salviani, 2008:19). Colocar em prática as possibilidades de ampliação dos canais de diálogo e participação 
é, certamente, um importante efeito ou impacto positivo do processo de realização de um EIA. Trata-se de um processo 
ganha-ganha onde tanto a sociedade percebe que está contribuindo e fazendo parte do processo em curso quanto o 
Setor Elétrico recebe feedback  para aprimoramento do planejamento do setor. 
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