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Resumo:

Este trabalho analisa discursos e práticas técnico-científicos acionados na elaboração da

parte “socioeconômica” de estudos ambientais destinados ao licenciamento de grandes

empreendimentos no Brasil, levando em conta o papel desempenhado por profissionais

de ciências humanas.

Palavras-chave:  Grandes  Empreendimentos  –  Licenciamento  Ambiental  –  Cientistas

Humanos 

Introdução: inserção no campo, objetivos e metodologia

Este trabalho constitui um esforço no sentido de sistematizar e analisar parte das

minhas  próprias  experiências  em  empresas  de  consultoria  ambiental  no  Brasil,  sob

diferentes vínculos de trabalho, entre 2006 e 2014. Estive envolvida na realização de

estudos e atividades do licenciamento ambiental  de empreendimentos como rodovias,

linhas de transmissão e subestações de energia elétrica, portos e atividades petrolíferas –

ora como “consultora externa” de diferentes empresas, geralmente contratada para uma

tarefa  específica  dentro  de  um  estudo  maior;  ora  como  funcionária  “técnica  em

socioeconomia”,  atuando em diferentes “projetos” simultaneamente,  nas suas variadas
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etapas, tanto em empresas grandes quanto em pequenas empresas.  

Neste  ínterim,  compartilhei  também  experiências  e  impressões  de  outros

profissionais que atuam no mesmo campo. Trata-se, portanto, de uma observação em

primeira  mão da elaboração de estudos ambientais,  ora  mais  “observação”,  ora  mais

“participante”, que utiliza cientistas sociais e humanos como informantes, procurando não

usar o que dizem para explicar o que fazem.

Entre as muitas angústias que permeiam o trabalho dos profissionais de Ciências

Humanas e  Sociais  que realizam a etapa do trabalho de campo para  elaboração de

diagnósticos  do  “meio  socioeconômico”  de  locais  onde  serão  implantados  grandes

empreendimentos,  figura  a  impossibilidade  de  compreender  e  trazer  para  o  texto  do

diagnóstico informações pormenorizadas a respeito dos modos de vida das comunidades,

grupos, populações atingidas, que permitiriam um dimensionamento dos “impactos” mais

próximo da realidade dos atingidos. Apesar dos esforços de muitos destes profissionais

para aproximar-se destas questões em condições de trabalho de campo e de escrita

extremamente adversas, o que se observa é uma permanente frustração diante do fato de

que,  ao  final  do  estudo,  as  análises  de impacto  sempre parecem subdimensionar  os

assim chamados “impactos socioeconômicos”. 

No presente artigo, procura-se contribuir para esclarecer alguns dos motivos pelos

quais  os  estudos  do  licenciamento  ambiental  não  dão  conta  de  dimensionar  as

consequências sociais da implantação dos grandes empreendimentos. Para isso, destaco

algumas  limitações  estruturais  para  a  realização  desses  estudos,  relacionadas  à

submissão  da  avaliação  dos  impactos  a  parâmetros  internacionais  relacionados  aos

interesses das instituições multilaterais financiadoras das grandes corporações; e ao fato

de  que  essas  avaliações,  embora  venham  paulatinamente  aumentando  a  atenção

conferida  a  questões  sociais,  se  submetem  ao  valor  básico  de  preservação  dos

ecossistemas naturais,  o  que se  reflete  no  lugar  das questões sociais  dentro  desses

estudos e no lugar dos cientistas humanos na elaboração dos mesmos. 

Neste  contexto,  argumento  que  as  informações  sobre  a  realidade  social  das

regiões  afetadas  pesquisadas  por  profissionais  das  Ciências  Humanas,  ao  serem

apropriadas pelas metodologias criadas para analisar conjuntamente os diagnósticos dos

“meios” “físico”, “biótico” e “socioeconômico” e, a partir daí, identificar e caracterizar os

ditos “impactos”, perdem parte da sua eficácia ao serem submetidas a uma racionalidade

econômica e quantitativa que negligencia valores intangíveis. 

Para  tratar  da  observação  participante  na  realização  de  estudos  ambientais,

tomando  como  “nativos”  meus  colegas  cientistas  humanos,  inspiro-me  livremente  na



etnografia  das práticas  científicas  desenvolvida  por  Bruno Latour  e  Woolgar  (1997)  e

Latour  (2002).  Para  abordar  o  trabalho  de  campo,  a  coleta  e  sistematização  de

informações por cientistas humanos no âmbito dos diagnósticos para Estudos de Impacto

Ambiental  (EIAs)  e  a  inserção  dessas  informações  nas  avaliações  de  impacto,  a

inspiração vem da observação de uma expedição à floresta amazônica que serve de base

para que Latour analise a formação de conceitos científicos (2001).

Este  trabalho,  todavia,  não  é  o  resultado  de  uma  pesquisa  acadêmica  com

planejamento, objetivos e financiamento específicos para fins científicos, mas sim uma

reflexão a partir de minha própria atuação profissional. 

 Durante toda a minha atuação na consultoria ambiental, embora fosse cada vez

mais premente o desejo de produzir uma reflexão crítica a partir do meu olhar etnográfico

dirigido a uma série de situações vividas, presenciadas ou relatadas por colegas, nunca

houve tempo ou oportunidade para sequer tomar notas.

Este e os trabalhos anteriores que escrevi a partir da vivência no licenciamento

ambiental (Gaspar, 2015 “a” e “b”) se baseiam, portanto, nas minhas memórias, por vezes

atualizadas por  conversas  frequentes  com ex-colegas de  trabalho,  e  em documentos

produzidos no âmbito  do  licenciamento,  especialmente Estudos de Impacto Ambiental

(EIAs).

Quanto a estes últimos, cabe ressaltar tratar-se de documentos que dialogam com

outros  documentos  -  seja  seguindo  uma  padronização  de  outros  estudos  da  mesma

empresa, seja seguindo estilos convencionados em outros estudos do mesmo gênero,

seja  obedecendo  a  critérios  normativos  estabelecidos  pelos  órgãos  governamentais

competentes e pela legislação sobre o tema.  

Os  estudos  das  práticas  de  poder,  que  reúnem  reflexões  etnográficas  entre

burocratas, elites e corporações, propõem repensar o lugar que a observação participante

adquiriu como abordagem de pesquisa privilegiada para a antropologia. As reflexões de

antropólogos a partir de suas (nem tão) novas possibilidades de inserção profissional para

além da universidade – em órgãos governamentais, organizações não governamentais e

em  empresas  -  contribuem  para  pensar  o  fazer  etnográfico  em  contextos  de  forte

polarização  ou  assimetria,  pautando-se  criticamente  não  apenas  na  observação

participante, mas também no tratamento de documentos, tão importantes para a pesquisa

antropológica em sociedades em que a escrita é  instrumento de poder  e segregação

(Castilho; Souza Lima; Teixeira, 2014, p. 11) .



Ambientalização,  instituições  financeiras  multilaterais  e  as  análises  de  impacto

ambiental

A  construção  dos  instrumentos  de  licenciamento  ambiental  brasileiro  deve  ser

entendida em um contexto mais amplo, que envolve a atenção de empresas e Estados à

questão global  da  preservação do meio  ambiente,  através da criação de instituições,

mecanismos e procedimentos específicos. 

Leite Lopes analisa “ambientalização”, processo pelo qual a questão da preservação

do meio ambiente se tornou uma questão pública e global,  a partir  principalmente da

Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, elaborada na Suécia (1972), e da

realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável no Rio de Janeiro (Eco-92). Além de provocar transformações nos Estados e

no  comportamento  das  pessoas,  o  fenômeno  da  “ambientalização”  resulta  na

configuração de uma nova ordem empresarial que incorpora a crítica ambientalista e o

discurso da “participação” às ideologias do “desenvolvimento”. Entre as transformações,

estão a criação de instituições, leis e critérios para tratar da questão ambiental. A política

ambiental brasileira, e dentro dela os procedimentos preventivos nos quais está incluído o

licenciamento ambiental, estão associados a este feixe de transformações. 

As Avaliações de Impacto Ambiental (AIA) são hoje aplicadas em diversas áreas do

mundo. Segundo Bronz, “o licenciamento ambiental, tal como é desenvolvido no Brasil, é

uma  adaptação  dos  modelos  desenvolvidos  internacionalmente,  que  se  tornaram

requisitos para os investimentos de capitais estrangeiros e nacionais mobilizados para a

construção de grandes empreendimentos no país” (2011: 23). Egler (2001  apud  Bronz

2011) associa o surgimento destes instrumentos ao Ato da Política Nacional para o Meio

Ambiente  (The National  Environmental  Policy  Act –  NEPA),  aprovado pelo  congresso

estadunidense em finais de 1969 e que estabelece as linhas gerais da política nacional de

meio ambiente norte-americana. Basso & Verdum associam este surgimento também à

Loi  relative  à  la  Protection  de  la  Nature, desenvolvida na França em 1976 (2006). No

caso brasileiro, os autores relacionam a implantação destes instrumentos principalmente

à pressão do Banco Mundial, mais importante financiador de empreendimentos tais como

projetos rodoviários e assentamentos rurais nas décadas de 1970 e 1980 do século XX. 

No Brasil, o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental situam-se

entre os instrumentos preventivos desenvolvidos com vistas à implantação dos objetivos

da Política Nacional de Meio Ambiente, institucionalizada em 31 de agosto de 1981. Ao

contrário  do  que  acontece  nos  Estados  Unidos,  onde  é  a  agência  governamental



encarregada da tomada de decisões que deve proceder a avaliação de impactos, aplicada

tanto  a  propostas  públicas  federais  quanto  a  decisões  do  governo  sobre  iniciativas

privadas (Sánchez 2008, p. 51), no Brasil as avaliações de impacto são realizadas por

empresas privadas especializadas, contratadas pelo “empreendedor”, e os estudos são

submetidos à avaliação do órgão ambiental governamental. 

Os  EIAs  geralmente  são  elaborados  por  empresas  de  consultoria  ambiental,

contratadas pela empresa ou consórcio de empresas proprietárias do empreendimento.

Estes estudos devem ser entregues ao órgão ambiental licenciador (que pode ser federal,

estadual  ou  municipal  ),  que  em  tese  analisa  os  estudos  para  atestar  ou  não  sua

“viabilidade ambiental”  e estabelecer condições para a sua realização – as chamadas

“condicionantes”  –  que  minimizem os  chamados “impactos  negativos”  da  atividade.  A

elaboração destes  estudos e seu o encaminhamento  ao órgão ambiental  competente

constituem  apenas  uma  etapa  do  processo  de  licenciamento  ambiental  de  um

empreendimento  ou  atividade  –  etapa  decisiva  que  contribui  para  a  definição  dos

segmentos  populacionais  considerados  “impactados”,  que  serão  alvo  de  medidas

compensatórias ou mitigadoras .

De acordo com Bronz, a realização do EIA depende das seguintes atividades: “ (1)

diagnóstico ambiental que caracteriza a situação da área de influência do projeto antes de

sua implantação, considerados os meios físico, biológico e socioeconômico; (2) análise

dos  impactos  ambientais  do  projeto  e  de  suas  alternativas,  através  de  identificação,

previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes;

(3) definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, avaliada a eficiência de

cada uma destas; (4) elaboração do programa de e monitoramento dos impactos” (Bronz

2011, p. 37). 

É  na  atividade  de  número  1,  o  “diagnóstico  ambiental”,  que  a  maior  parte  dos

profissionais das Ciências Sociais envolvidos na realização de EIAs costuma atuar.  O

diagnóstico ambiental é subdivido em: meio físico, meio biótico e meio socioeconômico.

“Esta divisão supõe a existência de três tipos de saberes distintos sobre o meio ambiente,

que seguem interpretações epistemológicas diferenciadas” (idem).

Cientistas  humanos  e  o  trabalho  de  campo  para  elaboração  do  diagnóstico

ambiental do “meio socioeconômico”

É recorrente nas reflexões acadêmicas de antropólogos ou cientistas sociais a respeito

do licenciamento ambiental, geralmente elaboradas a partir de suas próprias experiências



profissionais, o quanto a participação de profissionais das ciências humanas é recente

nestes estudos, e como seu papel vem crescendo paulatinamente, embora permaneça

frequentemente  subjugado  ao  valor  básico  da  predominância  da  preservação  de

ecossistemas naturais. 

Primeiramente,  o  assim chamado “meio  socioeconômico”  era  analisado  com base

somente em dados secundários, obtidos em órgãos governamentais, tais como Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

(Ipea), etc. Como a maior parte destes dados se encontram na escala municipal, e com o

crescimento  da  pressão  da  organização  das  populações  atingidas  pelos  grandes

empreendimentos,  foi-se  consolidando  a  necessidade  de  profissionais  que  fossem  a

campo  colher  informações  mais  refinadas  sobre  as  populações  das  regiões  onde  se

instalam  tais  empreendimentos.  Soma-se  a  este  fator  a  pressão  das  instituições

multilaterais  financiadoras  pelo  envolvimento  “participativo”  das  populações  atingidas,

geralmente  posto  em andamento  a  partir  da  etapa  da  Audiência  Pública,  posterior  à

elaboração do EIA no processo de licenciamento, mas para o qual podem contribuir as

informações primárias colhidas no estudo a respeito destes segmentos populacionais.

 O espaço conferido aos profissionais das ciências humanas na elaboração dos

estudos  ambientais  pode  ser  considerado  análogo  ao  lugar  das  questões  sociais  no

licenciamento.  Bronz  identifica  uma  “supremacia  da  preservação  dos  ecossistemas

naturais como um valor básico nos instrumentos da política ambiental  que regulam a

construção de plantas de grandes empreendimentos”, embora verifique um aumento da

“importância  dada  aos  efeitos  sociais  ao  menos  nos  discursos  dos  gestores  e  dos

empresários”  (Bronz  2011,  p.  32).  Basso  &  Verdum  ressaltam  o  menor  nível  de

detalhamento exigido pelos órgãos licenciadores com relação ao “meio socioeconômico”

de muitos dos EIAs, além de apontar a frequente ausência de profissionais especializados

para analisar este “componente” dos estudos, tanto nas empresas de consultoria que os

elaboram  quanto  nos  órgãos  governamentais  encarregados  de  analisá-los  (Basso  &

Verdum 2006). 

Assim sendo,  que  tipo  de  informações  são  requeridas  quando  os  profissionais

responsáveis pelo “meio socioeconômico” vão a campo? De que condições eles dispõem

para realizar este trabalho? 

O tipo de informação que a empresa de consultoria espera que o profissional traga

de campo varia segundo o tipo de empreendimento a ser licenciado. Em todos os casos,

é preciso registrar “evidências” da presença dos profissionais nos locais percorridos – o

mínimo  é  que  sejam  feitas  fotografias  dos  lugares  e  pessoas  visitados;  cada  lugar



fotografado e descrito também costuma ser registrado com uma marcação no aparelho de

GPS. Estas “evidências” poderão ser usadas posteriormente para provar a realização de

estudos in loco, em caso, por exemplo, de questionamento do EIA em uma situação de

Audiência Pública.

No caso do licenciamento de atividades petrolíferas no mar (offshore), por exemplo,

interessa saber, principalmente, se há pescadores que exercem suas atividades dentro da

área  de  exclusão  do  empreendimento  (geralmente,  um  raio  de  500m  ao  redor  das

plataformas e das embarcações de apoio, que se deslocam entre a plataforma e o porto).

Esses  empreendimentos  costumam  comportar  como  “área  de  influência”  vários

municípios costeiros contíguos, por vezes em mais de uma unidade da federação. 

O  trabalho  de  campo  consiste,  então,  em  percorrer  todos  esses  municípios,

visitando colônias e associações de pesca, nas quais geralmente tem-se uma conversa

que não ultrapassa 60 minutos  com o presidente ou alguma liderança da colônia ou

associação. Além disso, procuram-se os locais de desembarque pesqueiro, e tem-se uma

conversa com pescadores que estejam eventualmente no local  naquele momento.  No

caso das colônias ou associações, estas visitas são antecedidas por contatos telefônicos,

após um levantamento destes contatos em estudos anteriores ou mesmo na internet. Este

contato telefônico pode ser feito pela equipe que irá a campo, mas frequentemente é

realizado por outros profissionais, da área de comunicação, que trabalham no escritório

da empresa de consultoria. 

A equipe que vai a campo – geralmente composta por dois ou três profissionais,

pelo  menos  um  dos  quais  da  área  de  ciências  humanas  –  costuma  preparar  dois

instrumentos de coleta – um questionário a ser aplicado na colônia ou associação e outro

questionário para o desembarque pesqueiro. No primeiro, as questões giram em torno da

quantidade de pescadores, distribuídos pelas artes de pesca que praticam, recebimento

de benefícios sociais, artes de pesca e pesqueiros, e situação da pesca em geral. Nos

locais  de  desembarque,  além  de  algumas  das  questões  anteriores,  procura-se  obter

informações sobre a organização da pesca, a divisão do trabalho, o tamanho das equipes,

o tempo de permanência no mar, a partilha do pescado, a venda, as despesas com os

custos da pescaria, etc. 

Em geral, as equipes passam mais tempo na estrada, entre um município e outro,

do  que efetivamente  conversando com pescadores.  Não permanecem mais  que uma

noite em cada localidade visitada. Para redução de custos, as equipes são compostas de

profissionais com objetivos distintos, que também se revezam na direção do automóvel

alugado pela empresa de consultoria para sua locomoção. Quando da chegada em uma



nova localidade, estes profissionais se distribuem – um vai para a colônia ou associação

de pesca, um vai realizar entrevistas institucionais na prefeitura ou talvez em mais alguma

secretaria  municipal,  outro  acompanha  um  desembarque  pesqueiro.  Os  trabalhos  de

campo podem durar de duas semanas a mais de um mês – uma noite em cada localidade

e muitas horas de estrada.  Ou seja,  é um processo extremamente cansativo para os

profissionais envolvidos, especialmente nos últimos dias de campo, quando as equipes

começam a apresentar claros sinais de esgotamento.

Nos diagnósticos para empreendimentos como linhas de transmissão de energia

(LTs), para a equipe de trabalho de campo, trata-se de percorrer o “corredor” que constitui

a “área de influência” do empreendimento – 2,5 km de distância do eixo da linha de

transmissão, para ambos os lados, perfazendo uma largura de 5km. Como o “corredor” é

extenso, atravessa diversos municípios, a equipe não permanece mais de uma noite em

uma mesma cidade. Os trabalhos de campo são, portanto, extenuantes. Quanto menos

tempo  as  equipes  passarem  em  campo,  percorrendo  todos  os  municípios  pré-

determinados, menores serão os custos para a empresa de consultoria. Outra justificativa

são os estreitos prazos para apresentação dos estudos – o que incorre também na pressa

dos  técnicos-pesquisadores,  quando chegam de campo já  cansados,  para  produzir  e

entregar seus relatórios. 

Frequentemente,  as  informações  colhidas  nos  trabalhos  de  campo  para

“diagnósticos socioeconômicos” de linhas de transmissão alimentam diferentes trechos do

EIA, mas contribuem mais maciçamente para a composição do capítulo “Uso do Solo na

Área de Influência Direta - AID”. De uma maneira geral, este capítulo traz uma descrição

de  cada  um  dos  pontos  identificados  e  georreferenciados,  frequentemente  também

fotografados. No caso dos locais identificados como “povoados”, o mínimo de informações

apresentado contém os seguintes itens: número de famílias, recepção de benefícios como

o  Bolsa  Família,  acesso  a  serviços  de  saúde  e  educação,  padrão  construtivo  das

residências, recepção de sinais de TV, rádio e telefonia e estrutura de saneamento. O

principal objetivo do diagnóstico socioeconômico de linhas de transmissão é verificar o

tipo de ocupação nos locais onde será instalado o empreendimento, para avaliar se as

atividades ali desenvolvidas interferem com a presença da LT – por exemplo, os cultivos

na chamada “faixa de servidão” podem ser apenas forrageiros, ou seja, plantas rasteiras;

se  houver  uma  roça  de  mandioca  (muito  comum,  aliás,  no  meio  rural  brasileiro),  o

produtor será “orientado” a modificar seu cultivo. Na etapa do diagnóstico, são apenas

constatados os usos da área de influência. 

Em  áreas  rurais,  por  exemplo,  as  equipes  (geralmente  duplas)  percorrem  o



“corredor”,  entrando  em algumas estadas  vicinais  e  aplicando  um breve  questionário

aberto  aos  moradores  e  produtores.  É  presumida  a  semelhança  entre  o  perfil  dos

moradores e produtores entrevistados, e todos os demais da mesma região,  em uma

espécie  de  amostragem  aleatória  não  calculada.  As  questões  giram  em  torno  das

atividades  produtivas  desenvolvidas,  da  condição  do  produtor  em  relação  à  terra,

composição  da  família  (se  for  o  caso),  e  também sobre  a  infraestrutura  sanitária  do

domicílio ou estabelecimento.

Já ouvi queixas de antropólogos contratados para realizar este tipo de trabalho no

seguinte sentido: além do já reduzidíssimo tempo dispensado a dialogar com cada um

dos entrevistados, que permite no máximo algumas inferências vagas sobre o “modo de

vida” local (baseado, em grande medida, da experiência do próprio pesquisador), parte

deste tempo deve ser gasta explicando o empreendimento, dada a inevitável curiosidade

dos moradores a respeito de algo que provavelmente terá efeito sobre suas vidas, e outra

parte  é gasta procurando atender  aos requisitos de um questionário padronizado que

pouco contribui para dimensionar esses efeitos – “eu ainda tenho que perguntar se o cara

tem fossa séptica!”.

Cabe observar, ainda, que os trabalhos de campo para “diagnóstico de AID” são

frequentemente realizados por profissionais free lancer, contratados especificamente para

aquele  trabalho.  Quando  muito,  algumas  das  duplas  para  percorrer  o  “corredor”  são

integradas por um pesquisador funcionário da empresa de consultoria. Estes profissionais

externos recebem geralmente um treinamento de um dia: metade destinada a normas de

segurança,  especialmente  nas  estradas,  e  às  vezes  primeiros  socorros;  e  metade

destinada  a  receber  uma  explicação  sobre  o  empreendimento  (uma  exposição  em

powerpoint)  e  sobre  o  tipo  de  informações  que  devem ser  coletadas,  principalmente

aquelas contidas no questionário1.

Embora geralmente apoiados por  uma infraestrutura material  e  tecnológica que

proporciona rapidez no deslocamento e aparelhos como câmeras e GPS para otimizar a

coleta de informações,  os trabalhos de campo para a elaboração de EIAs têm como

principal e incontornável limitação o fator tempo. O pouco tempo destinado a identificar

grupos possivelmente afetados e, principalmente, dialogar com eles, permite entrar em

1  Cabe observar aqui, para chamar a atenção para pontos a serem explorados em trabalhos futuros a
respeito  do  licenciamento  ambiental,  que  os  trabalhos  de  campo  para  “diagnóstico”  de  Área  de
Influência Direta de diferentes empreendimentos constituem um importante “bico” para estudantes de
graduação e pós-graduação em Ciências Sociais, em meio às incertezas de processos seletivos, acesso
a  bolsas  de  pesquisa  e  outros  percalços  da  dita  vida  acadêmica.  Trata-se  de  um perfil  diferente
daqueles  profissionais  de  Ciências  Humanas  e  Sociais  que  se  tornam  funcionários  efetivos  das
empresas de consultoria, geralmente marcados por trajetórias menos privilegiadas e pela necessidade
de se  fixar  no “mercado de trabalho”.  Entre  estes,  são  frequentes  as  aspirações de  retomar  seus
estudos, embora nem sempre concretizadas. 



contato  somente  com  lideranças  de  maior  destaque  e  mais  institucionalizadas  –  a

existência  de  grupos em desacordo com estas lideranças,  ou  simplesmente  invisíveis

dentro  de  uma  categoria  mais  ampla,  certamente  passa  despercebida.  Outra

consequência  da  limitação  do  tempo de  trabalho  de  campo  em cada  localidade  é  a

impossibilidade  de detectar  conexões mais  difusas  entre  as  atividades  produtivas,  os

modos  de  vida  e  as  relações  com  a  natureza,  que  seriam  indispensáveis  para

dimensionar os efeitos de um determinado empreendimento sobre a população da região

onde ele é instalado.

A apropriação do “diagnóstico do meio socioeconômico” na etapa de Avaliação de

Impacto Ambiental (AIA)

Como  se  inserem  as  informações  sistematizadas  por  Cientistas  Humanos  a

respeito das populações possivelmente atingidas pelos grandes empreendimentos nestes

constructos técnico-científicos, as análises de impacto?

Os dados coletados por Cientistas Humanos nesta etapa de diagnóstico do “meio

socioeconômico”  são,  em  um  capítulo  mais  à  frente  do  EIA,  reunidos  aos  dados

levantados por profissionais das ciências naturais que compõem o “meio físico” e o “meio

biótico”  no  capítulo  que apresenta  a  Avaliação de Impacto  Ambiental  (AIA).  A AIA se

apresenta frequentemente sintetizada sob a forma de uma tabela ou similar – a Matriz de

Análise de Impacto.  Neste construto  técnico,  que reúne e relaciona “dados”  sobre os

diferentes “meios”, estabelecem-se a abrangência dos ditos “impactos” e a definição dos

grupos considerados “impactados”. Ou seja, trata-se de um dos principais instrumentos

que conferem legitimidade técnica para alocação de recursos entre grupos com interesses

divergentes. 

De um modo geral, os distintos instrumentos técnicos utilizados para avaliar todos

os  “impactos”  simultaneamente  guardam  algumas  características  em  comum.  Alguns

pressupostos  permeiam  estas  avaliações:   o  pressuposto  de  que,  a  partir  do

conhecimento das características do empreendimento e do local onde será implantado, é

possível prever os seus efeitos futuros; o pressuposto de que é possível isolar a influência

do empreendimento em questão dentre os demais processos em curso nos locais onde

ele  é  implantado,  identificando  assim  os  “impactos”  relativos  exclusivamente  àquele

empreendimento; o pressuposto de que todos os elementos que serão alterados com a

implantação do empreendimento são passíveis  de  serem identificados,  contabilizados,

classificados e, finalmente, mitigados ou compensados. Este conjunto de pressupostos



encerra  uma  racionalidade  no  trato  com  elementos  humanos  e  não-humanos,  que

costuma diferir da maneira pela qual as populações obrigadas a lidar com a implantação

dos empreendimentos se relacionam com os mesmos elementos.

Ong & Collier,  na introdução da coletânea de textos que tratam dos  problemas

antropológicos diante de transformações associadas à “globalização”,  propõem pensar

em formas globais (global forms) para entender o modo específico pelo qual o fenômeno

global se relaciona a problemas sociais e culturais – por meio de uma capacidade de

descontextualização e recontextualização, habilidade abstrata e movimento, perpassando

diversas situações sociais e culturais e diversas esferas da vida. Assim, as formas globais

são  assimiláveis  em novos  ambientes,  são  capazes  de  codificar  contextos  e  objetos

heterogêneos tornando-os passíveis de controle e avaliação, apesar de serem limitadas

ou  delimitadas  por  infraestruturas  técnicas  específicas,  aparatos  administrativos  ou

regimes de valor (Ong & Collier 2005, p.11). 

Neste  sentido,  considerando  a  sua  difusão  internacional  a  partir  de  padrões

inicialmente  estabelecidos  pelo  Ato  da  Política  Nacional  para  o  Meio  Ambiente  (The

National Environmental Policy Act – NEPA), é possível pensar as avaliações de impacto

ambiental como formas globais, aplicáveis à implantação de qualquer empreendimento ou

atividade em qualquer  ambiente,  reunindo diferentes elementos  tornados controláveis,

calculáveis e avaliáveis.

Argumento que avaliações de impacto ambiental realizadas no âmbito de estudos

para licenciamento ambiental  de grandes empreendimentos no Brasil  contribuem para

afirmar  a  viabilidade  ambiental  destas  grandes  obras,  a  despeito  de  seus  efeitos

socioambientais  negativos.  Argumento  que  é  na  etapa  de  “Avaliação  de  Impacto

Ambiental” que se processa grande parte do subdimensionamento dos efeitos negativos

do empreendimento/atividade, através da sua identificação, classificação e hierarquização

segundo critérios padronizados, que frequentemente parecem se sobrepor e obliterar. 

Neste  contexto,  defendo  que  as  informações  sobre  a  população  humana  das

regiões  afetadas  pesquisadas  por  profissionais  das  Ciências  Humanas,  ao  serem

apropriadas pelas metodologias criadas para analisar conjuntamente os diagnósticos dos

“meios” “físico”, “biótico” e “socioeconômico” e, a partir daí, identificar e caracterizar os

ditos “impactos”, perdem parte da sua eficácia ao serem submetidas a uma racionalidade

quantitativa  e  econômica  que  negligencia  valores  intangíveis.  Isto  acontece  mesmo

quando,  apesar  das condições adversas,  os profissionais que elaboram o diagnóstico

conseguem  identificar  situações  e  grupos  sujeitos  a  sofrer  com  as  consequências

negativas da instalação dos empreendimentos.  



Na AIA,  os “impactos”  são analisados segundo uma variedade de critérios (ver

exemplo na tabela a seguir), chamados de “qualitativos”, mas que, todavia, resultarão em

uma “relevância” numérica. Cada um destes atributos é dividido em categorias opostas

(por exemplo, critério “cumulatividade”: não cumulativo/cumulativo) ou gradativas (critério

“magnitude”: baixa, média ou alta).

Cabe notar que, por mais que se leia detalhadamente a distinção entre cada um

destes  “atributos”  dos  “impactos”  e  as  justificativas  para  suas  valorações,  quando  se

passa da descrição dos fenômenos à sua valoração numérica, salta aos olhos o caráter

sempre  arbitrário,  e  por  vezes  aleatório,  desta  atribuição. Este  caráter  aleatório  da

valoração numérica torna-se ainda mais evidente na comparação entre as avaliações de

impacto ambiental de diferentes EIAs, que dão a impressão de apresentar cada uma o

seu critério, como fruto da formulação de cada técnico que a elaborou. 

Tabela 1 – Critérios de classificação de impactos ambientais



Fonte: Estudo de Impacto Ambiental da Linha de Transmissão 500kV Miracema-

Sapeaçu e Subestações Associadas – Ecology Brasil / ATE XVI 2013

Primeiramente, é possível observar que a decomposição do “impacto” em tantos

“atributos”  termina por  relativizar  sua importância.  O que um cálculo como este torna

possível? Entre outras coisas, que, por exemplo, um estudo pormenorizado a respeito da

área onde será implantada uma linha de transmissão de energia atente para os efeitos da

perda de  áreas  produtivas  para  pequenos produtores,  inclusive  mencionando a  difícil

situação  dos  produtores  que  não  são  proprietários  das  terras  que  cultivam,  sem  no

entanto conferir-lhe valor compatível com os efeitos da “perda de áreas produtivas” sob o

ponto de vista de pequenos produtores.

Não se trata, aqui, de questionar fórmulas ou o peso numérico atribuído a cada um

dos  “atributos”  do  “impacto”  considerados.  Defendo  que  o  tratamento  numérico  e

“objetivo”  dos  efeitos  das  transformações  associadas  à  implantação  de  um

empreendimento confere um caráter técnico e uma aparência de “objetividade” a tomadas

de decisão – sobre a realização ou não do empreendimento, sobre a sua localização

entre outras possíveis, sobre a forma como será implantado – que são de ordem política.

Ao  analisar  os  efeitos  da  implantação  de  projetos  de  “desenvolvimento”  em

Lesotho, país africano, Ferguson demonstra como, entre outros efeitos, esses projetos

esmagam ameaças políticas ao sistema ao tratar de questões agrárias, de recursos ou

empregos como problemas técnicos, passíveis de sofrer intervenções técnicas – como

uma espécie de máquina “anti-política”, que suspende a “política” até mesmo das mais

sensíveis  operações  políticas  (Ferguson  1994,  p.  180).  As  avaliações  de  impacto

ambiental  parecem  operar  do  mesmo  modo,  transformando  decisões  políticas  em

problemas  técnicos,  em  estudos  que  assimilam  os  efeitos  negativos  de  um

empreendimento e tratam das populações prejudicadas pela sua instalação como fatores

em um cálculo que torna tudo equacionável e gerenciável. 

Em  segundo  lugar,  cabe  observar  que  a  atribuição  de  valores  numéricos  a

consequências de empreendimentos e a sua sistematização sob a forma de tabela, onde,

para cada “impacto”,  há uma classificação segundo uma série  de critérios,  e,  a  cada



“impacto”  estão  associadas  medidas  mitigadoras  ou  compensatórias,  conferem  uma

aparência de objetividade e rigor técnico que não corresponde às condições nas quais

são realizados os diagnósticos e nem as próprias AIAs.

Duas situações vividas por mim na consultoria lançam luz sobre este aspecto. A

primeira vez que tive contato com os critérios para valoração de impactos foi também a

primeira vez que tive de elaborar uma AIA. Trabalhava como funcionária fixa em uma

empresa pequena, quando me caiu nas mãos um estudo realizado um ano antes para

licenciamento de atividade de exploração (pesquisa sobre localização e viabilidade) de

petróleo. O trabalho de campo já havia sido realizado e também o levantamento de dados

secundários – minha tarefa era atualizar estes últimos e fazer uma revisão, ou seja, dar

uma “recauchutada” em um EIA que havia sido deixado de lado e voltara a ser importante,

mas neste pacote incluía-se também a revisão da AIA.  Como é frequente,  não havia

tempo para pesquisar ou refletir, a AIA deveria ficar pronta em uma tarde. A metodologia já

estava  estabelecida,  bem  como  os  “atributos”  dos  “impactos”  e  suas  escalas  de

valoração. O que pude fazer foi ler atentamente a definição de cada um dos critérios, e, a

partir  dos  dados  disponíveis,  imputar  a  cada  característica  pré-determinada  dos

“impactos” um valor, dentro da escala prevista. É evidente que realizei esta tarefa com

extrema insegurança e ao mesmo tempo surpresa em “descobrir”  o pequeno grau de

“objetividade” que integra o processo de atribuir valores a “impactos”2. 

A  segunda  situação  ocorreu  em  uma  empresa  grande  –  uma  reunião  entre

representantes das equipes responsáveis pelos diagnósticos dos “meios” “físico”, “biótico”

e  “socioeconômico”  com  o  gerente  do  projeto  de  implantação  de  uma  linha  de

transmissão, que havia elaborado a AIA e convocado aquela reunião para apresentá-la às

equipes  para  que  propusessem  ajustes  –  um  louvável  esforço  no  sentido  de

compartilhamento  das  tomadas  de  decisão  sobre  a  valoração  de  “impactos”,  mesmo

considerando que a maioria dos profissionais ali presentes não haviam ido a campo. Na

reunião, era patente a insegurança dos diferentes técnicos em fazer inferências a partir

das informações de que se dispunha – por exemplo, havia dúvidas quanto à localização

ou não da subestação de energia dentro de um distrito industrial.  Causava confusão,

também, a utilização de termos que, na linguagem corrente, são praticamente sinônimos,

mas que na linguagem da AIA são tratados como passíveis de serem sempre claramente

discerníveis  e  mensuráveis:  importância/significância/relevância;  prazo de permanência

ou duração/ tempo de incidência ou temporalidade; e assim por diante. Na reunião havia

2  Cerca de três anos depois, quando não mais trabalhava naquela empresa, foi enorme minha alegria ao
ler uma pequena notícia em um jornal diário, de que não havia sido encontrado petróleo em quantidade
significativa naquele bloco.



também  um  representante  da  equipe  de  Educação  Ambiental,  responsável  pela

elaboração  de  medidas  de  “mitigação”  dos  “impactos”  (chamadas  de  “programas

ambientais”).  Após  a  reunião,  um  comentário  informal  deste  técnico  recobrou-me  da

sensação que tivera quando revisei aquela AIA de exploração de petróleo – ele estava

estupefato  ao  constatar  que  a  valoração  dos  impactos  se  apoiava  “basicamente  em

chute”,  ao  contrário  da  impressão  de  “cálculo  objetivo”  transmitida  pelos  discursos

técnicos dos estudos.

Em  terceiro  lugar,  as  análises  de  impacto  procedem  como  se  todas  as

consequências da instalação de um empreendimento fossem absolutamente previsíveis

através  dos  meios  técnicos  e  científicos.  A  busca  por  conferir  uma  roupagem  de

“objetividade”  ao  tratamento  dos  efeitos,  no  caso  do  exemplo  acima,  da  linha  de

transmissão,  também  contribui  para  obliterar  todas  as  dificuldades  imprevistas  que

surgem durante a construção e operação de grandes empreendimentos, incluindo todas

as transações  entre  elementos  humanos  e  não-humanos  envolvidos  na construção e

operação de uma linha de transmissão projetada para percorrer uma enorme extensão,

cruzar inúmeros povoados em diferentes unidades da federação.

 Uma  das  principais  contribuições  de  cada  EIA  que  é  elaborado  para  a

consolidação  da  avaliação  de  impacto  ambiental  como  ferramenta  para  comprovar

tecnicamente a “viabilidade ambiental” de empreendimentos que trazem consigo efeitos

nocivos é o caráter de previsibilidade que o estudo confere às transformações que serão

promovidas.  Previsões que,  frequentemente,  não se verificam, dada a vasta gama de

queixas  organizadas  ou  não  por  parte  das  populações  atingidas  e  os  desastres

ambientais como vazamentos de petróleo, enchentes em bacias hidrográficas alteradas

por projetos de barragens, e assim por diante. 

Esse caráter de previsibilidade que as avaliações de impacto ambiental conferem

às transformações promovidas por grandes empreendimentos tampouco se verifica nos

estudos sobre a mediação técnica empreendidos por Bruno Latour,  nos quais o autor

demonstra por que a noção de “eficiência técnica sobre a matéria” não explica a sutileza

do  trabalho  dos  engenheiros,  que  precisam  lidar  com  a  impossibilidade  de  exercer

qualquer espécie de domínio na relação com não-humanos (Latour 2001, p. 203). Para

Latour,  a noção de “objetividade” não supõe situar-se acima da batalha ou suprimir a

subjetividade, mas maximizar a capacidade dos atores de contestar o que é dito sobre

eles (Latour 2000 apud MOSSE 2006, p. 939). 



Conclusão

Se, assim como os projetos de “desenvolvimento” analisados por Ferguson e por

Mosse falham em combater a pobreza, as avaliações de impacto ambiental falham em

prever a importância da totalidade dos efeitos negativos dos grandes empreendimentos, o

que mais estes estudos fazem? Para além de prever e “mitigar” “impactos”, os estudos

contribuem para a consolidação e a estabilidade das avaliações de impacto ambiental

como ferramenta que permite conferir um tratamento técnico a questões como o aumento

da prostituição próximo a canteiros de obras, o prejuízo ou inviabilização de pequenos

produtores, os incômodos à população, a remoção de famílias, assim por diante. Estes

problemas associados à implantação de um empreendimento passam a ser considerados

como passíveis de serem previstos e calculados por avaliações de impacto ambiental e

passíveis  de  serem  amenizados  por  medidas  “mitigadoras”,  deixando  de  estar

relacionados a decisões políticas que dizem respeito à seleção de quem será beneficiado

e quem pode ser prejudicado em um modelo de desenvolvimento.

Morawska Vianna,  estudiosa da cooperação internacional,  analisa  a forma pela

qual documentos e programas de uma organização internacional refletem o estabelecido

em  outros  documentos  formulados  em  níveis  hierárquicos  superiores  ou  em  outras

organizações financiadoras, permitindo perceber “os princípios da engenharia social que

marcam o trabalho de agências internacionais, em especial a elaboração de composições

do social das quais depende a execução de seus projetos” (Morawska Vianna, 2014, p.

90).  De forma semelhante, cada Estudo de Impacto Ambiental que é elaborado reforça –

repetindo,  adaptando ou inovando -  padrões, critérios e conceitos contidos em outros

documentos da mesma natureza, contribuindo para consolidar e tornar cada vez mais

estável esta forma de sistematização de intervenções planejadas no ambiente.

No entanto, mais do que identificar, prever, calcular impactos e sua compensação

ou mitigação, e independente do sucesso dos Estudos de Impacto Ambiental em realizar

estes objetivos,  o  que estes estudos efetivamente realizam é a consolidação de uma

perspectiva  de  desenvolvimento  que  privilegia  o  crescimento  econômico  através  da

implantação  de  grandes  empreendimentos,  para  benefício  de  determinados  agentes

econômicos e governamentais,  em detrimento das populações às quais são impostos

seus efeitos socioambientais negativos. Dessa forma, cada EIA contribui para consolidar e

tornar cada vez mais estável um conjunto de argumentos técnicos que conferem respaldo

a uma determinada forma de intervir na sociedade e na natureza.
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