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Resumo/Abstract 
 
 

Esta dissertação trata da avaliação de impacto ambiental e das suas relações com o 

procedimento de licenciamento ambiental. Procura-se mostrar de que modo ambos 

manifestam-se metodológica e procedimentalmente no processo histórico e são permeados 

pela política. 

Em primeiro lugar, são expostos e discutidos os fatos que cercaram a inclusão da 

metodologia da avaliação de impacto ambiental no procedimento de licenciamento 

ambiental, no Brasil. Também a metodologia da avaliação de impacto ambiental e o atual 

procedimento de licenciamento ambiental brasileiro são detalhados e discutidos. 

Após isso, estuda-se o caso do licenciamento ambiental do Complexo Terrestre 

Cyclone 4, que leva à discussão acerca de como a legitimação de hierarquias que 

privilegiam o conhecimento científico e tecnológico em relação aos saberes locais tem sido 

combatida e subvertida ou, por outro lado, tem prevalecido, nos procedimentos de 

licenciamento ambiental e nas avaliações de impacto ambiental que ocorrem, 

presentemente, no Brasil. 

 

Abstract 

This dissertation is about environmental impact assessment and its relation to 

environmental licensing procedures in Brazil. Efforts are made to show how both appear 

methodologically and procedurally in historical process, and are pervaded by politics. 

First, historical facts about the inclusion of the methodology of environmental 

impact assessment in the environmental licensing procedure in Brazil are exposed and 

discussed. The methodology of environmental impact assessment and the present Brazilian 

environmental licensing procedure are detailed and also discussed. 

Afterwards, the case of the Ground-Based Complex Cyclone 4 environmental 

licensing procedure is studied leading to a discussion about how legitimization of 

hierarchies that invest privilege to scientific and technological knowledge against local 

knowledge are being fought and subverted or, otherwise, are being induced to prevail in 

environmental licensing procedures and environmental impact assessments that are 

nowadays carried out in Brazil. 
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Nota introdutória 
 
 

O tema desta dissertação é o modo como a dimensão conflituosa do licenciamento 

ambiental influencia as avaliações dos impactos ambientais dos empreendimentos que são, 

atualmente, submetidos àquele procedimento. Essa dimensão conflituosa do licenciamento 

ambiental manifesta-se metodológica e procedimentalmente, sendo permeada pela política 

e desvelando-se no processo histórico. É este o tema da dissertação, visto de um modo 

mais analítico. 

A dissertação gira, então, antes do mais, em torno da própria avaliação de impacto 

ambiental – AIA, para a qual o conceito de impacto ambiental é crucial. 

Esse conceito de impacto ambiental vem sendo construído, desde que se constatou 

que os efeitos da atividade humana sobre o ambiente, progressivamente potencializados 

após a Revolução Industrial, levavam a alterações significativas nas suas propriedades, 

resultando na diminuição da capacidade dos ecossistemas de prestar os serviços 

(CONSTANZA et. al., 1997) que, até então, prestavam de modo satisfatório, aos seres 

vivos: 

 

“Em meados da década dos 60, os graves problemas ambientais decorrentes do 
desenvolvimento econômico, nos países industrializados, mobilizaram a opinião 
pública no sentido de exigir que fossem tomadas medidas eficazes para a proteção 
da saúde humana e dos recursos naturais. Houve pressão para que os agentes 
poluidores adotassem equipamentos capazes de reduzir a poluição a níveis 
aceitáveis ou mesmo reparar os danos porventura causados. Entretanto, era 
urgente, ainda, prevenir os novos casos de degradação ambiental que certamente 
viriam a ocorrer a partir de novos investimentos” (MOREIRA, 1989: 54/55). 

 

Foi nesse contexto de preocupação crescente com a progressiva degradação 

ambiental que se observava acontecer - e que se percebia que não se limitava aos efeitos da 

poluição - que, na década de 1960, foi cunhado o conceito de impacto ambiental, nos 

Estados Unidos da América, e foram adotadas, pela primeira vez, de maneira sistemática, 

medidas para enfrentar as conseqüências de atividades humanas, que, de resto, não se 

considerava possível ou desejável fazer cessar, sobre o ambiente. A criação da AIA foi 

parte importante dessas medidas (GOLDEMBERG e BARBOSA, 2004).  
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Uma noção intuitiva de impacto ambiental1 que, desde que foi formulada, tem sido 

bastante aceita, no Brasil, é a seguinte: 

 

“[...] é um abalo, uma impressão muito forte, muito profunda, causada por 
motivos diversos sobre o ambiente [...] Os impactos ambientais podem ser 
positivos ou negativos, isto é, podem afetar favorável ou desfavoravelmente o meio 
ambiente. Se forem positivos devem ser estimulados, se forem negativos devem ser 
evitados” (ANTUNES, 1996: 135). 

 

Quanto à AIA2, desde que foi criada, tem sido um instrumento de análise dos 

impactos ambientais causados pelas atividades modificadoras do ambiente, cujo objetivo 

principal é propor medidas para evitar ou diminuir as conseqüências dos impactos 

considerados negativos e potencializar os efeitos dos considerados positivos. 

 

“A AIA é, pois, um dos instrumentos para a execução da política e do 
gerenciamento ambiental. De caráter eminentemente preventivo, destina-se, nos 
primeiros momentos do planejamento de uma determinada atividade poluidora – 
capaz de modificar o meio ambiente ou que venha a utilizar intensivamente 
recursos ambientais -, subsidiar a decisão quanto às alternativas de sua 
implementação. A partir da tomada dessa decisão, a AIA serve ao 
acompanhamento e ao gerenciamento das ações destinadas a fazer com que a 
implantação da atividade obedeça aos princípios de proteção ambiental 
previamente acertados” (MOREIRA, 1989: 55). 

 

Esta dissertação trata, também, dos procedimentos de licenciamento ambiental 

instituídos no Brasil, desde a década de 1970. 

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, isto é, uma série de 

atos e providências que se levam a efeito coordenadamente e em uma seqüência 

determinada, visando ao alcance de um fim específico. 

O fim específico buscado no procedimento de licenciamento ambiental é verificar 

se as atividades que serão realizadas por um determinado empreendimento são 

                                                 
1 Essa noção intuitiva de impacto ambiental deve ser tomada aqui apenas como um elemento facilitador da 
exposição que se segue, ainda nesta nota introdutória e no primeiro capítulo deste trabalho. No restante da 
dissertação, essa noção é retomada, mais de uma vez, de modo bastante mais aprofundado e detalhado. 
 
2 A AIA é definida aqui de modo sucinto. Essa definição é colocada nesta nota introdutória, a exemplo do 
que ocorre com a noção intuitiva de impacto ambiental que a precede, somente para facilitar a exposição 
seguinte. 
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significativamente modificadoras do ambiente e, se sim, se é o caso de ele ser executado. 

Concluindo-se pela afirmativa, passa-se a determinar que ações devem ser postas em 

prática para lidar do modo mais apropriado possível com as modificações que ele 

provocará no ambiente: 

 

“[...] licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente verifica a localização, instalação, ampliação e operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados 
efetivos ou potencialmente poluidores ou que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental. Esse procedimento naturalmente vincula-se às disposições 
legais e regulamentares, bem assim às normas técnicas aplicáveis ao caso” 
(FINK, ALONSO Jr. e DAWALIBI, 2000:2). 

 

Vale notar que, apesar de a AIA adequar-se muito bem ao alcance dos objetivos do 

licenciamento ambiental, nem sempre este último inclui a AIA. Como se verá na exposição 

que se segue a esta nota introdutória, os primeiros procedimentos de licenciamento 

ambiental brasileiros, instituídos nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, não 

incluíam a AIA. Só posteriormente, mais especificamente durante a década de 1980, é que 

a AIA foi incorporada ao licenciamento ambiental, sob a forma do estudo de impacto 

ambiental – EIA. 

De todo modo, o licenciamento ambiental veio, paulatinamente, assumindo grande 

importância para os empreendedores públicos e privados, bem como para todos os demais 

interessados em que empreendimentos específicos sejam levados adiante, no Brasil, 

porque, desde que o procedimento tornou-se plenamente exeqüível, a realização de 

empreendimentos potencialmente modificadores do ambiente passou a depender de serem 

aprovados no licenciamento ambiental. 

Por outro lado, todos os que esperam que esses empreendimentos sejam 

implantados e passem a ser operados de modo a não agredir o ambiente – especialmente os 

que são diretamente atingidos por essas agressões - têm nutrido a expectativa de que o 

licenciamento ambiental contribua decisivamente para isso. 

Assim sendo, esta dissertação procura mostrar que o entrechoque entre esses 

interesses veio influenciando a maneira como se tem concebido e praticado, no Brasil, 

tanto o licenciamento ambiental quanto, em especial, a avaliação de impacto ambiental. 

Desenvolvo esse tema, neste trabalho, primeiramente, delineando o processo que 

culminou no formato que o procedimento de licenciamento ambiental exibe hoje, no 
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Brasil, em especial o licenciamento de empreendimentos de grande porte. Esse 

delineamento baseou-se em uma pesquisa bibliográfica e na minha experiência como 

profissional da área, desde 1989. 

Em seguida, procedo a um estudo de caso em que a dimensão conflituosa do 

licenciamento ambiental mostrou-se particularmente clara, tendo presente, nessa tarefa, 

que o “estudo de caso não é uma escolha metodológica, mas uma escolha do que vai ser 

estudado” (STAKE, 2000: 435), sendo de se esperar, portanto, que o caso escolhido para 

ser estudado apresente o tema a ser desenvolvido. 

Neste trabalho, então, a “escolha do que vai ser estudado” recaiu sobre o 

licenciamento ambiental do Complexo Terrestre Cyclone 43, um megaprojeto4 que foi 

projetado para ter parte das suas instalações localizadas na área onde se encontram as terras 

ocupadas pelos povoados alcantarenses de Mamuna, Baracatatiua e Brito (Figura Intro.1), 

que abrigam quilombolas, nisso residindo a sua dimensão conflituosa mais significativa. 

Em virtude da resistência oposta a isso pelos quilombolas, que recorreram à 

proteção especial que, atualmente, se dispensa aos “remanescentes de comunidades de 

quilombos”5 no País, o empreendimento deverá ser inteiramente acomodado no interior do 

Centro de Lançamento de Alcântara – C.L.A.6, também localizado em Alcântara, no estado 

do Maranhão (Figura Intro.1). 

Essa solução, que resultou do andamento do licenciamento ambiental do Complexo 

Cyclone 4 até setembro de 2010, porém, restringe-se a um resultado ainda parcial, de modo 

que a dimensão conflituosa desse licenciamento ambiental específico - que, como é usual, 

vem-se manifestando desde a sua instauração - ainda deverá continuar a desdobrar-se. 

                                                 
3 O Complexo Terrestre Cyclone 4 é uma plataforma de lançamento de foguetes de maior porte que o dos que 
têm sido lançados do Centro de Lançamento de Alcântara - C.L.A. (ver nota 6, adiante). 
 
4 “Definimos megaprojetos, grosso modo, como projetos que transformam paisagens rápida, intencional e 
profundamente, de modos claramente visíveis, e requerem a aplicação coordenada de capital e poder 
estatal” (GELLERT e LYNCH, 2003: 15/16, minha tradução). No original, em inglês, ‘We define mega-
projects broadly as projects which transform landscapes rapidly, intentionally, and profoundly in very visible 
ways, and require coordinated applications of capital and state power”. Os megaprojetos mais comuns são 
estradas, ferrovias, portos, barragens, empreendimentos minerários, intervenções urbanas de larga escala, 
plantations, distritos industriais, etc. 
 
5 A Lei Federal nº 7.668, de 22 de Agosto de 1988, e o Decreto Federal nº 4.887, de 20 de novembro de 
2003, ambas as normas editadas para dar cumprimento ao que dispõe o artigo 68 das Disposições 
Transitórias da Constituição Federal, determinam que o Estado emita títulos definitivos de propriedade aos 
remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras. 
 
6 O Centro de Lançamento de Alcântara – C.L.A. é uma das duas bases brasileiras de lançamento de 
foguetes. Foi implantada pela Aeronáutica, que ainda se encarrega da sua segurança, mas a sua gestão, hoje, é 
de responsabilidade da Agência Espacial Brasileira – AEB, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia 
- MCT. 
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A essas razões da escolha desse caso de licenciamento do ambiental para o 

desenvolvimento do tema escolhido aliou-se o fato de eu dispor de uma posição estratégica 

para descrevê-lo e analisá-lo, uma vez que atuei profissionalmente naquele licenciamento. 

Por último, procuro extrair algumas conclusões – sem dúvida alguma, provisionais 

- das exposições e análises realizadas. 

O desenvolvimento do tema da dissertação é feito, então, em três capítulos, 

intitulados: 

1 – O procedimento de licenciamento ambiental, a avaliação de impacto 

ambiental e os estudos de impacto ambiental de megaprojetos, dividido em duas partes: 

1.1 O licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental no âmbito da 

formação da política ambiental brasileira; 

1.2 O formato atual do procedimento de licenciamento ambiental, o EIA e os 

megaprojetos. 

2 – O Centro de Lançamento de Alcântara e o licenciamento ambiental do 

Complexo Terrestre Cyclone 4, dividido em duas partes: 

2.1 O Centro de Lançamento de Alcântara; 

2.2 O licenciamento ambiental do Complexo Terrestre Cyclone 4. 

3 – Considerações finais, também dividido em duas partes: 

3.1 Da Interdisciplinaridade à Transdisciplinaridade; 

3.2 Da força à astúcia. 

No que diz respeito à metodologia empregada no estudo do caso escolhido, 

consubstanciou-se em uma observação participante (FOOTE-WHYTE, 1988; 2005 [1943]; 

VALLADARES, 2007), que se estendeu de março de 2009 a setembro de 2010, período 

em que co-coordenei uma equipe de pesquisadores que se dedicou a caracterizar e avaliar 

os impactos ambientais do Complexo Cyclone 4 sobre as comunidades quilombolas. 

Nessa observação participante, o meu objeto de trabalho, qual seja, o 

desenvolvimento dos trabalhos da equipe, e o meu objeto de pesquisa, a avaliação dos 

impactos ambientais do Cyclone 4 sobre as comunidades quilombolas, acabaram por 

confundir-se, em virtude da atenção especial que eu pretendi dar, na dissertação, ao 

processo de construção coletiva, por parte da equipe que eu co-coordenava, não só 

daqueles impactos, mas também da metodologia e das técnicas de pesquisa que nos iriam 

levar a executar a avaliação que tínhamos de realizar. 

Assim sendo, o modo como o conflito entre os quilombolas e o empreendedor do 

Cyclone 4 acabou por imiscuir-se no licenciamento ambiental deste último, e, 
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conseqüentemente, na avaliação dos seus impactos, é visto, no capítulo 2 da dissertação, a 

partir da perspectiva do desenvolvimento dos trabalhos da equipe que co-coordenei. 

Por outro lado, quanto ao capítulo 1 da dissertação, vale notar que, há vinte e dois 

anos, estreei na área ambiental, participando da regularização da Área de Proteção 

Ambiental de Corumbataí, no estado de São Paulo. Corria o ano de 1989 e, daquele ano até 

agora, continuei a atuar na área ambiental, cada vez mais intensamente. O conteúdo do 

capítulo 1 da dissertação, conseqüentemente, deve tanto à pesquisa bibliográfica espelhada 

nas citações e referências adicionadas ao texto quanto às minhas experiências como 

profissional da área. 

Sendo assim, nesse capítulo 1, o meu “[...] esforço em contrabalançar os pontos de 

vista ressaltados pelo analista com as perspectivas assumidas e vivenciadas pelos agentes 

[...]” (MICELI, 2001 [1999]: 122/123), dirigiu-se, em grande parte, no sentido de sopesar 

as minhas próprias visões e opiniões acerca dos assuntos tratados, trazendo para o texto do 

capítulo amplas transcrições de trechos de autores que, o mais das vezes, situados em 

posições diferentes das que ocupei, viveram os mesmos fatos e se viram envoltos nas 

mesmas circunstâncias em que me vi envolvido. 
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FIGURA Intro.1 – C. L. A., complexo terrestre Cyclone 4, comunidades quilombolas e agrovilas  

 
Fonte: Acervo Scientia – Renato Gonzalez 
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1. O procedimento de licenciamento ambiental, a avaliação de 
impacto ambiental e os estudos de impacto ambiental de 
megaprojetos 

 
Este capítulo compõe-se de duas partes, a saber: 

 

• Na sua primeira parte, é feito um breve histórico das vicissitudes pelas quais o 

procedimento de licenciamento ambiental passou, até atingir a sua conformação 

atual, abrangendo o período que vai da sua institucionalização no País, em 

1972, até 1997, quando se edita a Resolução CONAMA nº 237/97 (CONAMA, 

2008a), contendo as principais regras que, desde então, vêm balizando os 

diversos licenciamentos ambientais que se realizam no Brasil. Ainda nessa 

primeira parte, são apresentados os principais atores que, comumente, 

participam desses licenciamentos ambientais. 

• Na segunda parte do capítulo, apresenta-se criticamente o formato atual do 

procedimento de licenciamento ambiental, com destaque para o papel que a 

avaliação de impacto ambiental - AIA nele tem desempenhado. 

 

1.1 O licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental no âmbito da 
formação da política ambiental brasileira  
 
Como já ficou dito na introdução, o tema desta dissertação diz respeito ao 

procedimento de licenciamento ambiental e à avaliação de impacto ambiental – AIA. 

Especificando mais esse tema, é preciso esclarecer que ele se volta, em particular, 

para o licenciamento ambiental de megaprojetos no Brasil, especialmente no que toca às 

limitações impostas e às possibilidades abertas à AIA por aquele procedimento 

administrativo. O tema da dissertação estende-se, também, ao ambiente fortemente 

conflituoso em que o licenciamento e a AIA habitualmente se desenvolvem7. 

Começando, então, pelo procedimento de licenciamento ambiental, até que ele 

chegasse ao seu formato atual, no Brasil, decorreram duas décadas e meia, contadas desde 

                                                 
7 Existe uma vasta bibliografia acerca do assunto, sendo particularmente relevante para esta dissertação a 
seguinte: MORIVARDI, disponível na internet; SÁNCHEZ, 1993, 1996, 2006; STROH, 1995; 
FUNTOWICZ e RAVETZ, 1997; LOPES et al., 2004; RICHARDSON, 2005; ZHOURI et al., 2005; LOPES, 
2006; TURNPENNY et al., 2009; O'FAIRCHEALLAIGH, 2010; WALKER, 2010; e AGRA Fº, 2010. 
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que as políticas públicas voltadas para a “questão ambiental” – das quais o licenciamento 

ambiental faz parte - começaram a ser estruturadas, no Brasil. 

Essa estruturação começou quando a delegação brasileira que participara da 

Conferência de Estocolmo de 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, retornou ao País. 

Nessa época, assim como antes dela, no Brasil, 

 

“A avaliação das ações públicas e privadas [...] baseava-se exclusivamente em 
critérios puramente técnicos e econômicos, visando a maximizar os resultados 
esperados. Não havia nenhuma preocupação com os impactos ambientais e sociais 
decorrentes dessas ações, o que acarretou crescimento da degradação dos 
recursos naturais e queda no nível de bem estar da população” (OLIVEIRA e 
BURSZTYN, 2001: 45). 

 

É emblemático dessa época o caso de Cubatão, município da baixada santista, no 

estado de São Paulo, no qual a concentração de atividades industriais poluentes, iniciada 

no final dos anos 40 do século passado, produziu um verdadeiro desastre ambiental, com 

gravíssimos reflexos na saúde pública. 

Na primeira metade da década de 1980, Cubatão ganhou o indesejado apelido de 

“Vale da Morte” e, com isso, o caso de Cubatão, embora estivesse longe de ser o único do 

País (BAER, 2002: 404/415), acabou simbolizando uma época de industrialização 

acelerada, crescimento do produto interno bruto, degradação ambiental e rebaixamento da 

qualidade de vida, especialmente das camadas mais pobres, no Brasil (GUIMARÃES, 

1997). 

Voltando à Conferência de Estocolmo, participaram dela, além do Brasil, mais 112 

países, que se dividiram, grosso modo, em “países ricos”, ou “industrializados”, e “países 

pobres”, ou “terceiro mundo”. 

Informando os debates que se travaram durante a realização da conferência havia 

dois estudos (MEADOWS et al., 1978 [1972]; WARD e DUBOS, 1983 [1972]), nos quais 

a “questão ambiental” era vista, em síntese, como um problema gerado nos setores 

tecnológico, econômico e demográfico das sociedades humanas, afetando uma natureza 

que servia, em uma ponta, de insumo e suporte para esses setores e, no outro extremo, de 

sua lata de lixo e esgoto, ameaçando a vida, tal como se tem apresentado no planeta, e 

conseqüentemente, os seres humanos. 
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Tratava-se, em suma, de tecnologias inadequadas, em geral, poluentes, que tinham 

de ser redesenhadas; de sistemas econômicos perversos, que deviam ser reformados; e de 

um crescimento demográfico desenfreado, especialmente no então chamado “terceiro 

mundo”, que precisava ser estancado, de modo a colocar sob controle 

 

“[...] os cinco fatores básicos que determinam e, por conseguinte, em última 
análise limitam o crescimento em nosso planeta – população, produção agrícola, 
recursos naturais, produção industrial e poluição” (WATTS, 1978 [1972]: 12). 

 

A delegação brasileira defendeu uma posição contrária à sumarizada acima. Era a 

posição adotada pelo nosso Ministério do Interior da época, para o qual o 

“desenvolvimento” – leia-se “crescimento do Produto Interno Bruto”, especialmente o 

industrial – devia, em princípio, preceder qualquer preocupação ambiental (LEIS, 2004 

[1999]: 89/91). 

A posição brasileira, na verdade, extremava de modo sui generis a rejeição dos 

“países pobres” presentes à conferência ao que entendiam ser um novo colonialismo 

(LEIS, 2004 [1999]: 89), consubstanciado nas propostas de limitação do crescimento 

econômico – falava-se em “crescimento zero” (LEIS, 2004 [1999]: 56 e 89) - que se 

faziam na Conferência. Era o “desenvolvimento”, afirmava a delegação brasileira, que se 

encarregaria de resolver automaticamente as mazelas ambientais mais prementes oriundas 

da pobreza, que era o cerne dos problemas brasileiros. 

Argumentava ainda a delegação brasileira que, conseqüentemente, as decisões 

acerca da problemática ambiental e da sua relevância deviam ser tomadas, 

invariavelmente, no âmbito das diferentes soberanias nacionais, segundo os interesses e as 

prioridades de cada país, e não como cumprimento de compromissos internacionais (LEIS, 

2004 [1999]: 89/91). 

A Conferência, afinal, produziu um documento, a “Declaração da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano”, subscrito também pela delegação 

brasileira, consagrando um compromisso entre as posições apresentadas durante a sua 

realização, que deu origem à proposta do “ecodesenvolvimento”: 

 

“Em 1973, Maurice Strong introduziu nas discussões o conceito de 
ecodesenvolvimento; todavia, apesar de apenas ter colaborado no 
desenvolvimento dos princípios desse conceito, em 1974, Ignacy Sachs é quem 
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geralmente tem recebido os créditos por sua autoria” (MOTA et al., disponível na 
internet). 

 

A proposta do ecodesenvolvimento, assim como as contidas na “Declaração da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano”, diferia 

consideravelmente das que primeiramente haviam informado os debates em Estocolmo. 

Tal como se apresentou nos escritos de Ignacy Sachs de então, o 

ecodesenvolvimento postulava a restrição do consumo, especialmente nos países mais 

desenvolvidos; rejeitava as transferências de tecnologia como uma das soluções para os 

problemas do então chamado “terceiro mundo”; valorizava a criação de novas tecnologias 

nos “países pobres”; e enfatizava a justiça social como elemento fundamental na busca por 

um ambiente mais estável e por um mundo melhor (SACHS, 1986; LAYPARGUES, 

1997). 

Nos anos que se seguiram, no plano das idéias, acirraram-se os debates entre 

ecodesenvolvimentistas, os defensores do “crescimento zero” e os desenvolvimentistas de 

todos os matizes. 

José Eli da Veiga resume os argumentos do ganhador do Prêmio Nobel de 

Economia de 1987, Robert M. Solow, que era autor de uma das formulações mais 

abrangentes e articuladas das teses desenvolvimentistas, da seguinte forma: 

 

“[...] a natureza jamais constituirá sério obstáculo à expansão. No longo prazo, os 
ecossistemas não oferecerão qualquer tipo de limite, seja como fontes de insumos 
ou assimiladores de impactos. Qualquer elemento da biosfera que se mostrar 
limitante ao processo produtivo, cedo ou tarde, acabará substituído, graças a 
mudanças na combinação entre seus três ingredientes fundamentais: trabalho 
humano, capital produzido e recursos naturais. Isto porque o progresso científico 
tecnológico sempre conseguirá introduzir as necessárias alterações que 
substituam a eventual escassez ou comprometimento do terceiro fator, mediante 
inovações dos outros dois ou de algum deles. Em vez de restrição às 
possibilidades de expansão da economia, os recursos naturais podem no máximo 
criar obstáculos relativos e passageiros, já que serão indefinidamente superados 
por invenções” (VEIGA, 2005:122) 

 

Esses debates, porém, jamais interessaram ao governo dos militares brasileiros de 

então. O que verdadeiramente interessou de perto ao Ministério do Interior do Brasil e ao 

restante do governo do País, na época, foi o Princípio 17 da “Declaração da Conferência 
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das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano”, que endossava praticamente in 

totum a posição defendida pela delegação brasileira a Estocolmo, sobre a esfera na qual as 

decisões sobre a problemática ambiental deviam ser tomadas: 

 

“Deve ser confiada às instituições nacionais competentes a tarefa de planificar, 
administrar e controlar a utilização dos recursos ambientais dos Estados, com o 
fim de melhorar a qualidade do meio ambiente” (MMAa, disponível na internet, 
grifo meu). 

 

Assim, esse compromisso galhardamente assumido pelo governo brasileiro no 

documento que encerrou a conferência, presidiu a elaboração do decreto que, em 1973, 

criou, na administração federal brasileira, a Secretaria Especial do Meio Ambiente – 

SEMA, ligada ao mesmo Ministério do Interior. 

Acerca desse decreto, Paulo Nogueira Neto, em entrevista à Revista Brasileira de 

Psicanálise, revelou: 

 

“Em 1973, recebi um convite do Henrique Brandão Cavalcanti, que eu havia visto 
apenas uma vez. Nós tínhamos amigos comuns, inclusive americanos. Ele tinha 
ouvido falar que eu era uma pessoa interessada no meio ambiente, me convidou 
para esse encontro em Brasília e me mostrou o decreto, já aprovado, que criava o 
primeiro órgão federal encarregado de cuidar das questões ambientais. Era a 
sema, a Secretaria Especial do Meio Ambiente. A palavra “especial” estava ali 
para dar assim um prestígio maior. Mas o decreto, tal como estava, não teria 
força alguma, não tinha nenhum poder de multar. Seu objetivo era apenas fazer 
estudos sobre o meio ambiente, verificar que problemas existiam, com uma ação 
mais missionária e exploratória do que outra coisa. Fiz essas críticas e no final ele 
me convidou para ser o secretário” (NOGUEIRA NETO, 2007:16/17). 

  

A SEMA iniciou as suas atividades em 14 de janeiro de 1974; em 1975, sai a 

legislação federal contendo “medidas de prevenção e controle da poluição industrial”. Foi 

esse o aparato administrativo e legal do governo federal que presidiu a primeira 

estruturação das políticas públicas voltadas para a “questão ambiental” no Brasil. 
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Havia nos estados, ainda, a CETESB, atual Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental, em São Paulo, que, com essa denominação, data de 19748, e a 

FEEMA, então Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente e atual Instituto 

Estadual do Ambiente - INEA, no Rio de Janeiro, cujas atividades iniciaram-se em 1975 

(LOPES et al., 2004; LOPES, 2006). 

Esses estados, São Paulo e Rio de Janeiro, onde a poluição se fazia sentir de modo 

mais preocupante, instituíram padrões de emissão de poluentes que faziam cumprir, na 

medida das suas possibilidades e dos recursos de que dispunham, com a imposição de 

multas. 

Como se vê, essa primeira estruturação das políticas públicas voltadas para a 

“questão ambiental” no Brasil limitou-a aos problemas gerados pela poluição industrial e, 

no caso do governo federal, somente à poluição industrial mais aguda, sendo essa poluição 

industrial vista, na verdade, como um “mal necessário”, associado aos “benefícios 

proporcionados pelo progresso” (GOLDEMBERG e BARBOSA, 2004). Com isso, 

“naturalizava-se” a poluição. 

Prosseguindo nessa linha, entendia-se que esse “mal necessário”, quando fora de 

controle, tinha mesmo de ser combatido, até porque, o “mal necessário” ganhava as 

fábricas e as ruas, em algumas greves e protestos, que desafiavam a repressão que 

caracterizou todo o período do governo militar (LOPES et al., 2004; LOPES, 2006), 

conferindo alguma visibilidade, no País, ao que veio a ser chamado de “conflitos de 

riscos”( GIDDENS, 1991; BECK, 1992): 

 

“Todo o trabalho de construção institucional em torno do meio ambiente está 
permeado por conflitos sociais (entre diferentes grupos sociais desiguais 
relativamente aos meios e aos efeitos de poluição; e entre diferentes grupos 
militantes ou técnico-administrativos)” (LOPES, 2006: 38, grifo meu). 

 

Marcelo Antônio Chaves refere-se a um desses protestos, visando principalmente a 

poluição aérea causada pelo funcionamento da Companhia Brasileira de Cimento Portland 

Perus, localizada no distrito do mesmo nome, no município de São Paulo, com as seguintes 

palavras: 

                                                 
8 Na verdade, a CETESB, com a denominação de Centro Tecnológico de Saneamento Básico, que deu 
origem à sigla pela qual é conhecida até hoje, foi criada em 1968, com atribuições ligadas ao saneamento 
ambiental e ao controle da poluição. 
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“A questão da poluição causada pela fábrica é um problema de grandes 
proporções que persiste desde sua abertura. São vários os depoimentos que 
revelam principalmente os prejuízos para a saúde dos moradores e até ao cultivo 
de plantas e hortaliças na região, devido à emissão do pó de cimento. O problema 
persiste até a década de 1980, quando [surgiram] rumores de que a fábrica estaria 
ameaçada de fechamento devido à poluição. A fábrica chegou a ser chamada de 
‘fábrica de tuberculosos’ (Diário Popular de 22.03.1973). Nesse período a 
população promoveu aquela que é relatada como a “1ª caminhada histórico-
ecológica da cidade de São Paulo” [...]” (CHAVES 2005:197) 

 

José Sérgio Leite Lopes associa a um desses conflitos “entre diferentes grupos 

sociais desiguais relativamente aos meios e aos efeitos de poluição”, especificamente ao 

conflito ocorrido no município de Contagem, no estado de Minas Gerais, a edição da 

legislação federal sobre poluição industrial (LOPES, 2006:38).  

Na mesma entrevista à Revista Brasileira de Psicanálise, Paulo Nogueira Neto 

assim relata o episódio: 

 

“Naquela época, consegui interessar o Geisel, que era muito centralizador, em 
alguns problemas criados por uma fabrica de cimento em Belo Horizonte; 
conseguimos obrigar que ela controlasse a grande poluição que causava. Mas 
uma ação desse tipo era pouca coisa, precisávamos de uma estrutura melhor” 
(NOGUEIRA NETO, 2007:17). 

 

Em suma, restrita, na realidade, a alguns acontecimentos isolados, extremados e 

momentosos, a visibilidade dos conflitos em que a poluição ganhava relevo dava, então, a 

falsa impressão de que a “questão ambiental” no Brasil, do ponto de vista social, resumia-

se – ou quase isso – à eventual exposição excessiva de alguns setores da população aos 

efeitos da poluição industrial e que essa questão estava sendo atacada de modo firme e 

adequado pelas autoridades. Essa visibilidade limitada era amplamente favorecida pelo 

controle governamental dos meios de comunicação, sujeitos, na época, a uma severa 

censura prévia. 

Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro instituíram, então, os primeiros 

procedimentos de licenciamento ambiental do País, que, em São Paulo, significativamente, 

fazia parte do Sistema de Prevenção e Controle da Poluição do Meio Ambiente, instituído 

em 1976. No Rio de Janeiro, não menos significativamente, o procedimento de 
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licenciamento ambiental foi denominado Sistema de Licenciamento de Atividades 

Poluidoras, datando de 1977. Ambos os procedimentos faziam inteiramente jus às 

denominações que lhe foram dadas, pois aplicavam-se, de fato, exclusivamente a 

atividades potencialmente poluidoras do ambiente. 

Nesses primeiros procedimentos de licenciamento ambiental do País, o conceito de 

impacto ambiental e a avaliação de impacto ambiental foram virtualmente ignorados, 

muito embora a década de 1970 tenha sido a época da sistematização desta última, nos 

Estados Unidos da América, e difusão inicial pelo restante do mundo (SÁNCHEZ, 2006: 

46 e ss.). 

O licenciamento, então, se fazia, em geral, pelo preenchimento de formulários, nos 

quais o requerente informava as providências que pretendia tomar para evitar ou atenuar a 

eventual poluição que as suas atividades poderiam causar. O órgão ambiental, então, 

pronunciava-se pela aprovação das providências anunciadas ou pela desaprovação parcial 

ou integral delas. Neste último caso, o órgão ambiental solicitava que novas providências 

fossem tomadas. Quando satisfeito com elas, manifestava o seu acordo com a instalação do 

empreendimento. A efetivação das providências aprovadas era verificada por visitas 

técnicas. 

Os órgãos ambientais de ambos os estados implantaram, ainda, cadastros de 

atividades poluidoras, que utilizavam para fiscalizá-las, pondo em ação procedimentos 

muito similares ao do licenciamento ambiental de então. Esses cadastros expandiram-se, 

diversificaram-se e acabaram por generalizar-se em todo o território nacional. 

Quanto aos atores que se moviam no âmbito da “questão ambiental”, no Brasil, 

limitavam-se aos poluidores, que eram dados como sendo alguns industriais displicentes; 

aos atingidos pela poluição excessiva; e a alguns idealistas isolados ou reunidos nas 

primeiras organizações não-governamentais – as ONGs - em atuação no País. 

Pairando sobre as cabeças desses atores, imperava o mais poderoso deles: o grande 

árbitro, qual seja, o Estado, que exigia dos potenciais poluidores alguns poucos 

procedimentos burocráticos e, quando lhe parecia apropriado – e, muitas vezes, só quando 

também lhe parecia conveniente - impunha-lhes penalidades. 

As práticas relativas ao ambiente que caracterizaram essa época, em suma, foram o 

puro arbítrio, por parte do Estado autoritário que havia no País, tanto nas suas intervenções 

quanto na delimitação, discussão e divulgação da “questão ambiental”. 

Por outro lado, a década de 1970 foi um período que se iniciou com o chamado 

“milagre econômico brasileiro” (SINGER, 1972), seguido pela crise de 1974, que, por sua 
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vez, foi atacada pelas políticas econômicas do II PND, que se estenderam praticamente 

pelo restante do decênio (CASTRO, 1985). A década de 1970 foi, portanto, marcada por 

pesados investimentos em infra-estrutura, em todo o período, e no financiamento de 

projetos industriais, especialmente na indústria pesada de base, na fase do II PND. 

Enfim, se 

 

“[...] o Brasil, ao consagrar o caminho da industrialização, abandonou a 
condição de uma grande fazenda produtora de bens primários para se 
transformar, em apenas cinco décadas, na oitava economia industrial do mundo” 
(POCHMANN, 2009: 57), 

foi principalmente na última década desse período, a de 1970, que essa consagração ao 

“caminho da industrialização” desdobrou-se em uma proliferação simultânea de 

megaprojetos, para cuja implantação a tríade empreendedora que ficou conhecida como o 

tripé “capital estatal, capital estrangeiro, capital nacional” (LESSA, 1978) se associava, 

uma vez que os megaprojetos “requerem a aplicação coordenada de capital e poder 

estatal”. Esses megaprojetos, além disso, comumente “transformam paisagens rápida, 

intencional e profundamente, de modos claramente visíveis”. 

Ilustra bem esses efeitos transformadores da implantação de megaprojetos a 

mudança profunda por que passou bacia do Itacaiúnas, no sudeste do estado do Pará, 

iniciada com a construção da rodovia Transamazõnica e com a criação da rodovia PA 150, 

na década de 1970 e nos primeiros anos da de 1980. 

Em um espaço de aproximadamente quinze anos, a bacia, onde, até então, só se 

exploravam o látex, já em decadência acentuada, a castanha e as madeiras nobres, viu 

crescerem vertiginosamente a mineração, a produção de energia hidrelétrica, com Tucuruí, 

a agricultura familiar dos assentados na região e a indústria siderúrgica, aglomerada no 

distrito industrial de Marabá. 

Estes fatos provocaram um aumento populacional significativo na bacia, que 

passou de pouco mais de 20 mil habitantes, em 1960, para quase 60 mil, em 1980. A bacia 

atingiu, praticamente, os 140 mil habitantes em 1985, principalmente devido ao grande 

crescimento populacional em Serra Pelada. 

Conseqüentemente, nessa época, o Estado passou a manifestar-se cada vez mais, 

ali, atuando de maneira segmentada e contraditória, sob diversas roupagens: como 

empreendedor, na Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, hoje simplesmente Vale; como 

desbravador, na Transamazônica e na PA 150; como combatente de guerrilheiros, no 
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combate à Guerrilha do Araguaia; e como promotor de assentamentos, no Grupo Executivo 

das Terras do Araguaia-Tocantins – GETAT. 

Vale dizer que o Estado, então, apresentava-se em um território do qual estivera 

longamente ausente, no qual tinha forçosamente de penetrar. Aparecia ali, então, sob a 

forma de agentes diferentes, atuando de maneiras diferentes entre si - mas sempre em seu 

nome - como um ator difícil de ser decifrado pelos demais (ASAD, 2004). 

 Por outro lado, os empresários privados, na década de 1970 e nos primeiros anos 

da de 1980, na bacia do Itacaiúnas, são mais fazendeiros, comerciantes, madeireiros, 

mineradores e donos de serrarias e carvoarias do que industriais e os atingidos pelas 

conseqüências indesejáveis da implantação e operação dos empreendimentos regionais, 

sejam eles privados, públicos ou mistos, são menos operários e moradores vizinhos a uma 

fábrica do que índios, coletores de castanhas, ribeirinhos, migrantes, assentados, 

acampados e até trabalhadores escravizados, que se constatou existirem nas carvoarias da 

bacia. 

Ademais, essas conseqüências indesejáveis da implantação e operação de 

empreendimentos na bacia não se resumiam a emissões e despejos perigosos e a detritos 

mal dispostos – isto é, poluição ambiental - mas eram constituídas, também e 

principalmente, por desmatamentos, superexploração de recursos naturais renováveis e não 

renováveis e de aglomerações humanas precárias e sem infra-estrutura. 

Transformações rápidas e radicais como a ocorrida na bacia do Itacaiúnas dos anos 

70 e princípios dos 80 do século passado, aconteciam cada vez mais, no País, e, apesar da 

importância e da gravidade da degradação ambiental que provocavam, essa problemática 

nem mesmo de longe apresentava a visibilidade que ostentavam os casos em que o 

problema mais premente era a poluição industrial extrema.  

As razões que conduziam a essa invisibilidade, bem como à visibilidade restrita 

apenas às situações insuportáveis provocadas pela poluição industrial, são buscadas por 

Paulo Nogueira Neto no afã desenvolvimentista, centrado na industrialização do País, e em 

receios nacionalistas, que circulavam nos meios governamentais de Brasília que 

freqüentou: 

 

“Mesmo antes do Juscelino, o establishment era favorável à rápida 
industrialização do país. Roberto Simonsen e seu grupo se preocupavam em 
desenvolver a indústria local, protegendo-a através da limitação da importação de 
produtos que tivessem similar nacional. Eram contra o fortalecimento da 
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preocupação com a questão ambiental, que poderia levar a exigências que 
dificultariam a industrialização. Havia mesmo entre os militares e os membros do 
Itamaraty uma idéia, não claramente verbalizada, segundo a qual o Brasil era um 
pais sitiado: o resto do mundo queria nos invadir, se apossar da Amazônia, e 
nosso dever era defender o pais. Até hoje encontramos resquícios dessa idéia, que 
na época era muito forte” (NOGUEIRA NETO, 2007:18). 

 

Quanto às repercussões econômicas, demográficas, sociais e culturais da 

implantação de megaprojetos, até uma das sociologias mais sofisticadas do País afirmava 

peremptoriamente que a industrialização e a urbanização, com as quais os megaprojetos 

guardavam relações estreitas, acabariam por desvanecer-se na “natural” desintegração da 

“pequena comunidade”, que devia a sua persistência somente “ao contexto agrário da 

civilização”: 

 

“Em toda a parte essa pequena comunidade apresenta traços estruturais e 
dinâmicos análogos, preservando o seu equilíbrio demográfico, social e cultural 
graças ao contexto agrário da civilização e apesar de intercâmbios fortuitos ou 
permanentes com a economia de mercado. Em toda a parte, quando a revolução 
urbana atinge o clímax e se consuma a integração nacional em todos os níveis 
sociais de organização da vida local – e tanto mais depressa quando os dois 
processos concomitantes são acompanhados de industrialização intensa – ela se 
esboroa, desintegrando-se e desaparecendo no seio de outras formações análogas 
ou nas cidades em expansão” (FERNANDES, 1972: 48). 

 

Por outro lado, a repressão feroz que sofriam as manifestações de protesto, por 

parte do governo militar, por mais justificadas que fossem, bem como os entraves impostos 

ao debate de idéias, dificultavam a emergência de pontos de vista e conceitos novos, 

reclamados pelas transformações – o mais das vezes profundas, como atesta o caso da 

bacia do Itacaiúnas – por que passava o País. Só com o relativo afrouxamento dessas 

condições, durante a década de 1980, novos conceitos e pontos de vista puderam aflorar 

paulatinamente. 

É, mais uma vez, Paulo Nogueira Neto quem esclarece longamente de que modo, 

em virtude de manifestarem-se os primeiros lances daquele afrouxamento no Congresso 

Nacional, um projeto de lei acanhado evoluiu para uma legislação mais abrangente, 

criando o Sistema Nacional de Meio Ambiente: 
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“A primeira lei brasileira referente ao meio ambiente, que é de 1981, foi discutida 
num grupo do Ministério do Interior do qual eu fazia parte. A preocupação era 
com uma legislação que disciplinasse a ocupação do solo e combatesse a 
poluição, mas não poderíamos fazer um projeto de lei muito forte, muito rigoroso, 
porque aí o risco de não ser aprovado seria alto [...]  

Tivemos então uma surpresa: o governo encaminhou nosso projeto fraco e o 
Congresso resolveu tomar a serio a questão. Foi constituída uma comissão com 
cinqüenta membros da Câmara e do Senado, representantes dos dois partidos que 
existiam na época, a Arena e o MDB. Estávamos sob o governo militar, com 
grandes restrições, ato institucional e tudo, mas algumas instituições ainda 
funcionavam. Bem ou mal, estavam lá. Foi uma grande surpresa para nós ver que 
as pessoas haviam sido sensíveis à questão ambiental e melhoraram enormemente 
nosso frágil projeto. Eu me via numa posição curiosa: tinha uma sólida formação 
democrática, trazida de casa, e era amigo chegado do grupo da oposição em São 
Paulo, especialmente do Franco Montoro e do Ulysses Guimarães, com os quais 
me identificava ideologicamente. Em relação ao tema ambiente, assessorava tanto 
a oposição como o governo, e foi possível trabalharmos juntos nessa questão. 

Quando o projeto foi votado, só recebeu dois votos contra; foi uma aprovação 
quase unânime. Na véspera da votação, um líder do governo me procurou dizendo 
que o projeto previa pena de prisão para quem poluísse e que, se isso fosse 
mantido, eles votariam contra. 

Fizemos uma reunião de emergência com o Montoro e resolvemos retirar esse 
item, engolir esse sapo. Precisávamos da aprovação do resto do projeto, que era 
muito bom, e a questão da prisão não faria tanta diferença assim” (NOGUEIRA 
NETO, 2007:17/18). 

 

Paulo Nogueira Neto, enfatizando o que considerou serem os avanços que lhe 

pareceram “uma surpresa” da lei aprovada, resumiu, em sua entrevista, o ponto positivo 

julgado o mais importante daquela lei, da seguinte forma: 

 

“Talvez o mais importante seja a estrutura dada aos órgãos ambientais. Nessa 
estrutura temos o Sistema Nacional do Meio Ambiente/Sisnama, constituído pelos 
órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e 
das fundações instituídas pelo Poder Publico. O Conselho Nacional do Meio 
Ambiente/Conama é o órgão consultivo e deliberativo. Até hoje faço parte desse 
pequeno parlamento, que é uma estrutura única no mundo. Não existe nada 
parecido, e tem excelentes resultados. Recebeu do Congresso o poder de dispor e 
regulamentar sobre tudo que se refira ao uso de recursos naturais, e, por ter uma 
força própria muito grande, já foi alvo de varias tentativas de extermínio. Ali se 
tem o poder de fazer o que o Congresso não pode fazer. Por exemplo, examinar 
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detalhes técnicos: quais os poluentes que não devem ser admitidos num rio, que 
não devem ser admitidos no ar, qual é a porcentagem dos que são aceitáveis, etc.” 
(NOGUEIRA NETO, 2007:18/19). 

 

Deve-se acrescentar à descrição do SISNAMA feita por Paulo Nogueira Neto que o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente sempre foi, desde a sua criação, cuidadosa e 

detalhadamente hierarquizado, trazendo no cimo dessa hierarquia os “órgãos e entidades 

da União” encarregados dos assuntos ambientais, seguidos, em uma escala descendente em 

termos de competência, autoridade e importância, pelos órgãos ambientais “dos estados, do 

Distrito Federal, dos municípios e das fundações instituídas pelo Poder Publico”. 

Sendo assim, as decisões e as normas adotadas pelos níveis mais altos dessa 

hierarquia sempre valeram para os níveis mais baixos, cuja atuação passou a cingir-se, 

desde o início, a cumpri-las e executá-las, limitando-se a adaptá-las, quando necessário, às 

peculiaridades dos seus âmbitos territoriais de atuação. 

Apesar de apresentar esses aspectos inovadores, a lei aprovada persistia na restrição 

da “questão ambiental” à problemática da poluição e dava sobrevida à prática do arbítrio 

estatal em um dos aspectos que interessam de muito perto a esta dissertação, qual seja, o 

licenciamento ambiental, pois as normas gerais – que, sem embargo, dependiam somente 

da escala de prioridades do governo federal - necessárias para que o procedimento se 

instaurasse em todo o território nacional, e não apenas nos estados onde ele já havia sido 

instituído – São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais - só foram editadas em 1986, ou seja, 

grosso modo, cinco longos anos após o início da vigência da lei aprovada. 

Nesse meio tempo, grande número de empreendimentos, inclusive megaprojetos, 

foi implantado no País, apesar de a década de 1980, em virtude da crise econômica que lhe 

rendeu o apelido de “década perdida” (HOFFMANN, 1992), ter sido extremamente 

desfavorável aos investimentos produtivos: 

 

“[...] mesmo durante o auge da crise, os grandes projetos – Itaipu e Tucuruí 
(energia), Carajás, Albras, Alumar e Tubarão (bens internacionais) – não 
deixaram de ser executados” (NETTO, 2005: 243).  

 

Voltar-se-á, ainda, nesta dissertação, a essa, por assim dizer, “dinâmica própria” 

dos megaprojetos. Por ora, é suficiente enfatizar que, em virtude da demora mais do que 

excessiva para estabelecer a norma geral que possibilitaria a realização de licenciamentos 
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ambientais em todo o País, megaprojetos causadores de graves impactos ambientais foram 

implantados, no Brasil, precisamente como se fazia antes da vigência da lei que criou o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, isto é, sem passar pelo procedimento 

de licenciamento ambiental. 

Quanto à avaliação de impacto ambiental – AIA, embora já tivesse sido utilizada, 

no Brasil, no planejamento territorial, em alguns casos isolados (SÁNCHEZ, 2006: 76/77), 

só foi integrada ao procedimento de licenciamento ambiental, quando foi editada a norma 

geral a que se fez referência no parágrafo anterior, isto é, com a edição da Resolução 

CONAMA nº 001/86 (CONAMA, 2008b), de 23 de janeiro de 1986. 

A Resolução CONAMA nº 001/86 representou, também, um considerável aumento 

na amplitude territorial de aplicação do licenciamento ambiental, pois, instituindo uma 

norma geral, permitiu que o procedimento fosse se estendendo, pouco a pouco, a todo o 

território nacional, mas, como já se observou páginas acima, aquela norma ainda confundia 

impacto ambiental com poluição e, embora a poluição esteja, de fato, na origem de muitos 

impactos ambientais, está muito longe de ser a única condição que conduz a eles. 

Comparando poluição e impacto ambiental, Luís Enrique Sánchez estabelece o 

seguinte rol de distinções, não observado pelo artigo 1º da Resolução CONAMA 001/86: 

 

“° Impacto ambiental é um conceito mais amplo e substancialmente distinto de 
poluição. 

 ° Enquanto poluição tem somente uma conotação negativa, impacto ambiental 
pode ser benéfico ou adverso (positivo ou negativo). 

 ° Poluição refere-se a matéria ou energia, ou seja, grandezas físicas que podem 
ser medidas e para as quais podem-se estabelecer padrões [...]. 

 ° Várias ações humanas causam significativo impacto ambiental sem que estejam 
fundamentalmente associadas à emissão de poluentes (por exemplo, a construção 
de barragens ou a instalação de parques eólicos). 

 ° A poluição é uma das causas de impacto ambiental, mas os impactos podem ser 
ocasionados por outras ações [...]. 

 ° Toda poluição (ou seja, emissão de matéria ou energia além da capacidade 
assimilativa do meio) causa impacto ambiental, mas nem todo impacto ambiental 
tem a poluição como causa” (SÁNCHEZ, 2006: 31).  

 

Apesar dessa relação de espécie e gênero entre poluição e impacto ambiental ser 

patente, o artigo 1º da Resolução CONAMA 001/86 definia – e continua definindo, porque 
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esse artigo da Resolução ainda está em vigor - impacto ambiental como restrito às 

conseqüências da poluição, da seguinte forma: 

 

“[...] considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais” (CONAMA, 2008:740). 

 

Rápida e progressivamente, porém, essa confusão entre efeitos da poluição e 

impacto ambiental foi sendo afastada pela prática da avaliação de impacto ambiental - AIA 

no licenciamento ambiental, iniciando-se, com isso, o processo, que perdura até os dias 

atuais, pelo qual a prática da AIA freqüentemente se volta no sentido de sobrepor-se ao 

regramento do licenciamento ambiental, quando este último, de alguma forma, a 

constrange ou limita, revelando-se inadequado ou insuficiente para o enfrentamento das 

diversas situações concretas que se apresentam àquela prática. 

Luís Enrique Sánchez, referindo-se ao conceito normativo de impacto ambiental do 

artigo 1º da Resolução CONAMA 001/86, ilustra em que consiste essa superação do 

regramento do licenciamento ambiental pela prática da AIA, referindo-se a que, nesta 

última, aquele conceito normativo, em suma, não é levado ao pé da letra, vale dizer, 

quando julgado inadequado ou insuficiente, é simplesmente desconsiderado: 

 

“Salta aos olhos [...] a impropriedade dessa definição, que felizmente não é levada 
ao pé da letra na prática da avaliação de impacto ambiental nem é tomada em seu 
sentido restrito na interpretação dos tribunais. Trata-se, na verdade, de uma 
definição de poluição, como se observa pela menção ‘a qualquer forma de matéria 
ou energia’ como fator responsável pela ‘alteração das propriedades físicas, 
químicas ou biológicas’ do ambiente” (SÁNCHEZ, 2006: 30/31, grifo meu). 
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Por outro lado, esse mesmo processo também resultou em que a prática da AIA 

teve de adaptar-se aos objetivos do licenciamento ambiental, de modo que, em suma, a 

AIA e o licenciamento ambiental passaram a influenciar-se mutuamente. 

Nesse período, começou a ganhar maior destaque a atividade dos consultores 

ambientais, fazendo nascer novos agentes coletivos atuando na arena ambiental. Esses 

novos agentes passaram, desde então, a atuar paralelamente à consultoria prestada 

predominantemente de modo individual que dominava a atividade, no período em que só a 

poluição industrial constituía a “questão ambiental” no Brasil. 

Neste último caso, a consultoria tinha por objetivo principal conformar as emissões 

aéreas, os efluentes líquidos e os descartes de resíduos das indústrias aos padrões 

estabelecidos, ou ainda, à defesa administrativa - e, eventualmente, judiciária, quando 

exercida por advogados - dos acusados de causar poluição ambiental. 

A formação dos novos agentes coletivos, por outro lado, veio de encontro à 

necessidade de serem formadas equipes numerosas de especialistas em diversas áreas do 

conhecimento para ocupar-se das avaliações de impactos ambientais tornadas necessárias 

para o licenciamento ambiental pela emergência do conceito de impacto ambiental, muito 

mais amplo e diversificado do que o de poluição. 

Cada membro dessas equipes tinha, antes do mais, de ser proficiente na sua própria 

área de conhecimento, pois a AIA, tal como era geralmente entendida então, conferia um 

papel central e decisivo ao conhecimento científico acadêmico. Somente isso não bastava, 

porém. Além dessa proficiência, fazia-se ainda necessário que cada membro das equipes 

conseguisse entender-se com os profissionais de outras áreas que, igualmente, 

participavam do planejamento: 

 

“A avaliação de impacto ambiental não é algo separado do planejamento de 
projetos. Ela é parte da totalidade do planejamento de projetos como são a 
engenharia de projetos, a análise econômica e os estudos financeiros. O problema 
é que a palavra ‘ambiental’ é muito sujeita a interpretações e, para interpretar 
corretamente essa palavra, é preciso juntar um grupo de pessoas, o que 
usualmente significa que engenheiros terão de trabalhar com pessoas que não são 
engenheiros, tais como biólogos, especialistas em ictiofauna, geógrafos. Uma das 
coisas que se tem de enfrentar ao trabalhar na avaliação de impactos é que uns 
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têm de entender os outros e isso é um desafio” (BEANLANDS, 1993: 59, minha 
tradução9). 

 

Para que essas reuniões de trabalho que congregavam a equipe encarregada da AIA 

e os outros profissionais envolvidos no projeto resultassem no estudo volumoso – 

denominado estudo de impacto ambiental – EIA - que conteria a avaliação de cada um dos 

impactos ambientais que o projeto provavelmente causaria, cada uma das análises feitas 

em apartado pelas frações da equipe encarregada da AIA eram, então, levadas a novas 

reuniões, das quais, em geral, participavam somente os membros da equipe encarregada de 

elaborar a AIA, e comparadas, a fim de serem determinadas as interações entre os impactos 

analisados separadamente, que podiam – e invariavelmente era esse o caso – influenciar-se 

entre si. 

Cabia aos coordenadores do estudo, em colaboração com todo o restante da equipe, 

dar redação final ao EIA, juntando as análises feitas em apartado e as comparações em um 

todo coerente, bem como as medidas que a equipe considerava necessário que fossem 

adotadas para, como já se colocou páginas acima, “evitar ou diminuir as conseqüências dos 

impactos considerados negativos e potencializar os efeitos dos considerados positivos”. O 

EIA era, por último, resumido em um relatório sucinto, denominado Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA. 

Em suma, se nos procedimentos de licenciamento ambiental instituídos 

anteriormente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro os empreendimentos eram 

avaliados quanto ao seu desempenho ambiental pelo preenchimento de formulários, pela 

apresentação de documentos e por visitas técnicas, no procedimento instaurado pela 

Resolução CONAMA 001/86, essa avaliação passava a ser feita nos EIAs; embora o novo 

procedimento não excluísse o preenchimento de formulários, a apresentação de 

documentos e as visitas técnicas, essas providências se apequenaram ante a centralidade 

conferida aos EIAs pelo novo procedimento, tornando-se providências menores e de 

importância secundária. 

                                                 
9 No original, em inglês, “Environmental impact assessment is not something separate from project planning, 
it is part of the overall project planning like engineering design, economic analysis and financial studies. The 
problem is that the word ‘environmental’ is very much subject to interpretation, and to properly interpret this 
word you have to get a group lf people together, and that usually means that engineers will need to work with 
people who are not engineers, like biologists, fisheries experts, geographers. One of the things you have to 
overcome when working with impact assessment is that you have to understand each other, and that is a 
challenge”. 
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Com o tempo, muitos desses participantes de equipes destinadas a elaborar os EIAs 

foram amealhando algum conhecimento acerca das outras áreas relevantes para a AIA e 

ganhando experiência nesse modo cooperativo e dialogado de trabalhar – vale dizer, 

interdisciplinar -que lhe é implícito. O resultado disso foi a formação de equipes que se 

estabilizaram, congregando sempre os mesmos profissionais, que acabaram por formar 

empresas de pequeno porte especializadas na avaliação de impacto ambiental; algumas 

empresas de engenharia consultiva, por sua vez, passaram a manter equipes similares em 

seus quadros ou a formá-las, conforme se apresentava a necessidade, contratando 

profissionais autônomos com experiência na análise de impactos ambientais. 

A entrada desses novos atores - as equipes - iniciava o desdobramento de uma 

problemática que, dessa época à atualidade, jamais saiu da pauta nos debates acerca do 

licenciamento ambiental. Trata-se da questão referente ao controle da produção do 

conhecimento científico e técnico necessário para a realização da AIA, agora guindada ao 

exercício de um papel central no licenciamento ambiental, qual seja, o de identificar, 

descrever e avaliar os impactos ambientais trazidos pelas atividades submetidas ao 

licenciamento e propor medidas especialmente voltadas para lidar com aqueles impactos. 

São esses novos atores, isto é, as equipes de especialistas trabalhando em pequenas 

empresas próprias ou para empresas de engenharia consultiva – abreviadamente, equipes 

de consultores ambientais - os detentores desse conhecimento científico e técnico exigido 

pela AIA, bem como da experiência na sua metodologia peculiar. 

Por via de conseqüência, desde a sua irrupção nos licenciamentos ambientais, tem 

ficado a cargo desses atores novos não apenas dialogar entre si e com outros participantes 

do planejamento de um projeto, além de produzir relatórios, mas também – e 

principalmente - compatibilizar os licenciamentos ambientais, de que são participantes 

invariáveis, à AIA, muitas vezes adaptando, pela via da prática, o regramento do 

licenciamento, muitas vezes incompleto ou impróprio, às demandas da AIA. Tem cabido a 

esses atores, igualmente, fazer avançar a AIA, procurando adicionar-lhe, através da troca 

de idéias e experiências, os resultados da sua prática.  

Por outro lado, o conhecimento e a experiência referentes aos meandros 

administrativos e jurídicos pelos quais se desenvolve o procedimento de licenciamento 

ambiental, bem diferente do conhecimento e da experiência das equipes de consultores 

ambientais, foi sendo acumulado, privilegiadamente, em mãos de outros atores atuantes no 

licenciamento, quais sejam, os próprios empreendedores, as empresas de engenharia 

consultiva e uns poucos escritórios especializados de advocacia. 
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Os anos que cercaram a edição da Resolução CONAMA nº 001/86, ainda na 

década de 1980, viram também o surgimento de outros dois agentes enquistados no Estado 

que, desde então, passaram a desempenhar papéis importantes em todo o desenrolar da 

política ambiental e, mais especificamente, no dos licenciamentos ambientais. 

Trata-se do Ministério Público - MP, que, com a edição da chamada “Lei da Ação 

Civil Pública”, em 1985, a promulgação da Constituição Federal e o surgimento de toda 

uma legislação processual complementar, passou a poder, especialmente com os inquéritos 

civis e com as ações civis públicas, interferir nos licenciamentos ambientais, e do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, em 1989, a princípio denominado Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que passou a conduzir 

todos os licenciamentos ambientais de competência federal. 

O IBAMA foi formado a partir da fusão de quatro órgãos em um só. Os órgãos 

fundidos foram a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, a 

Superintendência da Borracha – SUDHEVEA, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal - IBDF e a Secretaria Especial de Meio Ambiente - SEMA. 

Dentre os órgãos que formaram o IBAMA, somente o IBDF e a SUDEPE, 

principalmente o primeiro, contavam com quadros técnicos adequados, de modo que 

predominaram no novo órgão especialistas em matérias relacionadas à flora, à fauna e à 

qualidade da água, isto é, engenheiros florestais, botânicos, oceanógrafos, zoólogos e 

químicos, principalmente. Por essa razão, o IBAMA carregou, desde os seus inícios, um 

viés voltado para esses aspectos do ambiente, isto é, flora, fauna e águas, dando menos 

atenção às suas outras facetas. 

Por outro lado, o IBAMA sempre entendeu, em consonância com a legislação que o 

criou, que era parte fundamental da sua missão institucional fazer cumprir todas as 

determinações integrantes da “política nacional de meio ambiente”, o que se refletiu 

especialmente no licenciamento ambiental. Esse entendimento, porém, chocou-se, 

concomitantemente, com a limitação do seu quadro técnico a apenas algumas 

especialidades, que não cobriam a enorme gama de aspectos abrangidos por aquela 

política, expressa em uma verdadeira floresta normativa que ia da Constituição Federal até 

as resoluções dos diversos conselhos de meio ambiente, com destaque para o federal, o 

CONAMA. 

Devido a esses fatores - a limitação do seu quadro técnico e a profusão e 

diversidade das normas ambientais a que tinha de dar cumprimento, especialmente no 

licenciamento ambiental - o IBAMA, assim como todos os outros órgãos ambientais do 
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País que, em geral, viviam situações similares, esteve sempre sob a vigilância dos 

procuradores e promotores do Ministério Público, o que, desde o começo, “judicializou” 

consideravelmente o licenciamento ambiental, exacerbando, ao mesmo tempo, a 

preocupação dos técnicos dos órgãos ambientais com o que vieram a definir como sendo as 

“regras claras” que tinham de ser aplicadas nos licenciamentos ambientais que conduziam. 

Curt Trennepohl, recentemente nomeado presidente do IBAMA e funcionário do órgão, 

desde a sua instalação, assim resumiu, em entrevista que concedeu ao jornal “O Estado de São 

Paulo”, essa problemática das “regras claras” no procedimento de licenciamento ambiental: 

 

“Um técnico que analisa um estudo ambiental sem uma regra clara fica inseguro e 
sujeito a chuvas e trovoadas [...] quando não há essa clareza, o Ministério Público 
pode ter um entendimento diferente do advogado público. Daí diz: é ilegal, e leva 
para a Justiça” (TRENNEPOHL, 2011: B5). 

 

É importante notar que o que os técnicos dos órgãos ambientais passaram a 

entender por “regras claras” era, na realidade, a escolha da interpretação menos passível de 

controvérsias que aqueles técnicos podiam fazer das normas que compunham o regramento 

do licenciamento ambiental, de modo que procuravam sempre interpretar os textos 

normativos em sua literalidade. As interpretações que “davam certo”, isto é, que acabavam 

sendo as que mais facilmente eram defendidas em processos judiciais, acabavam sendo 

consagradas e invariavelmente repetidas. 

Na medida em que essa “judicialização” e essa preocupação com “regras claras” 

aumentaram no licenciamento ambiental, com o passar dos anos, que trazia ainda mais 

normas a serem aplicadas e “clarificadas” e ainda mais processos judiciais a serem 

enfrentados, o procedimento foi-se tornando mais complexo, mais minucioso, mais 

dependente do conhecimento das interpretações consagradas, que freqüentemente eram 

dominadas por alguns poucos técnicos mais experientes, mais interrompido pela 

“judicialização” e, conseqüentemente, mais lento. 

Contribuía para aumentar ainda mais essa lentidão a freqüente indecisão acerca de 

qual dentre os órgãos ambientais existentes no País - o federal, os estaduais e os municipais 

- deveria conduzir este ou aquele licenciamento ambiental. Acontecia, então, em alguns 

casos, de o mesmo projeto ser licenciado, consecutiva ou concomitantemente, por órgãos 

ambientais dos três níveis da federação, isto é, pelo IBAMA, no nível federal, e pelos 

órgãos estadual e municipal em seus respectivos âmbitos territoriais. 
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Na outra ponta do licenciamento, os empreendedores, públicos ou privados, 

exigiam pressa e custos mais baixos na condução dos seus licenciamentos, de modo que os 

licenciamentos acabaram por encontrar-se colocados entre essas tendências contraditórias, 

representadas pela “judicialização”, pela minúcia e pelo apego estrito às normas, de um 

lado, e pela pressa, pelo rebaixamento de custos e pela busca da sumarização do 

procedimento de licenciamento ambiental, de outro. 

Essas tendências contraditórias refletiram-se de modo especial nas atividades das 

equipes de consultores ambientais, pois, no que lhes dizia respeito, convergiram para a 

mesma direção. De um lado, a pressa e o rebaixamento de custos iam no sentido da 

simplificação dos seus trabalhos, freqüentemente à custa da sua qualidade, o que 

fragilizava os EIAs, e, de outro lado, o apego estrito e minudente à letra das normas 

limitava a adaptação do conjunto de regras do licenciamento às exigências da AIA, 

conduzindo a uma padronização dos EIAs, igualmente comprometedora da sua qualidade e 

igualmente conduzindo à fragilização daqueles estudos. 

Assim, somente a resistência de algumas equipes de consultores ambientais e a 

vigilância do Ministério Público introduziam nesse contexto posições favoráveis a que a 

qualidade dos EIAs fosse mantida. Nesse sentido, recentemente, na petição inicial da ação 

civil pública que impetrou com o objetivo de que fossem repetidos alguns atos já 

praticados no licenciamento ambiental do AHE Belo Monte, o MP, citando trechos de um 

parecer antes composto por um dos ministros do Tribunal de Contas da União, o TCU, 

acrescentou à sua argumentação o seguinte:  

 

“[...] o Ibama parece ter um foco exclusivo na emissão de ‘licença, ou seja, no 
procedimento, esquecendo o resultado finalístico para o qual o licenciamento 
ambiental foi concebido’, o que ‘alimenta a noção equivocada de concentrar 
atenção e esforços nos aspectos meramente procedimentais, relegando a um 
segundo plano os pontos de maior relevância’” (MPF, disponível na internet). 

 

Em suma, quando o que entrou em pauta foi a qualidade dos EIAs, as tendências 

contraditórias que já se haviam instalado definiram-se em um cenário que perdura até hoje, 

envolvendo, principalmente, órgãos ambientais e empreendedores, cujas práticas e 

exigências foram, paulatinamente, conduzindo à fragilização dos EIAs, e o Ministério 

Público, batendo-se pelo inverso disso.  

As diversas maneiras como essa definição das tendências contraditórias foram 

sendo enfrentadas e encaminhadas pelas diferentes equipes ambientais resultaram, entre 
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outras distinções que acabaram por surgir entre elas, em disparidades nos modos como 

equipes distintas passaram a lidar, daí em diante, com a relação freqüentemente 

problemática entre a metodologia da AIA e o regramento do licenciamento ambiental, 

relação agora tornada ainda mais complexa e difícil pelas novas tendências que se 

instalaram. 

Vale acrescentar a isso que esse estado de coisas - que ainda perdura - conduziu a 

que, em muitas situações, se apresentassem ainda mais agudas do que já eram as 

controvérsias que se travavam no âmago dos grupos de planejamento, nos quais as equipes 

ambientais e profissionais como engenheiros e analistas econômicos e financeiros 

procuravam, de algum modo, entender-se. 

Tornaram-se igualmente mais freqüentes as divergências acerca de como as 

avaliações de impactos deviam ser conduzidas, envolvendo não apenas as diferentes 

equipes de consultores ambientais entre si e não só essas equipes, de um lado, e os outros 

profissionais participantes de grupos de planejamento, de outro, mas abarcando também os 

empreendedores, as empresas de engenharia consultiva, os órgãos ambientais e os 

escritórios especializados de advocacia, todos sob a fiscalização atenta do MP. 

Com a finalidade de incluir ainda mais atores nos licenciamentos ambiental, a 

resolução CONAMA nº 001/86 determinava o franqueamento dos EIAs e dos seus 

resumos, os RIMAs, à consulta pública. Acreditava-se que esse franqueamento e a 

realização de audiências públicas garantiriam a participação popular no licenciamento 

ambiental. 

Essa participação popular nos licenciamentos, em especial nas audiências públicas, 

que, de início, gerou uma expectativa favorável, foi-se fazendo, cada vez mais, de “modo 

formal, previsível e orientado”, como a descrevem Aparecida Antônia de Oliveira e Marcel 

Bursztyn (OLIVEIRA e BURSZTYN, 2001: 48). 

A participação popular no licenciamento ambiental viria mesmo de uma outra 

maneira, pois havia outros atores que, com o progressivo afrouxamento da repressão e da 

censura, que culminou com a reconstitucionalização do País, puderam manifestar-se e 

defender os seus pontos de vista mais livremente, inclusive sobre os problemas ambientais 

que os afligiam, ganhando, com isso, grande visibilidade. Esses atores eram “os níveis 

sociais de organização da vida local”. 

Um dos marcos emblemáticos desse ganho de visibilidade deu-se, no final da 

década de 1980, com a intenção de construir-se a UHE Kararaô, um megaprojeto 

idealizado para produzir 11 mil megawatts de energia, nas proximidades da localidade de 
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Belo Monte, na bacia do rio Xingu, estado do Pará, expondo duas gravíssimas falhas do 

licenciamento ambiental do empreendimento, que não se abrira à participação dos 

atingidos, exceto pelas formalidades das audiências públicas e do franqueamento do RIMA 

à consulta, nem dera a devida importância a que o projeto de construção da usina implicava 

o reassentamento de índios Kayapó, que só vieram a ser informados acerca do 

empreendimento posteriormente. 

Logo em seguida a isto, realiza-se o 

 

“(...) 1º Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, em fevereiro, em Altamira (PA). 
Patrocinado pelos Kaiapó, conta com a participação da equipe do Cedi desde o 
início dos preparativos até a implantação, realização e avaliação do encontro. Seu 
objetivo é protestar contra as decisões tomadas na Amazônia sem a participação 
dos índios e contra a construção do Complexo Hidrelétrico do Xingu. 

O encontro acaba ganhando imprevista notoriedade, com a maciça presença da 
mídia nacional e estrangeira, de movimentos ambientalistas e sociais. Reúne cerca 
de três mil pessoas. Entre elas: 650 índios de diversas partes do país e de fora, 
lideranças como Paulo Paiakan, Raoni, Marcos Terena e Ailton Krenak; 
autoridades como o então diretor e durante o governo FHC, presidente da 
Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes, o então presidente do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Fernando César 
Mesquita, o então prefeito de Altamira, Armindo Denadin; deputados federais; 
300 ambientalistas, em torno de 150 jornalistas e o cantor inglês Sting. Durante a 
exposição de Muniz Lopes sobre a construção da usina Kararaô, a índia Tuíra, 
prima de Paiakan, levanta-se da platéia e encosta a lâmina de seu facão no rosto 
do diretor da estatal num gesto de advertência, expressando sua indignação. A 
cena é reproduzida em jornais de diversos países e torna-se histórica” (ISA, 
disponível na internet). 

 

Em grande medida por causa desses protestos e da sua repercussão, em meados da 

década de 1990, o empreendimento, rebatizado como AHE Belo Monte e Complexo 

Hidrelétrico de Belo Monte, teve o seu projeto alterado, prevendo-se que o reservatório da 

usina seria reduzido dos 1.225 km2, inicialmente propostos, para 400 km2, o que evitaria 

muitos reassentamentos de aldeias indígenas e comunidades de ribeirinhos que, àquela 

altura, havia algum tempo, tinham-se juntado ao movimento dos índios contra os projetos 

hidrelétricos na Bacia do Xingu. 

Ao mesmo tempo em que a visibilidade desses atores - “os níveis sociais de 

organização da vida local” - aumentava, o retorno do debate de idéias permitia que se 
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fosse reconhecendo, paulatinamente, que esses atores, em lugar de esboroar-se, 

“desintegrando-se e desaparecendo no seio de outras formações análogas ou nas cidades 

em expansão” - idéia que havia, por assim dizer, “naturalizado” o que mais tarde veio a ser 

caracterizado como uma das principais conseqüências negativas da implantação de 

megaprojetos para a “vida local”, qual seja, a sua dissolução - persistiam, ao menos no 

campo10:  

 

“O quadro clássico do capitalismo nos mostra o capital se expandindo, à custa da 
expropriação e da proletarização dos trabalhadores do campo, uma coisa 
produzindo necessariamente a outra. Em nosso país esse processo não é assim tão 
claro nem assim tão simples. O capital se expande no campo, expulsa, mas não 
proletariza necessariamente o trabalhador. É que uma parte dos expropriados 
ocupa novos territórios, reconquista a autonomia do trabalho [...]” (MARTINS, 
1991 [1982]: 18). 

 

Essa “autonomia do trabalho” conquistada pela ocupação de novos territórios, 

porém, revelou-se como sendo apenas uma das diversas facetas assumidas pela persistência 

dos “níveis sociais de organização da vida local”, muitos dos quais foram posteriormente 

enfeixados no conceito de “comunidades tradicionais”, que não se estendeu precisamente à 

“parte dos expropriados [que] ocupa novos territórios [e] reconquista a autonomia do 

trabalho” a que José de Souza Martins se refere, mas, com uma conotação estreitamente 

ligada ao uso sustentado que fazem dos recursos naturais, a todas as comunidades que, não 

apenas ocupando territórios novos, mas também – e principalmente - aferrando-se aos que 

já ocupam, 

 

                                                 
10 Não era só no campo que os megaprojetos traziam conseqüências negativas para a “vida local”. Sobre isso, 
José Sérgio Leite Lopes e colaboradores anotam o seguinte, referindo-se à cidade de Volta Redonda, no 
estado do Rio de Janeiro, na passagem dos anos 80 para os 90 do século passado: “O caso de Volta Redonda 
[...] tem um interesse particular pela clareza com que se vê ocorrer um processo histórico de passagem de 
intensos e importantes conflitos situados no interior da fábrica por questões trabalhistas levadas adiante 
pelo sindicato operário, para uma situação de conflito da cidade contra a fábrica por motivos ambientais de 
poluição industrial” (LOPES et al., 2004: 26). 
Nesse sentido que remete à posição desvantajosa ocupada pela “vida local”, quando passa a see vizinha de 
megaprojetos, anotam Gellert e Lynch: “[...] todos os que se encontram nos limites da paisagem reformatada 
pelo megaprojeto ‘perdem’, enquanto todos os que estão ‘fora’ dela, são ou indiferentes ou se apresentam 
para participar dos ganhos” (GELLERT e LYNCH, 2003: 23, minha tradução). No original, em inglês, 
“[…] everyone within the landscape reshaped by the mega-project ‘‘loses’’, while those ‘‘outside’’ it either 
are indifferent or stand to gain”. 
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“[...] estão relacionadas com um tipo de organização econômica e social com 
reduzida acumulação de capital, não usando força de trabalho assalariado. Nelas, 
produtores independentes estão envolvidos em atividades econômicas de pequena 
escala, como agricultura e pesca, coleta e artesanato. Economicamente, portanto, 
essas comunidades se baseiam no uso de recursos naturais renováveis. Uma 
característica importante desse modo de produção mercantil (petty mode of 
production) é o conhecimento que os produtores têm dos recursos naturais, seus 
ciclos biológicos, hábitos alimentares, etc. Esse know how tradicional, passado de 
geração em geração, é um instrumento importante para a conservação. Como 
essas populações em geral não têm outra fonte de renda, o uso sustentado de 
recursos naturais é de fundamental importância. Seus padrões de consumo, baixa 
densidade populacional e limitado desenvolvimento tecnológico fazem com que 
sua interferência no meio ambiente seja pequena [...] A conservação dos recursos 
naturais é parte integrante de sua cultura, uma idéia expressa no Brasil pela 
palavra ‘respeito’ que se aplica não somente à natureza como também aos outros 
membros da comunidade” (DIEGUES, 1992: 142, trecho traduzido pelo próprio 
autor).  

 

Nessas comunidades tradicionais, além dessa dimensão voltada para o uso e a 

conservação dos recursos naturais a que têm acesso, são igualmente importantes as 

dimensões social, cultural e política, valendo acrescentar a essas dimensões, ainda, a 

enorme diversidade apresentada por essas comunidades, que um conceito tão amplo e 

genérico como o de comunidades tradicionais não permite entrever, por mais que se 

procure detalhá-lo. 

De todo modo, a emergência dessas comunidades na cena nacional, ainda que sob a 

forma de uma generalização que passava ao largo das suas diferenças, foi, decerto, um 

fator importante no sentido de levar o governo brasileiro de então a delinear e por em ação 

políticas públicas destinadas a atendê-las. 

Até o final da década de 1980, essas políticas públicas cingiam-se às voltadas para 

as comunidades indígenas. Para elas havia sido editada a Lei Federal nº 6.001, de 19 de 

dezembro de 1973, o “Estatuto do Índio”, e institucionalizado um órgão tutelar, a 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI, criada pela Lei nº 5.371, de 5 dezembro de 1967. 

Esse viés generalizante no modo como, então, se entendiam as comunidades 

tradicionais, relativizado somente pelo reconhecimento das comunidades indígenas, ainda 

demoraria a ser superado, mas já sofria as primeiras inflexões, pois ganhava destaque, 

então, a “política do reconhecimento”: 
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“Alguns aspectos da política atual estimulam a necessidade, ou, por vezes, a 
exigência, de reconhecimento [...] E a exigência faz-se sentir, na política de hoje, 
de determinadas formas, em nome dos grupos minoritários ou ‘subalternos’, em 
algumas manifestações de feminismo e naquilo que agora, na política, se designa 
por ‘multiculturalismo’” (TAYLOR, 1998 [1992]: 45).  

 

Pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, adotada em 

1989, os países signatários comprometiam-se a garantir aos povos indígenas e tribais a 

propriedade de seus territórios e a realizar consultas prévias acerca de medidas que 

pretendessem tomar, afetando-os diretamente ou, ainda, intervindo no ambiente dos seus 

territórios. A Convenção reconhecia a auto-identificação como critério fundamental para 

determinar as coletividades a que se aplicava. A Convenção 169 da OIT só foi, finalmente, 

ratificada pelo Brasil, em 2003. 

A par disso, a “Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento”, que se realizou na cidade do Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 

1992, e ficou conhecida como Rio-92, veio dar ainda mais impulso à emergência do que se 

entendia então como sendo o significado da expressão “comunidades tradicionais”, isto é, 

sinteticamente, um conjunto de comunidades que se caracterizavam pela predominância, 

ou mesmo a exclusividade, da “vida local”. Se não, vejamos. 

No final da Rio-92, foi produzido um documento, subscrito pelos países 

participantes, denominado “Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento”, cujo Princípio 22 proclamava: 

 

“As populações indígenas e suas comunidades, bem como outras comunidades 
locais, têm papel fundamental na gestão do meio ambiente e no desenvolvimento, 
em virtude de seus conhecimentos e práticas tradicionais. Os Estados devem 
reconhecer e apoiar de forma apropriada a identidade, cultura e interesses dessas 
populações e comunidades, bem como habilitá-las a participar efetivamente da 
promoção do desenvolvimento sustentável” (MMAb, disponível na internet). 

 

O compromisso assumido pelos estados, através desse Princípio 22 da Declaração, 

de “reconhecer e apoiar de forma apropriada a identidade, cultura e interesses dessas 

populações e comunidades”, desdobrou-se especificamente, no Brasil, na criação das 
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unidades de conservação de uso sustentável, que admitem a presença humana, ao lado das 

de proteção integral, então já existentes no País, que não a admitem11. 

O Princípio 22 ia mais além, no entanto, pois instando a que aquelas mesmas 

comunidades fossem habilitadas “a participar efetivamente da promoção do 

desenvolvimento sustentável”, o Princípio remetia a uma noção, a de desenvolvimento 

sustentável, que era necessário precisar, não só por vir expressa nesse Princípio 22, mas 

também porque era repetida em praticamente toda a Declaração. 

A noção de desenvolvimento sustentável havia sido formalizada, cinco anos antes 

da Rio-92, no Relatório Brundtland, composto por iniciativa do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA e publicado entre nós sob o título “Nosso futuro 

comum” (BRUNDTLAND, 1988). 

A nossa Constituição Federal já incluía a noção em seu texto, da seguinte forma: 

 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 
futuras gerações” (PLANALTO, disponível na internet, grifo meu). 

 

A “Declaração do Rio de Janeiro” formulava essa noção de desenvolvimento 

sustentável de modo ainda mais claro e direto, em seu Princípio 3: 

 

“O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam 
atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente 
das gerações presentes e futuras” (MMAb, disponível na internet).  

 

Foi através dessa noção de desenvolvimento sustentável e do reconhecimento de 

que as “populações indígenas e suas comunidades, bem como outras comunidades locais, 

têm papel fundamental na gestão do meio ambiente e no desenvolvimento, em virtude de 

seus conhecimentos e práticas tradicionais”, que se jogou, enfim, a pá de cal na 

                                                 
11 Não é objeto desta dissertação esse aspecto da política ambiental brasileira, voltado fundamentalmente 
para criação de unidades de conservação sustentáveis, especialmente as extrativistas, na qual as ONGs 
ambientalistas, agrupadas no Fórum Brasileiro de ONGs, e movimentos sociais, como o da Aliança dos 
Povos da Floresta, desempenharam papel tão - ou mais - importante, desde o final da década de 1980, quanto 
o desempenhado pela Rio-92 e a Declaração que a encerrou. Um excelente apanhado desse aspecto da 
“questão ambiental” brasileira e da formação da política ambiental do País encontra-se em DIEGUES, 2008 
[1996] (ver “referências”, nesta dissertação). 
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“naturalização” dos efeitos do que se considerava a inevitável dissolução da “vida local” 

da “pequena comunidade”. 

Esses efeitos “naturalizados”, em resumo, consistiam no entendimento de que essa 

dissolução da “vida local” da “pequena comunidade”, que resultava do avanço da 

urbanização e da industrialização, era um destino inexorável com o qual só restava a todos 

conformarem-se silenciosamente. A pá de cal, por outro lado, nutrindo-se da constatação 

de que essa “vida local” da “pequena comunidade” de modo algum cumpria esse destino 

inexorável de dissolver-se, acrescentava a essa constatação que a “vida local” da “pequena 

comunidade”, além disso, era, também, indispensável à realização desse agora desejado 

desenvolvimento sustentável. 

Por outro lado, a noção de desenvolvimento sustentável motivou cogitações e 

debates intensos, em primeiro lugar, devido à polissemia que, rapidamente, veio a 

caracterizar a expressão: 

 

“Podemos perceber, nessa variedade de conceituações, que há autores que dizem 
o que desenvolvimento sustentável deveria ser, ou o que gostariam que ele fosse; 
outros confundem desenvolvimento sustentável com sustentabilidade ecológica – 
que tem a ver somente com a capacidade dos recursos se reproduzirem ou não se 
esgotarem -; outros reconhecem que deve haver limites para o crescimento 
econômico porque ele é insustentável do ponto de vista dos recursos; e outros 
substituem a idéia tradicional do desenvolvimento pela do desenvolvimento 
sustentável, onde a incorporação do adjetivo sustentável à idéia tradicional do 
desenvolvimento reconhece implicitamente que este não foi capaz de aumentar o 
bem-estar e reduzir a pobreza, como é sua proposta” (BARONI, 1992: 17). 

 

Em segundo lugar, apontou-se na noção de desenvolvimento sustentável uma 

adesão implícita e preferencial ao desenvolvimentismo comprometido com o “crescimento 

do Produto Interno Bruto”, a que já se fez referência neste escrito, em contradição com a 

alusão à sustentabilidade, também presente naquela noção: 

 

“Como a noção de “desenvolvimento-como-crescimento” podia se alicerçar 
facilmente na idéia de desenvolvimento sustentável, foi difícil escapar da sombra 
obscura da ideologia de crescimento que se produziu no Rio e depois. Isto trouxe 
conseqüências enormes para a compreensão e o desenvolvimento do conceito de 
sustentabilidade. Pois se o crescimento é tomado como imperativo natural, todo 
esforço passa a se concentrar na reforma dos meios de crescimento, isto é, 
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tecnologias, formas de organização, estruturas de incentivo, enquanto os fins do 
crescimento, isto é, os níveis de conforto, escolha e consumo alcançados pelos 
países mais avançados, são considerados dados e tidos como indiscutíveis. Numa 
tal situação, a consciência da capacidade de suporte da natureza estava fadada a 
cair no esquecimento” (SACHS, coord. e ed., 2002: 14/15). 

 

De todo modo, a voga do desenvolvimento sustentável fez dele o centro das 

cogitações que se seguiram à Rio-92, nos meios ligados à “questão ambiental”, no Brasil12. 

Em 1995, Paula Stroh registrava a centralidade do desenvolvimento sustentável nessas 

cogitações, do seguinte modo: 

 

“Traduzir os postulados teóricos do desenvolvimento sustentável em ferramentas 
efetivamente capazes de disciplinar uma intervenção do Estado no caminho da 
sustentabilidade é, sem dúvida, um grande desafio do momento” (STROH, 1995: 
277/278). 

 

Assim, se, de um lado, o licenciamento ambiental, que se apresentava como uma 

dessas “ferramentas efetivamente capazes de disciplinar uma intervenção do Estado no 

caminho da sustentabilidade”, era tocado por essas cogitações, de outro, era pressionado 

pelas tendências que levavam à fragilização dos EIAs em que o licenciamento se baseava, 

sendo indubitável que foram essas tendências que predominaram no seu desenvolvimento, 

daí em diante, rendendo-lhe toda uma série de críticas acerbas (OLIVEIRA e BURSZTYN, 

2001; ZHOURI et al., 2005; ZHOURI e LASCHEFSKI (orgs.), 2010). 

O que se procurará mostrar, com o auxílio do caso estudado nesta dissertação, é que 

essa predominância não é absoluta nem inabalável e que a sua superação pode ser feita na 

prática mesma da AIA e do licenciamento ambiental, fundamentalmente, através da 

interação entre os diversos atores que participam deste último, em cada uma das vezes que 

o procedimento é levado a efeito. 

Nesse sentido, a “Declaração do Rio de Janeiro” atribuiu à AIA um papel central 

nas atividades planejadas e, conseqüentemente, no licenciamento ambiental, em seu 

Princípio 17:  

 

                                                 
12 O Ministério do Meio Ambiente, criado logo após a Rio-92, em novembro daquele ano, viria a encampar 
decididamente a noção de desenvolvimento sustentável. 
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“A avaliação do impacto ambiental, como instrumento nacional, será efetuada 
para as atividades planejadas que possam vir a ter um impacto adverso 
significativo sobre o meio ambiente e estejam sujeitas à decisão de uma 
autoridade nacional competente” (MMAb, disponível na internet).  

 

A “Declaração do Rio de Janeiro” deu, também, grande destaque a um princípio 

que dizia respeito às políticas públicas ambientais, em geral, e ao licenciamento ambiental, 

em particular. Trata-se do princípio da precaução, reafirmado no Princípio 15 da 

Declaração, da seguinte maneira: 

 

“Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 
houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica 
absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental” (MMAb, 
disponível na internet).  

 

O princípio da precaução, dispensando a “certeza científica absoluta” dava vazas a 

que se relativizasse, no licenciamento ambiental, o papel central e decisivo até então 

reservado ao conhecimento científico na avaliação de impacto ambiental. 

Enfim, a vigilância do MP; a polêmica suscitada pela noção de desenvolvimento 

sustentável; a emergência das comunidades tradicionais e a sua vinculação ao 

desenvolvimento sustentável; o vigor renovado que a “Declaração do Rio de Janeiro” 

imprimiu à AIA e o destaque que nela se deu ao princípio da precaução, apontando na 

direção contrária à da fragilização dos EIAs e do empobrecimento do licenciamento 

ambiental, mantiveram nos debates acerca do procedimento e sobretudo na sua prática, no 

período que se seguiu à Rio-92, a possibilidade da superação do estado de coisas instalado 

tanto por aquela fragilização quanto por aquele empobrecimento. 
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1.2 O formato atual do procedimento de licenciamento ambiental, o EIA e os 
megaprojetos 
 
A Resolução CONAMA nº 237/97, editada em 19 de dezembro de 1997, cuidou, 

antes do mais, de “agilizar” o procedimento de licenciamento ambiental, atendendo aos 

reclamos de que o procedimento se tornara excessivamente lento e custoso, que eram 

formulados cada vez mais insistentemente pelos interessados na realização rápida dos 

empreendimentos. Quanto a esses interessados na celeridade, tratando-se de megaprojetos, 

constituem-se em um grande número de atores, em geral, muito poderosos e influentes, 

além do próprio empreendedor. 

Assim, na dinâmica imposta pela implantação dos megaprojetos intervêm, entre 

outros de menor importância, agências governamentais, setores desenvolvimentistas do 

Estado, bancos financiadores, associados minoritários, sindicatos e futuros consumidores 

dos produtos e serviços que o empreendimento oferecerá, cada um perseguindo os seus 

próprios objetivos com a consecução do megaprojeto, e, para alguns desses atores, os 

objetivos perseguidos podem não ser – e freqüentemente não são - a maximização do lucro 

que o empreendimento poderá vir a produzir, que, usualmente é o objetivo do 

empreendedor, mas o alcance de alguma meta fixada em um plano de governo, a 

manutenção de cargos e empregos ou o fornecimento de energia elétrica a tarifas mais 

baixas, por exemplo. 

É, então, intuitivo que os atores que intervêm na implantação do megaprojeto, de 

fato, exercem pressões, com intensidades e de maneiras variadas, sobre os seus 

realizadores - vale dizer, o empreendedor - no sentido de que o empreendimento seja 

concretizado com a maior rapidez e ao custo mais baixo possível, o que, aliás, se coaduna 

com o interesse do próprio empreendedor na materialização e na maximização dos seus 

lucros, no mais curto prazo em que isso possa se dar. 

Esse quadro, no entanto, retrata apenas a situação que mais comumente se 

apresenta na dinâmica dos megaprojetos, pois a figura do empreendedor interessado 

primordialmente nos próprios lucros pode desaparecer da cena, nas situações em que essa 

figura é substituída por algum outro dentre os demais atores que intervêm na implantação 

dos megaprojetos, com objetivos diferentes dos de um empreendedor interessado em 

lucros. Ocorre, também, com alguma freqüência, que a figura desse empreendedor que 

busca o lucro é que vem a substituir algum desses atores que, antes, era quem se 

responsabilizava pela realização do megaprojeto.  
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Logo, a dinâmica dos megaprojetos, já nessa fase inicial, é repleta de lances que 

podem alterar substancialmente os objetivos perseguidos com a sua realização, a maneira 

como são buscados e quem conduz essa busca, podendo-se dizer o mesmo acerca do 

restante da história desses empreendimentos, desde que são iniciadas as suas operações até 

o momento em que são encerradas. 

Dentre outros fatores que não têm interesse aqui, o que não tem variado – ou tem 

variado apenas na intensidade com que se manifesta – nos megaprojetos, qualquer que 

seja, em princípio, o ator ou conjunto de atores preponderante na sua fase de implantação 

ou na de sua operação, são a pressa e os esforços no sentido do rebaixamento dos próprios 

custos. 

No que diz respeito aos receios dos técnicos dos órgãos ambientais voltados para as 

“chuvas e trovoadas” a que se expunham por, eventualmente, ter as suas “interpretações 

consagradas” contestadas em juízo pelo Ministério Público, a Resolução CONAMA nº 

237/97 tratou de ampliar a participação de outros órgãos da administração pública no 

licenciamento ambiental, ao lado dos órgãos ambientais, especialmente em áreas 

polêmicas, como as ligadas à saúde, às comunidades tradicionais e ao Patrimônio Cultural, 

que fugiam às especialidades mais usuais entre os técnicos que integravam os quadros dos 

órgãos ambientais. 

Antes da edição da Resolução CONAMA nº 237/97, a Resolução CONAMA nº 

001/86 dispunha que esses outros órgãos da administração pública, manifestando o seu 

interesse, receberiam cópias do RIMA, “para conhecimento e manifestação” (CONAMA, 

2008: 743). Alguns dentre esses outros órgãos da administração pública não ficavam só 

nesse conhecimento e eventual manifestação, mas participavam dos licenciamentos 

ambientais, especialmente autorizando e fiscalizando pesquisas acerca de bens ou grupos 

sociais de que tinham de cuidar, como era - e ainda é – o caso do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, com relação aos sítios arqueológicos, e da 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI, no que toca às comunidades indígenas.  

Com o advento da Resolução CONAMA nº 237/97, essa participação foi muito 

ampliada, exigindo-se não somente que aqueles outros órgãos da administração pública 

tomassem conhecimento e, eventualmente, se manifestassem sobre o RIMA, ou ainda, que, 

em casos especiais, emitissem autorizações e procedessem a fiscalizações, mas também, 

que emitissem pareceres acerca dos impactos causados pelos empreendimentos que eram 

objeto de licenciamento ambiental sobre os bens ou grupos sociais postos a seus cuidados 

(CONAMA, 2008a). Para que isso se tornasse possível, esses outros órgãos da 
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administração pública passaram a participar de todo o procedimento de licenciamento 

ambiental nas suas áreas específicas de atuação. 

Por outro lado, essa participação, que, ao menos em princípio, satisfazia os técnicos 

dos órgãos ambientais tem sido rejeitada e combatida pelos interessados na realização 

rápida dos empreendimentos: 

 

“Do ponto de vista do Dnit, o ideal seria um desenho ainda mais radical: que o 
Ibama fosse o único órgão a licenciar obras em rodovias. Hoje, dependendo do 
projeto, é preciso aval de outros órgãos, como a Fundação Nacional do Índio 
(Funai), se tiver impacto em comunidades indígenas, o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), se passa por sítios arqueológicos, a 
Fundação Palmares, se afeta quilombolas e o Instituto Chico Mendes, se tem 
impacto em áreas de preservação. 

‘Hoje o licenciamento não é ambiental, é socioambiental’, disse Pagot” (O 
ESTADO, 13/03/2011: B1). 

  

No que toca à “agilização”, em primeiro lugar, admitiu-se que o licenciamento 

ambiental fosse baseado em estudos ambientais mais sucintos do que o EIA, com a 

seguinte definição de “estudos ambientais”, feita logo no primeiro artigo da Resolução 

CONAMA nº 237/97: 

 

“Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos 
ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma 
atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da 
licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle 
ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de 
manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco” 
(CONAMA, 2008: 748). 

 

A adoção desses estudos ambientais mais simples do que o EIA - que, aliás, já 

havia sido iniciada à revelia do que dispunham a Constituição Federal de 1988 e a 

Resolução CONAMA nº 001/8613, que determinavam que o licenciamento ambiental s 

                                                 
13 Um exemplo desses estudos ambientais mais sucintos, adotados antes da edição Resolução CONAMA nº 
237/97, é o Relatório Ambiental Preliminar – RAP, instituído no estado de São Paulo, em 1994, pela 
Resolução SMA nº 42/94. Executava-se uma avaliação de impactos ambientais bastante simplificada e só se 
passava à confecção de um EIA, se o órgão ambiental paulista considerasse insuficiente a avaliação feita no 
RAP. 
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fizesse somente mediante o EIA – só atingiu, na realidade, os empreendimentos de menor 

porte, pois só nesses casos se admitia que o licenciamento fosse baseado em algum desses 

estudos mais sucintos. Logo, embora o EIA ainda fosse, por vezes, exigido no 

licenciamento de empreendimentos de pequeno e médio porte, ele se tornou o tipo de 

estudo ambiental caracteristicamente associado aos empreendimentos de grande porte, ou 

seja, aos megaprojetos. 

Assim, no que diz respeito aos licenciamentos ambientais desses empreendimentos 

de maior porte, procurou-se tornar mais rápida a sua tramitação, antes do mais, pela 

definição da competência dos órgãos ambientais para conduzir aqueles licenciamentos em 

um procedimento único, segundo a hierarquia estabelecida no SISNAMA. 

Dessa forma, daí em diante, um mesmo empreendimento não poderia mais ser 

licenciado, ao mesmo tempo ou em seqüência, nos três níveis hierárquicos distinguidos 

pelo SISNAMA, os níveis federal, estadual e municipal, e era no licenciamento dos 

megaprojetos que isso sempre podia acontecer. 

Além dessa mudança, outras disposições da Resolução CONAMA nº 237/97, como 

a fixação de prazos para o exame dos estudos ambientais pelos órgãos encarregados de 

analisá-los, visavam, igualmente, à agilização do licenciamento ambiental. 

No entanto, a agilização proporcionada por essas medidas jamais foi considerada 

suficiente pelos interessados na realização rápida dos megaprojetos, até porque os prazos 

fixados eram freqüentemente ultrapassados e a definição da competência dos órgãos 

ambientais passou a ser contestada em juízo, argumentando-se que normas administrativas, 

como são as resoluções do CONAMA, não poderiam alterar as disposições constitucionais 

sobre as atribuições das entidades federadas. As medidas adotadas tampouco diminuíam os 

custos dos EIAs. 

Assim, a agilização e o barateamento do licenciamento ambiental dos 

empreendimentos de maior porte foi-se realizando, na verdade, pelo aprofundamento da 

fragilização dos EIAs, de cuja elaboração passara a depender praticamente todos os 

licenciamentos ambientais de megaprojetos, já que, mesmo os eventuais reparos ao estudo, 

feitos por quem havia consultado o RIMA e no curso das audiências públicas, quando 

muito, levavam a que se fizessem complementações do próprio EIA, a critério exclusivo 

do órgão ambiental que conduzia o licenciamento. 

O restante desta parte do capítulo volta-se, então, para apontar as práticas que têm 

levado a esse aprofundamento da fragilização dos EIAs, bem como as que têm conduzido 
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os EIAs no sentido inverso, vale dizer, no sentido do aperfeiçoamento da metodologia da 

AIA e não no do seu desvirtuamento. 

Os participantes das equipes de consultores ambientais que se encarregaram de 

elaborar os primeiros EIAs destinados a fazer parte de licenciamentos ambientais 

realizavam as suas tarefas, de acordo com a metodologia da AIA, em conjunto e em 

estreita colaboração. Essa metodologia foi sinteticamente descrita por Iara Verocai, em um 

texto de sua autoria, composto em 1989, destinado, antes do mais, a quem se iniciava, 

então, nesse métier, da seguinte forma: 

 

“O estudo de impacto ambiental tem caráter interdisciplinar. Além de envolver 
profissionais dos diversos ramos técnico-científicos, pressupõe a troca de 
conhecimentos e a obtenção de resultados que expressem a síntese das interações 
das diversas disciplinas e não apenas a justaposição de trabalhos individuais. 
Trata-se, na verdade, de um conjunto de tarefas interdependentes: a delimitação e 
o diagnóstico ambiental da área a ser afetada pelo empreendimento; a 
identificação dos impactos significativos das ações que serão executadas nas fases 
de implantação do empreendimento; a estimativa da magnitude e do grau de 
importância de cada um deles; a apreciação global dos impactos de cada 
alternativa do projeto; a identificação das medidas destinadas a mitigar os 
impactos adversos; a elaboração do programa de acompanhamento e 
monitoragem dos impactos. Completa os estudos, finalmente, a preparação de 
seus resultados e conclusões, em forma de relatório em linguagem não-científica 
ou outro meio de comunicação, para a informação a todos os interessados” 
(MOREIRA, 1989: 55). 

 

A fim de mostrar como a aplicação dessa metodologia foi sendo distorcida e os 

EIAs, conseqüentemente, cada vez mais fragilizados, desde meados da década de 1990, 

passa-se a apresentar criticamente cada uma dessas “tarefas interdependentes”, relacionando-

as com as fases em que o licenciamento ambiental se desenvolve.  

As “tarefas” serão apresentadas agrupadas em grandes blocos, começando pela que se 

refere à definição da área a ser afetada pelo projeto; depois, será abordada a tarefa de realizar o 

diagnóstico ambiental daquela área; depois ainda, virá uma série de notas, ilustrações e 

considerações concernentes aos trabalhos de identificar, caracterizar, descrever, analisar e avaliar 

os impactos do projeto; e, por último, serão discutidas as medidas destinadas a lidar com os 

impactos do empreendimento e os modos comumente adotados para implementá-las. No que toca 

aos relatórios, já foram comentados na parte anterior deste capítulo, embora não deixem de ser 

mencionados, ao longo desta parte, quando de apresenta a ocasião. 
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Sendo assim, ainda antes de começar essa apresentação crítica, é preciso assinalar 

que o procedimento de licenciamento ambiental inicia-se com a definição do objeto do 

licenciamento, isto é, com a delimitação da atividade - vale dizer, do empreendimento - 

que vai ser submetida àquele procedimento administrativo. 

Nessa definição do objeto do licenciamento, é importante que se note que os 

megaprojetos são, comumente, implantados em etapas, das quais muitas são executadas 

após o empreendimento ter começado as suas operações. Consiste nisso uma das 

especificidades dos empreendimentos que mais de perto interessam a este trabalho. 

É em virtude dessa especificidade dos megaprojetos, a implantação em etapas, que 

o seu licenciamento pode ser “fracionado”, devendo-se sublinhar que não é raro que esse 

fracionamento do licenciamento ambiental14 seja feito em descompasso com as etapas em 

que o megaprojeto é, de fato, implantado, acontecendo, muitas vezes, que essas etapas 

sejam subdivididas ou agregadas, para o fim de licenciá-las do modo julgado mais 

conveniente. 

O fracionamento, ademais, é uma prática que, se adotada, é, em geral, levada a 

efeito ainda antes de iniciarem-se os licenciamentos ambientais das etapas fracionadas, 

pois constitui um modo especial de definir-se quais serão os seus objetos. 

O fracionamento do licenciamento dos megaprojetos é facilitado pelo fato de as 

suas cadeias internas de suprimentos serem bastante distribuídas e intricadas 

(HANDFIELD e NICHOLS Jr., 2002: 48/49), envolvendo uma vasta rede de 

comunicações e uma complexa logística de operações, que permitem integrar uma 

pluralidade de unidades próprias ou terceirizadas (PEGLER, 2009), com funções 

complementares entre si, as quais, embora sejam interdependentes e interligadas, ficam 

freqüentemente – às vezes mais, às vezes menos - apartadas umas das outras. 

Pela prática do fracionamento, cada uma dessas unidades é licenciada 

individualmente, como se fosse independente das outras, de modo que os impactos 

ambientais causados pelas unidades isoladas, que atingem áreas menos extensas do que os 

causados por todas juntas, funcionando integradamente, é que acabam sendo avaliados, 

jamais se avaliando os impactos de todo o conjunto de unidades, que, muitas vezes, 

potencializam-se mutuamente, o que equivale a dizer que são “sinérgicos”, como são 

denominados na AIA. 

                                                 
14 Vale a pena, neste passo, mencionar a prática recentemente adotada de fracionar as próprias licenças 
ambientais, como ocorreu com a concessão de uma licença de instalação “parcial” para o canteiro de obras do 
AHE Belo Monte (FOLHA, 26/01/2011, disponível na internet). 
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Um caso notável de fracionamento, que está sendo presentemente discutido em 

juízo, por iniciativa do Ministério Público, é o do Mineroduto Minas-Rio, um 

empreendimento que, segundo o EIA do seu primeiro segmento, o duto destinado a 

transportar o minério prospectado, que se estenderá por 525 km., entre Alvorada de Minas 

(MG) e São João da Barra (RJ), é constituído também pelas minas de minério de ferro, 

localizadas em Conceição do Mato Dentro (MG), bem como por uma usina de pelotização 

e um porto, o Porto do Açu, que estão em construção em Barra do Açu, município de São 

João da Barra (RJ). 

Apesar da interligação que existe entre as minas, o duto, a usina e o porto, cada um 

dos quatro segmentos do empreendimento está sendo licenciado individual e 

concomitantemente (PRMG, 2009). 

Outro fator que torna o fracionamento possível é o ritmo diferente que muitas vezes 

caracteriza a construção e a colocação em operação de cada uma das unidades interligadas, 

de modo que as que são implantadas primeiro são licenciadas como se fossem 

empreendimentos isolados, passando-se o mesmo com as unidades que são implantadas 

depois. 

Efeito idêntico ocorre em empreendimentos que, embora não sejam subdivididos 

em unidades separadas, são instalados progressivamente, aumentando o volume das suas 

operações e crescendo ao longo do tempo. 

Nesses casos, se as operações aumentadas são também diversificadas, é de se 

esperar que surja alguma sinergia entre os impactos acrescentados pela diversificação e os 

que já se manifestavam antes disso, mas o mais comum é que os efeitos dos impactos já 

deflagrados tornem-se mais agudos, independentemente de qualquer diversificação das 

operações. 

Esse aguçamento de efeitos ao longo do tempo, além de ocorrer devido a aumentos 

de operações, pode também dever-se simplesmente à sua persistência, de modo que o 

impacto passa a ter efeitos cumulativos, sendo assim denominados na AIA. 

 Essas sinergia e cumulatividade são de difícil apreensão, consideração e avaliação 

no licenciamento voltado para a avaliação dos impactos ambientais de um projeto isolado, 

que é o que se faz no licenciamento ambiental, pois, no Brasil, a avaliação de impacto 

ambiental de um conjunto de projetos, isto é, de planos ou programas que enfeixam uma 

pluralidade de projetos, a denominada avaliação ambiental estratégica – AAE, só é feita 

para fins de planejamento: 
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“Nos últimos anos, iniciativas de avaliação ambiental estratégica têm se 
multiplicado no Brasil. Exploração de petróleo e gás no litoral sul da Bahia, 
implantação de um pólo mínero-siderúrgico às margens do Pantanal, um plano de 
aproveitamento do potencial hidrelétrico remanescente em Minas Gerais e o 
‘programa’ de construção de um anel viário metropolitano em São Paulo são 
alguns exemplos de tais iniciativas.  

Uma característica comum a estas iniciativas é seu caráter ‘voluntário’, entendido 
aqui no sentido de que elas não foram apresentadas como resposta ou para 
atendimento de alguma exigência legal – como é o caso do estudo de impacto 
ambiental necessário para o licenciamento de obras ou atividades potencialmente 
causadores de significativa degradação ambiental -, mas como iniciativas de 
planejamento” (SÁNCHEZ, 2008, disponível na internet). 

 

Pois bem, essa dificuldade de apreensão, consideração e avaliação da sinergia e da 

cumulatividade dos impactos é consideravelmente agravada pelo fracionamento, que 

diminui ainda mais a abrangência temporal e espacial da avaliação de impacto ambiental. 

Em sentido inverso, aumentar essa abrangência temporal e espacial equivale a 

tornar a sinergia e a cumulatividade visíveis e analisáveis e, consequentemente, mais 

ampla, profunda e conclusiva a análise dos seus impactos e, por via de conseqüência, o seu 

licenciamento ambiental. 

É importante notar que uma dificuldade enfrentada nesse sentido inverso provém 

de que, apesar de a Resolução CONAMA nº 001/86 determinar que, na avaliação de 

impactos, nos EIAs, sejam consideradas as suas “propriedades cumulativas e sinérgicas” 

(CONAMA, 2008: 742), as etapas do megaprojeto que já foram objeto de um 

licenciamento ambiental anterior, não são, em princípio, apresentadas novamente no 

licenciamento da etapa a ser implantada posteriormente. 

Cabe observar ainda que, embora o fracionamento acabe por refletir-se nos EIAs, 

fragilizando-os, essa fragilização não se confunde com a provocada pela agilização e pelo 

barateamento da sua elaboração, vale dizer, pela pressa e pela pressão pelo rebaixamento 

de custos, pois o fracionamento não provoca a distorção e o virtual abandono da 

metodologia da AIA, apenas limita a sua abrangência temporal e espacial. 

A fragilização dos EIAs provocada pela agilização e pelo barateamento da sua 

elaboração deve-se, principalmente, ao “fatiamento” daqueles estudos ambientais, que se 

constitui no principal objeto dos parágrafos que se seguem. 

Uma vez definido o objeto do licenciamento, então, o empreendedor procura o 

órgão ambiental que julga ser aquele que detém a competência para o licenciamento, no 
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caso específico do seu projeto, fornecendo-lhe informações sobre ele e sobre a natureza da 

atividade que pretende implantar (STROH et al., 1995: 47/48). 

O órgão ambiental, então, decide sobre a questão da competência para processar o 

licenciamento específico que lhe foi apresentado, processando o licenciamento ele mesmo 

ou enviando-o a outro órgão ambiental para que o faça, se concluir pela competência deste 

último, em lugar da sua própria. 

Deslindada a questão da competência, ainda que com intervenções do MP e do 

judiciário, o órgão ambiental apontado para proceder ao licenciamento do projeto decide se 

este último deve ou não ser, de fato, objeto de um licenciamento ambiental, segundo a lista 

do anexo 1 da Resolução CONAMA nº 237/97, que arrola as atividades que devem passar 

pelo procedimento, e de acordo com o parecer dos seus técnicos, uma vez que a lista 

aludida não é taxativa e, além disso, comporta interpretações, às vezes divergentes. 

Concluindo-se que é o caso de o projeto ser submetido a um licenciamento 

ambiental, o órgão ambiental decide acerca da modalidade de avaliação de impactos 

ambientais - vale dizer, sobre o tipo de estudo ambiental - que subsidiará o licenciamento 

do projeto (STROH et al., 1995: 55/57). Dentre os estudos ambientais admitidos hoje, no 

Brasil, como já ficou dito acima, tratando-se de megaprojetos, a decisão do órgão 

ambiental tem sido, invariavelmente, no sentido de que deve ser realizado um EIA. A 

elaboração do EIA continuava – e ainda continua – regulada pela Resolução CONAMA nº 

001/86. 

Após isso, é elaborado pelo órgão ambiental encarregado do licenciamento um 

termo de referência - TR15, detalhando como será levado a efeito o EIA e que assuntos ele 

deverá abordar. O TR indica, também, as demais providências que devem ser tomadas pelo 

empreendedor, a fim de licenciar o seu projeto, dentre as quais ressalta a de dar 

publicidade ao estudo ambiental (STROH et al., 1995: 55/57). 

O EIA principia, então, pela “delimitação e o diagnóstico ambiental da área a ser 

afetada pelo empreendimento”. Essa delimitação equivale à definição da área de influência 

                                                 
15 Os outros órgãos públicos que usualmente colaboram com o órgão ambiental no licenciamento, segundo as 
suas atribuições específicas, podem complementar o TR, ou mesmo compor termos de referência 
complementares. Feitos os estudos, esses órgãos que intervêm no licenciamento manifestam-se sobre os 
aspectos que solicitaram que fossem atendidos. Os órgãos intervenientes mais comuns são o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Cultural Nacional – IPHAN; a Fundação Nacional do Índio – FUNAI; a Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde -  SVS/MS; e a Fundação Cultural Palmares (CONAMA, 
2008a). Também o empreendedor pode ser solicitado a colaborar na preparação do TR (STROH et al., 1995: 
55). 
Nos anexos 1 e 2 desta dissertação, encontram-se, respectivamente, o TR que presidiu o EIA do caso 
estudado neste trabalho e a sua complementação feita pela Fundação Cultural Palmares. 
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do projeto, que é feita, estimando-se a área geográfica que será atingida pelos impactos a 

serem causados pelas ações do empreendimento projetado (CONAMA, 2008b). 

Essa estimativa é feita com base em uma descrição detalhada das ações que serão 

levadas a efeito para implantar o projeto e fazê-lo funcionar posteriormente, que são relacionadas 

com o que se conhece das características da região onde o projeto vai ser instalado, mediante o que 

se vai chamar, neste escrito, de “experiência acumulada” acerca do que tem ocorrido em situações 

similares, à falta de melhor denominação. 

Um exemplo que esclarece como é feita essa estimativa é a relação que, em vista do que 

usualmente tem ocorrido, se estabelece entre remoções de coletividades devidas ao enchimento de 

reservatórios construídos para servir a hidrelétricas, garantir o abastecimento de água, controlar de 

cheias, proporcionar atividades de lazer ou, o que é mais comum, alguma combinação desses usos, 

de um lado, e perdas para a memória coletiva e para a auto-identificação das coletividades 

removidas, de outro lado, pois, nesses casos, tem sido constatado que 

 

“[...] marcadores simbólicos, tais como locais de oração e cemitérios ancestrais, 
têm de ser abandonados, quebrando laços com o passado e com a identidade 
cultural das pessoas” (CERNEA, 1997: 5, minha tradução16). 

 

Estabelecida essa relação, se o projeto que está sendo considerado implica a 

construção de um reservatório e, para isso, vai ser necessária a remoção de alguma 

coletividade que, por ter de abandonar marcadores simbólicos que dizem respeito à sua 

memória coletiva e à sua auto-identificação, deverá sofrer um prejuízo – isto é, um impacto 

negativo - nessas dimensões da sua vida social e cultural, a área de influência do projeto tem de ser 

estabelecida geograficamente, de modo a incluir essas coletividades. 

Esse raciocínio é repetido para cada uma das ações que se prevêem implicadas na 

implantação e operação do empreendimento projetado, até que se consiga estabelecer, ao menos em 

princípio, a área geográfica que provavelmente será alcançada pelos impactos que se antecipa que 

as ações do empreendimento causarão. Essa área geográfica é, em princípio, a área de influência do 

projeto e é essa área que será objeto da próxima etapa do EIA – e do licenciamento – que consiste 

na elaboração do seu diagnóstico ambiental, cujo escopo é a sua caracterização, tal como se 

encontra antes da implantação do empreendimento projetado, considerando: 

 

                                                 
16 No original, em inglês, “Symbolic markers, such as places of prayer and ancestral graves, must be 
abandoned, breaking links with the past and with people's cultural identity”. 
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“a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 
minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime 
hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as 
espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, 
raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; 

c) o meio sócio-econômico17 - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 
sócioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 
culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os 
recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos” (CONAMA, 
2008:742). 

 

Embora o regramento do licenciamento ambiental não obrigue a apresentação 

separada desses “meios” no diagnóstico, essa apresentação, que foi objeto de discussões na 

elaboração dos primeiros EIAs produzidos no País, acabou tornando-se uma “interpretação 

consagrada” daquele regramento e sendo padronizada pela prática do checklist. 

O checklist é a verificação preliminar do EIA feita pelos órgãos ambientais, 

comparando os itens do TR aos títulos em que se divide o estudo, um a um, antes de 

protocolizar o EIA - não o fazendo, em hipótese alguma, se for notada a falta de algum 

deles e não ficar plenamente demonstrado que o assunto foi tratado sob outra rubrica -, 

estimulando o espelhamento do TR no EIA, especialmente no diagnóstico que é a sua parte 

mais extensa e visível, de modo que os “meios” não só são separados, mas ainda 

subdivididos internamente, segundo os diversos itens consagrados no TR. 

A demonstração de que os itens do TR foram atendidos no EIA, nas situações em 

que este último não espelha rigorosamente o primeiro, costuma ser bastante trabalhosa, 

especialmente em estudos longos e complexos como foi o caso, para citar uma ocorrência 

recente, do EIA do AHE Belo Monte (LEME Engª, disponível na internet). Sendo assim, o 

espelhamento do TR no EIA, e, em especial, no diagnóstico, é, o mais das vezes, buscado 

com tenacidade.  

As pesquisas que fundamentam os diagnósticos ambientais passaram, então, a ser 

realizadas por frações das equipes de consultores ambientais, trabalhando isoladamente, 

cada uma delas dedicando-se à sua área específica de especialização e elaborando 

relatórios parciais que passaram a ser, posteriormente, justapostos em um só documento 

                                                 
17 Atualmente, o meio sócio-econômico é mais comumente denominado “meio antrópico”. 
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pelos coordenadores do estudo e não mais levados às discussões amplas que antes se 

faziam, congregando a totalidade dos membros das equipes. 

Esse isolamento das frações da equipe de consultores ambientais e essa 

justaposição dos relatórios produzidos por elas representaram, na prática, o abandono da 

metodologia dialogada e cooperativa da AIA, na elaboração dos EIAs, o que os fragilizou 

consideravelmente. Por outro lado, o isolamento das frações da equipe e a justaposição dos 

seus relatórios baratearam a elaboração dos EIAs e a tornaram mais rápida, em virtude da 

diminuição drástica do número e da complexidade das reuniões de toda a equipe de 

consultores ambientais. 

Essas práticas ligadas à divisão dos EIAs em “meios”, ainda subdivididos segundo 

as especializações de cada fração da equipe de consultores ambientais, tornaram 

desconexa, descentrada e, em alguns casos, até mesmo contraditória grande parte dos 

diagnósticos ambientais produzidos daí em diante, principalmente por apartar 

inapelavelmente natureza e sociedade e por ignorar as múltiplas, complexas e 

diversificadas dimensões em que uma e outra têm de ser integradas na AIA. 

Significativamente, essas práticas têm recebido, entre os profissionais da área ambiental, o 

qualificativo de “fatiamento” do diagnóstico ambiental. 

Nesse mesmo sentido do barateamento e da agilização dos EIAs, particularmente 

nas “fatias” socioeconômicas ou antrópicas dos diagnósticos de muitos estudos de impacto 

ambiental, é comum a prática da utilização preferencial de “itinerantes estatísticos”18, que 

diluem em sua agregação realidades muito mais complexas e diversificadas do que as que 

buscam apresentar, simplificando ao máximo, ou mesmo dispensando, as pesquisas de 

campo. 

Referindo-se ao “itinerante estatístico” “população”, Barbara Duden, conferindo-

lhe um “status” especial, coloca: 

 

“Não agrega coisas, agrega pessoas. Não reduz coisas a dólares, e sim pessoas a 
entidades sem corpo e sem alma que podem ser manipuladas como categorias  

                                                 
18 Deve-se a expressão a Barbara Duden: “[...] a maioria dos conceitos do desenvolvimento são itinerantes 
estatísticos. Imigraram do jargão estatístico para a linguagem cotidiana, algoritmos utilizados fora de seu 
contexto original. São utilizados para que sejam associados a um referente que pode ser apenas uma 
pseudo-realidade, mas que, ao mesmo tempo, cria a impressão de ser algo importantíssimo e evidente, 
incompreensível para os leigos sem as explicações dos especialistas” (DUDEN, 2000 [1992]: 255, grifos 
meus). 
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impessoais, que procriam, poluem, produzem ou consomem, e que, para o bem 
geral, exigem controle” (DUDEN, 2000 [1992]: 255).  

 

Essa prática - o uso de “itinerantes estatísticos” – desdobra-se com freqüência, nos 

diagnósticos ambientais, na reprodução e utilização indiscutidas de dados diretamente 

extraídos de repositórios, como os produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE e pelas prefeituras municipais, e pela redução automática – e, portanto, 

não menos indiscutida - dos dados primários obtidos em campo, nos eventuais censos e 

cadastros que se realizam, a categorias idênticas às aproveitadas daqueles repositórios. 

Assim, o uso de “itinerantes estatísticos”, além de baratear e “agilizar” os EIAs, 

cumpre, nas “fatias” socioeconômicas, uma função muito similar à cumprida pelas 

“interpretações consagradas”, porque ajudam a crivar de tabelas e gráficos os relatórios em 

que os EIAs são apresentados, criando “a impressão de ser algo importantíssimo e 

evidente, incompreensível para os leigos sem as explicações dos especialistas” (DUDEN, 

2000 [1992]: 255), ainda que não conduzam a conclusão alguma. 

O resultado usual desse afastamento em relação às “realidades muito mais 

complexas e diversificadas” da área de influência do projeto tem sido que, nas “fatias” 

física e biótica dos estudos de impacto ambiental, os “saberes locais”19, ignorados nas 

“fatias” socioeconômicas ou antrópicas, acabam participando daquelas “fatias” física e 

biótica apenas na condição de facilitadores das coletas de dados em campo, recrutando-se 

detentores daqueles “saberes locais” quase que somente com a finalidade de guiar os 

pesquisadores aos pontos da área de influência do projeto que desejam atingir. 

Esse papel restrito à condução dos pesquisadores em campo, que costuma ser 

atribuído aos detentores dos “saberes locais”, exclui inteiramente das “fatias” física e 

biótica não somente a linguagem em que esses “saberes” são expressos, mas também os 

conteúdos e as ilações que os integram. Assim, a linguagem e os raciocínios que integram 

as “fatias” física e biótica dos EIAs são, comumente, extraídos exclusivamente da ciência 

produzida academicamente e baseados unicamente nos seus pressupostos, embora se 

dispense nos EIAs, atendendo ao Princípio da Precaução, a “certeza científica absoluta”. 

Do mesmo modo que a utilização dos “itinerantes estatísticos” das “fatias” 

socioeconômicas, a exclusividade do conhecimento científico, mesmo que ainda não 

                                                 
19 Os “saberes locais” são amplamente discutidos neste trabalho, neste e nos demais capítulos desta 
dissertação. Neste passo, toma-se a expressão com o sentido de “conhecimento de primeira mão” (“firsthand 
knowledge”) que lhe empresta Jason Corburn (CORBURN, 2003: 420).  
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firmemente estabelecido, nas “fatias” física e biótica, barateia e “agiliza” a elaboração dos 

EIAs, porque conduz a que o conhecimento mobilizado na realização das etapas de campo 

provenha de uma fonte única e se subordine a um único critério de validade, muito embora 

esse critério, o da ciência produzida academicamente, seja temperado pelo Princípio da 

Precaução. 

Apesar de usual, no entanto, esse resultado não é o único que se tem produzido nos 

diagnósticos que integram os EIAs. A Fundação Nacional do Índio – FUNAI, que intervém 

nos licenciamentos ambientais quando se prevê que os impactos ambientais que o projeto 

trará atingirão comunidades indígenas, tem composto termos de referência nos quais 

enfatiza a importância de integrarem-se os saberes locais aos estudos. Essa ênfase abriu 

caminho para que alguns dos demais agentes atuantes no licenciamento ambiental - 

especialmente outros órgãos públicos, como a Fundação Palmares, e algumas equipes de 

consultores ambientais – adotassem uma linha de atuação que, igualmente, privilegia os 

saberes locais. 

Seguem-se ao diagnóstico da área de influência do projeto, a identificação, 

descrição e avaliação de cada um dos impactos do projeto sobre os “meios” e suas 

subdivisões, isto é, os mesmos meios físico, biótico e socioeconômico, subdivididos do 

mesmo modo que no TR e no EIA. 

É nesse segmento do estudo que a caracterização da área de influência do projeto 

realizada no diagnóstico - que poderia passar por um mero exercício, mais ou menos 

detalhado, de síntese geográfica - torna-se a base sobre a qual a avaliação de impactos 

propriamente dita acontece. 

Antes de tratar mais detidamente dessa “avaliação de impactos, propriamente dita”, 

porém, é preciso retornar à noção intuitiva de impacto ambiental que foi mencionada na 

nota introdutória a este trabalho, insuficiente para servir de base para as considerações que 

se seguem. Naquela noção intuitiva, “impacto ambiental” era caracterizado como “um 

abalo, uma impressão muito forte, muito profunda, causada por motivos diversos sobre o 

ambiente”. 

Pois bem, começando pelo conceito de impacto ambiental consagrado no artigo 1º 

da Resolução CONAMA 001/86, 

 

“[...] considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 
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ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais” (CONAMA, 2008:740). 

  

Luís Enrique Sánchez, por outro lado, fornece o conceito de impacto ambiental que 

tem sido praticado na AIA, no Brasil, qual seja, a 

 

“[...] alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos 
naturais ou sociais provocada por ação humana” (SÁNCHEZ, 2006: 32). 

 

O mesmo autor busca classificar as alterações “da qualidade ambiental” em ações 

de “supressão”, como nas supressões de vegetação; ações de “inserção”, como nas 

implantações de obras civis que são “inseridas” no ambiente; e ações de “sobrecarga”, 

como nos aumentos da demanda por serviços públicos (SÁNCHEZ, 2006: 32). 

Assim, tem sido com o emprego do conceito de impacto ambiental transcrito acima 

e com o auxílio da classificação de ações do parágrafo anterior que a avaliação de impactos 

ambientais tem sido feita no licenciamento ambiental, começando-se pela descrição das 

ações previstas na implantação do projeto que se submete ao licenciamento, que vem 

seguida por previsões acerca dos eventuais efeitos e encadeamentos de efeitos impactantes 

dessas ações. Exemplificando esse processo, tem-se o seguinte: 

 

QUADRO 1 – CONHECIMENTO CIENTÍFICO PRODUZIDO 
a) Mudanças no uso do solo, quando implicam a supressão de vegetação, têm sido 

relatadas como resultando na destruição de antigos e criação de novos “habitats” de vetores 
biológicos de doenças, especialmente da malária (WALSH et al., 1993; MOLYNEUX, 1997); 

b) Nesses novos “habitats”, a proliferação daqueles vetores tem sido dada como levando a 
um aumento da morbidade a eles associada (WALSH et al, 1993; MOLYNEUX, 1997). 

Estando previstas supressões de vegetação no projeto então em exame, é comum que se 
sigam a essa expectativa, nos EIAs, as previsões do quadro 2, abaixo. 
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QUADRO 2 – EXPERIÊNCIA ACUMULADA/PREVISÕES 
O aumento da morbidade relacionada à malária, devido à supressão de vegetação e à 

proliferação de vetores, a partir dos novos “habitats” criados, desencadear-se-á especialmente entre 
os contingentes de baixa renda, carente de infra-estrutura, segundo a experiência acumulada acerca 
dessas situações (MARQUES, disponível na internet). 

Essas previsões configuram dois impactos ambientais sobre o “meio” antrópico (aumento 
da morbidade e sobrecarga dos serviços públicos de saúde) que são comumente aceitas no EIA, 
uma vez tendo-se demonstrado, no diagnóstico que: 

a’) Nas porções vegetadas da área de influência do projeto que serão suprimidas, de fato, 
existem criadouros de vetores da malária; 

b’) Na área de influência do projeto existe um contingente de baixa renda, carente de infra-
estrutura. 

 

Note-se nos quadros 1 e 2 que a ação “supressão de vegetação” faz parte do projeto 

examinado e espera-se que, de fato, venha a acontecer; a associação dessa supressão ao 

aparecimento de novos habitats para vetores de doenças e ao aumento das morbidades 

correspondentes é extraído da literatura científica acerca do assunto; somente a existência 

de criadouros de vetores da malária nas porções vegetadas da área de influência do projeto 

que serão suprimidas e a existência de um contingente de baixa renda, carente de infra-

estrutura, na área de influência do projeto, são dados provenientes de observações. 

 Assim, a ligação entre a ação de “supressão de vegetação” e o “aumento da 

morbidade relacionada à malária” é inferida mediante o conhecimento científico 

acadêmico produzido sobre isso (WALSH et al., 1993; MOLYNEUX, 1997), isto é, extrai 

a sua validade do que Carl Gustav Hempel descreve – e critica - como sendo “o objetivo 

principal e a mais orgulhosa conquista da investigação científica”, qual seja: 

 

 “[…] a construção de teorias amplas que nos dêem um entendimento de grandes 
classes de fenômenos empíricos e no permitam predizê-los, revisá-los e explicá-
los. 

Essas várias funções das teorias são usualmente vistas como caracteristicamente 
inferências que levam, através de princípios teóricos, de sentenças que expressam 
condições iniciais e fronteiriças a afirmações descrevendo as ocorrências a serem 
preditas, revistas ou explicadas” (HEMPEL, 1988:147, minha tradução20). 

 

                                                 
20 No original, em inglês, “The principal goal and the proudest achievement of scientific inquiry is the 
construction of comprehensive theories which give us an understanding of large classes of empirical 
phenomena and enable us to predict, to retrodict, and to explain them. 
These various funotions of theories are usually regarded as having the character of inferences which lead, by 
way of theoretical principles, from sentences expressing initial and boundary conditions to statements 
describing the occurrences to be predicted, retrodicted, or explained”. 
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Por outro lado, a ligação entre o “aumento da morbidade relacionada à malária” e a 

“a existência de um contingente de baixa renda, carente de infra-estrutura, na área de 

influência do projeto”, embora ostente uma estrutura lógica igual à da inferência sobre a 

“supressão de vegetação” e o “aumento da morbidade relacionada à malária”, é feita 

mediante a experiência acumulada, isto é, o modo como se tem constatado que esses fatos 

se passam (MARQUES, disponível na internet). 

Neste último caso, não é a “autoridade” da teorização científica que fundamenta a 

inferência, mas um apelo tácito da experiência acumulada ao “princípio da precaução”.  

Nessa exemplificação acerca das ligações que comumente se estabelecem entre 

ações e impactos ambientais, evidentemente, a diferença entre os fundamentos das duas 

inferências apresentadas - a “autoridade” da teorização científica, na primeira, e o apelo ao 

“princípio da precaução”, na segunda - foi exagerada, com a finalidade de apresentar os 

dois fundamentos separadamente. Em geral, o que ocorre é um amálgama dos dois 

fundamentos. 

Na exemplificação mesma, aliás, vê-se que isso, de fato, ocorre, pois, na verdade, a 

teorização científica mediante a qual foi feita a primeira inferência apresentada não se 

configura exatamente como uma “certeza científica”. Sendo assim, além de amparar-se na 

“autoridade” daquela teorização, a inferência também é amparada pelo princípio da 

precaução; e a experiência acumulada que serviu de base a essa inferência, que foi 

ancorada na literatura não rigorosamente científica acerca do assunto, sem embargo, não se 

afasta mais da certeza do que a primeira inferência. 

Nesses casos - que não são poucos - teorização e experiência podem ser tomadas 

em conjunto, somando-se, ou ainda, isoladamente, utilizando-se apenas uma e 

desprezando-se a outra, cabendo acrescentar que, habitualmente, a experiência acumulada 

acaba sendo apropriada pelo conhecimento científico e vice-versa. 

 O que se pretende sublinhar com essas observações, afinal, é que é, sem sombra de 

dúvida, por intermédio do Princípio da Precaução - que a prática da AIA, na relação que 

estabeleceu com o licenciamento ambiental, foi buscar no Princípio 15 da “Declaração do 

Rio de Janeiro” e, conseqüentemente, no Direito Ambiental - que se equalizam a 

“autoridade” da teorização científica e a experiência acumulada nas previsões sobre os 

efeitos e encadeamentos de efeitos impactantes das ações que serão levadas a efeito pelos 

projetos submetidos ao licenciamento, ainda que aquela teorização e aquela experiência 

apresentem graus variáveis de incerteza. 
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Um terceiro fundamento para essas previsões que se tem buscado impor na prática 

da AIA e do licenciamento ambiental são os saberes locais, aos quais já se fez referência 

acima, devendo-se ressaltar que essa imposição, por contrariar a simplificação - vale dizer, 

o barateamento e a agilização - dos EIAs, tem sido bastante dificultada, como aconteceu no 

caso que será objeto de estudo neste trabalho. 

De todo modo, ilustra bem a importância desse terceiro fundamento para essas 

previsões, a ação de supressão figurada nos parágrafos anteriores: a ação de “supressão de 

vegetação”, indubitavelmente, é uma das ações mais impactantes que costumam ocorrer na 

implantação de empreendimentos, atribuindo-se a ela, além dos reflexos na disseminação 

de doenças, a que já se fez referência, 

 

“[...] um bem reconhecido impacto nos níveis de CO² e na erosão, com perdas de 
biodiversidade, nutrientes e culturas nativas” (MOLYNEUX, 1997:834, minha 
tradução21). 

 

Assim, as supressões de vegetação são ações impactantes comumente avaliadas 

negativamente. No entanto, nos ambientes savânicos, como o cerrado brasileiro (FERRI, 

1984), são comuns as supressões de vegetação por parte de coletividades locais, com o uso 

do fogo, principalmente a fim de evitar incêndios de maiores proporções e, em princípio, 

para manter e enriquecer a biodiversidade: 

 

“Os benefícios de se produzir um mosaico de tipos de manchas com históricos de 
fogo diferentes no domínio da paisagem é duplo. O primeiro [...] é a criação de 
aceiros, integrando a paisagem, a fim de proteger manchas específicas de 
vegetação, gerando uma paisagem na qual algumas manchas queimam 
regularmente e outras só raramente [...]. O segundo benefício pode ser a 
manutenção e o enriquecimento da biodiversidade, através da criação e 
preservação de uma variedade de microhabitats que suportam diversas espécies” 
(MISTRY et al., 2005: 380/381, minha tradução22). 

                                                 
21 No original, em inglês, “[…] a well recognized impact on CO2 levels and erosion, with losses of 
biodiversity, nutrients and indigenous cultures”. 
 
22 No original, em inglês, “The benefits of producing a mosaic of patch types of differing fire histories within 
the landscape are twofold. First, as mentioned above, is the creation of natural firebreaks within the 
landscape to protect particular vegetation patches generating a landscape in which some patches burn 
regularly and others rarely burn […]. The second benefit may be the maintenance and enrichment of 
biodiversity through the creation and preservation of a variety of microhabitats that support different 
species”. 



 65

 

Embora nas considerações feitas no trecho citado haja, sem dúvida, alguma dose de 

incerteza, essa “ausência de certeza”, considerado o princípio da precaução, certamente 

não é razão para negar aos saberes locais de onde foram retiradas o mesmo status que, na 

AIA e no licenciamento ambiental, é reservado ao conhecimento científico e à experiência 

acumulada. 

Como essa reserva é dominante na AIA, nas situações em que esses saberes locais 

foram integrados ao conhecimento científico de origem acadêmica, como no caso das 

supressões de vegetação em ambientes savânicos, é possível que aqueles saberes possam 

desempenhar um papel mais relevante do que o de meros “facilitadores das coletas de 

dados em campo”. Por outro lado, nas situações em que aqueles saberes não foram 

apropriados pelo conhecimento científico, isso se torna muitíssimo difícil, se não 

impossível. 

Por outro lado, a importância da integração dos saberes locais na AIA, em casos 

similares ao da importância de serem mantidos mosaicos de tipos de manchas com 

históricos de fogo diferentes em ambientes de savana, pode ser aquilatada pela constatação 

de que as áreas de influência dos projetos só muito raramente apresentam as mesmas 

características, mesmo as que se localizam no mesmo bioma, pois a diversidade entre os 

ecossistemas e “habitats” que os compõem pode ser considerável, tal como acontece, para 

citar um exemplo, no cerrado brasileiro (KLINK e MACHADO, 2005), podendo-se dizer o 

mesmo, sem embargo, da diversidade dos saberes locais (DIEGUES (org.), 2000). 

Ademais, se os saberes locais são “conhecimento de primeira mão”, esse 

conhecimento advém, em geral, de uma grande dose de experiência acumulada 

(KRIMSKY, 1984; CORBURN, 2003), podendo abrir-se, em vista da importância 

assumida pelo princípio da precaução no licenciamento ambiental e consequentemente na 

AIA a ele aplicada, a um diálogo parelho, em ambos os casos, com outras experiências 

acumuladas e com o conhecimento científico de origem acadêmica: 

 

“No modelo da precaução, considera-se que a incerteza científica implica a 
necessidade de considerarem-se outros elementos e tipos de conhecimento, por 
exemplo, se a possibilidade da irreversibilidade de processos de saúde, ecológicos 
ou outros precisa ser enfrentada por meio de medidas acautelatórias, enquanto um 
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conhecimento melhor é adquirido ou no caso de a incerteza persistir” 
(LIBERATORE e FUNTOWICZ, 2003:148, minha tradução23).  

 

Uma vez descritos e caracterizados os impactos ambientais do empreendimento, 

passa-se, nos EIAs, à sua análise e avaliação e, de acordo com o regramento do 

licenciamento, particularmente, com o artigo 6º, II, da Resolução CONAMA 001/86, essa 

análise e avaliação deve ser feita, discriminando-se 

 

“[...] os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, 
imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de 
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos 
ônus e benefícios sociais” (CONAMA, 2008: 742). 

 

A discriminação entre “os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos)” já 

se mostrou extremamente problemática nas considerações acima, acerca da supressão de 

vegetação em ambientes savânicos por parte de coletividades locais, pois a sua 

negatividade se apresenta bastante relativizada quando se adicionam os saberes – e as 

práticas - locais ao ponto de vista exclusivamente científico e às demais experiências 

acumuladas sobre o assunto. 

Cabe ajuntar aqui outro trecho do artigo já citado, que expõe bem os desencontros 

gerados pela avaliação de impactos como absolutamente negativos ou absolutamente 

positivos: 

 

“O uso correto e efetivo do fogo para o manejo de áreas de cerrado pode trazer à 
cena muitos benefícios ambientais [...]. Malgrado isso, as várias percepções a 
mal-entendidos sobre os efeitos do fogo em ecossistemas naturais, popularizadas 
mormente por casos de incêndios florestais em ecossistemas sensíveis ao fogo, 
como são as florestas tropicais de terras baixas, levaram setores do governo, no 
Brasil, a banir o fogo no cerrado, um ecossistema adaptado a ele [...]” (MISTRY 
et al., 2005: 381, minha tradução24). 

                                                 
23 No original, em inglês, “In the precautionary model it is acknowledged that scientific uncertainty involves 
the need to consider other elements and types of knowledge, for instance, whether the possibility of 
irreversibility of health, ecological, or other processes needs to be dealt with by means of precautionary 
measures while better knowledge is achieved, or in case uncertainties persist”. 
 
24 No original, em inglês, “The correct and effective use of fire for managing areas of cerrado could bring 
about many environmental benefits […]. Nevertheless, the various perceptions and misconceptions about the 
effects of fire on natural ecosystems, popularized largely by cases of wildfires in fire-sensitive ecosystems 
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Já no que diz respeito à análise e avaliação sobre serem os impactos diretos ou 

indiretos, isto é, se atingirão a área de influência do projeto diretamente, sem 

intermediações, ou mediante o desdobramento de outros impactos25; se aqueles impactos 

serão desencadeados imediatamente ou a médio e longo prazos; e se seus efeitos serão 

temporários, desaparecendo logo ou atenuando-se progressivamente com o passar do 

tempo, ou ainda, permanentes, tem prevalecido a experiência acumulada sobre “o modo 

como se tem constatado que esses fatos se passam”, para a qual, nesses casos, em 

princípio, não se vislumbra substituto. 

Deve-se enfatizar, com relação a essas questões relativas ao modo como os 

impactos se desenvolverão, ao momento em que se desencadearão e à sua temporalidade, 

que é comum que os saberes locais, tanto quanto a experiência acumulada de que 

habitualmente se servem os membros das equipes de consultores ambientais, guardem 

informações e impressões acerca dessas questões, especialmente quando se trata de 

megaprojetos cujo licenciamento é usualmente realizado em etapas, isto é, de modo 

fracionado. Esses saberes locais, no entanto, de maneira geral, deixam de integrar os 

estudos, somente se manifestando nas audiências públicas previstas no licenciamento. 

Faz parte da análise e avaliação dos impactos caracterizados a consideração das 

suas propriedades cumulativas e sinérgicas, já tendo sido apontado acima, mas convém 

repetir, que são chamados “sinérgicos” os impactos que se potencializam uns aos outros e 

podem dar origem a novos impactos e que recebem a denominação de “cumulativos” os 

impactos cujos efeitos se aprofundam com o tempo. 

Essa consideração das propriedades cumulativas e sinérgicas dos impactos, no 

entanto, já consideravelmente dificultada pelo fracionamento do próprio procedimento 

administrativo de licenciamento ambiental, torna-se ainda mais difícil de ser feita nas 

condições de isolamento em que trabalham as frações da equipe de consultores ambientais, 

decorrentes do fatiamento do estudo. 

Essa dificuldade adicional introduzida pelo fatiamento, aliás, extravasa o 

diagnóstico e prossegue na caracterização, análise e avaliação dos impactos, pois ocorre 

                                                                                                                                                    
such as tropical lowland forests, has led government sectors in Brazil to deter fires in the cerrado (a fire-
adapted ecosystem)”. 
 
25 Essa diferença entre impactos que atingem a área de influência do projeto direta ou indiretamente dá 
origem à distinção correspondente que se faz, entre a área de influência direta e a área de influência indireta 
do projeto. Utiliza-se, também a expressão “área diretamente afetada” para designar a área onde serão 
executadas as ações de implantação – em geral, obras civis – do empreendimento. 
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comumente que a sinergia se dê entre impactos que atingem “meios” diferentes, ou ainda, 

atingem-nos de modos diversos. 

Assim, no caso das supressões de vegetação figurado algumas páginas atrás, os 

impactos representados pelas “perdas de biodiversidade, nutrientes e culturas nativas” 

ocupariam a atenção de, ao menos, duas frações da equipe multidisciplinar vinculadas ao 

“meio” biótico, especializadas em flora e fauna, respectivamente; e o impacto das 

supressões “nos níveis de CO² e na erosão” seria objeto do trabalho de, no mínimo, outras 

duas frações da equipe multidisciplinar, estas dedicadas a estudar o “meio” físico, uma 

ocupando-se da qualidade do ar e a outra, da problemática dos solos. 

Os outros impactos envolvidos, quais sejam, os relacionados aos eventuais surtos 

de doenças transmissíveis por vetores biológicos entre as pessoas carentes de infra-

estrutura da área de influência do projeto, seriam tratados por, em princípio, três equipes 

ligadas ao “meio” antrópico: uma composta por médicos sanitaristas; outra por cientistas 

sociais; e outra, ainda, congregando profissionais encarregados de avaliar se os serviços de 

saúde da área de influência do projeto têm condições de fazer face a um surto como o que 

poderá ocorrer ali, devido às supressões. 

O histórico das supressões de vegetação eventualmente feitas pelos habitantes da 

área de influência do projeto, se apresentado no diagnóstico, teria ficado, em princípio, a 

cargo da fração da equipe multidisciplinar voltada para o estudo da flora, enquanto que o 

censo, cadastro, ou qualquer outro procedimento de pesquisa de campo adotado, tendo por 

objeto aqueles habitantes da área de influência do projeto, teria sido atribuído ao pessoal 

ligado ao “meio” antrópico, se aqueles procedimentos de pesquisa não tiverem sido 

inteiramente substituídos por “itinerantes estatísticos”. 

Logo, para se saber se as supressões de vegetação eventualmente feitas teriam uma 

relação sinérgica com as que se pretende fazer em virtude da implantação do 

empreendimento projetado, bem como se ambas ou somente as relacionadas ao 

empreendimento seriam impactantes “nos níveis de CO² e na erosão” e poderiam causar 

“perdas de biodiversidade, nutrientes e culturas nativas”, seria necessária uma 

colaboração intensa, com trocas de informações e conhecimentos, além da realização de 

etapas de campo conjuntas, entre as frações da equipe multidisciplinar que, muito ao 

contrário, estariam trabalhando isoladamente, em virtude do fatiamento a que se veio 

fazendo tantas referências. Outro tanto, pelas mesmas razões, se daria com a consideração 

da eventual cumulatividade das supressões de vegetação figuradas. 
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Embora se procure integrar os estudos separados do diagnóstico e a identificação, 

caracterização, análise e avaliação dos impactos sobre os diversos “meios” e suas 

subdivisões, em um capítulo do EIA denominado, em geral, “avaliação integrada”, esse 

capítulo, normalmente composto somente depois de completado o diagnóstico e feita a 

avaliação de impactos, termina por basear-se somente na leitura dos relatórios parciais 

feitos pelas frações especializadas da equipe multidisciplinar por parte do coordenador 

geral do estudo e em eventuais consultas aos membros das equipes e seus coordenadores 

temáticos, quando surgem dúvidas sobre o conteúdo dos relatórios parciais. 

O capítulo do EIA dedicado à “avaliação integrada” dá origem usualmente a outro, 

que acaba padecendo das mesmas limitações, no qual se resume o diagnóstico, isto é, 

apresenta-se a área de influência do projeto, “tal como se encontra antes da implantação do 

empreendimento projetado”, e se compara esse resumo com o que se antecipa poderá ser a 

área de influência do projeto, em dois cenários: um deles, sem a implantação do projeto, e 

o outro, com a sua implantação e o desencadeamento dos seus impactos. 

Com o diagnóstico e a avaliação dos impactos do projeto em mãos, a equipe 

multidisciplinar que elaborou o estudo já pode oferecer um juízo acerca da viabilidade 

ambiental do empreendimento, que pode ser considerado, ao menos em tese, 

incondicionalmente viável, inteiramente inviável, ou ainda - o que ocorre de maneira 

esmagadoramente majoritária - condicionalmente viável. 

Neste último caso, a equipe multidisciplinar que elaborou o EIA, ultrapassando o 

mero juízo sobre a viabilidade ambiental do projeto, apresenta, também, um elenco de 

medidas passíveis de monitoramento, destinadas, em princípio, ao enfrentamento dos 

impactos negativos do empreendimento projetado e à potencialização dos efeitos dos seus 

impactos positivos. 

O estudo todo, inclusive o elenco de medidas, é, então, apresentado aos órgãos 

públicos que participaram do licenciamento e às “partes interessadas”26 no projeto. Essa 

apresentação do estudo às partes interessadas é feita, principalmente, franqueando-se à 

consulta o próprio EIA e o RIMA, bem como pela realização de audiências públicas. 

                                                 
26 “As partes interessadas em uma corporação são os indivíduos e as entidades a ela relacionados que 
contribuem, voluntária ou involuntariamente, para as suas atividades e para a sua capacidade de criar valor 
e, conseqüentemente, são suas beneficiárias potenciais e/ou expõem-se aos seus riscos” (POST, PRESTON e 
SACHS, 2002: 19, minha tradução). No original, em inglês, “The stakeholders in a corporation are the 
individuals and constituencies that contribute, either voluntarily or involuntarily, to its wealth-creating 
capacity and activities, and that are therefore its potential beneficiaries and/or risk bearers”. 
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As manifestações dos outros órgãos públicos e as das partes interessadas acerca do 

projeto são consideradas pelo órgão ambiental, a exemplo do que ocorre com o próprio 

EIA, somente em caráter consultivo; representam as consultas técnicas e a consulta popular 

que o órgão tem de promover. A decisão final acerca da viabilidade ambiental do 

empreendimento cabe, do ponto de vista formal, exclusivamente ao órgão ambiental 

encarregado do licenciamento. 

Sob a denominação de “condicionantes”, as medidas julgadas pertinentes, dentre as 

propostas, somadas às eventualmente acrescidas pelo próprio órgão ambiental, são, em 

seguida, incorporadas, como obrigatoriedades, à primeira licença ambiental que é 

concedida ao projeto, qual seja, a licença ambiental prévia que, em última análise, atesta a 

viabilidade ambiental do empreendimento, o mais das vezes, como se acentuou acima, 

desde que sejam postas em prática as medidas impostas. 

Após isso, vale dizer, esgotada a etapa em que o órgão ambiental, em princípio, 

leva em conta os resultados do estudo ambiental, dos pareceres do outros órgãos 

governamentais que participaram do licenciamento e das audiências públicas nas suas 

decisões, passa-se a detalhar, no Plano Básico Ambiental – PBA do projeto, a execução 

das medidas estampadas na licença prévia concedida ao empreendimento. 

É a aprovação do PBA por parte do órgão ambiental encarregado do licenciamento 

que habilita o empreendedor, agora de posse da segunda licença ambiental que lhe é 

concedida, a licença de instalação, a iniciar a implantação do seu projeto, executando-se, 

em geral, as fases mais substanciais das medidas previstas no PBA, concomitantemente 

com essa implantação. 

No PBA tem ocorrido, com freqüência, a “desarticulação” - um caso especial de 

fatiamento - dos programas que o integram, destacando-se apenas as ações que compõem 

os programas e deixando-se de lado os objetivos e a justificativa de cada um deles, bem 

como a descrição de cada ação programada para ser levada a efeito. 

Quanto à metodologia de cada programa, nesses casos, a escolha é deixada a cargo 

de quem vai executá-los, que nem sempre é quem os formulou, de modo que a 

metodologia originalmente composta pelos idealizadores do programa, nessas situações, é 

comumente alterada, às vezes radicalmente. 

Destacadas as ações, elas podem ser – e freqüentemente são – reagrupadas, 

juntando-se as de diversos programas em um quadro cronológico que já não distingue entre 

as que pertenciam a um ou outro programa, mas somente informa em que momento cada 

uma das ações será iniciada; a denominação que lhe foi dada, sem que seja especificado o 
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seu conteúdo; e o ponto em que atingirá o seu término. Nesse quadro cronológico, ações 

consideradas semelhantes costumam ser reduzidas a uma só, à qual se confere uma 

denominação que, supostamente, descreve todas as que foram agrupadas sob um mesmo 

nome. 

Esse reagrupamento é um dos efeitos do uso do “itinerante estatístico” 

“população”, nos programas que têm por escopo serem aplicados a coletividades, pois, 

transformadas em “um referente que pode ser apenas uma pseudo-realidade”, isto é, uma 

“população” indiferenciada, coletividades diferentes entre si acabam sendo objeto de ações 

padronizadas, levadas a efeito com o mesmo conteúdo e da mesma forma para todas, como 

se todas fossem idênticas. 

Nesses casos, consequentemente, os programas têm a sua execução barateada e 

“agilizada”, sob a égide da “eficiência”, que, nessa perspectiva, vem a ser a 

 

“[...] exigência de otimizar-se a relação custo/benefício, pela decisiva incidência 
desta sobra a rentabilidade ou a taxa de lucro dos negócios” (GAIGER, 
2009:169). 

 

Corresponde a esse conceito de “eficiência” a “gestão estratégica”, a metodologia 

então utilizada para desenvolver o PBA de maneira “eficiente”, consistindo em 

 

“[...] um tipo de ação social utilitarista, fundada no cálculo de meios e fins e 
implementada através da interação de duas ou mais pessoas na qual uma delas 
tem autoridade formal sobre a(s) outra(s)” (TENÓRIO, 2007 [1998]: 26). 

 

Desse modo, mesmo os programas que não foram originalmente idealizados para 

serem implementados sob as diretrizes da “eficiência” e da “gestão estratégica” acabam, 

muitas vezes, inteiramente desfigurados para que possam ser executados de acordo com 

aquelas diretrizes. 

Passa, então, a ser a execução das medidas detalhadas no PBA, conformadas ou não 

a algum quadro cronológico simplificado, o fulcro do restante do licenciamento, pois 

depende de aquela execução ser considerada satisfatória a concessão ao empreendimento 

da última licença ambiental prevista no procedimento, a licença de operação, que, uma vez 

concedida, deve ser renovada periodicamente, tendo-se de demonstrar, nessas ocasiões, em 
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procedimentos inteiramente novos, que o empreendimento permanece ambientalmente 

viável. 

É comum que os empreendedores, entre outras muitas razões, para dar conta dessa 

necessidade de renovação periódica da licença de operação, mantenham, em seus 

estabelecimentos, algum sistema de gestão ambiental – SGA27 em funcionamento 

permanente.  

Por outro lado, essa necessidade de renovação periódica da licença de operação, 

assim como a de que a execução das medidas detalhadas no PBA seja considerada 

satisfatória, implica a possibilidade e a oportunidade de ser feita, também, uma avaliação 

de impactos ambientais continuada, paralela e igualmente merecedora da atenção do órgão 

ambiental encarregado do licenciamento, por parte dos atingidos pelos impactos 

ambientais do empreendimento, estendendo-se, sob a forma de um programa especial, 

desde o PBA até essa fase de renovações da licença de operação, com o empreendimento já 

instalado e funcionando. 

Essa avaliação de impactos ambientais continuada, ao mesmo tempo em que pode 

produzir conhecimento a partir da prática e voltado para ela, pode questionar e aperfeiçoar 

ininterruptamente as medidas adotadas para tratar os impactos do empreendimento, 

podendo até substituí-las, se julgado necessário. 

Vista por esse prisma, a avaliação de impactos ambientais aparece como uma 

atividade destinada a acompanhar o empreendimento, “do berço ao túmulo”, não somente 

por parte dos seus dirigentes através do SGA, mas também pelos atingidos pelos seus 

impactos, além de um aprendizado constante, relacional e enriquecedor, ao invés de uma 

tarefa pontual, que se esgota em uma das fases do licenciamento ambiental.  

As observações feitas já indicam que cabe pelo menos mais de um modo de avaliar 

os impactos de um empreendimento sobre o ambiente, no regramento do licenciamento 

ambiental, sendo os atores que participam dos diversos procedimentos de licenciamento, 

caso a caso, os responsáveis pela prevalência de um ou outro desses procedimentos: 

 

“Dada a diversidade de interesses em jogo e o perfil conflitivo que assume a 
internalização da dimensão ambiental no sistema de regulação social da 
economia, não só o conteúdo científico e técnico da avaliação de impacto 

                                                 
27 Os sistemas de gestão ambiental mais difundidos no Brasil são os descritos na NBR Série ISO 14001 e no 
Programa de Ação Responsável, este último voltado para a indústria química. Os sistemas de gestão 
ambiental destinam-se, principalmente, a adequar a gestão comum de uma organização ao alcance de metas 
ambientais (ISO, 1996).  
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ambiental acaba se tornando um desafio de natureza política - desvelando as 
condições reais de distribuição da competência científica e do controle do seu 
exercício. Cabe também levar em conta a arquitetura de um sistema de 
planejamento que seja capaz de tornar o envolvimento popular não uma série de 
eventos pontuais - a exemplo das audiências públicas - e nem um conjunto de 
ocorrências aleatórias, mas um processo contínuo e estrategicamente orientado” 
(VIEIRA, 1995:82/83). 

 

Que esse enfrentamento do “desafio de natureza política” em que se tem tornado 

“o conteúdo científico e técnico da avaliação de impacto ambiental”, bem como esse 

maior “envolvimento popular”, podem realizar-se pela “prática da avaliação de impacto 

ambiental” é um dos aspectos importantes do que se procura mostrar nesta dissertação. 
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2. O Centro de Lançamento de Alcântara e o licenciamento ambiental 
do Complexo Terrestre Cyclone 4 

 

Até agora, neste trabalho, procurei mostrar que os primeiros procedimentos de 

licenciamento ambiental instituídos no Brasil, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 

resumiam-se ao preenchimento de formulários informativos por parte dos potenciais 

poluidores do ambiente. Esses procedimentos incluíam, ainda, eventuais visitas técnicas 

dos órgãos ambientais aos estabelecimentos desses poluidores potenciais, principalmente, a 

fim de verificar a veracidade das informações prestadas.  

Procurei mostrar, também, que, em 1981, foi instituído um procedimento de 

licenciamento ambiental de âmbito nacional, que não se limitava ao mero preenchimento 

de formulários e a visitas técnicas, mas incluía o estudo de impacto ambiental – EIA. 

O novo procedimento de licenciamento ambiental, porém, só foi regulamentado em 

detalhe, em 1986, com a edição da Resolução CONAMA nº 001/86, de modo que, de 1981 

até a edição daquela norma, a decisão de submeter ou não esta ou aquela atividade ao 

licenciamento ambiental ficava ao talante dos governos. 

É nesse contexto que se instala, na primeira metade da década de 1980, o Centro de 

Lançamento de Alcântara – C. L. A., em cujas dependências, segundo o andamento do seu 

licenciamento ambiental até setembro de 2010, deverá ser instalado o Complexo Terrestre 

Cyclone 4. 

Por outro lado, o período que rodeou a realização da Rio-92, foi caracterizado por 

intensos debates na área ambiental que resultaram, entre muitos outros desdobramentos, na 

possibilidade de o licenciamento ambiental e a AIA, no Brasil, incorporarem, pela via da 

prática, a vertente do desenvolvimento sustentável que conferia um papel de relevo às 

“populações indígenas e suas comunidades, bem como outras comunidades locais [...] na 

gestão do meio ambiente e no desenvolvimento, em virtude de seus conhecimentos e 

práticas tradicionais” (MMAb, disponível na internet). 

De maneira inversa, no período que se seguiu, mais especificamente, da segunda 

metade da década de 1990 a esta parte, predominaram a agilização e o rebaixamento de 

custos na elaboração dos EIAs, resultando no desvirtuamento da metodologia da AIA 

empregada na elaboração daqueles estudos, principalmente pelo “fatiamento” dos EIAs, e 

na sua progressiva “fragilização”. 
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Ao mesmo tempo em que esse predomínio da agilização e do rebaixamento de 

custos dos EIAs se instalava, o procedimento de licenciamento ambiental, por sua vez, 

sofria um processo de “padronização”, através da preponderância das “interpretações 

consagradas” do seu regramento, que faziam as vezes das reclamadas “regras claras”, 

tornando extremamente difícil que a prática criativa da AIA cumprisse o seu papel de 

renovação dos estudos de impacto ambiental e, conseqüentemente, do próprio 

procedimento de licenciamento ambiental. 

Reagia contra a fragilização dos EIAs apenas a ação do Ministério Público, que 

insistia na manutenção da acuidade dos estudos de impacto ambiental – a até no seu 

aprofundamento -, o que criava condições para que algumas equipes de consultores 

ambientais evitassem o comprometimento da qualidade dos seus trabalhos, argumentando 

que esse comprometimento poderia acabar resultando em uma ainda maior “judicialização” 

do licenciamento ambiental.  

Procurei mostrar, ainda, que, com a edição da Resolução CONAMA nº 237/97, em 

primeiro lugar, o EIA tornou-se, definitivamente, um tipo de estudo ambiental entre outros 

mais sucintos, também aceitos no procedimento de licenciamento ambiental. 

Malgrado isso, o EIA continuou a ser o tipo de estudo ambiental exigido no 

licenciamento dos megaprojetos e as pressões no sentido da agilização e do rebaixamento 

de custos daquele tipo de estudo ambiental prosseguiram, o que provocou o 

recrudescimento da tendência ao fatiamento dos EIAs, prática à qual veio adicionar-se a do 

“fracionamento” do licenciamento ambiental. 

Em segundo lugar, a Resolução CONAMA nº 237/97 acentuou a intervenção de 

outros órgãos públicos, que não apenas os ambientais, no licenciamento ambiental. Por via 

de conseqüência, alguns desses órgãos públicos, como a FUNAI, passaram a demandar que 

os saberes locais fossem levados em consideração na elaboração dos EIAs, no caminho 

inverso da fragilização daqueles estudos e renovando as expectativas nesse sentido da 

primeira metade da década de 1990. Paralelamente a isso, ascendiam as idéias ligadas ao 

“socioambientalismo”, expressão que se refere à convergência entre as questões sociais e 

ambientais (ISA, disponível na internet). 

É nesse novo contexto que se instaura o licenciamento ambiental do Complexo 

Terrestre Cyclone 4, entre 2004 e 2005, cuja descrição busco fazer, a partir da segunda 

parte deste capítulo. 

Isto posto, este capítulo é composto por duas partes: 
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• Na primeira parte do capítulo, faz-se um relato da instalação e do 

desenvolvimento do C. L. A., no âmbito do programa espacial brasileiro, e das suas 

repercussões nas comunidades dos povoados de Alcântara. 

• A segunda parte do capítulo é dedicada à descrição do licenciamento 

ambiental do Complexo Terrestre Cyclone 4, até a concessão da licença prévia ao 

empreendimento. 

 

2.1  O Centro de Lançamento de Alcântara 
 
O embrião do que viria a ser o programa espacial brasileiro foram os levantamentos 

aerofotogramétricos do território nacional, visando ao seu mapeamento e à procura de 

minérios, iniciados em 1948, com o acordo bilateral Brasil-Estados Unidos. 

Esses levantamentos suscitariam, nos dois decênios seguintes, o interesse na 

possibilidade de a pesquisa dos recursos naturais do território brasileiro ser feita, também, 

pelo sensoriamento remoto por satélite. Despertava interesse, igualmente, a sondagem 

meteorológica, então feita apenas com o auxílio de balões, que poderia ser complementada 

pelo lançamento e pela manutenção de satélites meteorológicos. Data também da primeira 

metade da década de 1960 o surgimento do interesse pelo uso de satélites de 

comunicações, com o lançamento dos satélites da série Telstar. 

Esses interesses caracterizariam as primeiras preocupações do governo brasileiro 

com a criação de um programa governamental destinado ao desenvolvimento de atividades 

espaciais. Tais preocupações, no início dos anos 1960, mais precisamente, no ano de 1961, 

deram origem à formação de uma comissão encarregada de planejar um programa espacial 

para o País. Essa comissão, o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades 

Espaciais – GOCNAE torna-se, no ano seguinte, a Comissão Nacional de Atividades 

Espaciais – CNAE, cuja criação é considerada o início do programa espacial brasileiro 

(VILLAS-BÔAS e BORGES, 2006). 

  Para que esse programa pudesse desenvolver-se satisfatoriamente, o País 

necessitava ter, basicamente, ao menos um centro de lançamento de foguetes, os próprios 

foguetes propulsores, satélites e pessoal treinado. 

Porém, o que o Brasil possuía, em termos de infra-estrutura e equipamentos, nessa 

época, eram apenas algumas estações rastreadoras. Além disso, a guerra fria limitava 

consideravelmente as vendas de material destinado a vôos espaciais e as transferências de 

tecnologia que poderiam criar as bases de uma indústria doméstica de produção desses 
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materiais. No que diz respeito a pessoal treinado, havia, desde 1950, o Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica – ITA, que formava, entre outros profissionais, engenheiros 

aeronáuticos, cuja formação os habilitava para receber o treinamento necessário para atuar 

na área espacial. 

 Sobrevindo o golpe militar de 1964, no País, somou-se aos interesses e às 

preocupações que conduziram à criação do programa espacial brasileiro a vigilância do 

território, associada à questão da “segurança nacional”, que se tornou, ao lado do 

crescimento econômico e da industrialização, um dos mais importantes focos da atenção 

do novo regime. 

Assim, começou-se pela instalação de uma base de lançamentos, aproveitando a 

vantagem representada pelas vastas porções do norte e do nordeste do território nacional 

localizadas no equador magnético terrestre, o que proporciona importante economia de 

combustível no lançamento dos foguetes propulsores. Essas mesmas porções do território 

brasileiro ofereciam, ainda, em geral, um clima estável, durante a maior parte do ano, o que 

evita que mudanças súbitas das condições atmosféricas levem lançamentos a serem 

adiados ou mesmo cancelados. 

Foi construído, então, no ano de 1965, o Centro de Lançamento de Barreira do 

Inferno – CLFBI, situada no município de Parnamirim, nas proximidades de Natal, no 

estado do Rio Grande do Norte. O então governador daquele estado, Aluízio Alves, assim 

descreve as articulações que levaram à tomada dessa decisão: 

 

“[...] numa noite do segundo semestre de 1964, recebi um telefonema do coronel 
Lauro Kluppel [...] Ele estava em Natal, na companhia do capitão Mendonça, e 
precisava falar comigo, naquela noite, para tratar de um assunto importante e 
urgente. 

Quando nos encontramos, eles me contaram que a NASA se dispusera a incluir no 
programa para 1965 o financiamento de uma Base de Lançamentos de Foguetes 
no Brasil. Dois locais haviam sido cogitados: um no Ceará e outro em Fernando 
de Noronha. Mas, a NASA exigia que no prazo de dois meses estivessem à sua 
disposição, pelo governo federal ou estadual, uma determinada área, com infra-
estrutura instalada de energia elétrica, água, acesso asfaltado, telefones etc. 
Acontece que os governos do Ceará e de Pernambuco só prometiam essas 
providências para o ano, com recursos do novo orçamento. 

Diante disto, a Aeronáutica temia que a NASA, diante do adiamento das obras, 
transferisse o projeto do Nordeste ou mesmo do Brasil. Não tive dúvidas. Era uma 
grande oportunidade para o Rio Grande do Norte. 



 78

Os dois oficiais já haviam, inclusive, escolhido um terreno para a instalação da 
base, situado em uma área de propriedade de Fernando Gomes Pedroza, a 15 
quilômetros de Natal, no caminho para Pirangi. Articulei-me com Fernando 
Pedroza, que concordou em doar o terreno. Com o diretor do DER, Fabiano 
Veras, tratei do asfalto necessário para melhorar as estradas e para as obras 
dentro da base [...] Mas, havia ainda o problema da construção dos prédios e da 
infra-estrutura necessária. Sem tempo para uma concorrência pública, tratei com 
os construtores que tinham obras com o governo um aditivo em contratos já 
acertados e em andamento [...]”  (ALVES, 1995, apud PEIXOTO, 2003: 82/83). 

 

O primeiro megaprojeto brasileiro ligado ao programa espacial, portanto, foi 

instalado pela União, em local escolhido por governantes e militares brasileiros, segundo 

as necessidades e instruções dos norte-americanos, com recursos fornecidos por estes 

últimos. Esse megaprojeto foi operado cooperativamente, até 1984, por três agentes 

coletivos governamentais: a National Aeronautics and Space Administration – NASA, 

ligada ao governo norte-americano, o então Ministério da Aeronáutica brasileiro e a CNAE 

(VILLAS-BÔAS e BORGES, 2006) 

Outros agentes coletivos a quem interessavam esses atos iniciais do programa 

espacial brasileiro eram os engenheiros e técnicos, especialmente os que o ITA formava, e 

uma parcela numerosa da fração do meio científico voltada para as “ciências duras” 

(VILLAS-BÔAS e BORGES, 2006). 

Já havendo uma base de lançamentos no País e estando encaminhada a questão da 

formação de pessoal especializado, fundamentalmente, através dos cursos do ITA e da 

cooperação entre o CNAE e a NASA, faltavam ainda os foguetes propulsores e os satélites 

para que o Brasil passasse a desenvolver o seu programa espacial autonomamente. 

Formulando esses objetivos, em 1980, o programa espacial brasileiro passou a 

consubstanciar-se na Missão Espacial Completa Brasileira – MECB, na qual se 

preconizava a fabricação de satélites e a construção dos foguetes propulsores da série VLS 

no Brasil (MELLO, 1997). 

Nessa época, a CNAE já dera lugar ao Instituto de Pesquisas Espaciais, que a 

MECB encarregaria do desenvolvimento de satélites e de estações rastreadoras; o Centro 

Técnico Aeroespacial – CTA, saído do Centro Técnico de Aeronáutica, encarregar-se-ia do 

projeto de construção do Veículo Lançador de Satélites – VLS; caberia à Aeronáutica 

estudar as possibilidades de expansão do centro de Barreira do Inferno e, eventualmente, 

propor soluções alternativas.  
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No biênio que se seguiu, o Ministério da Aeronáutica acabou por concluir pela 

inviabilidade da ampliação do centro de Barreira do Inferno até o ponto de poder suportar 

lançamentos de foguetes de maior porte do que o dos Nike-Apache, como se pretendia que 

fossem os da família VLS; o centro de Barreira do Inferno, “[...] em função do processo de 

expansão urbana de Natal [...]” (FAB, disponível na internet), havia sido cercado por uma 

área residencial e turística: 

 

“Em janeiro de 1975, já subordinado ao Centro Técnico Aeroespacial (CTA), o 
CLFBI ampliou a aérea ocupada, passando de 6 km² para, aproximadamente, 18 
km². O perímetro do campo também foi ampliado, acrescentando-se 11 km de 
áreas nas laterais da RN 063 (estrada Natal/Pirangi). 

Mas, na confluência dos limites de Parnamirim e Natal, municípios com os 
maiores índices de crescimento populacional e urbano do Estado, o CFLBI cedo 
mostrou limitações de segurança para projetos maiores, como o lançamento do 
Veículo Lançador de Satélites. Para esse fim, o CTA começou a construir em 
Alcântara, no Maranhão, em 1984, um novo centro de lançamentos” (PEIXOTO, 
2003: 84).  

 

Antes de iniciar a construção desse novo centro de lançamentos, a Aeronáutica, a 

fim de prepará-la, criou em 1982, o Grupo para Implantação do Centro de Lançamento de 

Alcântara – GICLA. O novo centro viria a ser conhecido pela sigla C. L. A., iniciais de 

“Centro de Lançamento de Alcântara”. 

Hoje, o C. L. A. assim expõe, em seu site na internet, as diretrizes que conduziram 

a Aeronáutica a essa decisão: 

 

“[...] a Aeronáutica propôs ao governo federal a implantação de um novo centro 
de lançamento que atendesse às necessidades da MECB e com capacidade de 
crescimento para o futuro.  

Após criteriosa avaliação dos possíveis locais, foi selecionada uma área na região 
de Alcântara - MA para abrigar todo o complexo de instalações e de sistemas do 
novo centro de lançamento” (CLA., disponível na internet, grifos meus).  

 

A decisão de implantar o C. L. A., portanto, ao mesmo tempo em que trazia em si a 

experiência da inviabilização da expansão do centro de Barreira do Inferno, em virtude da 

incompatibilidade entre essa expansão e os usos que acabaram sendo dados às suas 

cercanias, apontava na “região de Alcântara – MA” a existência de condições inversas às 
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que vieram a apresentar-se em Parnamirim, isto é, que permitiriam que o novo centro de 

lançamento já nascesse pronto para servir adequadamente aos foguetes da família VLS e 

ainda que tivesse “capacidade de crescimento para o futuro”. Essa capacidade de 

crescimento iria concretizar-se pela expansão do novo centro de lançamento por quase todo 

o território do município de Alcântara, em quatro fases sucessivas (Figura 2.1.1).  

 

FIGURA 2.1.1 – C. L. A. – Plano inicial de implantação 
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Fonte: AEB - Apresentação do Subgrupo de Meio Ambiente, Moradia e Questão Fundiária 
do GEI (17-19/05/2005 – São Luis e Alcântara).  

 

No que diz respeito às vantagens oferecidas aos lançamentos de foguetes pela 

posição geográfica, Parnamirim e Alcântara não apresentavam diferenças entre si, pois 

ambos os municípios localizam-se no equador magnético terrestre e o seu clima é 

igualmente estável durante a maior parte do ano. 

Por outro lado, comparando Parnamirim e Alcântara, quanto a suas respectivas 

características populacionais, isto é, cotejando ambos os municípios com base no 

“itinerante estatístico” “população”, tem-se que, em Parnamirim, 

 

“A população praticamente dobrou a cada dez anos, de acordo com as estatísticas 
dos censos populacionais. O primeiro de que se tem registro, realizado em 1950, 
mostrou que o então Distrito de Parnamirim, subordinado à Capital do Estado, 
contava com 4.986 habitantes [...] Dez anos depois, o censo de 60 registrou uma 
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população residente de 8.826 habitantes que, em 1970, já era de 14.502 habitantes 
e pulou para 26.773 dez anos depois” (PEIXOTO, 2003: 189/190). 

 

Esse crescimento populacional vertiginoso de Parnamirim era, na verdade, um 

processo de conurbação entre aquele município e Natal, de modo que o que, 

paulatinamente, se criava nas cercanias do centro de Barreira do Inferno era um tecido 

urbano ininterrupto, entre a capital e o seu antigo distrito, Parnamirim, onde se 

multiplicavam as residências e de onde se alcançavam as praias próximas, fazendo, 

adicionalmente, crescer a circulação de turistas na região.  

Já Alcântara era um município de crescimento populacional muito lento. De 1950 a 

1960, a população residente em Alcântara havia crescido apenas 9,15%, segundo os 

respectivos censos demográficos (IPEA, disponível na internet); na década seguinte, sua 

população total crescera apenas 2,78% (IPEA, disponível na internet); e, de 1970 a 1980, 

somente 11,31%, enquanto a população do estado do Maranhão havia crescido 33,54% 

(IPEA, disponível na internet). Em 1980, Alcântara contava 18.509 habitantes (IPEA, 

disponível na internet). 

Ademais, a população de Alcântara concentrava-se maciçamente na área rural. 

Desde 1960, quase 90% da população alcantarense vivia no campo; em 1980, o porcentual 

da população de Alcântara vivendo no campo montava a 88,4%: eram 16.363 dos 18.509 

habitantes do município (IPEA, disponível na internet). 

Acresce que as possibilidades de a capital do estado, São Luís, avançar sobre o 

território de Alcântara eram – e continuam sendo - praticamente nulas, pois, apesar da 

proximidade entre as duas cidades, a Baía de São Marcos as separa definitivamente, sendo 

necessário cruzá-la de barco para ir de um município ao outro. 

Quanto à possibilidade de ainda vir a crescer a demanda de turistas pelas praias 

alcantarenses, a extensão territorial de que se pretendia dotar o C. L. A., incluindo as zonas 

de preservação, inviabilizariam a sua exploração para fins turísticos (Figura 2.1.1). 

Em suma, o novo centro de lançamento, estendendo o seu domínio, em etapas 

sucessivas, sobre a maior parte do território de Alcântara, acabaria por subordinar todas as 

outras atividades do município às suas necessidades e aos seus ditames e, ao contrário do 

que resultou da experiência anterior em Parnamirim, Alcântara parecia muito propício a 

que esse domínio se estabelecesse. 

A implantação do C. L. A. foi, então, respaldada pela ação dos então todo-

poderosos poderes executivos maranhense e federal, principalmente este último. O governo 
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do estado do Maranhão, de sua parte, logo em 12 de setembro de 1980, editou o decreto 

estadual nº 7.820, daquela data, declarando de utilidade pública para efeito de 

desapropriação 52 mil hectares no território do município de Alcântara para a implantação 

do novo centro de lançamento. Quanto ao governo federal, em 1º de março de 1983, 

atendendo às razões que lhe foram apresentadas pelo GICLA e acolhendo as suas 

sugestões, criou o próprio centro novo, através do decreto federal nº 88.136, além do  

 

“Núcleo do Centro de Lançamento de Alcântara - NUCLA, com finalidade de 
proporcionar o apoio logístico e de infra-estrutura local, assim como garantir 
segurança à realização dos trabalhos a serem desenvolvidos na área do futuro 
centro espacial no Brasil” (CLA, disponível na internet). 

 

Além disso, a implantação do C. L. A. fazia parte do desenvolvimento então 

acelerado de todo um setor da economia nacional, integralmente atrelado ao Estado, 

embora atraísse interesses privados nacionais e estrangeiros, já que as suas necessidades 

resultavam em encomendas de equipamentos, especialmente eletro-eletrônicos, e em 

oportunidades para as empresas de construção civil, além de propiciar a diversificação 

dessas indústrias.  

Assim, o C. L. A., enquanto megaprojeto, congregava, em graus variáveis, 

interesses de uma pluralidade de atores econômicos e geradores de tecnologia tanto do 

setor privado quanto do público: parte das indústrias eletro-eletrônicas e de construção 

civil, o CTA, o ITA, a Empresa Brasileira de Aeronáutica – EMBRAER, cientistas, 

engenheiros, técnicos e operários especializados. Todos esses atores eram capitaneados 

pelo Estado, mais precisamente, pelo braço executivo do governo, através do Ministério da 

Aeronáutica e da sua estrutura operacional e burocrática, que, na instalação do novo centro 

de lançamento – de resto, uma área militar - cumpria uma missão considerada fundamental 

para o interesse nacional. 

Não é estranho, portanto, que esse braço executivo do governo, que, até 1986, era 

quem decidia, a seu talante, que projetos seriam ou não submetidos ao procedimento de 

licenciamento ambiental, sequer tenha cogitado determinar que esse fosse o caso do C. L. 

A. 

Logo, a implantação do C. L. A. começou mesmo com o decreto expropriatório do 

governo do estado do Maranhão e com a criação do centro e do NUCLA por parte do 

governo federal. O próximo passo a ser dado no sentido da instalação do novo centro de 
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lançamento, a partir daí, consistia, então, no esvaziamento populacional da área 

expropriada. 

Legitimando esse esvaziamento pela necessidade de ser garantida a segurança “ao 

redor das áreas onde se desenvolvem atividades de risco”, o C. L. A. expõe, em seu site na 

internet, em que termos o esvaziamento da área de interesse do centro novo foi planejado:  

 

“Devido aos imperiosos requisitos de segurança, um centro de lançamento de 
foguetes requer que, ao redor das áreas onde se desenvolvem atividades de risco, 
possa-se garantir a inexistência de ameaças às pessoas não envolvidas nas 
operações. Por isso, desponta como de suma importância a disponibilidade de 
áreas ao longo da costa, constituindo-se numa faixa desabitada, livre de 
circulação de pessoas e suficientemente isolada de possíveis expansões urbanas.  

Fora do sítio histórico de Alcântara, definiu-se como de interesse operacional a 
costa leste, numa faixa de aproximadamente 200km2. A primeira fase de 
implantação do CLA prevê instalações logísticas e operacionais na parte ao sul 
dessa faixa. Mais para o norte, existem áreas de expansão suficientes para a 
instalação de outras plataformas de lançamento e respectivas infra-estruturas. 

Todavia, para que essa área fosse disponibilizada, haveria necessidade de 
remanejamento dos ocupantes dessa faixa operacional” (CLA, disponível na 
internet).  

 

Ocorre que o que o “itinerante estatístico” “população”, utilizado como categoria 

analítica, não mostrava acerca de Alcântara é que, na zona rural daquele município, ao 

contrário de famílias mais ou menos dispersas, cultivando glebas autonomamente, havia 

povoados que haviam passado por um longo processo de territorialização, nos quais 

famílias interligadas viviam e manejavam os recursos naturais de que dispunham de modo 

muito mais complexo do que sugeria essa sua descrição sumária como “agricultores” que, 

de resto, reduzia aquele manejo a somente uma das suas dimensões que, nos numerosos 

povoados que se dedicavam principalmente à pesca, era uma fonte de alimento apenas 

complementar. 

O decreto federal nº 92.571, de 18 de abril de 1986, que dispunha sobre o “[...] 

disciplinamento de terras federais incluídos na área afetada no Centro de Lançamento de 

Alcântara – CLA”, ilustra bem essa “leitura” que se fazia dos habitantes dos povoados da 

zona rural de Alcântara como “agricultores” tout court: 
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“DECRETO Nº 92.571, DE 18 DE ABRIL DE 1986 

[...] 

Considerando recomendarem, as peculiaridades do Centro de Lançamento de 
Alcântara - CLA, relativamente à área total a ele afetada, não apenas ali se 
destine gleba ao seu pleno desenvolvimento, mas, também, outra se reserve ao 
surgimento de propriedades rurais cuja produção venha a abastecer o Centro e 
contribua para o desenvolvimento da região; 

Considerando a conveniência de evitar a ocupação indiscriminada, quiçá não 
autorizada, das terras rurais, sob reserva, naquele centro, bem como a de nelas se 
situarem os rurícolas da região, mantendo-se-lhes os laços sociais e tradições; 

[...] 

DECRETA: 

Art. 1º As terras da União que, na área afetada ao Centro de Lançamento de 
Alcântara - CLA, serão reservadas ao surgimento de propriedades rurais, 
receberão disciplinamento que atenda às peculiaridades daquele centro e ao 
desenvolvimento social e econômico da região na qual se inserem. 

§ 1º Essas terras serão destinadas, mediante projetos especiais, à relocação 
voluntária dos agricultores que ocupam glebas das quais a União precisa 
apossar-se para a construção do CLA.” (PLANALTO, disponível na internet, 
grifos meus). 

 

Essa “leitura” dos habitantes dos povoados de Alcântara como “agricultores” 

atravessaria quase duas décadas, pois, em 2004, o Fórum de Desenvolvimento Local 

Integrado e Sustentável de Alcântara - DLIS, instituído pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia – MCT e pela Agência Espacial Brasileira – AEB, concebia um projeto de 

geração de renda, a ser aplicado naqueles povoados: 

 

“Outro projeto que também foi discutido – e já está em andamento em Alcântara - 
é dirigido aos pequenos agricultores da região. 

Desenvolvido em parceria com a Embrapa, o projeto busca alternativas 
tecnológicas capazes de promover a geração de renda e ocupação de mão-de-obra 
dos agricultores familiares do município, além de promover melhora na qualidade 
dos produtos e, conseqüentemente, no nível nutricional dessa população. 

Assim, o projeto busca melhorar a qualidade da farinha de mandioca (base da 
produção agrícola de Alcântara), introduzir as culturas do milho, feijão e arroz e 
aumentar o rendimento, produtividade e qualidade das plantações. 
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A esse sistema de produção agrícola será integrada a criação de galinha caipira, 
alternativa como fonte de alimento e proteínas” (JORNAL DA CIÊNCIA, 
disponível na internet). 

 

Alfredo W. B. de Almeida forneceria, em 2006, uma visão inteiramente diferente 

dos povoados alcantarenses, procurando traçar a sua trajetória, desde o fim do século XIX. 

Nessa visão, após o colapso das plantations de algodão e açúcar que houve em 

Alcântara, até o final do século XIX, e da fuga dos seus proprietários, senhores de 

escravos, os povoados alcantarenses, formados pelos escravos abandonados, estabilizaram-

se e passaram a desenvolver-se autonomamente, o que 

 

“[...] resultou por favorecer uma identidade própria, articulando atividades 
agrícolas e extrativas, e por favorecer uma delimitação bastante sólida das 
territorialidades específicas de acordo com a forma de desintegração de cada uma 
das fazendas, seja de algodão ou de cana-de-açúcar, seja de sesmeiros ou de 
ordens religiosas. São essas delimitações que vigem hoje, passados dois 
séculos” (ALMEIDA, 2006: 30).  

 

Igualmente importantes para o favorecimento dessas identidades próprias dos 

povoados teria sido o papel desempenhado pela localização de cada um deles nas “[...] 

formas de apropriação e manejo desenvolvidas [...] secularmente” (ANDRADE, 2006: 

25), os modos como os comunitários se organizavam socialmente e como construíam 

saberes e identidades locais. 

Em suma, em virtude dessas suas características, basicamente decorrentes de um 

longo processo de territorialização propiciado pelo isolamento, os povoados alcantarenses 

iriam representar um problema tão - ou mais - amplo e complexo para a instalação do novo 

centro de lançamento quanto a urbanização acelerada entre Parnamirim e Natal havia 

representado para a expansão do centro de Barreira do Inferno. 

De todo modo, revelando um praticamente absoluto desinteresse em verificar com 

mais acuidade as características dos povoados de Alcântara, a decisão governamental de 

implantar o novo centro de lançamento em Alcântara e de, conseqüentemente, remover o 

que assumia serem “agricultores”, ou “rurícolas”, manteve-se firme. 

Assim, conservando a linha de ação, a administração civil que sucedeu o último 

governo militar oriundo do golpe de 1964, inaugurada em 1985, prosseguiu dando o C. L. 

A., assim como todo o restante do programa espacial brasileiro - agora coordenado pela 
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Comissão Brasileira de Atividades Espaciais – COBAE – como sendo um assunto de 

Estado e de governo, afeto à área militar. Conseqüentemente, o artigo 3º do decreto federal 

nº 92.571/1986, o mesmo que dispunha sobre o “[...] disciplinamento de terras federais 

incluídos na área afetada no Centro de Lançamento de Alcântara – CLA”, determinava: 

 

“Art. 3º Incumbirá ao Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças 
Armadas, como Presidente da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais - 
COBAE, a missão coordenadora das atividades dos diversos entes e órgãos da 
Administração Federal a atuarem na região em que se situa o Centro de 
Lançamento de Alcântara - CLA. 

Parágrafo único. No desempenho da atribuição que lhe defere este artigo, o 
Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e Presidente da 
Comissão Brasileira de Atividades Espaciais COBAE, editará, conjuntamente com 
os titulares dos demais Ministérios envolvidos a cada caso, atos normativos” 
(PLANALTO, disponível na internet, grifos meus). 

 

Essa delegação de poderes feita ao Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das 

Forças Armadas pelo primeiro governo civil após a ditadura militar, na verdade, filiava-se 

à “lógica do Príncipe” na escolha do seu estafe, que Guy Benveniste expõe da seguinte 

forma: 

 

“Quando o Príncipe convoca especialistas para assessorá-lo, ele sempre toma o 
cuidado de mantê-los sob controle [...] A chefia de qualquer tarefa de 
planejamento é sempre mantida em mãos confiáveis e amigas” (BENVENISTE, 
1972: 119, minha tradução28). 

 

Assim, tendo sido confiada pelo Príncipe civil às “mãos confiáveis e amigas” do 

chefe das Forças Armadas a escolha e o controle da expertise a ser empregada na questão 

da remoção dos povoados, essa remoção não poderia ter sido feita de outro modo, senão 

manu militari, mesmo porque, a não aceitação da remoção por parte dos comunitários já se 

manifestava, há algum tempo, em um crescente movimento de resistência, que acabou 

resultando na eclosão de um conflito aberto, em Alcântara: 

 

                                                 
28 No original, em inglês, “When a Prince invites experts to give him advice, he always takes care to keep 
them under control [...] The chairmanship of any important planning exercise is always kept in trusted and 
friendly hands”. 
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“Caminhos são cortados, marcos e limites tradicionais de separação entre os 
povoados, como os paus-amarelos e cabeças de preto, são destruídos; áreas são 
intrusadas; famílias são impedidas de praticar seus sistemas tradicionais de uso 
dos recursos naturais” (CARVALHO MARTINS, 2009: 7). 

 

Os comunitários, por sua vez, em 1986, bloquearam as estradas, a fim de impedir a 

passagem dos veículos da Aeronáutica: 

 

“Teve a barricada [...] Nós fizemos a barricada lá na estrada, na BR grande, lá 
que nós fizemos. Nós já brigamos com essa base aí. Eu já perdi muito tempo com 
essa base. Barricada doida, fechamos, carro nenhum passava, pedaço de pau e 
pneu tocado fogo. Quem estava olhando lá fora pensava, nossa, a gente tem que 
ir... né? Então foi” (“Seo” C., de Mamuna. Acervo Scientia – C. E. Caldarelli – 
09/2010). 

 

Após aproximadamente dois anos de resistência, os comunitários foram levados a 

um acordo com os militares e a municipalidade de Alcântara, pelo qual 312 famílias de 23 

povoados acabaram por ser reassentadas em sete agrovilas, situadas no interior do território 

municipal (ALMEIDA, disponível na Internet). 

A desigualdade entre as partes que concluíram o acordo fizeram dele, na realidade, 

uma capitulação dos comunitários frente aos militares encarregados de implantar o novo 

centro de lançamento, o que deixou um rastro de frustração nos comunitários, submetidos a 

um acordo que lhes resultou amplamente insatisfatório. 

Quanto aos não reassentados, isto é, os comunitários moradores dos demais 

povoados do município que não se encontravam na área em que o C.L.A. veio a ser 

implantado, instalou-se entre eles o receio de que, com o eventual crescimento da área 

ocupada pelo C. L. A., fosse-lhes reservado o mesmo destino dos reassentados nas 

agrovilas, de modo que o desenlace de um conflito resultou na latência de outro. 

Posteriormente, em 1991, o governo federal ainda aumentou a área destinada ao C. 

L. A para 62 mil hectares, com a edição do decreto federal s/n, de 8 de agosto de 1991, 

possibilitando novas desapropriações, que não chegaram a ser executadas (OEA, 2006), 

mas alimentaram o receio dos não reassentados de que, um dia, o fossem. Esse temor 

justificava-se ainda mais, porque, nas etapas posteriores previstas no plano inicial de 

implantação do C. L. A., que ainda não haviam sido realizadas, planejava-se reassentar 

mais 476 famílias (OEA, 2006). 
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De todo modo, consoante esse plano de implantação do C. L. A. em quatro etapas, 

no segundo semestre do ano de 1986, 112 famílias dos povoados de Espera, Barro Alto, 

Ponta Seca, Curuca e Laje, Pepital, Cajueiro, Só Assim, Boa Vista e Norcasa foram 

reassentadas (OEA, 2006). 

De novembro de 1987 a dezembro de 1988, reassentaram-se 200 famílias, 

provenientes dos povoados de Baracatatiua, São Raimundo, Jabaquara, Cavém, Curuçá, 

Jardim, Santa Cruz, Titica, Porto, Peru, Santa Cruz, Santa Rosa, Sozinho, Pirarema, 

Marudá, Santo Antonio, Ponta, Titica, Jenipaúba, Camarajó, Capijuba, parte de Águas 

Belas, Corre Prata, Ladeira (OEA, 2006). 

Para essa finalidade, as providências e práticas derivadas do “itinerante estatístico” 

“população”, como os censos e os cadastramentos, revelavam-se suficientes:  

 

“Como atividade prévia, efetuou-se minucioso cadastramento de todos os 
habitantes na região desapropriada, inclusive com o levantamento de benfeitorias 
existentes” (CLA, disponível na internet). 

 

O conflito, por outro lado, é apresentado pelo C. L. A., hoje, plenamente 

legitimado, como um processo pacífico que, na realidade, veio a beneficiar as famílias 

reassentadas: 

 

Além disso, uma equipe constituída de médicos, assistentes sociais, veterinários e 
técnicos agrícolas desenvolveu um longo trabalho de apoio social e de extensão 
rural. Isso constou desde atividades de promoção das condições de saneamento 
básico, de assistência técnica, passando pela melhoria do plantel de animais, até a 
promoção de diversos cursos práticos sobre técnicas agro-pecuárias.  

Inicialmente, foram construídas sete agrovilas para receberem as famílias, 
destinando, a cada uma, um lote urbano, com casa de alvenaria e banheiro, além 
de uma gleba rural de, no mínimo, 15 hectares para a cultura agrícola familiar” 
(CLA, disponível na internet).  

 

Para receber as famílias removidas, foram, então, erguidas essas sete agrovilas, que 

receberam nomes criados pelo C. L. A., com base nas denominações dos locais onde foram 

construídas ou aproveitando o antigo nome de apenas um dos povoados de origem dos 

reassentados, quais sejam, Cajueiro, Espera, Marudá, Pepital, Peru, Ponta Seca e Só Assim. 
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Desse modo, misturaram-se, em cada uma das agrovilas, famílias oriundas de 

povoados diferentes, quebrando-se as relações de vizinhança e dificultando a formação dos 

grupos cooperativos de trabalho que havia nos povoados de origem, baseados no sexo, na 

idade, no parentesco e na própria vizinhança. Também o manejo dos recursos naturais que 

se fazia nos povoados foi ignorado. 

Essa organização social dos povoados e o manejo dos recursos naturais que os 

comunitários punham em prática haviam sido paulatinamente forjados em mais de um 

século de isolamento e autodeterminação, período em que os comunitários quase que só 

mantiveram relações entre si, raramente tratando com pessoas de fora. 

Segundo Alfredo W. B. de Almeida (ALMEIDA, 2006), desde o último quarto do 

século XIX, quando a crise da agricultura algodoeira - e, em menor medida, açucareira – 

que se praticava em Alcântara resultou no abandono das grandes plantações locais, os 

proprietários das fazendas, inclusive as ordens religiosas, foram-se desinteressando, não 

somente de mantê-las, como também de conservar a escravaria que detinham. 

Com o abandono da produção e o desinteresse dos proprietários, dos quais grande 

parte abandonou Alcântara, a esmagadora maioria do campo tornou-se literalmente uma 

“terra de ninguém”. 

Malgrado a propriedade da terra tenha sido regularizada, até por doações, em 

alguns casos, o que, de fato, ocorreu mais comumente foi o desencadeamento de um 

processo de apossamento por quem se dirigiu às terras abandonadas e acabou por instalar-

se ali. 

Quanto aos escravos, alguns poucos foram os donatários de parcelas das fazendas a 

que se fez menção acima e outros - igualmente poucos – migraram. A grande maioria, 

vendo-se simplesmente abandonada pelos seus senhores, deixou-se ficar onde estava, isto 

é, nas próprias fazendas ou em suas proximidades. 

Progressivamente, então, essa população foi-se agrupando em agregados que 

Almeida caracteriza como quilombos29, espalhados pelo campo abandonado, que se 

tornaram os povoados nos quais o manejo de recursos naturais, a sua organização social e 

os saberes e identidades locais se formaram e foram-se assentando, pouco a pouco. 

                                                 
29 Ainda segundo Almeida, esse não foi o único processo de formação de quilombos, em Alcântara, que 
também ocorreu, desde que se iniciou a atividade agrária, ali, pela fuga de escravos, com a conseqüente 
formação de grupos de negros fugidos e de agregados, que, procurando instalar-se em locais afastados, 
passaram a viver autonomamente, alternando relações pacíficas e conflituosas com o restante da população 
local (ALMEIDA, 2006: 115 a 140). 
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Quanto ao manejo de recursos naturais, as sete agrovilas jamais se coadunaram 

com o que se fazia nos povoados de origem das famílias reassentadas: com a perda do 

acesso às praias, a pesca para o abastecimento doméstico tornou-se extremamente difícil e 

a geração de algum excedente de pescado, impraticável; as atividades de coleta foram 

dificultadas, em virtude de o ambiente próximo às agrovilas ser desconhecido para as 

famílias reassentadas; a apanha da fauna de pequeno porte dos manguezais foi 

impossibilitada pela dificuldade de acesso àquelas formações; e as hortas, criações e 

plantas frutíferas ficaram para trás, nos povoados parcial ou completamente abandonados e 

suas vizinhanças. 

Restavam as roças, para as quais cada família acabou por receber 15 hectares para 

serem cultivados isoladamente, durante todo o ano, algo bem diverso das roças exploradas 

rotativamente, com pousios, e em colaboração, que cultivavam anteriormente. 

Nas novas condições, portanto, não havia como aplicar-se o manejo tradicional dos 

recursos naturais, de modo que os reassentados não logravam mais produzir excedentes 

para trocar pelo que não produziam e o que passaram a não mais produzir, mesmo o que 

não se destinava à troca, tinham de adquirir com o dinheiro que conseguiam obter. Em 

virtude disso, as agrovilas retiraram-se do circuito de trocas existente entre os povoados, 

assim descrito por Alfredo W. B. de Almeida:  

 

“[...] há povoados que se dedicam principalmente à produção agrícola, 
abastecendo aqueles que são voltados para a pesca e vice-versa [...] Em Oitiua, 
que é o povoado de maior expressão demográfica, há mais de 200 famílias que 
vivem basicamente da pesca e da fabricação artesanal de instrumentos relativos a 
ela [...] Os pescadores de outros povoados, como Manival e Itapuava, reconhecem 
a qualidade desses instrumentos e dão preferência à sua aquisição para aumentar 
sua capacidade produtiva. Acrescente-se que para a aquisição de barcos de pesca 
todos os povoados acham-se referidos principalmente a São João de Cortes [...] 
Há alguns deles [povoados] voltados para o beneficiamento da produção que, 
possuindo casas de forno, onde ocorre a transformação artesanal da mandioca em 
farinha, constituem um fator de atração para as demais localidades próximas” 
(ALMEIDA, 2006: 166/167). 

 

Desse modo, as comunidades desses povoados, vivendo em seus territórios de 

refúgio, são detentoras de saberes e identidades ligados aos modos específicos pelos quais 

conhecem e exploram os próprios ambientes e, em conseqüência disso, pelos modos como 

se apresentam no circuito de trocas com os demais grupos. 
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No processo de remoção e reassentamento das famílias de comunitários retiradas 

dos povoados da área expropriada de Alcântara, pois, não só foram violados os seus 

territórios de refúgio, mas também os saberes e as identidades locais, a organização social 

dos povoados, baseada na vizinhança entre as famílias nucleares e em grupos cooperativos 

de trabalho, os interesses manifestos e as práticas dos comunitários foram inteiramente 

colocados de lado, perturbados e mesmo inviabilizados. Predominaram os saberes 

sancionados pelos militares do centro de lançamento e os interesses que encarnavam, além 

das suas próprias práticas e as práticas que acabaram por fazer prevalecer. 

A memória da remoção e do reassentamento guardada pelos comunitários 

reassentados é, hoje, marcada pelo desencanto com as mudanças trazidas pelo 

reassentamento. Entrevistando, recentemente, alguns reassentados, Flávia Moura registrou 

o seguinte: 

 

“’Antes a gente tinha fartura. Para comer, era só chegar no igarapé e pegar um 
sururu... Hoje, se o pescador sai para o mar, só volta no dia seguinte, porque é 
muito longe. Outra dificuldade é a terra, que vive com praga, destruindo toda a 
lavoura’, lamenta a dona-de-casa Jandira Juray Lins, 40 anos, moradora da 
agrovila Pepital. ‘Aqui, nem podemos criar os porcos soltos, como antes, porque 
não temos espaço. Também não podemos fazer nada sem pedir permissão para 
eles (militares)’, desabafa.  

Para ampliar a casa - caso a família cresça - ou mesmo para pescar, a população 
precisa de autorização da base. Até para visitar entes queridos que estão 
enterrados nos cemitérios que ficaram dentro da área da base há necessidade de 
uma autorização do CLA.  

‘Aqui, na agrovila, a gente não tem muitas oportunidades. Não queria ter vindo e 
o mais triste é saber que o nosso lote de terra, de onde tiraram a gente, está um 
mato só. Ninguém fez nada lá’, diz o aposentado Gregório Papa Diniz, 73 anos, 
morador da agrovila Peru. Já sua esposa, Carmina Pinho da Silva, 65 anos, nem 
pode tocar nesse assunto, que já fica revoltada: ‘Na beira da praia, andava o dia 
inteiro, arrastava palha de juçara pra cobrir nosso barraco e vivia com saúde. 
Aqui nesta casa (de alvenaria), não tenho pra onde ir; limpo a casa o dia inteiro e 
ainda temos dificuldades com goteira quando chove. Bom mesmo era a palha, que 
não deixava a água entrar em casa’" (MOURA, disponível na internet). 

 

Quanto aos comunitários não reassentados, o que conservaram daqueles eventos foi 

apenas a lembrança do medo experimentado: 
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“Ah, naquela época a gente ficou tudo assim, sabe, com medo. Com medo porque 
vinham, tiravam a gente, não sabia para onde botar, né, a gente não sabia o lugar 
que ir, o pessoal do Peru aí; daqui já foi um pessoal lá para não sei para onde lá, 
não deu certo, né, aí todo mundo se acomodou também, graças a Deus. Não tinha 
nada de base aqui. E peço que quando venha me deixe na minha casinha porque 
eu estou muito bem” (“Dona” B., de Mamuna. Acervo Scientia – C. E. Caldarelli – 
09/2010). 

 

Paralelamente a isso, durante as décadas que se seguiram à da implantação inicial 

do C. L. A., o programa espacial brasileiro, acompanhando as mudanças que, nesse 

período, ocorreram no setor, em todo o mundo, mudou de rumo, deixando de vincular-se 

tão estreitamente à área militar e tendendo a tornar-se um empreendimento 

predominantemente civil e comercial (MEIRA Fº et al., disponível na internet). 

No Brasil, essas mudanças consubstanciaram-se na criação da Agência Espacial 

Brasileira – AEB, subordinada ao Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, um 

organismo civil que substituía a COBAE, chefiada pelo Estado Maior das Forças Armadas, 

e na instituição da Política e do Plano Nacional de Atividades Espaciais, através do 

Decreto nº 1.332, de 8 de dezembro de 1994, que expressavam o novo programa espacial 

brasileiro. 

 Apesar dessa mudança, os militares – leia-se, a Aeronáutica - mantiveram-se no 

desempenho de papéis importantes no programa espacial brasileiro, pois ficaram no 

controle do Instituto de Aeronáutica e Espaço – IAE, responsável pelo desenvolvimento de 

foguetes propulsores, e dos centros de lançamento de Barreira do Inferno e de Alcântara, 

através do CTA, hoje Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial – DCTA 

(COSTA Fº, 2002). 

O desenvolvimento de satélites ficou subordinado diretamente à estrutura do 

Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, através do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE, que substituía o Instituto de Pesquisas Espaciais. Também a AEB ficou 

subordinada ao MCT, com a missão de coordenar todo o programa espacial brasileiro, mas 

o que a agência viria a fazer, na realidade, seria encarregar-se da tarefa que se tornara vital 

para a viabilização do programa espacial brasileiro: o estabelecimento de acordos 

internacionais na área espacial (COSTA Fº, 2002). 

Foram esses acordos internacionais, com os Estados Unidos da América e com a 

China, que possibilitaram o lançamento dos satélites SCD - 1 e SCD - 2  e os da série 

Cbers, respectivamente, pois o desenvolvimento de uma tecnologia exclusivamente 
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nacional para esse fim é um processo caríssimo, lento e problemático, sendo a cooperação 

com centros mais adiantados e as compras de pacotes tecnológicos um caminho mais 

barato e mais curto para que esse estágio de autonomia tecnológica possa ser alcançado. 

Já na área dos foguetes propulsores, em que esses acordos se revelaram mais 

difíceis, de início, o Brasil só conseguia produzir os foguetes de sondagem da série Sonda. 

A realização do sonho de produzir e lançar, finalmente, o Veículo Lançador de Satélites – 

VLS, além de reclamar mais verbas do que as que se disponibilizava para o projeto e a 

agregação de uma tecnologia que só podia ser obtida pela pesquisa autônoma intensiva ou 

pela transferência por parte de quem já a possuía, sofreu um golpe profundo, com o 

acidente ocorrido com o VLS-1, em 22 de agosto de 2003, no C. L. A., vitimando 21 

técnicos e destruindo praticamente toda a plataforma de lançamentos ali localizada 

(NASCIMENTO et al., 2004). 

Apesar dessas limitações tecnológicas e de verbas de que padecia o programa 

espacial brasileiro, a AEB via, no País, uma vantagem que considerava importante na 

negociação de acordos internacionais, inclusive do ponto de vista da transferência de 

tecnologia e da geração de receitas. Tratava-se da posição geográfica de parte do território 

nacional de clima estável e previsível, em pleno equador magnético terrestre, que colocava 

os nossos centros de lançamento em posição de concorrer com os demais existentes no 

mundo: 

 

“O desenvolvimento e a expansão do Programa dependem de parcerias nacionais 
firmadas com ministérios, secretarias e outras agências que possam financiar 
parte dos projetos de interesse nacional. As parcerias internacionais, também, são 
essenciais para compartilhamento dos altos custos e riscos de desenvolvimento. 

Além disso, a comercialização das atividades de lançamento no Complexo 
Espacial de Alcântara (CEA) deverá prover parte dos recursos necessários para 
pesquisa, desenvolvimento e manutenção das instalações do CEA” (AEB, 
disponível na internet, grifos meus). 

 

Com a inviabilização da expansão do centro de lançamento de Barreira do Inferno, 

o aproveitamento dessa vantagem passava a depender, então, do melhor aproveitamento 

que se pudesse fazer do outro centro de lançamento existente no País, qual seja, o de 

Alcântara e, nisso, os planos da AEB chocavam-se, basicamente, com três obstáculos. O 

primeiro era a desconfiança dos militares: 
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“Os partidários do programa militar vêm, com freqüência, o programa civil como 
um sintoma de uma sinistra desnacionalização. Os partidários do programa civil 
(que são, em geral, também favoráveis a um estado neoliberal, mais preocupado 
com o nicho equatorial especial de mercado de Alcântara do que com a busca de 
grandeza liderada pelo Estado), freqüentemente acreditam que os militares não 
têm as competências nem a estrutura organizacional para executar a sua tarefa” 
(MITCHELL, 2008: 71, minha tradução30).  

 

O outro obstáculo era a dificuldade de conseguir parceiros internacionais, ao 

mesmo tempo, interessados em utilizar o centro de Alcântara para lançamentos, 

possuidores da tecnologia almejada pela AEB e dispostos a transferi-la, ao menos em 

parte. O terceiro obstáculo eram as comunidades dos povoados de Alcântara, que se 

encontravam no caminho da expansão do C. L. A. 

                                                 
30 No original em inglês, “Partisans of the military program often regard the civilian program as a symptom 
of a sinister denationalizing. Partisans of the civilian program (who are generally also proponents of a 
neoliberal state, more concerned with Alcantara's special equatorial market niche than with the state-led 
pursuit of greatness) often believe that the military doesn't have the competencies or organizational structure 
to do its job”. 
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2.2  O licenciamento ambiental do Complexo Terrestre Cyclone 4 
 
O licenciamento ambiental do Complexo Terrestre Cyclone 4 só se tornou um 

objeto de pesquisa para mim, a partir de junho de 2010, uma vez que, antes disso, eu o 

encarava apenas como mais um trabalho dentre os demais de que me tenho ocupado 

comumente. 

Começando, então, pelo que me levou a ocupar-me desse trabalho em particular, 

isso deveu-se ao fato de a presença de comunidades quilombolas na área de influência 

direta do Complexo ter-se revelado problemática para o seu licenciamento ambiental, 

porque surgira a necessidade de ser levada a efeito a avaliação dos impactos ambientais da 

implantação e do funcionamento futuro do Complexo sobre aquelas comunidades. 

Fui, então, apontado à Fundação Atech, que capitaneava uma equipe de consultores 

ambientais que ela mesma formara para elaborar o EIA que integraria o licenciamento do 

Cyclone 4, como sendo a pessoa indicada para cuidar para que aquela avaliação de 

impactos fosse feita. 

As razões dessa indicação, em resumo, prenderam-se a que, após as minhas 

primeiras participações na elaboração de estudos ambientais, passei a dedicar-me à 

coordenação ou à co-coordenação, conforme o caso, de equipes de consultores ambientais 

encarregadas de dar conta dos aspectos sociais e culturais das “fatias” socioeconômicas ou 

antrópicas de estudos ambientais e era precisamente disso que, então, se tratava. 

Assim, no início de março de 2009, fui procurado pelo W., o funcionário da 

Fundação Atech que presidia a elaboração do EIA do Complexo que tinha sido 

encomendado à Fundação pela Alcântara Cyclone Space – ACS, a empreendedora do 

Cyclone 4. 

O W. me explicou rapidamente, então, por telefone, do que se tratava, perguntando-

me se eu tinha interesse no trabalho que ele me propunha. 

Respondi que seria melhor que tratássemos do assunto pessoalmente e acabamos 

marcando uma reunião para alguns dias depois, o que me dava o tempo suficiente para 

inteirar-me do que se passava em Alcântara e com o projeto do Complexo, usando os meus 

próprios meios de informação, antes de ouvir a versão que o W. iria fornecer- me. 

Comecei, então, por consultar sites da internet sobre o centro de lançamento de 

Alcântara e acabei topando com um deles, “O Homem no Espaço: conhecimento e 

incerteza” (Comciência, disponível na internet), no qual havia um histórico da instalação 

do C. L. A. e alguns comentários da Dra. Déborah Duprat e de Alfredo W. B. de Almeida, 



 96

acerca da situação que se instalara nos povoados de Alcântara, desde a instalação do centro 

de lançamento. Havia, também, um breve relato daquela situação feito por Samuel Moraes, 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alcântara.  

Tanto o histórico quanto os comentários e o relato delineavam, embora muito 

brevemente, os acontecimentos que descrevo mais detalhadamente na parte anterior deste 

capítulo, de modo que me inclinei a recusar o trabalho que o W. me propusera, pois não me 

parecia interessante envolver-me no licenciamento de um projeto originário de um 

processo tão pronunciadamente conflituoso, problemático e indefinido como havia sido o 

da instalação do C. L. A., em Alcântara. De todo modo, fui adiante em minha consulta aos 

sites da internet, agora me indagando quem eram, afinal de contas, a ACS e a Fundação 

Atech. 

Em resumo, o site da ACS (ACS, disponível na internet) informava que a Alcântara 

Cyclone Space é uma empresa binacional formada pelo Brasil e pela Ucrânia, 

especialmente formada, através de um acordo de 2002 entre os dois países, para implantar 

e fazer funcionar o Complexo Cyclone 4. 

Prosseguindo na minha consulta ao site da ACS, pude saber, ainda, que a 

propriedade e a administração da ACS é compartida entre ambos os países associados, 

representados por suas respectivas agências espaciais, e que a empresa tem sede em 

Brasília, tendo contado com um capital inicial de nove milhões de dólares, aumentado, em 

2008, para 375 milhões. 

O que me passou despercebido, então, foi que, com o acordo concertado com a 

Ucrânia, o Brasil conseguia, enfim, começar a tornar realidade o plano formulado pela 

Agência Espacial Brasileira – AEB de fazer valer a posição geográfica privilegiada do C. 

L. A. em uma barganha com um parceiro internacional, que possuía a tecnologia em que a 

AEB estava interessada e que desejavam utilizar o centro de Alcântara para lançamentos. 

Na verdade, a tecnologia de que os ucranianos eram possuidores e cuja utilização e 

transferência, ao menos parcial, agregavam ao acordo firmado com o governo brasileiro, 

referia-se à construção e lançamento de um foguete propulsor, o Cyclone 4, de porte 

consideravelmente maior do que o VLS-1, e ao projeto e fabricação dos equipamentos 

técnicos do sítio de lançamento que seria construído em Alcântara. Cabia ao Brasil realizar 

as obras civis e a disponibilização do local onde o sítio de lançamento seria instalado. 

Em suma, tratava-se de um investimento alto, que se justificava para o lado 

brasileiro da sociedade pelo fato de ele contribuir consideravelmente para o 

desenvolvimento do programa espacial brasileiro e, ainda mais, por habilitar uma empresa 
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parcialmente nacional a concorrer com os outros programas espaciais e centros de 

lançamento do globo, no mercado de colocação de satélites em funções que iam da 

produção de imagens da superfície de planeta até as telecomunicações. Esse mercado, 

segundo Carlos Ganem, atual presidente da AEB, movimenta mais de US$ 350 bilhões por 

ano (ISTO É, disponível na internet). 

Quanto ao ambiente de Alcântara, na ótica das partes que concluíram o acordo 

internacional e se dispunham a executá-lo, reduzia-se a uma posição geográfica e a um 

clima favoráveis aos lançamentos. Todo o restante, ar, matas, águas, solos, animais, 

pessoas e construções, constituíam estorvos ou elementos sem interesse - e até “invisíveis” 

-, que só passaram a representar uma preocupação para os empreendedores associados, 

quando tomaram ciência de que era preciso proceder ao licenciamento ambiental do seu 

empreendimento. Esse licenciamento fazia parte das obrigações assumidas pelo sócio 

brasileiro de disponibilizar o local onde o Complexo iria ser construído. 

A minha pesquisa na internet tampouco me havia revelado que, desde o início dos 

anos 2000, limite temporal das informações disponibilizadas no site “O Homem no 

Espaço: conhecimento e incerteza”, a situação em Alcântara, envolvendo o C. L. A. e os 

comunitários da zona rural do município, havia chegado a um impasse: 

 

“Em 2005, um novo conjunto de agências revelaram planos ainda mais recentes 
para a expansão do complexo espacial equatorial do Brasil. Em março e maio 
daquele ano, em torno de 20 burocratas do governo, representado os ministérios 
do GEI31, realizaram audiências públicas, na Igreja do Carmo32 [...], a fim de 
apresentar uma série de medidas administrativas inovadoras: 1) o governo não 
tencionava mais expandir o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), sob 
controle militar, mas preferia construir um novo complexo de lançamento civil, o 
Centro Espacial de Alcântara (CEA), para ser gerido pela Agência Espacial 
Brasileira (AEB) civil, destinado a ser utilizado por empresas privadas e agências 
espaciais estrangeiras; 2) essa construção nova não exigiria a relocação de 
povoados, mas, em vez disso, a edificação de dependências em parcelas de terra 
entre os povoados existentes na costa de Alcântara; 3) o governo reconhecia a 

                                                 
31 O GEI foi o Grupo Executivo Interministerial para o Desenvolvimento Sustentável de Alcântara,  formado 
pelo governo federal em 2004, com o objetivo declarado de “articular, viabilizar e acompanhar as ações 
necessárias ao desenvolvimento sustentável do Município de Alcântara, no Maranhão (GEI - Alcântara), 
além de propiciar as condições adequadas à eficiente condução do Programa Nacional de Atividades 
Espaciais e o desenvolvimento das comunidades locais, respeitando suas peculiaridades étnicas e sócio-
culturais” (GEI, disponível na internet). O GEI encerrou as suas atividades, com a apresentação de um 
relatório final, em setembro de 2005. 
 
32 A Igreja do Carmo fica na sede municipal de Alcântara. 
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validade da reivindicação por um “território étnico”, tal como especificada no 
Laudo Antropológico (A. M. Almeida [...] e diminuía a sua própria reivindicação 
para aproximadamente 42.000 hectares dos 62.000 que haviam sido expropriados 
oficialmente (mas nunca esvaziados de população nem ocupados) para a base, 
enquanto o município todo (exclusive a parte controlada diretamente pelo 
programa espacial) ganharia a condição de quilombo; e 4) o governo reservava 
26,8 milhões de reais [...] para programas desenvolvimento para o município, seus 
mediadores ONGs e movimento social especificados” (MITCHELL, 2008: 88 a 90, 
minha tradução33). 

 

O impasse resultava do item 2 do texto de John Mitchell reproduzido acima, pois, 

com a implantação progressiva do projetado Centro Espacial de Alcântara – CEA, que 

representava, na verdade, a expansão do C. L. A., a costa oriental de Alcântara apresentar-

se-ia como uma série de polígonos ocupados pelo CEA, interrompidos por faixas estreitas 

de terra que passariam a constituir os territórios dos povoados daquela parte do município, 

com corredores de acesso às praias (figura 2.2.1). 

Ainda segundo Mitchell, esse anúncio resultou no aumento da incerteza nos 

povoados que seriam atingidos pela implantação do CEA e no recrudescimento do medo 

do reassentamento, ainda que parcial, de famílias moradoras daqueles povoados 

(MITCHELL, 2008: 90 e ss.). 

Essa incerteza e esse receio aprofundaram-se, quando, em 2007, pessoas estranhas 

dirigiram-se aos quilombolas de Mamuna e de Baracatatiua, oferecendo-lhes trabalho em 

uma frente que tomava as providências iniciais para a instalação de uma nova base de 

lançamento de foguetes em Alcântara. A oferta foi aceita em Baracatatiua e, em seguida, 

esse povoado encheu-se de máquinas e trabalhadores. 

                                                 
33 No original, em língua inglesa, “In 2005, a new set of agencies unveiled even newer plans for the 
expansion of Brazil's equatorial space complex. In March and May of that year, some 20 federal government 
bureaucrats representing the ministries of the GEI, held public hearings in the Igreja de Carmo […] in order 
to present a series of policy innovations: l) the government no longer intended to expand the existing 
military-controlled Alcantara Launch Center (CLA), but rather to construct a new civilian launching 
complex, the Alcantara Space Center (CEA), to be run by the civilian Brazilian Space Agency (AEB) for the 
partial use of private companies and foreign space agencies; 2) this new construction would not require the 
relocation of villages, but, rather, the construction of facilities on parcels of land between the existing 
villages of Alcantara's coast; 3) the government recognized the validity of the claim to "ethnic territory," as 
specified in the Laudo Antropologico (A. M. Almeida […], and the government planned to relinquish its 
claim on approximately 42,000 hectares of the 62,000 that had officially been expropriated (but never 
depopulated or occupied) for the base, while the entire municipality (outside of that directly controlled by the 
space program) would win quilombo title; and 4) the government budgeted 26.8 million Reais […] in 
development programs for the municipality, to be allocated according to the needs and desires as the 
community and its NGO and social movement mediators specified”. 
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O que acontecia é que se iniciavam, então, concomitantemente, a abertura de uma 

estrada, a fim de servir às obras a serem realizadas em locais próximos das comunidades de 

Mamuna e Baracatatiua, assim como os procedimentos de licenciamento ambiental, isto é, 

o próprio estudo de impacto ambiental do novo empreendimento. 

Esse estudo começava pelo censo e pelo cadastramento dos comunitários, sem que 

lhes fossem fornecidas maiores explicações e, muito menos, estabelecido qualquer diálogo 

com eles, que se alarmavam cada vez mais. 

Quanto à abertura da estrada, ocasionou desmatamentos e a destruição de algumas 

áreas de roças. Houve, também, a destruição de algumas árvores dadas como marcos 

tradicionais de delimitação entre as comunidades de Mamuna e Baracatatiua. 

Reagindo contra isso, os comunitários de Mamuna bloquearam a estrada de acesso 

a Baracatatiua e a Mamuna já existente, no intuito de impedir a continuidade dos trabalhos 

na área, inclusive os da estrada nova, instaurando-se um conflito que só foi apaziguado 

pela intervenção do judiciário. 

 Pois bem, ao receber o W. para comunicar-lhe que eu agradecia, mas não podia 

aceitar o trabalho que ele me oferecia, eu ainda não havia tomado conhecimento destas 

últimas informações sobre os acontecimentos dos últimos anos em Alcântara. Eu só sabia, 

então, o que eu havia visto e lido nos sites da ACS e no do “O Homem no Espaço: 

conhecimento e incerteza”. 

O W. era um homem de meia-idade, loquaz e bem humorado, que, após as 

apresentações – ele vinha acompanhado da sua assistente, F., e eu havia pedido ao 

supervisor da equipe de pesquisas sociais e Patrimônio Cultural Imaterial que eu 

coordenava na Scientia34, Carlos, que me acompanhasse na reunião -, falou brevemente, 

enquanto eu e o Carlos tomávamos notas, sobre a Fundação Atech. 

Informou-nos, então, que a Fundação era uma organização sem fins lucrativos, que 

prestava serviços de engenharia de sistemas, especialmente para o controle de tráfego 

aéreo, e que, nessa condição, havia sido contratada pela ACS para ocupar-se do Cyclone 4. 

Como ele mesmo possuía formação em gestão ambiental, quando surgiu a 

necessidade de o empreendimento ser submetido a um procedimento de licenciamento 

ambiental com a elaboração de um EIA - o que, segundo W., pegou a diretoria da ACS de 

                                                 
34 A Scientia é a empresa de consultoria ambiental de que sou um dos cinco diretores. Trata-se de uma 
empresa de pequeno porte, que se dedica à elaboração da parte afeta ao IPHAN, à FUNAI e à Fundação 
Palmares de estudos ambientais de planejamento ou licenciamento. A reunião a que me refiro no texto 
realizou-se na sede da Scientia, em São Paulo, cidade em que também está localizada a sede da Fundação 
Atech. 
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surpresa, pois não esperavam ter de dar-se a tanto trabalho - a Fundação Atech acabou por 

candidatar-se a cuidar do assunto, deixando-o em mãos dele, W.. 

Prosseguindo, W. informou-nos, ainda, que a primeira providência tomada no 

sentido de iniciar o licenciamento ambiental do Complexo havia sido a realização de 

reuniões com o IBAMA, que era o órgão ambiental competente para aquele licenciamento, 

pois considerou-se que o Cyclone 4 iria fazer parte de uma base militar (CONAMA, 2008: 

749). 

Assim, o licenciamento foi requerido em 29 de março de 2004; o termo de 

referência do IBAMA foi emitido em 9 de março de 2005, quase um ano depois, e 

ratificado em dezembro de 2007 (anexo 1). 

Ato contínuo à emissão do TR pelo IBAMA, ele mesmo, W., havia alinhavado, aos 

poucos, uma equipe de consultores ambientais, feita de equipes menores especializadas, 

que iniciou os trabalhos no final de 2007, cada uma trabalhando separadamente, em seu 

ramo específico de atividade. Em suma, tratava-se de um EIA cuja elaboração – ao menos 

a do diagnóstico - havia sido inteiramente fatiada. 

O que não me foi dito pelo W. na ocasião, mas tornou-se evidente logo na primeira 

reunião que, posteriormente, tive, em Brasília, com a Atech, alguns dos membros da 

equipe que o W. formara e a ACS, é que a razão mais importante para o fatiamento do EIA 

havia sido a pressa usual que caracteriza os megaprojetos. 
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FIGURA 2.2.1 – CEA – Plano de expansão do C. L. A. 

Fonte: Acervo Scientia – Renato Gonzalez sobre AEB - Apresentação do Subgrupo de Meio Ambiente, Moradia e 
Questão Fundiária do GEI (17-19/05/2005 – São Luis e Alcântara).  

 

No caso do Complexo, a pressa era devida, principalmente, aos questionamentos 

cada vez mais veementemente insistentes dos ucranianos acerca da razão – com que 

absolutamente não atinavam - pela qual o seu sócio brasileiro se alongava para cumprir a 

sua primeira parte do acordo, que consistia em disponibilizar o local onde o Complexo 

devia ser instalado. 

Voltando à nossa reunião inicial, W. arrematou a sua fala, dizendo, enfim, que a 

razão pela qual ele me procurava prendia-se a que a Fundação Palmares exigia que o EIA 

do Complexo incluísse um “estudo etnográfico” dos três povoados que se encontravam na 

área a ser afetada pelo empreendimento. Ele esperava, então, que a Scientia pudesse fazer 

o estudo etnográfico exigido. 

Já ensaiando a minha negativa, respondi que a minha equipe permanente, cujo 

supervisor estava presente, não incluía antropólogos, de modo que eu não podia me 

comprometer com a execução de um estudo etnográfico. 

Disse-lhe, ainda, que mesmo que eu reunisse condições de assumir um 

compromisso como esse, naquele momento, para fazer um estudo etnográfico, um 
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antropólogo precisaria de uma convivência relativamente longa, medida, no mínimo em 

meses, com o grupo estudado e que o que ele me informava é que o tempo de que se 

dispunha era de, no máximo, três meses para realizar o estudo todo, transcrevê-lo, no 

essencial, no diagnóstico do EIA e ainda avaliar impactos e esboçar os programas que, 

depois, seriam detalhados no PBA. Era, enfim, muito pouco tempo. 

A resposta foi que, na realidade, a expectativa era de que eu, pessoalmente, pudesse 

coordenar uma equipe de antropólogos locais, que se dispunham a fazer o estudo 

etnográfico, mas tinham pouco conhecimento da área ambiental e pouca experiência em 

estudos ambientais.  

Confesso que a existência de antropólogos maranhenses dispostos a participar de 

um licenciamento ambiental do qual eu evitava me aproximar, em grande parte, em virtude 

das críticas à situação criada pelo C. L. A. em Alcântara, provindas justamente de 

antropólogos que ali trabalhavam, e ainda fazer o estudo todo em tão pouco tempo, deixou-

me perplexo. 

Tendo, então, exposto claramente a minha perplexidade e as razões em que ela se 

fundava, fui informado pelo W. de que, desde setembro de 2008, devido a uma ação 

proposta pelo MP, qualquer intervenção no território das comunidades a serem afetadas 

pelo Cyclone 4, fosse qual fosse a justificativa, sem o consentimento dos comunitários, 

havia sido proibida por ordem judicial, tranqüilizando tanto os antropólogos quanto os 

comunitários e o movimento social a eles associado, o que criara, finalmente, um ambiente 

propício ao diálogo entre todos os envolvidos no licenciamento do Complexo, aí incluídos 

os antropólogos.  

A reunião encerrou-se, então, com o meu compromisso de só tomar uma decisão 

acerca de aceitar ou não o trabalho que me era oferecido, após entrevistar-me, em São Luís 

e em Alcântara, com os antropólogos que se dispunham a participar do licenciamento e 

com representantes do movimento social associado às comunidades a serem afetadas pelo 

empreendimento - Mamuna, Baracatatiua e Brito -, com a finalidade de, todos juntos, nos 

dirigirmos aos quilombolas para obter a sua autorização para que fosse realizado o estudo 

etnográfico em questão. Se a autorização fosse dada, eu aceitaria fazer o trabalho.  

Alguns dias depois, em 18 de março de 2009, recebi um e-mail do W. informando-

me de que eu era aguardado em São Luís pelos três antropólogos, Daniela, João Marcelo e 

Ana Edithe, e pelo Dr. Luís Antônio Pedrosa, da OAB maranhense e do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Alcântara, que combinariam comigo quando e como nos 

dirigiríamos aos quilombolas de Mamuna, Baracatatiua e Brito, para solicitarmos 
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autorização para que fosse feito um trabalho de pesquisa de campo para o EIA do 

Complexo, nos seus respectivos povoados. 

Assim foi feito, pois encontrei-me, em São Luís, com a Daniela, o João Marcelo e a 

Ana Edithe, primeiramente, com o Dr. Luís, em seguida, e, depois ainda, com todos juntos, 

quando se combinou que a autorização para que os estudos fossem feitos seria pedida pelos 

antropólogos, em uma reunião que, no início de abril, seria realizada em Mamuna, com a 

presença de comunitários de outros povoados e integrantes do movimento social. 

Após isso, fiquei sozinho com a Daniela, o João Marcelo e a Ana Edithe, que me 

contaram que haviam sido procurados anteriormente pelo W., que lhes oferecera o 

trabalho. Procuraram, então, os antropólogos das duas universidades locais, a estadual e a 

federal, principalmente a última, em busca de aconselhamento e eventuais parcerias. 

Desses contatos nas universidades, prosseguiram os três no relato que me faziam, 

resultou que, após a decisão judicial que impedira que se fizessem obras nos territórios dos 

povoados, os antropólogos que estudavam aqueles povoados eram indiferentes a que o EIA 

do Complexo prosseguisse ou não, mas não desejavam, de forma alguma, envolver-se no 

assunto, de modo que os três, se quisessem fazê-lo, que o fizessem; não seriam mal vistos 

por isso, mas estavam sozinhos na empreitada. 

Assim, os três decidiram aceitar a proposta que o W. lhes fizera e o chamaram para 

comunicar-lhe a decisão a que haviam chegado, ao que o W. lhes respondeu que só 

manteria a oferta, se houvesse alguém mais experiente do que eles acompanhando os 

trabalhos. 

A Ana Edithe, definindo essa posição do W. como uma “mania da barbinha 

branca que dá confiança”, puxou, entre carinhosa e jocosamente, alguns fios da minha, 

ajuntando que, em sua opinião, o que havia acontecido era que, como não havia nenhuma 

“barbinha branca” disponível em São Luís, o W. tinha ido buscar uma em São Paulo.  

Respondi que não era com a minha “barbinha branca” que eles iam trabalhar 

diretamente, mas com a de um antropólogo com larga experiência em pesquisas de campo, 

meu ex-colega de escola, do qual eles iam, certamente, gostar bastante. Tratava-se do 

Paulo, com quem eu já conversara a respeito do assunto, que concordara com as condições 

que eu havia imposto para aceitar o trabalho oferecido pelo W. e aceitava coordenar as 

pesquisas nos povoados, se o trabalho viesse mesmo a ser aceito. 

Assim, conforme combinado naquela ocasião mesma, a Daniela compareceu à 

reunião que foi marcada em Mamuna, representando toda a equipe em formação e solicitou 
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a autorização dos comunitários para que fossem feitos os estudos nos povoados que seriam 

afetados pelo Cyclone 4, que foi concedida. 

O clima geral da reunião pareceu-me ser de otimismo e segurança e que, ao menos 

para alguns comunitários de Mamuna, na realidade, não havia mesmo mais nada a temer 

em relação ao Cyclone 4. Esse clima de otimismo e segurança, aliás, pareceu-me ser 

duradouro, pois, meses após iniciados os trabalhos de campo, em uma das minhas viagens 

a São Luís, a Alcântara e aos três povoados, indaguei a T., de Mamuna, se alguém ali havia 

ficado com medo de ser, de alguma forma, atingido pela instalação do Complexo e obtive a 

seguinte resposta:  

 

“Não, não ficamos com medo porque a gente já não tinha mais medo dessas coisas 
não, já estamos acostumados” (“Seo” T., de Mamuna. Acervo Scientia – C. E. 
Caldarelli – 05/2009). 

 

De todo modo, quando fui comunicado de que havíamos sido autorizados a 

proceder às pesquisas de campo, firmei o contrato com a Atech, em São Paulo, onde já me 

encontrava de volta, pedi ao Paulo que se juntasse à equipe como coordenador da equipe 

maranhense, e despachei-o para São Luís, a fim de que se apresentasse à Daniela, ao João e 

à Ana Edithe, que já esperavam por ele. Pedi-lhe que discutisse com eles, em especial, a 

questão do pouco tempo de que dispúnhamos para realizar os trabalhos. 

A equipe que formei e co-coordenei, então, era constituída pelo outro coordenador 

dos trabalhos, o Paulo, e por outros quatro participantes: os três antropólogos maranhenses 

e um estagiário, Tiago, que se juntou ao grupo. 

A minha parcela na coordenação da equipe abrangia, fundamentalmente, as 

responsabilidades de direcionar os seus trabalhos no sentido de que a avaliação dos 

impactos da instalação e operação do Complexo fosse feita; de representar a equipe perante 

todos os envolvidos naquele licenciamento; e de redigir inteiramente ou revisar, dando-lhes 

redação final, os relatórios que tinham de ser, periodicamente, encaminhados ao órgão 

ambiental encarregado de licenciar o empreendimento, o IBAMA, e ao órgão que, no que 

diz respeito aos quilombolas, atuou – e, ao menos em princípio, deverá prosseguir atuando 

- naquele licenciamento, a Fundação Cultural Palmares. 

Desse modo, se a autorização dos comunitários representou a culminação de uma 

complexa negociação para que a equipe de campo, constituída pelos antropólogos e pelo 

estagiário, lograssem a sua “entrada na área” (VALLADARES, 2007), a formação da 
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equipe que iria realizar os trabalhos passava, por sua vez, a representar a minha própria 

“entrada na área”, pois, quando, a partir de junho de 2010, o trabalho em que eu me 

engajava se tornasse, também, um objeto de pesquisa para mim, era precisamente sobre a 

tarefa de avaliar os impactos ambientais do Complexo, de que toda a equipe participaria, 

que eu iria me debruçar. 

Assim sendo, antes de junho de 2010, os dados de que me utilizei para compor esta 

dissertação foram construídos a partir das minhas anotações de trabalho e da minha 

memória dos fatos, sem dúvida, em uma “observação participante retrospectiva” 

(FOOTE-WHYTE, 1988: 33, minha tradução35). 

Quanto à tarefa de avaliar os impactos ambientais do Complexo, do mesmo modo 

que acontecia com a minha “entrada na área”, também começava imediatamente após a 

formação da equipe, pois, antes de qualquer outra coisa, era preciso que tivéssemos muita 

clareza acerca do que, afinal de contas, íamos fazer em campo e de que utilização íamos 

fazer do que surtisse das etapas em que deveria desenvolver-se a pesquisa de campo. 

Decidimos, então, começar por ler o que pudéssemos sobre o empreendimento, de 

um lado, e sobre os povoados que iam ser estudados e o seu ambiente, de outro, juntando, 

em seguida, em reuniões, as informações obtidas. 

Fizemos isso, um tanto atabalhoadamente, em virtude do pouco tempo de que 

dispúnhamos, que procuramos otimizar, prosseguindo nessas leituras iniciais, mesmo 

durante a primeira etapa de campo dos antropólogos. 

Em um primeiro momento, a leitura do relatório sobre a instalação do C. L. A., do 

Alfredo W. B. de Almeida (ALMEIDA, 2006) e da coletânea organizada por Maristela de 

Paula Andrade e por Benedito Souza Filho (ANDRADE e SOUZA Fº, 2006), ficou para os 

antropólogos; eu me incumbiria de entender, da melhor forma que pudesse, o próprio 

empreendimento e o ambiente em que se encontravam os povoados. Para desempenhar 

essa tarefa que me havia sido destinada, além das leituras, eu ainda faria contatos com as 

demais equipes e com o pessoal técnico da ACS, em busca de informações e 

esclarecimentos. 

Havia, ainda, o problema de definir o que, de fato, seria realizado em campo, a 

título de “estudo etnográfico”, uma vez que sabíamos que não seria possível, em um ou 

dois meses, chegar ao grau necessário de convívio entre os pesquisadores e os 

                                                 
35 No original, em língua inglesa, “retrospective participant observation”. 
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comunitários para que fossem produzidas etnografias dignas desse nome acerca dos 

povoados. 

Chegamos, então, ao consenso de que devíamos nos posicionar pela realização de 

um estudo, a partir de observações feitas em campo, apenas suficiente para que se fizesse a 

avaliação dos impactos do empreendimento, calcado no modelo dos estudos 

etnoecológicos que a FUNAI exige nos licenciamentos ambientais. 

A realização desse estudo preliminar implicava o delineamento cuidadoso das 

ações implicadas na implantação e no funcionamento do Complexo, em especial se, de 

algum modo, impactavam os territórios dos povoados. Em uma segunda etapa de campo, 

apresentaríamos o diagnóstico, a avaliação de impactos e as medidas que pretendêssemos 

que fossem levadas à prática aos comunitários, para que opinassem sobre o que havíamos 

produzido e retificassem o que lhes parecesse errado ou problemático. 

Posteriormente, esse estudo preliminar teria de ser prosseguido, sob a forma de um 

programa que seria sugerido no EIA, detalhado no PBA e, então, posto em prática. 

Decidimos, também, apresentar, o quanto antes, a nossa posição ao W. e à Fundação 

Palmares. 

Assim, o Paulo partiu para Alcântara e, de lá, para os três povoados, juntamente, 

com a Daniela, que se localizou em Mamuna; o João Marcelo, que ficou em Brito; e a Ana 

Edithe, em Baracatatiua. 

Esta última questão do estudo etnográfico, que nos preocupava – e que pensávamos 

ter, ao menos encaminhado da melhor maneira – ganharia contornos mais complexos, 

quando no final de abril, já iniciada a primeira etapa de campo, fui “convocado” para a 

uma reunião, em Brasília, a que compareceriam representantes da Atech, da ACS e da 

equipe que o W. havia formado, da qual agora eu e o restante da equipe que eu co-

coordenava também fazíamos parte, como os seus mais novos membros. 

Antes da reunião, chamei o W. de lado e disse-lhe que precisávamos trocar idéias 

com os técnicos da Fundação Palmares sobre a etapa de campo que corria e sobre todo o 

restante do estudo, de modo que eu precisava saber com quem ele havia conversado na 

Fundação, sobre o estudo etnográfico, a fim de que eu também pudesse fazer contato com 

essa pessoa. 

A resposta que obtive foi que havia novidades sobre esse assunto, das quais eu seria 

informado pelo pessoal da ACS, no curso da reunião. 

A sala de reuniões estava repleta de profissionais experientes de outras equipes de 

consultores ambientais, dentre os quais havia muitos com quem eu já trabalhara 
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anteriormente. Cumprimentei a todos e fui apresentado ao R., um dos diretores brasileiros 

da ACS, ao L., assessor da diretoria da ACS, e a um dos diretores ucranianos da ACS, que, 

além do ucraniano e do russo, falava inglês, M.. Contando ainda o W., a F., sua assistente, 

e eu mesmo, estávamos todos presentes e a reunião podia começar. 

Durante o desenrolar da reunião, em que me mantive calado, apenas anotando e 

aguardando o anúncio das novidades que me haviam sido prometidas pelo W., notei que, 

no grupo reunido, faltava uma personagem indefectível em reuniões desse tipo. Tratava-se 

do consultor, que usualmente assessora – quando ele mesmo não desempenha esse papel – 

o coordenador geral do EIA, cuja especialidade é o procedimento de licenciamento 

ambiental mesmo. O W., que era o coordenador geral daquele EIA específico, sabia muito 

pouco - na verdade, quase nada - acerca do assunto. Tampouco o R., o L. e a F. conheciam 

o procedimento. 

Essa função ligada ao andamento administrativo do licenciamento, aliás, implica, 

além do conhecimento da sucessão de atos que devem ser praticados naquele 

procedimento, a manutenção de contatos freqüentes com detentores de poderes de decisão 

administrativa nos ministérios e agências governamentais e, quando não são exercidas pelo 

coordenador geral do EIA, normalmente ficam a cargo de gestores ambientais, como era o 

próprio W. que, apesar disso, não dominava o assunto, ou de advogados. 

Assim, a reunião corria bem, até que se apresentava algum problema relacionado 

com o andamento do licenciamento, como, por exemplo, se havia uma limitação de 

número de páginas para o RIMA, que era uma informação que, não só era ignorada pelo 

pessoal da Atech presente à reunião, como também nem eles nem o R. e o L. sabiam 

exatamente onde buscar, a não ser perguntando ao próprio IBAMA. 

Eu mesmo conhecia a resposta para questões dessa ordem, mas eu me calava, em 

primeiro lugar, ante o silencio de todos os demais consultores presentes, que também 

detinham esses conhecimentos, pois a maior parte deles atuava na área há bastante tempo. 

Em segundo lugar, porque eu não desejava exercer o papel de conhecedor dos trâmites 

administrativos do licenciamento ambiental, nem mesmo informalmente. 

De todo modo, não resisti à curiosidade e perguntei, em voz baixa, a um engenheiro 

que estava sentado ao meu lado e com quem eu tinha alguma familiaridade, afinal de 

contas, quem é que estava conduzindo o andamento daquele licenciamento; era alguém que 

não estava presente? Se era esse o caso, por que ninguém prestava as informações, de 

resto, de conhecimento comum e praticamente generalizado, de que eles necessitavam a 

cada momento, ao menos para que a reunião continuasse, sem tantas interrupções? 
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Rematando a sua resposta com um saboroso “Eles que se virem! Não estou sendo 

pago pra isso!”, o engenheiro me respondeu que, ao que ele soubesse, não havia ninguém 

cuidando desse assunto e que, por isso mesmo, as reuniões eram “sempre assim”. 

Quanto às novidades anunciadas pelo W., foram-me, finalmente, apresentadas, no 

final, pelo L., o assessor da diretoria da ACS, e referiam-se ao resultado de um contato 

feito pela ACS com a Fundação Palmares, do qual resultara um documento, do qual ele me 

entregava uma cópia (anexo 2), onde não se mencionava a obrigatoriedade de ser realizado 

um estudo etnográfico nos povoados (no documento, “comunidades quilombolas”), mas 

apenas, entre alguns levantamentos e outras providências, um “histórico de ocupação e 

caracterização sócio-cultural” daquelas comunidades e “a identificação de todos os 

impactos ambientais associados à implantação e a operação do empreendimento, bem 

como a apresentação de propostas de medidas mitigadoras e compensatórias para estes 

impactos sobre as comunidades quilombolas”. Ainda segundo o documento, o histórico, a 

identificação e as medidas deviam cingir-se às comunidades de Mamuna, Baracatatiua e 

Brito. 

Dirigindo-se a mim e ao W., então, L., que, como vim a constatar muitas vezes, era 

uma pessoa sempre polida e bem educada, mas também, invariavelmente direta e lacônica, 

disse que isso era tudo o que se esperava que eu e a minha equipe fizéssemos e que a 

manutenção de contatos com o corpo técnico da Fundação Palmares, que o W. lhe havia 

dito que eu havia reivindicado, teria de ser sempre acompanhada por alguém da ACS. 

Tentando esconder a minha irritação por trás de um sorriso forçado, respondi que, 

se essa necessidade de acompanhamento dos nossos contatos com os técnicos da Fundação 

devia-se a alguma espécie de desconfiança da ACS acerca do que poderíamos 

eventualmente fazer de inconfessável, nessas ocasiões, eu, infelizmente, não via como 

continuar a realizar os trabalhos que iniciara. 

Creio que sentindo que havia sido rude, L. redargüiu, de modo mais afável, que não 

se tratava, em absoluto, de desconfiança alguma, mas da necessidade de todos os atos 

praticados em nome, ou por conta, da ACS, no Brasil, serem minuciosamente relatados aos 

sócios ucranianos, acompanhados de um parecer acerca do que havia ocorrido, em 

relatórios redigidos e assinados por alguém da própria empresa. 

Vendo que o assunto, com isso, se esgotara, ao menos naquele momento, solicitei 

ao L. e ao W. que, então, me fornecessem informações detalhadas sobre o Complexo e 

sobre as ações previstas para implantá-lo e operá-lo, de modo que eu pudesse começar a 
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estudar os impactos dessas ações sobre as comunidades quilombolas, logo que a etapa de 

campo em curso terminasse. 

A resposta do L. foi que o fornecimento dessas informações tinha de ser aprovado 

pelos ucranianos e pela Aeronáutica, já que, embora o programa espacial fosse gerido por 

uma agência civil, o C. L. A. era uma base militar, e que havia segredos industriais de 

propriedade dos ucranianos que tinham de ser resguardados. 

Despedi-me bastante contrariado; eu começava a entender a atitude pouco 

cooperativa e até hostil dos consultores, especialmente o engenheiro químico, na reunião, e 

a atribuía a essa sonegação de informações vitais para que qualquer avaliação de impactos 

ambientais fosse feita. 

O W. acompanhou-me até os elevadores. Lá chegados, expus-lhe a minha 

contrariedade e as suas razões, enfatizando que eu não via como avaliar os impactos de um 

empreendimento que eu não conhecia e que gostaria de saber como é que as outras 

equipes, que participavam do licenciamento há mais tempo, estavam lidando com o 

problema. 

Colocando a mão em meu ombro, o W. tirou do bolso um pedaço de papel, com a 

mão que ficara livre e, passando-me o papelzinho, disse que eu não me preocupasse e que, 

antes do mais, ligasse para o telefone que ele grafara no pedaço de papel que me passava e 

falasse com a T., da Fundação Palmares, que era com quem ele havia conversado sobre o 

estudo etnográfico, agora transmudado em “histórico de ocupação e caracterização sócio-

cultural”, ele não fazia idéia de por que razão. 

Disse, ainda, que, como a sentença judicial que havia proibido que se fizesse o que 

quer que fosse no território dos povoados, sem a autorização dos comunitários, também os 

havia reconhecido como sendo “remanescentes de comunidades de quilombos”, isso, 

certamente, ia alterar o projeto do Complexo, sendo esse, na sua opinião, o verdadeiro 

motivo pelo qual as informações sobre o empreendimento me haviam sido, 

temporariamente, negadas. 

De todo modo, ele ainda conversaria com o L. e me enviaria, por e-mail, as 

informações sobre o empreendimento cuja mudança não estivesse sendo considerada, ou 

mesmo, já em andamento. 

Já quase entrando no elevador, aproveitei para perguntar ao W. o que motivara a 

ação judicial a que ele já se referira mais de uma vez e ele me disse, rapidamente, que 

havia sido a precipitação de uma sub-contratada. O W. repetiria essa versão ao Paulo, 

algumas semanas mais tarde, em São Luís. 
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Voltando a São Paulo, encontrei algumas informações gerais sobre o Ciclone 4 em 

minha caixa postal e, estudando-as, notei que, embora entrassem em detalhes sobre os 

lançamentos, que seriam equatoriais e polares, isto é, respectivamente, dirigidos no sentido 

leste, alcançando logo o mar diante da costa de Alcântara, e apontados para o norte, 

passando sobre os povoados, não continham informação alguma sobre a implantação dos 

edifícios e equipamentos na área onde o Complexo ia ser construído nem material visual 

algum; não havia plantas, mapas nem fotos. Concluí, com base nisso, que era a localização 

de todo o empreendimento, ou de parte dele, que estava sendo cogitada para ser alterada. 

Falando com o Paulo, que já retornara de campo, deixando os três outros 

antropólogos da equipe e o estagiário nas comunidades, pedi-lhe que se entendesse com a 

T., da Fundação Palmares, por telefone, relatando-lhe o nosso plano para as pesquisas de 

campo, que já se iniciavam, bem como para o estudo todo e lhe perguntasse se o que já 

estávamos fazendo e o que ainda pretendíamos fazer correspondia ao que a Fundação 

Palmares havia escrito no documento que entregara à ACS. Além disso, se ela achasse 

melhor, que marcasse uma reunião presencial conosco, que iríamos a ela, sem problemas, 

tão logo terminasse a primeira etapa de campo que corria e que seria a base do diagnóstico 

e da avaliação de impactos que iríamos produzir. 

Procurada, então, a T. disse ao Paulo que havia sido designada para acompanhar o 

licenciamento do Complexo, porque, nos quadros da Fundação que, em geral, dedicava-se 

mais à preservação, ao fomento e à divulgação da cultura negra do que ao atendimento às 

comunidades quilombolas em campo, era ela quem reunia a formação em ciências sociais à 

experiência de campo com aquelas comunidades. Disse, ainda, que, em princípio, estava de 

pleno acordo com os nossos planos, embora se reservasse para opinar definitivamente, em 

face do acompanhamento que faria do estudo, e mesmo de todo o licenciamento. 

Ela achava interessante – o que veio a repetir muitas vezes, posteriormente - que 

calcássemos o trabalho nos estudos etnoecológicos exigidos pela FUNAI, com cuja 

Coordenação Geral de Patrimônio Indígena e Meio Ambiente – CGPIMA, que cuidava da 

participação daquele órgão em licenciamentos ambientais, ela mantinha contato. 

A T. não achava necessário que realizássemos uma reunião especialmente voltada 

para uma apresentação mais detalhada do nosso plano, pois não faltaria oportunidade de 

nos encontrarmos em campo ou nas reuniões que se seguiriam, em Brasília. 

Eu, de minha parte, havia concluído o meu estudo do empreendimento e das suas 

ações, tendo crivado o W. e o L. de perguntas que foram todas pacientemente respondidas, 
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exceto as que se referiam à localização precisa das construções e equipamentos do 

Complexo. 

A uma certa altura dessa série de questionamentos, expressei dúvidas sobre a 

compatibilidade entre os lançamentos polares e a manutenção dos povoados onde estavam, 

por motivos de segurança, o que, ao menos em princípio, inviabilizava esses lançamentos. 

A resposta foi que essa questão estava sendo estudada, inclusive em diálogo com 

um corpo adicional de consultores que havia sido agregado aos trabalhos, e que logo 

haveria novidades sobre o assunto. A etapa de campo devia continuar e ser concluída 

conforme programado; quando chegasse o momento de avaliar os impactos do 

empreendimento, certamente já haveria uma decisão acerca do que se ia fazer em relação 

aos lançamentos polares. 

Em maio, viajei para Alcântara, para juntar-me à equipe de campo. Lá, reuni-me 

com o Paulo, que lá estava novamente, e trocamos idéias sobre o que eu havia apurado 

acerca das ações do empreendimento e dos impactos que provocariam. 

Em resumo, o que concluímos foi que os impactos sobre as comunidades 

quilombolas36 que seriam provocados pela construção do empreendimento dependiam de 

onde os edifícios e equipamentos do Complexo seriam implantados, de modo que tínhamos 

de aguardar a informação para utilizá-la logo que estivesse disponível, nem que, em 

virtude dessa demora, tivéssemos de fazer uma etapa de campo complementar. 

Por outro lado, não haveria impactos causados pelo transporte dos materiais 

necessários para aquela construção, pois ele seria feito por Cojupe, seguindo por uma 

estrada que a ACS ia construir especialmente para esse fim, que não perturbava o território 

das comunidades quilombolas. Alternativamente, seria utilizada a estrada que já ligava 

Cojupe a Alcântara, sendo que o traçado da variante dessa estrada, que conduziria ao local 

das obras, dependia de onde elas seriam realizadas, caindo-se, nesse caso, no mesmo 

problema que a localização do próprio Complexo apresentava. Era também cogitada a 

utilização do atracadouro existente na sede de Alcântara. 

Quanto aos impactos dos lançamentos, os equatoriais provocariam a interdição dos 

locais de pesca no mar e apontavam para indenizações pelos dias da interdição, de modo 

que precisávamos de informações detalhadas sobre a pesca praticada nos povoados. 

                                                 
36 A essa altura, os próprios comunitários nos tinham levado, nas conversações que mantínhamos com eles, a 
usar os termos “quilombolas” e “comunidades quilombolas” para nos referirmos, respectivamente, a eles 
mesmos e aos povoados e seus moradores. 
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Quanto aos lançamentos polares, acabariam por levar-nos a opinar pela inviabilidade 

ambiental do empreendimento. 

Durante a minha estada em campo, em maio, visitei as comunidades quilombolas 

pela primeira vez, com a exceção de Brito, e pude constatar que eu era visto pelos 

quilombolas como pouco - ou nem mesmo pouco - diferente de todo um outro grupo de 

atores que participava do licenciamento, quais sejam, os membros das demais equipes, que 

não os antropólogos e o estagiário que faziam parte da minha própria equipe, e o próprio 

empreendedor. 

Só aos poucos é que, observando a minha relação como a minha própria equipe é 

que eles foram me associando a ela, mas, constantemente, me abordavam, especialmente, 

sobre os rumos do empreendimento, que não distinguiam do próprio C. L. A., 

considerando-me - de resto corretamente -, de algum modo, dotado de meios de acesso 

direto ao empreendedor. 

Sempre que isso acontecia, eu procurava esclarecer que o empreendedor a que eu, 

de fato, tinha acesso direto era a ACS, e não o C. L. A., onde, aliás, eu não conhecia 

mesmo ninguém, ao que os quilombolas, sem exceção, me respondiam que a ACS e o C. 

L. A. eram, no final das contas, a mesma coisa. 

Ainda durante essa minha estada em campo, encontrei-me com o W. e a F., além do 

L., do R., do M. e de outro ucraniano, Ma., da ACS, na sede de Alcântara. Eles lá estavam 

porque tinham ido todos ao C. L. A. e traziam notícias importantes de Brasília, que me 

foram transmitidas imediatamente. 

Em primeiro lugar, o Complexo não faria mais lançamentos polares, a conselho dos 

novos consultores que haviam sido contratados e após muitas discussões entre os sócios da 

ACS. Em segundo lugar, havia sido determinada, definitivamente, a localização exata das 

dependências do Complexo no interior do C. L. A.; eu receberia um croqui assinalando 

essa localização, em breve. Em terceiro e último lugar, a apresentação do EIA às 

comunidades quilombolas havia sido marcada, em um acerto de agendas com a Fundação 

Palmares, para o dia 14 de agosto próximo, se os quilombolas concordassem com a data 

aprazada, de modo que o EIA tinha de estar pronto, até julho, para que a apresentação 

pudesse ser planejada a tempo. 

Somente depois de considerar essas decisões tomadas pela ACS mais atentamente, 

analisando-as para preparar a elaboração desta dissertação, é que atinei com o que, agora, 

me parece ser o que elas deixavam implícito e permitiam que se entrevisse, então: a 

segurança acerca dos passos a serem dados no procedimento de licenciamento ambiental 
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que tanto o pessoal da ACS quanto o W. haviam subitamente adquirido, aliada à definição 

da localização do Cyclone 4 no interior do C. L. A. denunciavam que os novos consultores 

contratados eram os especialistas no próprio procedimento de licenciamento ambiental de 

que eu tinha sentido falta, na primeira reunião entre a equipe da Atech e o pessoal da ACS 

a que compareci, em Brasília. 

Quanto à agilização dos trabalhos, com a conseqüente fragilização do EIA, ela 

tomava a forma bastante eficiente da fixação de datas dificilmente postergáveis, como o 14 

de agosto para a apresentação do EIA aos quilombolas. 

Já, no que diz respeito ao fracionamento do licenciamento do Complexo, a hipótese 

de isso ter, de fato, ocorrido resulta do abandono dos planos referentes aos lançamentos 

polares, que era o que poderia inviabilizar todo o projeto. 

Um primeiro indício desse fracionamento me foi fornecido pela leitura do seguinte 

trecho de John Mitchell, que, ainda referindo-se às audiências públicas promovidas pelo 

GEI, em Alcântara, na Igreja do Carmo, e ao clima de desconfiança que geraram entre os 

quilombolas, assinala: 

 

“Mas a desconfiança dos moradores dos povoados acerca da base e em relação ao 
governo vinha em um crescendo, nas últimas duas décadas. Nesse encontro, a 
causa próxima daquela desconfiança foi um mapa mostrado em uma das  secas 
apresentações em PowerPoint exibidas nas audiências. Ele exibia quatro 
‘polígonos’ de lançamento, cada um deles destinado a hospedar o programa 
espacial de um país diferente”  (MITCHELL, 2008: 90, minha tradução37, grifo 
meu) 

 

Os “polígonos” a que Mitchell se refere são os que se vêem na figura 2.2.1, acima, 

sendo que os mais meridionais interferem com os territórios precisamente dos três 

povoados que foram dados como sendo os únicos povoados diretamente afetados pelos 

lançamentos equatoriais, porque eram as praias que os seus moradores freqüentavam que 

seriam interditados por ocasião daqueles lançamentos, afirmação que só viria a ser 

submetida a alguma discussão mais detida nas audiências públicas do licenciamento do 

Complexo. 

                                                 
37 No original, em inglês, “But villager distrust of the base and of the government had been building for the 
last two decades. At this meeting, the proximate cause of that distrust was a map featured in one of the 
hearing's dry PowerPoint presentations. It pictured five launching "polygons", each one set to host the space 
program of a different country”. 
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Assim, nessa linha de raciocínio, a origem dos fatos que cercaram os incidentes que 

marcaram o início dos trabalhos relativos ao Complexo, em 2007, iriam além da mera 

precipitação de uma sub-contratada, mas prender-se-iam a que, na sua concepção inicial, o 

Cyclone 4, de fato, avançava sobre os territórios dos quilombolas, correspondendo à 

implantação de pelo menos dois dos polígonos de lançamento mais meridionais da figura 

2.2.1. 

A superveniência da proibição das atividades relativas ao projeto naqueles 

territórios, por outro lado, não só inviabilizou o avanço do Complexo sobre o território dos 

quilombolas como também fez surgir um novo problema de segurança, representado pelo 

fato de os lançamentos polares, partindo do interior do C. L. A., terem de obedecer a um 

traçado de vôo que os faria passar exatamente por sobre os povoados de Mamuna, 

Baracatatiua e Brito. O fracionamento do próprio projeto e do seu licenciamento ambiental, 

então, a par de viabilizar a implantação inicial do Complexo, deslocaria a questão da 

expansão do C. L. A. e da eventual renovação da problemática dos lançamentos polares 

para o futuro. 

Os fatos ligados ao licenciamento ambiental do Cyclone 4 e os que os 

transcenderam, voltando-se para a recolocação da própria intenção de expandir o C. L. A., 

ocorridos durante o mês de setembro de 2010, se não conferem certeza absoluta sobre ter 

havido o fracionamento do licenciamento do Complexo, acrescentam-lhe substância 

considerável. 

De todo modo, pedi ao W., na ocasião, que me encaminhasse os relatórios das 

outras equipes, ainda antes de procedermos à nossa avaliação de impactos, porque isso 

permitiria que integrássemos os dados colhidos e as análises feitas por aquelas equipes à 

nossa própria avaliação. Faríamos o mesmo com os nossos dados e análises e dispúnhamos 

a nos reunir com as outras equipes, quantas vezes isso se revelasse útil para a integração 

que eu propunha. Ele me respondeu que iria verificar a possibilidade – datas em que todos 

estariam disponíveis para reuniões, locais para que essas reuniões fossem realizadas, etc. - 

de isso ser feito.  

Após isso, reuni-me com os antropólogos, pois cabia-nos consultar, tão depressa 

quanto possível, as comunidades quilombolas acerca da conveniência da data de 14 de 

agosto para que lhes fosse apresentado o EIA e, em caso de resposta afirmativa, combinar 

com eles onde isso poderia ser feito. Em caso de resposta negativa, voltar-se-ia ao 

problema de acertar agendas entre todos os atores que intervinham no licenciamento. 
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Transmiti a toda a equipe as notícias que me haviam sido dadas pelo W. e pela 

ACS e, em um primeiro momento, descartamos todas as hipóteses de ocorrência de 

impactos sobre as comunidades quilombolas, exceto os que seriam provocados pelos 

lançamentos equatoriais. 

Fizemos, então, um balanço da etapa de campo que corria e decidimos nos 

concentrar no manejo dos recursos naturais por parte dos quilombolas, tarefa que já ia a 

meio. Para complementá-la, faltava dar conta da distribuição das atividades dos 

quilombolas ligadas àquele manejo, durante um período que fizesse sentido para eles. 

O que se havia descoberto acerca desse assunto, até aquele momento, é que esse 

período, em sua conformação mais abrangente, é igual à seqüência de uma estação seca e 

uma estação de chuvas, de modo que as atividades se intensificam ou diminuem de 

intensidade em um ciclo repetitivo que pode ser visto como iniciando-se com a seca e 

terminando nas chuvas, ou vice-versa. Por outro lado, cada atividade específica, como as 

roças e a pesca, é distribuída em ciclos repetitivos próprios, que se entrecruzam com o 

ciclo mais abrangente seca/chuvas. 

Todos estes últimos ciclos teriam de ser – e, de fato, foram – descritos. O que nos 

interessava mais de perto, porém, era o manejo dos recursos ligados ao ambiente mais 

imediatamente costeiro e marítimo, porque era esse ambiente que seria, periodicamente, 

interditado, por ocasião dos lançamentos equatoriais. Além disso, era preciso “traduzir” os 

ciclos especiais obedecidos pelos quilombolas para o calendário que presidiria os 

lançamentos, qual seja, o ano civil. 

Os dados básicos para que esse ciclo fosse descrito e essa “tradução” fosse feita não 

apresentavam dificuldades, no que se referia à coleta da fauna de pequeno porte das praias 

e dos manguezais, que ocorrem em todo o ambiente costeiro, porque ela acontece 

ininterruptamente e é feita por todos, especialmente mulheres e crianças. O que era mais 

difícil era descrever o ciclo da pesca, que, nas comunidades quilombolas da costa 

alcantarense, é quase que exclusivamente marítima. 

Pois bem, esse ciclo foi levantado pelos antropólogos, descrito e, finalmente, 

“traduzido” para o ano civil, sob a forma do gráfico apresentado na figura 2.2.2. 

Houve um aspecto ligado a esse ciclo, bem como aos demais, que foi registrado 

pelos antropólogos, mas que, para ser inteiramente compreendido, demandaria um 

aprofundamento das pesquisas, que não havia como fazer, em face do tempo curto de que 

se dispunha para isso. Tratava-se do fato de, principalmente em virtude de os ciclos que 

presidem a distribuição de cada atividade entremear-se ao das “encantarias”, isto é, ao 
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ciclo mítico e religioso dos quilombolas, a perturbação de qualquer fase desses ciclos 

entremeados equivalia, ao menos em princípio, à perturbação do ciclo todo. 

Isso implicava que, sem que esse aprofundamento das pesquisas fosse realizado, 

era impossível determinar o valor do prejuízo sofrido pelos quilombolas, a cada 

lançamento. 

Logo, a determinação desse valor teria de ser feita, caso a caso, em negociações 

que envolvessem as duas partes, empreendedor e quilombolas, mediadas por um árbitro 

escolhido de comum acordo. Foi essa, então – um programa de negociações - a medida que 

propusemos que fosse adotada para fazer face ao impacto dos lançamentos sobre a pesca 

dos quilombolas. 

Feito esse trabalho, o que deveria ter-se seguido era a confrontação das nossas 

observações com as das outras equipes que elaboravam o EIA, em especial, as 

encarregadas da parte relativa à fauna e, ainda mais especificamente, à ictiofauna. Essas 

reuniões, no entanto, jamais puderam ser feitas. A importância da data aprazada para a 

finalização do EIA, que dependia de serem entregues, antes, os relatórios específicos de 

cada equipe, sobrepôs-se ao emprego da metodologia da AIA. 

No nosso caso, em especial, contávamos que o aprofundamento posterior das 

pesquisas, através da aplicação do programa que propúnhamos, remediaria essa falha, que, 

de resto, apontamos no nosso relatório, inclusive como uma justificativa importante para 

que o programa se realizasse precisamente do modo como foi proposto. 
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Figura 2.2.2 – Ciclo da pesca – Comunidades quilombolas de 
Mamuna, Baracatatiua e Brito 

 

Fonte: Acervo Scientia – Paulo Serpa, João Marcelo Macena, Daniela Ferraro Nunes, Ana Edithe S. Costa 

 

Ainda com relação às medidas que propúnhamos que fossem adotadas, era preciso 

cuidar para que as partes extremamente desiguais que se confrontariam nas negociações, 

cada uma sustentando as suas próprias razões, que tinham tudo para ser, mutuamente, de 

difícil – ou mesmo, impossível – aceitação, fossem, tanto quanto possível, equalizadas.  

O que se propôs, então, foi que, ao menos três meses antes do início da implantação 

do empreendimento, fosse iniciado o desenvolvimento de um programa, que denominamos 

“Programa de Envolvimento Comunitário e Desenvolvimento Sustentável”, cuja 

justificativa foi redigida da seguinte forma: 

 

“As comunidades remanescentes de quilombos localizadas na área de influência 
direta do Complexo Cyclone-4, Mamuna, Baracatatiua e Brito, encontram-se, já 
há algum tempo, em um processo progressivo de mudança e degradação, 
principalmente devido à aceleração do seu contato com a sociedade envolvente, 
destacando-se, nesse processo, as perdas populacionais; a precariedade dos 

Dezembro  
Época em que a pescaria 
se intensifica à medida 
que a fartura de peixe 
diminui. A rede mais 
utilizada é a tainheira 

 

Novembro 
Época em que a pescaria se 
intensifica à medida que a 
fartura de peixe diminui. A 
rede mais utilizada é a 
tainheira 

Outubro 
Época em que a pescaria 
se intensifica à medida que 
a fartura de peixe diminui. 
A rede mais utilizada é a 
tainheira 
 

Setembro 
Época em que a pescaria se 
intensifica à medida que a 
fartura de peixe diminui. A 
rede mais utilizada é a 
tainheira 

Agosto 
Mês propício 
para pesca de 
tarrafa. Época de 
boa safra de 
peixe. 
 

Julho 
Mês propício 
para pesca de 
tarrafa. Época de 
boa safra de 
peixe. 

Junho 
Mês de maior “fartura” de peixes. 
Pesca-se uma maior variedade e 
com redes mais especializadas 
como malhão, sajubeira, tarrafa, 
tainheira. Época de corvina, 
pescada, tainha, entre outros. 

Maio 
Fim do período chuvoso e 
inicio do aumento das 
variedades e quantidade de 
peixes.  

Abril 
Ainda período 
chuvoso. A atividade 
é a mesma de 
janeiro, fevereiro e 
março. 
 

Março 
Ainda período 
chuvoso. A 
atividade é a 
mesma de janeiro 
e fevereiro. 

 

Fevereiro 
Ainda período 
chuvoso. A 
atividade é a 
mesma de janeiro. 

Janeiro 
Período chuvoso. 
Mês em que há menos 
variedade e 
quantidade de peixes. 
Usa-se geralmente 
para pescar tainheira, 
linha, sajubeira e 
malhão. 

 

CICLO DA 
PESCA 
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equipamentos e serviços públicos postos à sua disposição; e as relações 
conflituosas que têm mantido com o Centro de Lançamento de Alcântara, que 
correm risco de agravamento, tal como se evidenciou nos capítulos 8.3.5.1, 8.3.5.2 
e 10 deste Estudo de Impacto Ambiental. 

Como resultado desses fatores interligados e mutuamente potencializadores, não é 
de ser descartada a possibilidade de que os laços sociais que mantêm unidas 
aquelas comunidades acabem por enfraquecer-se e, eventualmente, por entrar em 
colapso, mormente em decorrência das perdas populacionais. 

Por outro lado, é o fortalecimento daqueles laços que poderá habilitar os 
comunitários a enfrentar as adversidades com que se têm defrontado, devendo-se 
observar que a manutenção da integridade das comunidades remanescentes de 
quilombos de Mamuna, Baracatatiua e Brito é de importância fundamental para o 
desenvolvimento sustentável da região de que fazem parte, em vista da 
sustentabilidade ambiental que tem caracterizado as suas atividades produtivas, 
tal como se procurou mostrar no capítulo 8.3.5.2 deste Estudo de Impacto 
Ambiental. 

O Programa de Envolvimento Comunitário e Desenvolvimento Sustentável volta-
se, então, para o fortalecimento dos laços sociais que mantêm unidas aquelas 
comunidades, visando à sua manutenção, assim favorecendo o desenvolvimento 
sustentável da região em que se encontram” (Acervo Scientia – C. E. Caldarelli). 

 

Para a sua aplicação, recomendou-se que o programa fosse coordenado por 

antropólogos e pelos próprios quilombolas, com a supervisão e o apoio da Fundação 

Palmares e dos demais órgãos públicos que manifestassem intenção de agregar-se a ele, 

com a concordância dos quilombolas. 

Com esse programa, além disso, pretendíamos fazer face, também, ao outro 

impacto do empreendimento, que havíamos identificado. Tratava-se dos efeitos negativos 

da relação conflituosa que os quilombolas mantinham com o C. L. A, desde o início da 

década de 1980, que se haviam renovado, com os incidentes que cercaram as primeiras 

providências para que fossem feitas obras nas proximidades de Mamuna e Baracatatiua e 

iniciado o licenciamento ambiental do Complexo, 2007. 

Esse impacto ostentava claras características de cumulatividade, pois seus efeitos 

agravavam-se com o tempo, principalmente entre os reassentados, que acumulavam 

contrariedades, em virtude das restrições a que estavam submetidos. Embora esses efeitos, 

no que diz respeito aos não reassentados, parecessem, na minha visão de então, atenuados 

pelo clima de otimismo mesclado a segurança, que, naquele momento, dominava os 

quilombolas, o seu recrudescimento permanecia latente. 
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Assim, redigimos, eu e o Paulo, o nosso relatório final, que foi submetido aos 

outros membros da nossa equipe, e, depois de algumas pequenas correções e emendas, foi 

entregue ao W. para que fosse feita a apresentação em PowerPoint que seria exibida aos 

quilombolas, em 14 de agosto, data com a qual haviam concordado. 

Antes desse 14 de agosto, a apresentação em PowerPoint foi exibida a 

representantes da Fundação Palmares, inclusive a T., que, daí em diante acompanharia o 

licenciamento até a concessão da licença prévia ao empreendimento; da Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR38; e do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA39. 

Exibida a apresentação e dirimidas as dúvidas apresentadas, os representantes dos 

três órgãos governamentais presentes fizeram duas colocações: a primeira referia-se a que 

desejavam estar presentes aos atos que ainda tivessem de ser praticados no licenciamento 

ambiental do Complexo e a segunda dizia respeito a que consideravam que a ACS deveria 

apresentar às negociações que seriam entabuladas na execução do programa destinado a 

indenizar os quilombolas pela pesca não realizada nos dias de lançamento uma quantia 

fixa, em dinheiro, cuja destinação seria o objeto das negociações. A ACS aceitou, de 

pronto, a primeira colocação e ficou de estudar a segunda. 

A apresentação em PowerPoint recebeu muitas críticas de todos os que a viram e 

sofreu muitas modificações. De todo modo, foi exibida aos quilombolas, em Mamuna, na 

data aprazada, com a presença dos representantes da Fundação Palmares, da SEPPIR e do 

INCRA, além de integrantes do movimento social associado aos quilombolas. A Daniela 

encarregou-se de fazer uma explicação complementar à apresentação em PowerPoint. 

Respondidas as muitas perguntas que foram dirigidas a todos, inclusive aos 

representantes da Fundação Palmares, da SEPPIR e do INCRA, o EIA foi aprovado pelos 

quilombolas, sem restrições, para o que me pareceu, então, ter contribuído muito o clima 

de otimismo e segurança que eu achava que se havia instalado nas comunidades. 

A possibilidade de a ACS destinar, antecipadamente, uma quantia em dinheiro para 

cobrir as indenizações pelos dias sem pesca foi aventada e a resposta da ACS foi a mesma 

                                                 
38 O comparecimento da SEPPIR, que se estenderia pelo restante do licenciamento do Complexo, prendia-se, 
ao ver da Fundação Palmares, a que esse órgão, vinculado à presidência da República, tem por objetivo 
“estabelecer iniciativas contra as desigualdades raciais no País” (SEPPIR, disponível na internet). 
 
39 O INCRA acompanharia todo o restante do licenciamento do Complexo, por iniciativa da Fundação 
Palmares, em virtude de ser “o órgão competente, na esfera federal, pela titulação dos territórios 
quilombolas” (INCRA, disponível na internet). 
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que já havia dado na reunião em que essa possibilidade foi discutida pela primeira vez, isto 

é, que iria estudar a proposta. 

O relatório final que eu e o Paulo havíamos redigido, então, juntamente com a 

documentação que comprovava a apresentação do EIA às comunidades, foi remetido pelo 

W. a um grupo de consultores que ele havia formado para dar formato final ao diagnóstico, 

à avaliação de impactos e às medidas propostas, além de redigir o capítulo do EIA 

referente à avaliação integrada e compor os cenários de Alcântara, com e sem o 

empreendimento. Os relatórios das outras equipes já tinham sofrido – ou ainda sofreriam - 

o mesmo destino, com isso consolidando-se, definitivamente, o fatiamento do EIA. 

Seguiram-se a isso as audiências públicas, uma em Alcântara e outra em São Luís, 

realizadas, respectivamente, em 18 de dezembro de 2009 e em 21 de janeiro de 2010, 

ambas com grande comparecimento, inclusive de quilombolas. O comparecimento às 

audiências marcava o final das obrigações que eu havia assumido perante a Atech. 

O andamento de ambas as audiências decorreu do mesmo modo como essas 

audiências têm-se desenvolvido usualmente, isto é, de “modo formal, previsível e 

orientado” (OLIVEIRA e BURSZTYN, 2001: 48). 

Ambas começaram por uma exposição sumária do EIA, seguida de uma sucessão 

de discursos de conteúdo esperado, apoiados por aplausos ou rejeitados por vaias, só 

raramente conduzindo a algum questionamento a ser respondido imediata ou 

posteriormente pela equipe que elaborou o EIA ou pelo empreendedor, valendo registrar 

apenas que os quilombolas que se animaram a pedir a palavra e se manifestaram ao 

microfone procuraram, invariavelmente, sustentar que o Complexo e o C. L. A. eram “a 

mesma coisa”, como eu já tinha ouvido deles tantas vezes. 

Nas audiências, foi apresentado o parecer da equipe que elaborou o EIA, na qual eu 

me incluía, pela concessão da licença prévia ao empreendimento, sob as condicionantes 

propostas por aquela mesma equipe. 

Em virtude dessa posição que assumi, juntamente com o restante da equipe que 

elaborou o EIA, admitindo a instalação do Complexo desde que isso se fizesse tal como 

projetado e nas condições estabelecidas durante o seu licenciamento ambiental, voltei a ser 

visto como alguém próximo ao empreendedor, especialmente pelos quilombolas. 

De todo modo, em fevereiro de 2010, pouco mais de um mês após a audiência de 

São Luís, a Fundação Palmares encaminhou um ofício ao IBAMA, manifestando a sua 

concordância a que fosse concedida a licença prévia ao Complexo. Essa licença prévia foi 

expedida pelo IBAMA, em 5 de abril de 2010. 
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De janeiro a junho de 2010, fiquei afastado do licenciamento do Complexo, até 

que, neste último mês de 2010, o W. me procurou novamente para que eu detalhasse as 

medidas que eu e a minha equipe havíamos incluído no estudo de impacto ambiental do 

Cyclone 4. O destino desse detalhamento seria integrar-se ao PBA necessário para que 

fosse solicitada a emissão da licença de instalação do empreendimento.  

Foram, então, as atitudes, as discussões e as disputas, que cercaram a elaboração 

dessas medidas, envolvendo todos os participantes do licenciamento ambiental do 

Complexo, que me fizeram decidir-me pela definição desse licenciamento, além de “mais 

um trabalho dentre os demais de que me tenho ocupado comumente”, também como um 

objeto de pesquisa.   

A minha condição de “imerso em uma atividade exclusivamente profissional”, que 

durou de março de 2009 até o início de junho de 2010, então, mudaria bastante, pois, logo 

após, tiveram início os praticamente quatro meses nos quais adicionei, consciente e 

deliberadamente, a pesquisa à minha atividade profissional. 

Nesse período, avolumaram-se as divergências entre eu e a direção da ACS acerca 

das medidas que eu detalhava, até que as relações que mantínhamos ficaram bastante 

estremecidas e assumiram um caráter apenas protocolar. 

Apesar disso, até o final de setembro de 2010, continuei a manter contatos com a 

direção e com funcionários da ACS, principalmente em reuniões presenciais, que eram 

realizadas em Brasília, assim como com praticamente todos os outros participantes do 

licenciamento ambiental do Complexo, tanto em Brasília quanto em São Luís, Alcântara e 

São Paulo, pois a Fundação Atech insistiu em que eu terminasse a tarefa que me havia sido 

atribuída. 

De todo modo, para elaborar aquelas medidas e preparar a sua execução, no 

período que medeia entre junho e setembro de 2010, dirigi-me, em duas viagens, uma de 

vinte e cinco e outra de quinze dias, a São Luís, Alcântara e daí aos povoados próximos ao 

Complexo. 

Pude, então, atuar na minha observação participante, de forma “semi-aberta” 

(FOOTE-WHYTE, 1988: 30/31), pois, logo que a oportunidade se apresentou, revelei aos 

quilombolas que, além de trabalhar com eles, pretendia escrever sobre eles. Essa mesma 

revelação foi feita aos membros da minha equipe, que passaram a colaborar ativamente 

comigo na tarefa de obter informações que me seriam úteis para compor este escrito. 

Após essa revelação, nos meus contatos com os quilombolas, estes, continuando a 

me associar, de modo genérico, ao conjunto de equipes que havia trabalhado em seus 
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territórios durante a primeira etapa do licenciamento do Complexo e ao empreendedor 

deste último, dedicaram-se a expor-me, sempre de forma persuasiva e muitas vezes 

veemente, já que eu, adicionalmente, ia escrever sobre eles, as restrições que faziam à 

implantação do Complexo. É nessas exposições que me baseio para discutir a questão 

metodológica que procuro levantar e analisar no terceiro e último capítulo da dissertação. 

Nesse terceiro capítulo, busco, também, complementar a descrição dos aspectos do 

licenciamento ambiental do Complexo que se reportam, em especial, ao ambiente “[...] 

complexo, caótico e altamente político [...]” (BICKMAN e ROG, 2009: X, minha 

tradução40) que o tem cercado e que é comum nos licenciamentos ambientais, 

especialmente o de megaprojetos, procurando proceder, em seguida, à sua análise. 

                                                 
40 No original, em inglês, “[...] complex, chaotic, and highly political [...]”. 
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3. Considerações finais 

No capítulo anterior, procurei descrever como se implantou o C. L. A., em 

Alcântara, no quadro cambiante do programa espacial brasileiro, que foi de uma iniciativa 

governamental, ligada à área militar, a um empreendimento predominantemente civil e 

comercial, coordenado pela Agência Espacial Brasileira - AEB. 

Quanto ao C. L. A., passou a desempenhar um papel central no programa espacial 

brasileiro, nessa passagem da predominância militar para a civil, devido à sua localização 

no equador magnético do planeta e em uma região de clima estável, que permitia 

previsibilidade e economia considerável de combustível no lançamento de foguetes. Essa 

vantagem ensejava que a AEB oferecesse a programas espaciais mais desenvolvidos 

tecnologicamente o uso daquele centro de lançamento em troca de parcerias e de 

transferências de tecnologia. 

Por outro lado, a implantação inicial do C. L. A. e o seu desenvolvimento posterior 

se deram em um contexto de conflito com os comunitários dos povoados da zona rural de 

Alcântara, que ou foram reassentados para dar lugar às instalações do centro ou se viram 

ameaçados disso. 

Em 2007, começaram a ser tomadas as providências iniciais para a instalação de 

uma nova base de lançamento de foguetes em Alcântara, o Complexo Terrestre Cyclone 4, 

fruto de um acordo entre os governos do Brasil e da Ucrânia, que formaram uma empresa 

binacional, a Alcântara Cyclone Space - ACS. 

Essas providências iniciais incluíam a execução de obras, nos territórios dos 

povoados alcantarenses de Mamuna e Baracatatiua, além da realização de um censo e de 

um cadastramento naqueles povoados e no de Brito, que acabaram por gerar incidentes 

com os comunitários, instaurando-se um conflito que só foi apaziguado pela intervenção 

do judiciário, que determinou que cessassem as intervenções nos territórios daqueles 

povoados; qualquer atividade naqueles territórios só poderia acontecer com o 

consentimento dos comunitários. 

Além dessa determinação, o judiciário, reconhecendo as comunidades da zona rural 

de Alcântara como “remanescentes de comunidades de quilombos”, determinou ao INCRA 

que demarcasse os seus territórios. 

A Fundação Palmares, então, intervindo no licenciamento ambiental do Complexo, 

que já corria, apontou a necessidade de que fosse feito um estudo acerca das três 

comunidades quilombolas atingidas pelo empreendimento. 
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Em virtude disso, em março de 2009, fui procurado pelo coordenador do EIA do 

Cyclone 4, da Fundação Atech, que me solicitou que coordenasse aquele estudo, com a 

participação de três antropólogos maranhenses, com os quais ele já havia feito contato. 

Formei, então, uma equipe co-coordenada por mim e por um antropólogo experiente e 

integrada, ainda, pelos três antropólogos maranhenses e por um estagiário para a realização 

do estudo. 

Apesar de a execução do EIA do Complexo ter sido inteiramente fatiada e de o 

empreendedor fornecer informações incompletas e truncadas às equipes que o elaboravam, 

o estudo solicitado pela Fundação Palmares foi realizado e incorporado ao diagnóstico do 

EIA do empreendimento. 

Durante a execução do diagnóstico, estudei as informações que me foram passadas 

acerca do empreendimento e notei que os lançamentos polares eram incompatíveis com a 

manutenção das comunidades quilombolas em seus territórios. Isso inviabilizava o 

empreendimento, em virtude de contrariar a determinação judicial de serem demarcados 

aqueles territórios e os quilombolas ali mantidos. 

Algum tempo depois, recebi a notícia de que os lançamentos polares não seriam 

mais realizados, a conselho de novos consultores que haviam sido contratados, acolhido 

pela diretoria da ACS. Esse abandono dos lançamentos polares acendeu-me a suspeita de 

que o projeto e o licenciamento ambiental do Complexo estavam sendo objeto de 

fracionamento. 

De todo modo, conseguiu-se finalizar o diagnóstico, inclusive quanto às 

comunidades quilombolas, e foram descritos e avaliados os impactos do empreendimento 

sobre elas, para cujo enfrentamento foram propostas medidas destinadas a fortalecer a 

auto-estima, a disposição e os laços que uniam os quilombolas e as suas comunidades, 

assim como aumentar os seus conhecimentos, de modo a que pudessem enfrentar a 

eventualidade de renovar-se a situação conflituosa que vieram enfrentando, desde a 

implantação do C. L. A., bem como apresentar-se às inevitáveis negociações de 

indenizações com a ACS, nas melhores condições possíveis. 

Todo o EIA, inclusive o estudo feito pela equipe que co-coordenei, foi apresentado 

aos quilombolas, que o aprovaram, em uma reunião, ocorrida em Mamuna, em 14 de 

agosto de 2009. Após isso, o EIA foi apresentado em duas audiências públicas, uma em 

Alcântara e outra em São Luís. 
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Cumpridas as obrigações que eu e a minha equipe havíamos assumido em relação 

ao licenciamento ambiental do Complexo, logo após as audiências afastei-me daquele 

licenciamento, juntamente com a equipe que eu havia co-coordenado. 

 

3.1 Da Interdisciplinaridade à Transdisciplinaridade 
 
Em fevereiro de 2010, a Fundação Palmares oficiou ao IBAMA, manifestando-se 

favoravelmente a que fosse concedida a licença prévia ao empreendimento. Essa licença 

foi expedida pelo IBAMA, em 5 de abril de 2010. 

Fui, então, novamente procurado pelo coordenador do EIA do Complexo, em junho 

de 2010, que me propôs detalhar as medidas voltadas para os quilombolas que haviam sido 

propostas no estudo. 

Além de aceitar a nova tarefa que me era proposta, decidi, ainda, tornar o 

licenciamento ambiental do Complexo um objeto de pesquisa para mim. Esse processo me 

levaria, em aproximadamente cinco meses e meio, de uma adesão entusiástica à 

metodologia interdisciplinar da AIA (MOREIRA, 1989) a uma proposta transdisciplinar. 

A elaboração de programas, em geral, é uma tarefa que pode ser muito mais 

solitária do que a de um EIA, embora isso não exclua, necessariamente, um arremedo de 

interdisciplinaridade, pois, mesmo EIAs fatiados, nos quais a interdisciplinaridade da AIA 

foi posta de lado – como ocorreu no caso do EIA do Cyclone 4 - podem ser consultados, 

“fatia” a “fatia”, extraindo-se observações e análises de “fatias” diferentes e, assim, 

identificando os problemas a serem enfrentados pelos programas que se está elaborando. 

Ademais, em casos como o do Complexo, em que as equipes que elaboraram o EIA 

são conhecidas, para dirimir as dúvidas que surgem normalmente, quando se compulsam 

materiais oriundos de fontes muito diferentes entre si, é sempre possível dirigir perguntas a 

quem elaborou a “fatia” que se está utilizando e, ainda, recorrer à bibliografia 

especializada acerca do assunto que se está examinando. 

Essa modalidade de interdisciplinaridade, que Ann Bruce e colaboradores 

denominam interdisciplinaridade de modalidade 2 (BRUCE et al., 2004: 460), aliás, é 

bastante utilizada na pesquisa aplicada e na consultoria, e não somente na área ambiental: 

 

“A pesquisa aplicada e a consultoria profissionais beneficiam-se das atividades 
em colaboração e da aprendizagem mútua entre os pesquisadores e profissionais, 
como acontece na análise e na gestão da degradação de solos ou na análise e na 
terapia médica de doenças. Nesses casos, a identificação e a estruturação de 
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problemas é guiada, de um lado, por um paradigma disciplinar ou por um mapa 
interdisciplinar, que precisa ser adaptado a situações problemáticas concretas. 
Isso pode ser feito pela adição de variáveis adicionais de outras disciplinas para 
lidar com a diversidade e com a complexidade, no busca de explicar a 
variabilidade dos processos no campo do problema e para o desenvolvimento de 
estratégias de gestão [...]” (HADORN et al., 2006: 124, minha tradução41). 

 

Porém, aplicada por alguém que trabalha isoladamente - como era precisamente o 

meu caso na elaboração das medidas propostas no EIA do Complexo, enfeixadas em 

programas do seu PBA – é praticamente impossível evitar que a interdisciplinaridade acabe 

sendo realizada de um modo tão precário quanto nos casos em que é empregada no final 

dos EIAs, ao se tentar juntar o diagnóstico e a avaliação de impactos na avaliação 

integrada. 

De todo modo, trabalhando dessa forma, por assim dizer, pouco ortodoxa, 

compulsei, primeiramente, o material que a equipe de antropólogos havia produzido em 

campo, uma vez que se tratava de elaborar programas a serem desenvolvidos nos povoados 

que eles haviam estudado. 

Se os programas tivessem de ser aplicados a outras comunidades, além das 

estudadas no EIA do Complexo, em virtude da reivindicação nesse sentido apresentada 

pelos quilombolas, pela Fundação Palmares, o INCRA e o SEPPIR, durante as audiências 

públicas, essa aplicação teria de ser precedida de um estudo similar ao que havia sido feito, 

em Mamuna, Baracatatiua e Brito, durante a elaboração do EIA, pois a reivindicação fora 

plenamente aceita pela ACS. Nesse momento, porém, eu tinha de me concentrar nas três 

comunidades: Mamuna, Baracatatiua e Brito. 

Assim, dentre os materiais oriundos da pesquisa dos antropólogos de que eu 

dispunha, encontrei entrevistas nas quais os quilombolas de Brito referiam-se constante e 

veementemente às perdas populacionais dos povoados, devidas aos problemas gerados 

pelo C. L. A., aliados ao descaso e a ações não integradas entre si praticadas pelas 

autoridades municipais e estaduais em relação a eles. Esses fatores da situação vivida pelos 

quilombolas eram apresentados, aliás, como sinergicamente relacionados, contribuindo 
                                                 
41 No original, em inglês, “Applied research and professional consultancy benefit from collaborative 
activities and mutual learning between researchers and practitioners, as in the analysis and management of 
land degradation or in the analysis and medical therapy of diseases. In these cases, problem identification 
and structuring are guided on the one hand by a disciplinary paradigm or an interdisciplinary map, which 
needs adaptation to concrete problem situations. This can be done by adding further variables from other 
disciplines to tackle diversity and complexity in the search to explain the variability of processes in the 
problem field and for the development of  management strategies […]”. 
 



 127

desse modo, - isto é, potencializando-se mutuamente - para as perdas populacionais do 

povoado: 

 

“A base veio [...] com o Sindicato [...] foi uma enrolada doida [...] eles vieram na 
campanha [...] para deputado estadual. Vieram mandar todo mundo assinar um 
documento pra sair da área. A briga do Sindicato era sempre reforçar que todo 
mundo deveria dizer que não quer sair, aí de repente, eles mudaram de idéia e 
trouxeram um documento pra o pessoal assinar dizendo que deveriam receber a 
indenização e teriam que sair de um mês. 

Antes da base o pessoal não saía não. Começou a sair, mais, depois da base, 
porque a base colocou a indecisão no povo. Ficava naquela: “Tu vai sair 
amanhã”, aí o pessoal dizia: “rapaz, se eu vou sair, vou sair logo”. Então o 
pessoal não arrumava a casa, não fazia uma casa bonita e, até hoje, não faz uma 
casa bonita por isso: “poxa, eu vou fazer uma casa de tijolo aqui, pra quê, se 
amanhã eu vou sair e essa casa vai ficar ai”. Quer dizer, até o próprio prefeito: 
“eu vou colocar energia no Brito pra que, se eles, em 2 anos, eles vão ter que 
sair?”. Então, com isso, não vinha energia, não vinha nada, não vinha bem 
nenhum" (“Seo” J., de Brito,. Acervo Scientia – João Marcelo Macena – 05/2009). 

 

“Aí neguinho tinha medo de fazer uma casa aqui por isso. Um dia desses uma 
senhora, que mora logo ali, veio me procurar para se informar se ainda haverá 
remoção dos moradores, pelo empreendimento e eu disse: “senhora eu lhe 
garanto que, agora, eles não vão mexer com a gente ainda. Mas, também, não é 
descartado que o governo, esse não, mas outro, queira expandir a base para cá”. 
Mas, o que a gente garante é que se depender da nossa vontade nós não vamos 
sair, porque... nós vamos ora onde? Não tem espaço. Na cidade de Alcântara não 
tem mais lugar, no Maranhão, na ilha do Maranhão não tem mais lugar. O 
governo está tirando as palafitas tudo e, onde tem mangue, eles não querem que 
ninguém faça mais. Nós vamos pro Vale do Pindaré, que está tudo enchendo? Nós 
temos que ficar é na nossa área mesmo, que alaga pouco, alaga a estrada, mas o 
resto não alaga. Então nós vamos ter que brigar com o governo até as últimas 
conseqüências pra não sair. Que a gente tem interesse que eles botem aquela base 
lá pra funcionar. Já que eles já ficaram com aquela terra lá todinha pra base 
militar, e que ainda tem espaço pra fazer outros lançamentos” (“Seo” L.,de Brito. 
Acervo Scientia – João Marcelo Macena – 05/2009). 

 

Verificando os dados do censo demográfico do EIA do Complexo, lá havia o 

registro de que essas perdas populacionais concentravam-se, em Brito, na faixa das 

mulheres entre 15 e 29 anos. Indo, em seguida, aos dados econômicos acerca de Brito, 



 128

verifiquei que, enquanto a produção de pescado se mantinha estável, a de óleo de babaçu, 

de produção feminina, diminuía, o que me pareceu, ao menos em princípio, coerente com 

uma perda populacional concentrada naquelas faixas etárias da população feminina de 

Brito. 

Restava saber por que razão eram as mulheres jovens que, preferencialmente, 

deixavam a comunidade. Formulei, ainda, a hipótese de que essa saída se dava por ocasião 

do casamento daquelas jovens. Significativamente, Brito contava 53 homens e apenas 33 

mulheres na sua população. 

Os dados sobre Baracatatiua exibiam um quadro similar ao de Brito. “Seo” R., em 

entrevista a Ana Edithe, queixando-se do que considerava a inoperância da Fundação 

Palmares e do movimento social, no sentido de auxiliar as comunidades, apontava aquela 

inoperância como uma das causas das perdas populacionais, em virtude das carências 

suportadas por Baracatatiua: 

 

“Ele tá lá sem fazer nada. O MABE, Fundação Palmares é um grupo que se dizem 
representar os quilombolas e os benefícios ficam por lá e ninguém vê. Se for pela 
vontade a comunidade ficam desse jeito pra pior, e continuam ganhando dinheiro 
as nossas custas dos quilombolas. 

Para que serve essa comunidade quilombola? Só brigam por causa da terra e não 
tem nada de melhoria, vão acabar só com as terras. Sem estrutura não fica 
ninguém” (“Seo” R., de Baracatatiua,. Acervo Scientia – Ana Edithe S. Costa – 
05/2009, grifo meu). 

 

Como se vê, R. apontava a longa persistência da falta de infra-estrutura como 

estando na raiz das perdas populacionais de Baracatatiua, que, a exemplo de Brito, 

concentravam-se nas faixas femininas mais jovens da sua população. 

Baracatatiua, porém, ao contrário de Brito, havia sofrido também perdas 

populacionais severas, em todas as faixas etárias que compunham a sua população, por 

ocasião dos reassentamentos do início da década de 1980. Assim, atribuí à falta de braços o 

resultado invariavelmente deficiente das atividades produtivas a que se dedicavam os 

quilombolas daquele povoado, que as estatísticas do EIA do Complexo estampavam. 

A população de Mamuna, por outro lado, crescia, crescendo igualmente a sua 

produção. Aliás, Mamuna já havia sido descrito como um local de abundância 

(ANDRADE, 2006). Referindo-se ao crescimento de Mamuna e a seus efeitos, “Seo” C., 



 129

em entrevista à Daniela, que lhe indagava sobre as mudanças ocorridas em Mamuna, assim 

se expressou: 

 

“Mudou assim a união que não tem mais como era antes. Hoje cada qual fica para 
o seu lado, hoje o pessoal tudo mais ganancioso, sabe? E antes não, antes se uma 
família pegava peixe, ela dividia com a família todinha, porque antes não tinha 
esse tanto, né, tinha 22 casas. Hoje tem 60, né? Então cada qual hoje já puxa para 
o seu lado. Hoje não tem mais aquela união que tinha antes. Uma pessoa ia para a 
roça, outro ia pescar, quando chegava dava dois quilos de peixe e hoje não, se a 
pessoa não comprar não tem comida. Hoje tudo é para vender. Então teve uma 
mudança aí em torno disso aí” (“Seo” C., de Mamuna, Acervo Scientia – Daniela 
Ferraro Nunes – 05/2009). 

 

Em suma, o que me pareceu foi que, se as perdas populacionais e a abundância ou 

carência eram fenômenos inter-relacionados, o mesmo não podia ser dito, ao menos 

segundo o material de que eu dispunha, dos “laços que uniam os quilombolas e as suas 

comunidades”, pois, nas três comunidades esses laços pareciam enfraquecer-se igualmente, 

embora por motivos diferentes. 

Em Brito e Baracatatiua, aqueles laços se enfraqueciam, ao que me parecia, em 

virtude das próprias perdas populacionais que, respectivamente, localizadas em 

determinadas faixas etárias femininas ou em todas as faixas etárias, dificultavam a 

formação de grupos baseados em novos casamentos; em Mamuna, devido ao próprio 

crescimento populacional, quebrando, ao menos em princípio, a proximidade antes 

existente entre os grupos de vizinhança. 

Os meus contatos com as demais equipes que haviam elaborado o EIA do 

Complexo me levavam, ainda, a uma outra ordem de considerações sobre Mamuna, 

especificamente, pois, com base em bibliografia que, a meu pedido, me foi indicada, 

cheguei à conclusão que o adensamento populacional de Alcântara como um todo – e 

especialmente em Mamuna esse adensamento também se fazia sentir - poderia acabar 

provocando o declínio da produtividade das roças, comprometendo qualquer abundância 

existente no município, inclusive a que caracterizava aquele povoado. Zeke Beze Júnior 

assim colocava esse problema, em síntese, referindo-se ao manejo tradicional dos recursos 

naturais praticado nos povoados alcantarenses: 
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“[...] são a expressão de um sistema social-produtivo que se enraíza há séculos na 
região e que tem assegurado a sobrevivência da sua população rural por várias 
gerações, mas que vem sofrendo de forma crescente os efeitos do esgotamento dos 
recursos ambientais, resultantes do natural adensamento humano no território” 
(BEZE Jr., 2004: 2, grifo meu). 

 

Assim, decidi-me por ir a campo, em Alcântara, a fim de tentar deslindar o que, 

afinal de contas, fragilizava os “laços que uniam os quilombolas e as suas comunidades”, 

que era aquilo para que se voltavam, ao lado do fortalecimento da auto-estima e da 

disposição dos comunitários, os programas que eu havia sido encarregado de elaborar, 

mais especificamente, o programa de envolvimento comunitário e desenvolvimento 

sustentável. 

Em julho de 2010, com essa finalidade, voei para São Luís e, de lá, dirigi-me a 

Alcântara e aos povoados, juntamente com o Paulo. A Daniela, o João Marcelo e a Ana 

Edithe não chegaram a participar dessa fase dos trabalhos. Só a Daniela e o João Marcelo 

estiveram comigo em campo, na etapa que fiz, entre o final de agosto e o início de 

setembro de 2010. 

Foi nessa etapa de campo de julho, que a minha adesão entusiástica à metodologia 

interdisciplinar da AIA cedeu lugar à proposta transdisciplinar que acabou por presidir a 

elaboração dos programas que preparei para o PBA do Complexo. 

O que ocorreu em campo foi que logo me apercebi de que todo o raciocínio que eu 

havia expendido antes da minha viagem só me fornecia pistas parciais e limitadas, pois, 

mesmo nos povoados que haviam sofrido perdas populacionais, como Brito e Baracatatiua, 

grande parte dos que os haviam aparentemente abandonado, na verdade, viviam entre o 

lugar para onde haviam migrado - em geral, São Luís, Alcântara ou algum outro povoado 

próximo, como Mamuna – e o povoado de origem, onde muitos conservavam a casa que 

haviam deixado para trás, ou ainda, o espaço que tinham ocupado na casa dos pais ou 

parentes, para onde retornavam com freqüências e durações variáveis. 

Em Mamuna, onde se havia detectado uma tendência firme para o crescimento 

populacional, a mesma tendência à residência dupla que havia em Baracatatiua e em Brito 

– em alguns casos, tripla, com a manutenção de casas no povoado, em Alcântara e em São 

Luís, ou ainda, em uma dessas cidades e em dois povoados – se manifestava fortemente. 

Indaguei a algumas dessas pessoas a razão pela qual mantinham essas residências 

ou espaços em locais diferentes simultaneamente e obtive uma variedade de respostas que 

iam da necessidade de estudar na cidade e morar com os pais, ao mesmo tempo, até a mais 
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comum de todas elas, que se resumia na afirmação de que “o futuro não se sabe”, como E., 

de Mamuna, sumarizou, em uma fórmula, o que, logo em seguida, explicou ser “cautela” 

contra uma eventual remoção, porque “as terras são da base”. L., igualmente de Mamuna, 

que também se encontrava na picape em que os levávamos, atendendo a um pedido de 

carona, de Mamuna até Alcântara, assentia a tudo o que E. dizia, gravemente. 

Essa referência à “cautela”, às vezes também expressa por alguma outra palavra ou 

expressão, logo admitida como sinônima de “cautela”, enfim, remetia à relativização do 

que eu interpretava, até essa época, como “clima de otimismo e segurança”. 

Como os quilombolas me atribuíam um acesso fácil ao empreendedor, eu podia 

motivar esse assunto com naturalidade, pois eles me perguntavam constantemente se havia 

planos de removê-los dos povoados, o que revelava que, por trás do otimismo e da 

segurança, havia receio e incerteza. O “clima de otimismo e segurança”, de certo, existia, 

mas ficava cada vez mais claro para mim que, ao mesmo tempo, o receio e a insegurança 

jamais os abandonavam de todo. 

Assim, as perdas e ganhos populacionais que eu havia extraído dos dados de que 

dispunha não eram tão nítidos nem se deviam à influência de alguns poucos fatores que se 

podiam isolar “em gabinete” e, em seguida, observar concretamente e analisar, mas 

estavam imersos em uma complexidade que eu só estava começando a vislumbrar e que 

parecia avolumar-se à minha vista. 

Em suma, o que eu constatava era a insuficiência dos dados de que dispunha e da 

interdisciplinaridade - mesmo que eu tivesse podido me servir dela plenamente - para dar 

conta da complexidade com que eu me enfrentava, ao tentar entender suficientemente os 

povoados, a ponto de habilitar-me a propor medidas voltadas para intervir nas vidas dos 

seus habitantes, em aspectos tão profundos quanto “a auto-estima, a disposição e os laços 

que uniam os quilombolas e as suas comunidades”. 

Assim, o programa de envolvimento comunitário e desenvolvimento sustentável 

que acabei elaborando, após o meu retorno a São Paulo, aproximou-se muito - como vim a 

constatar em leituras posteriores - do que Malin Mobjörk descreve como sendo 

“transdisciplinaridade participativa”: 

 

“Na transdisciplinaridade participativa [...] os atores sociais são inteiramente 
incluídos no processo de produção do conhecimento e o seu conhecimento é tão 
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válido quanto o conhecimento científico” (MOBJÖRK, 2010: 870, minha 
tradução42). 

 

No programa que elaborei, essa transdisciplinaridade participativa apresentava-se 

sob a forma de uma “avaliação de impacto continuada”, destinada a acompanhar o 

empreendimento, “do berço ao túmulo”, pois eu percebia que, apesar de terem sido 

preliminarmente avaliados os impactos ambientais ligados à implantação e operação do 

Complexo, durante a etapa inicial do seu licenciamento ambiental, essa tarefa nem de 

longe havia sido esgotada. 

O referencial nuclear da avaliação de impactos ambientais continuada que propus 

era o conhecimento amealhado pelos quilombolas no convívio com o ambiente com que 

têm de enfrentar-se quotidianamente, aproveitando-se e enriquecendo-se 

consideravelmente a avaliação de impacto que já havia sido realizada e - mais importante 

do que isso - adicionando-lhe um outro, novo e importante, ponto de vista, o do saber local. 

A partir do seu saber local, os quilombolas, ao referir-se às carências dos seus 

povoados, como haviam feito os quilombolas J., L. e R., atribuíam-nas à continuidade e 

aos desdobramentos da relação que mantinham com os atores que intervinham no conflito 

em que se haviam engajado, desde que o C. L. A. foi instalado em Alcântara, o que, por si 

só, já propunha um ponto de partida metodológico novo e promissor para a análise de 

impactos e, sobretudo, diverso do que é comumente adotado na AIA, que se concentra na 

identificação e na análise de causas e efeitos, isto é, das ações da atividade considerada e 

seus impactos.   

Assim, para que essa avaliação de impactos ambientais continuada pudesse ser 

levada adiante, era necessário que se estabelecesse uma relação de mútua confiança, 

perquirições conjuntas e diálogo permanente entre a equipe que seria encarregada de 

aplicá-la, formada especialmente para essa finalidade, e os quilombolas, a fim de 

construírem, desse modo, um corpo comum de informações e conhecimento acerca do 

ambiente que os comunitários habitam e exploram. 

A par de fazer crescer o conhecimento sobre o ambiente freqüentado pelos 

quilombolas, estes últimos e a equipe, também conjuntamente, buscariam identificar as 

questões ambientais de maior importância para os quilombolas, as maneiras alternativas de 

                                                 
42 No original, em inglês, “In participatory transdisciplinarity […] societal actors are fully included in the 
knowledge production process and their knowledge is equally valuable to scientific knowledge”. 
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tratá-las e os modos possíveis de levar a alternativa escolhida à prática e é precisamente 

isso que se procura fazer na AIA. 

Paulatinamente, os quilombolas iriam assumindo a condução da tarefa que 

compartiam com a equipe, até que a colaboração desta última acabasse por revelar-se 

desnecessária. 

Portanto, a gestão desse programa tinha de ser social, que vem a ser uma forma de 

gestão que  

 

“[...] contrapõe-se à gestão estratégica à medida que tenta substituir a gestão 
tecnoburocrática, monológica, por um gerenciamento mais participativo, 
dialógico, no qual o processo decisório é exercido por meio de diferentes sujeitos 
sociais [...] No processo de gestão social, acorde com o agir comunicativo – 
dialógico -, a verdade só existe se todos os participantes da ação social admitem 
sua verdade [...] a verdade não é uma relação entre o indivíduo e a sua percepção 
do mundo, mas sim um acordo alcançado por meio da discussão crítica, da 
apreciação intersubjetiva” (TENÓRIO, 2007 [1998]: 26). 

 

Já se mencionou nesta dissertação, que a gestão estratégica de programas implica o 

fatiamento das ações neles previstas para que possam ser desenvolvidas mais rapidamente 

e a mais baixo custo e, quando apresentei os programas que havia detalhado à diretoria da 

ACS, a primeira objeção que foi feita a eles é que não eram “executivos”, isto é, não havia 

ações delineadas especialmente para serem fatiadas, ou seja, apontadas apenas por um 

nome, ao qual se pudesse atribuir qualquer conteúdo e, de preferência, um conteúdo 

derivado de alguma “interpretação consagrada”. 

De todo modo, após muitas discussões acaloradas, esse programa de envolvimento 

comunitário e desenvolvimento sustentável - juntamente com os demais que eu havia 

elaborado e que dependiam de a sua aplicação ter sido previamente iniciada há, pelo menos 

três meses - foi apresentado, da forma como havia sido elaborado, aos representantes da 

Fundação Palmares, do INCRA e do SEPPIR, dentre os quais, nessa fase do licenciamento 

do Complexo, já não se incluía a T., que havia deixado a Fundação. 

A apresentação dos programas aos representantes da Fundação e aos demais órgãos 

foi feita em três sessões, às quais jamais compareceram os mesmos funcionários de cada 

um daqueles órgãos, de modo que os mesmos questionamentos, que, em geral, referiam-se 

a se a ACS disponibilizaria previamente uma quantia fixa nas negociações de 
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indenizações, eram repetidos a cada vez, recebendo a mesma resposta, isto é, que aquela 

disponibilização de dinheiro seria estudada. 

Enfim, a Fundação e os demais órgãos aprovaram os programas, mas exigiram que 

eles fossem apresentados e explicados aos quilombolas, que os avaliariam, em uma reunião 

a ser feita em Alcântara, com a presença não só dos quilombolas, mas também do 

empreendedor e dos membros da equipe que havia elaborado o EIA e os programas, além 

de, pelo menos, um representante daqueles três órgãos públicos. 

Aguardei até fins de agosto de 2010 que a reunião, em Alcântara, fosse marcada, 

pedindo ao Paulo, à Daniela, ao João Marcelo e à Ana Edithe que se inteirassem dos 

programas que eu havia elaborado e se preparassem para participar da reunião que seria 

agendada. 

Como a reunião não era marcada, sob a alegação de que não se conseguia um 

acerto de agendas, dispus-me a ir até os povoados, ao menos para anunciar aos 

quilombolas a reunião acerca dos programas, que ainda seria marcada, e dar-lhes uma 

primeira idéia sobre o seu conteúdo. 

Após muita relutância, pois minhas relações com a diretoria da ACS haviam-se 

deteriorado bastante, depois das discussões acerca dos programas, a minha viagem foi 

aprovada, de modo que parti no final de agosto para São Luís e permaneci em Alcântara 

pelo período de quinze dias, durante o qual estive nos povoados, com a Daniela e o João 

Marcelo, expondo resumidamente o conteúdo dos programas aos quilombolas. 

No dia em que eu fazia essa a última exposição da minha visita aos povoados, em 

Brito, a assistente social da ACS, lotada em Alcântara, que nos acompanhava em algumas 

das nossas idas às comunidades, nos comunicou – e aos quilombolas de Brito - que havia 

sido expedida a licença de instalação do Complexo. 

Ficamos surpresos, porque as reuniões que se destinavam a que os programas 

fossem apresentados e explicados aos quilombolas não haviam sequer sido marcadas. Os 

quilombolas ficaram igualmente perplexos. 

De volta a São Paulo, procurei obter informações mais detalhadas sobre o que havia 

ocorrido e fui informado pelo W. e pela F. que a licença de instalação que havia sido 

concedida ao Complexo referia-se apenas ao canteiro de obras, o que significava que o 

fracionamento do licenciamento do Cyclone 4 havia atingido as próprias licenças, que 

estavam sendo sub-divididas. 

A justificativa apresentada para a emissão da licença fracionada, mesmo antes que 

os programas fossem apresentados e explicados aos quilombolas, foi que estava havendo 
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uma demora excessiva no acerto de agendas que tornaria possível a presença de todos à 

reunião de apresentação e explanação dos programas aos quilombolas e a instalação do 

canteiro de obras não podia mais ser adiada, sob pena de todo o projeto ficar 

comprometido. 

Poucos dias depois disso, ainda durante o mês de setembro, a “Folha de São Paulo” 

trazia uma entrevista dada ao jornal pelo Coronel-Aviador Ricardo Rangel, então diretor 

do C. L. A., em que ele anunciava a retomada da expansão do C. L. A.: 

 

"Rangel diz que os requisitos de segurança, como um raio de 10 km livres em volta 
do sítio de lançamento, tornam necessária a expansão. ‘Hoje nós temos 
reservados 8.731 hectares para o CLA. Isso só permite o sítio do VLS e o da ACS’, 
afirma. ‘Não é o suficiente para foguetes maiores, capazes de colocar em órbita 
satélites geoestacionários, ou lançamentos em órbita polar’, diz. ‘Um lançamento 
polar teria de passar por cima da cabeça das comunidades. Se perdermos o setor 
nordeste, fica muito difícil fazer lançamento polar’, continua. Para ele, ‘é preciso 
decidir entre o interesse de 2.000 pessoas que moram no setor Nordeste versus 
190 milhões de brasileiros” (FOLHA, 11/09/2010: A 25). 

 

A minha suspeita de fracionamento do projeto e do licenciamento do Complexo 

praticamente se confirmava. O que eu não havia entendido, até aquele momento, é que o 

que aquele fracionamento viabilizava era a expansão do C. L. A., que já havia sido objeto 

de fracionamento há um bom tempo (Figura 2.2.1, na página 93, acima). 

A licença de instalação do Complexo foi expedida em seguida. Dias mais tarde, a 

Daniela me informava, ao telefone, que viera a saber, recentemente, que o receio e a 

insegurança prevaleciam novamente nos povoados alcantarenses. 

 

3.2 Da força à astúcia 
 
No caso estudado nesta dissertação, foram confrontadas, basicamente, duas 

concepções de ambiente, que foram configuradas e se desenvolveram separadamente, só 

tendo sido colocadas frente a frente, porque acabaram sendo envolvidas em um conflito 

que revelou as dificuldades que cercam as tentativas de compatibilizá-las. 

De um lado, para os quilombolas de Alcântara, o ambiente é o território que 

conhecem, habitam e exploram, com tudo o que há nele, não importando se, 

cientificamente, classificado como sendo natural ou humano. O conhecimento que os 
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quilombolas possuem do próprio território decorre das suas práticas quotidianas no sentido 

de extrair desse ambiente a maior parte do que necessitam para manter-se. 

De outro lado, desde a implantação do C. L. A., toda uma constelação de agentes, 

que se tornaram atores em um prolongado conflito com os quilombolas de Alcântara, vem 

reduzindo o ambiente local de que o C. L. A. se tem, progressivamente, apropriado - 

inclusive boa parte do ambiente habitado e explorado pelos quilombolas - a uma posição 

geográfica e a um clima favoráveis ao lançamento de foguetes. 

Nesta última concepção, ganha importância central uma hierarquização que confere 

precedência ao ambiente humano - o ambiente construído ou reconstruído segundo um 

conhecimento formulado de modo abstrato, que procura impor-se pelas habilidades que 

aquele mesmo conhecimento permite que sejam engendradas - sobre o ambiente que esse 

conhecimento denomina “natural”. 

Assim, o conflito entre os atores reunidos ao redor do C. L. A. e os quilombolas 

pode ser visto, a partir dos 

 

“[...] processos que legitimam certas hierarquias de conhecimento e poder entre o 
conhecimento local e global (científico)” (NYGREN, 1999: 268, minha 
tradução43).  

 

Durante a maior parte do tempo em que, em conflitos parciais e momentâneos, 

desenrolou-se o conflito básico entre a constelação de atores congregada em torno do C. L. 

A. e os quilombolas, predominou a concepção de ambiente dos primeiros sobre a dos 

segundos, imposta pela força de um Estado autoritário, que se apresentou em Alcântara 

imbuído de um propósito único, qual seja, o de implantar e operar, ali, um centro de 

lançamento de foguetes. 

Em um dado momento, mais especificamente, ao serem tomadas as primeiras 

providências para a implantação do Cyclone 4, em 2007, a balança ameaçou pender para o 

lado da concepção de ambiente dos quilombolas, devido à sua própria ação e iniciativa, 

secundada por movimentos sociais que os apoiavam, e à intervenção judicial. 

Assim, o Estado que, após ter-se ausentado longamente de Alcântara, ali 

comparecia novamente, desde a década de 1980, como empreendedor - primeiramente 

isolado e, depois, associado -, também passava a intervir como árbitro, no conflito em que 

                                                 
43 No original, em inglês, “[,..] processes that legitimize certain hierarchies of knowledge and power between 
local and global (scientific) knowledge”. 
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ele mesmo era parte. Nesse conflito, quando empreendedor, o Estado favorecia a 

concepção hierarquizada de ambiente, enquanto que, quando travestido em árbitro, 

favorecia a concepção territorial dos quilombolas. 

O Estado apresentar-se-ia, ainda, em uma terceira roupagem nesse conflito, que o 

tornaria ainda mais ambíguo e dificilmente decifrável. Trata-se da roupagem de 

conciliador, pois, como autoridade ambiental, alegadamente comprometida com o 

desenvolvimento sustentável, propunha, através do licenciamento ambiental, a conciliação 

entre as duas concepções de ambiente em disputa, uma vez que o que resultou disso foi que 

tanto o empreendimento seria implantado quanto os quilombolas manteriam os seus 

territórios. 

Ocorre que esse resultado não foi aceito por uma das partes e essa recusa permite 

que se entreveja, por trás da ambigüidade com que o Estado se apresentou em Alcântara, a 

determinação de um ator em que esse mesmo Estado se traveste ali, cujo desígnio decorre 

daquele que foi sustentado pelo Estado ditatorial e autoritário ao implantar o C. L. A., na 

década de 1980. Esse desígnio é a viabilização daquele centro de lançamento, nas novas 

condições que se apresentaram para o programa espacial brasileiro, e o ator que o sustenta 

é o Estado-empreendedor. 

Nesse esforço para viabilizar o seu centro, não interessou ao Estado-empreendedor, 

como, em princípio, tampouco interessa a qualquer outro empreendedor que busca a 

viabilização do seu empreendimento, a aquisição de um conhecimento detalhado e acurado 

acerca do ambiente em que intervinha; o que realmente lhe interessou foi a agilização e o 

barateamento dessa viabilização. 

No caso estudado, então, para todo o conjunto de atores agrupados ao redor do C. 

L. A. o que lhes interessou conhecer sobre o ambiente de Alcântara foi somente a sua 

posição geográfica e o seu clima, nada mais. Nessas condições, não é estranho que tenham 

favorecido a produção de um EIA e de um PBA fatiados e frágeis, desde que esse EIA e 

esse PBA tornassem mais rápida e barata a remoção dos entraves que se antepunham ao 

alcance dos seus objetivos, isto é, satisfizesse as “interpretações consagradas” pelos órgãos 

ambientais e minimizasse, na medida do possível, a ameaça da “judicialização” do 

licenciamento ambiental do Complexo. 

O resultado disso é que a obtenção de um conhecimento sobre o ambiente que 

possa conduzir à sua preservação, sem que, para isso, seja necessário abdicar da realização 

de empreendimentos, que é a noção mais comumente aceita, hoje, de “desenvolvimento 

sustentável”, acaba inteiramente frustrada, pois esse conhecimento não é, de fato, buscado. 
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Nessas condições, o licenciamento ambiental, cujo propósito tem sido o de 

concretizar essa conciliação, torna-se mais um entrave de caráter burocrático, com o qual 

os empreendedores têm de conformar-se e com o qual têm de saber lidar e, quando não 

detêm esse conhecimento, saber servir-se de quem o possui, isto é, de quem, da área 

ambiental, só conhece, na realidade, os trâmites procedimentais do licenciamento. 

Nesse novo contexto, a imposição pela força, que predominou de forma 

meridianamente clara na implantação do C. L. A., cede a primazia à astúcia da época da 

sua expansão, mas o conhecimento sobre o ambiente que persiste preponderando é o que o 

reduz apenas àquilo que viabiliza um determinado empreendimento, jamais o que poderia 

compatibilizá-lo com a preservação ambiental. 

A ação dos atores que têm privilegiado os saberes locais no procedimento de 

licenciamento ambiental na AIA, por outro lado, pode representar o revigoramento do 

licenciamento ambiental. No caso estudado, embora essa introdução dos saberes locais 

tenha chegado às vias de concretizar-se, encontra-se, agora, a ponto de ser descartada pela 

prática do fatiamento, pois a remoção dos quilombolas de seus territórios equivale ao 

desvanecimento progressivo dos saberes que detêm sobre eles. Até agora, esses saberes se 

voltaram para a preservação daqueles territórios, mesmo porque os quilombolas dependem 

deles para a própria manutenção, o que, se não pretende ser uma noção alternativa de 

“desenvolvimento sustentável”, passa, certamente, por uma lição, de resto, aqui, extraída 

dos saberes e das práticas dos quilombolas de Alcântara, de sustentabilidade. 
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ANEXO 1 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS IBAMA

TERMO DE REFERÊNCIATERMO DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DOELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO  
RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA)RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA)

COMPLEXO TERRESTRE CICLONE-4COMPLEXO TERRESTRE CICLONE-4

DEZEMBRO DE 2007



Estudo a ser elaborado: Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA).

Empreendimento: Complexo  Terrestre  Ciclone-4.  Combinação  de 
construções,  facilidades  e  equipamentos  para  dar  suporte  ao  veículo  lançador 
Ciclone-4, ao satélite e às operações de lançamento.

Empreendedor: Alcântara Cyclone Space.

Objetivo
O  presente  Termo  de  Referência  (TR)  tem  o  objetivo  de  determinar  a 

abrangência,  os  procedimentos  e  os  critérios  para  a  elaboração  do  Estudo  de 
Impacto  Ambiental  (EIA)  e  o  respectivo  Relatório  de  Impacto  Ambiental  (RIMA), 
instrumentos que subsidiarão o licenciamento ambiental prévio para a implantação 
do Complexo Terrestre Ciclone-4, no Município de Alcântara - MA.

Procedimentos para o Licenciamento
O IBAMA -  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais 

Renováveis procederá ao licenciamento ambiental do empreendimento, conforme a 
Resolução CONAMA nº 237 de 19/12/1997.

A expedição deste Termo de Referência não exime o IBAMA de solicitar, a 
qualquer  momento  da  análise  do  EIA/RIMA,  complementações  que  se  fizerem 
necessárias para melhor entendimento do projeto e de suas conseqüências.

Durante o período de análise do EIA/RIMA, o IBAMA promoverá a realização 
de Audiências Públicas, de acordo com o que estabelecem as Resoluções CONAMA 
Nº 001/1986 e 009/1987.

Abordagem Metodológica
Os  estudos  ambientais  deverão  ser  elaborados  antes  do  início  das  obras, 

através  de  análises  integradas,  multi  e  interdisciplinarmente,  a  partir  de 
levantamentos primários e secundários.

Todas as informações deverão ser compostas de dados obtidos em trabalho de 
campo,  na  literatura  técnica,  em  banco  de  dados  e  sistemas  de  informações, 
possibilitando que sejam consideradas as peculiaridades regionais.

Os  dados  obtidos  deverão  ser  apresentados  descritivamente,  em  tabelas, 
diagramas e gráficos de forma a facilitar a visualização destes como um todo.

As  metodologias  adotadas  deverão  estar  de  acordo  com  as  normas 
específicas, com os anexos constantes neste Termo de Referência ou com práticas 
científicas consagradas, explicitadas e justificadas nos capítulos correspondentes.

O prognóstico ambiental deverá ser elaborado considerando as alternativas de 
execução  e  de  não  execução  da  atividade.  Este  prognóstico  deverá  considerar, 
também,  a  proposição  e  a  existência  de  outros  empreendimentos  nas  bacias 
hidrográficas dos corpos hídricos receptores componentes do empreendimento.

Os  projetos  de  controle  ambiental  apresentados  deverão  ser  capazes  de 
minimizar e compensar as conseqüências negativas da atividade e potencializar os 
reflexos positivos. Os planos de monitoramento, controle da poluição e planos de 
emergência deverão receber um enfoque especial.

i



Apresentação do EIA/RIMA

O  estudo  deverá  ser  apresentado  por  profissional(ais)  habilitado(s), 
participante(s)  da  elaboração  do  mesmo,  em  reunião  com  este  Instituto  para 
realização de check list comparativo entre o estudo e este TR. Após esta aprovação 
inicial,  deverá  ser  protocolada  1  (uma)  cópia  impressa  e  outra  em meio  digital 
(formato PDF) para avaliação do conteúdo mínimo. A cópia impressa deverá ser 
rubricada  em todas  as  páginas  pelos  integrantes  da  equipe  técnica  responsável 
pelos estudos e elaboração dos documentos. Sendo aprovado nesta triagem inicial, 
deverão ser entregues outros conjuntos a serem requeridos posteriormente.

O estudo deve ser bem ilustrado com figuras, mapas e fotos explicativas e 
elucidativas de modo a facilitar o entendimento. Deverão ser utilizados dados de 
sensoriamento remoto (imagens de satélite ou aerofotografias), assim como mapas 
temáticos de informações ambientais da região (mapa de cobertura vegetal, uso do 
solo,  geologia,  geomorfologia  e  pedologia),  em  escala  adequada.  Técnicas  de 
geoprocessamento  deverão  ser  empregadas  na  avaliação  integrada  das 
informações temáticas ambientais.

Todos  os  mapas  desse  estudo  deverão  estar  georreferenciados 
preferentemente no datum WGS84 ou SAD69, no formato de coordenadas planas 
ou  geográficas  e  apresentados  numa escala  compatível  com as dimensões das 
áreas de influência direta e indireta das atividades, devendo ser justificada a sua 
escolha.

Deverão ser anexadas ao EIA/RIMA cópias dos Cadastros Técnicos Federais 
de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental da empresa e dos técnicos que 
assinam os estudos ambientais.

Todos os mapas deverão ser apresentados em conformidade com o anexo 1 – 
Especificações  técnicas  para  Elaboração  de  Mapas  para  Obtenção  de 
Licenciamento Ambiental.

Escopo do Estudo de Impacto Ambiental
O Estudo de Impacto Ambiental deverá ser elaborado em conformidade com os 

itens listados, incluindo sua estrutura organizacional, e atendendo, no mínimo, estas 
exigências abordadas.

Caso exista algum tipo de impedimento, limitação ou discordância para o 
atendimento de qualquer dos itens propostos, sua omissão ou insuficiência 
deve ser justificada com argumentação objetiva, porém bem fundamentada.

Este estudo deverá ser desenvolvido em conforme os tópicos listados a seguir, 
respeitando as numerações dos itens, seus títulos e subtítulos, salvo em caso de 
inserção de itens complementares.
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Estudo de Impacto Ambiental
1 Identificação do Empreendimento

1.1 Identificação do Empreendedor
1.1.1 Nome ou razão social;
1.1.2 Números dos registros legais;
1.1.3 Endereço completo;
1.1.4 Telefone, fax e e-mail;
1.1.5 Representantes legais (nome, endereço, fone e fax); e
1.1.6 Pessoa de contato (nome, endereço, fone e fax).

1.2 Identificação da Empresa Consultora
1.2.3 Nome ou razão social;
1.2.4 Números dos registros legais;
1.2.5 Endereço completo;
1.2.6 Telefone, fax e e-mail;
1.2.7 Representantes legais (nome, endereço, fone e fax); e
1.2.8 Pessoa de contato (nome, endereço, fone e fax).

2 Histórico do Empreendimento
Deverá ser feito um relato sumário do projeto, desde a sua concepção até a 

data da realização do estudo, incluindo um histórico de outras obras realizadas na 
área.

3 Caracterização do Empreendimento
Descrição sucinta do empreendimento e do local, abordando aspectos atuais e 

em função da obra pretendida, segundo os seguintes itens:
3.1 Apresentação do Empreendimento e de seus objetivos.
3.2 Localização das obras pretendidas, apresentando mapas temáticos em 

escala apropriada.
3.3 Projeto executivo com dados técnicos das obras e atividades, incluindo 

cronograma com previsão das etapas de execução, e áreas para futuras expansões.
3.4 Descrição de empreendimentos associados e decorrentes, plotando suas 

localizações em mapas planialtimétricos, disponíveis na rede cartográfica brasileira. 
3.5 Mapa de localização regional do empreendimento
Mapeamento deverá conter os seguintes níveis de informações:

• Drenagem;

• Zonas urbanas;



• Limites municipais;

• Curvas de nível;

• Malha de coordenadas;

• Sistema viário.

4 Metodologias e infra-estrutura
Deverão ser explicitados os procedimentos metodológicos, técnicos e a infra-

estrutura empregada para a execução do empreendimento.
4.1 Métodos e técnicas utilizadas para a execução do projeto
4.2 Infra-estrutura de apoio à obra
Descrição  dos  serviços,  centros  administrativos  e  alojamentos,  estradas  de 

acesso  e  de  serviços,  canteiros  de  obra,  mão-de-obra  necessária,  entre  outros, 
necessários a execução das obras.

4.3  Insumos e locais de obtenção
Descrição dos insumos (madeira, minério, água, etc) indicando e justificando 

sua origem.
4.4 Descartes e local de disposição
Descrição dos descartes (entulhos, resíduos sólidos, efluentes, contaminantes 

da  água,  dos  solos  e  do  ar),  com  justificativas  para  a  escolha  dos  locais  de 
disposição e mapas com as respectivas localizações.

4.5 Medidas de segurança e prevenção de acidentes
Descrição dos dispositivos, planos e programas relacionados à prevenção de 

acidentes.

5 Justificativas
Deverão ser apresentadas justificativas para execução das obras, abordando 

os aspectos abaixo listados e confrontando-os com a hipótese da não execução das 
obras e atividades.

5.1 Locacionais
5.2 Técnicos
5.3 Econômicos
5.4 Políticos
5.5 Sociais
5.6 Ambientais

6 Alternativas Tecnológicas e Locacionais
Apresentar as alternativas tecnológicas e locacionais para cada uma das obras 

ou etapas propostas, considerando o estágio atual da atividade, o grau de prioridade 
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do  projeto  dentro  dos  Planos  Governamentais  e  a  influência  sócio-econômica  e 
ambiental.

7 Regulamentação Aplicável
Avaliar  a  compatibilidade  do  empreendimento  em  relação  aos  dispositivos 

legais e normas em vigor, considerando:

• Dispositivos  legais  (Leis,  Medidas  Provisórias,  Decretos,  Resoluções, 
Instruções  Normativas  e  Portarias)  em  nível  Federal,  Estadual  e  Municipal, 
referentes a utilização, proteção e conservação dos recursos ambientais, bem como 
o uso e a ocupação do solo.

• Planos  e  programas  governamentais  (federais,  estaduais  e  municipais) 
propostos e em implantação na área de influência do empreendimento.

• Normas técnicas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT.

8 Diagnóstico Ambiental
O Diagnóstico  Ambiental  deverá  retratar  a  qualidade  ambiental  da  área de 

abrangência  dos  estudos,  indicando  as  características  dos  diversos  fatores  que 
compõe o sistema ambiental, de forma a permitir o entendimento da dinâmica e das 
interações existentes entre os meios físico, biológico e sócio-econômico, englobando 
as variáveis suscetíveis de sofrer direta ou indiretamente efeitos significativos das 
ações da atividade.

A área da Influência do empreendimento deverá ser estabelecida pela equipe 
responsável  pela execução dos estudos, a partir  de dados preliminares colhidos, 
devendo compreender:

• Área Diretamente Afetada (ADA) – área destinada à implantação das 
infra-estruturas objeto do presente licenciamento. A definição dos temas a serem 
abordados se  dará  em função das características  sociais,  econômicas,  físicas  e 
biológicas dos sistemas e das características do empreendimento;

• Área de Influência Direta (AID) – área sujeita aos impactos diretos da 
implantação  e  operação  do  empreendimento.  A  sua  delimitação  deverá  ser  em 
função das características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos sistemas a 
serem executados e das características do empreendimento; e

• Área  de  Influência  Indireta  (AII)  –  área  real  ou  potencialmente 
ameaçada pelos impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento, 
abrangendo  os  ecossistemas  e  o  sistema  sócio-econômico  que  podem  ser 
impactados por alterações ocorridas na área de influência do empreendimento.

Para cada fator ambiental – meio físico, biótico e sócio-econômico - deverá ser 
definida e caracterizada uma área de abrangência específica. Assim, devendo ser 
definidas  as  áreas  de  influência  direta  e  indiretamente  afetadas  pelas  obras  e 
atividades propostas para cada um dos meios, considerando a bacia na qual  se 
localiza e o mar territorial, onde deverão ser desenvolvidos os estudos ambientais.
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Todos  os  dados  com informações  espaciais  levantados  durante  a  fase  de 
diagnóstico deverão ser apresentados em mapas georreferenciados de acordo com 
o anexo 1 deste TR.

Os levantamentos de dados e informações deverão ser realizados, tendo como 
base  fontes  primárias.  Caso  haja  necessidade  de  complementação  destas 
informações poderão ser  utilizadas fontes  secundárias  (referências  bibliográficas, 
documentais,  cartográficas,  estatísticas,  imagens  de  satélite  etc)  obtidas  junto  a 
órgãos  públicos  e  agências  governamentais  especializadas,  universidades  e 
instituições de pesquisa.

As  metodologias  utilizadas  para  coleta  e  análise  devem  ser  descritas  e 
justificadas, identificando os laboratórios que analisaram as amostras.

Considerando as diretrizes gerais constantes no inicio deste TR, e no primeiro 
item de cada série, os levantamentos deverão abranger, no mínimo, os aspectos 
relacionados abaixo:

8.1 Meio Físico-Químico

8.1.1 Meteorologia
Caracterização do clima e condições meteorológicas da área de influência do 

empreendimento, apresentando séries históricas e variações sazonais, englobando: 
temperatura  do  ar,  umidade  relativa  do  ar,  insolação  média,  precipitação  e 
circulação, direção e velocidade dos ventos.

Deverá ser avaliado, de acordo com o padrão de ventos, o comportamento da 
emissão de poluentes devido à exaustão dos gases gerados pela combustão dos 
motores dos veículos lançadores, bem como dos equipamentos de apoio.

8.1.2 Geologia
Caracterização da geologia local e regional incluindo os locais de apoio à obra, 

por meio de interpretações de imagens de satélite, fotografias aéreas e pesquisas de 
campo, representadas graficamente em mapeamentos.

Identificação,  descrição  e  localização  geográfica,  através  de  mapas,  de 
ocorrência  mineral  de  valor  econômico  e  inclusive  de  jazidas  que  poderão  ser 
exploradas para as obras.

Localização e análise das zonas e áreas de ocorrência de sismos.
Identificação  da  existência  de  áreas  requeridas  junto  ao  Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM).
Desenvolver estudos e ensaios geotécnicos na área onde será implantado o 

empreendimento,  apresentando dados relativos  à consistência  /  compacidade do 
terreno (perfís de sondagens SPT) ; ensaios granulométricos e do coeficiente de 
permeabilidade do terreno local.
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8.1.3 Geomorfologia
Avaliação da dinâmica do relevo e classificação geomorfológica.
Apresentação de carta geomorfológica que permita o entendimento do relevo 

quanto a sua morfologia, morfometria e gênese.
Apresentação  de  carta  de  fragilidade  do  relevo,  acompanhada  por  sua 

descrição.
Descrição e identificação dos principais acidentes geográficos.
8.1.4 Solos
Elaboração de mapas pedológicos da área de influência direta.
Apresentação  da  potencialidade  do  uso  e  ocupação  do  solo  na  área  de 

influência,  aptidão  agrícola,  com  dados  referentes  à  fertilidade  natural, 
suscetibilidade  à  erosão,  condições  de  drenagem,  impedimento  à  mecanização, 
entre outros.

Análise da capacidade de infiltração e do escoamento superficial.
8.1.5 Recursos Hídricos
Caracterização e mapeamento do sistema hidrográfico regional, com detalha-

mento da área de influência direta.
Caracterização do regime hidrológico da bacia hidrográfica na qual está inseri-

do o empreendimento, com identificação das áreas de possível assoreamento dos 
cursos hídricos e de ocorrência de enchentes, com os respectivos mapeamentos.

Identificação das possíveis fontes poluidoras, elencando as áreas críticas (in-
clusive por possíveis acidentes).

Identificação dos diferentes usos possíveis da água, em ordem de prioridade, 
tais como abastecimento doméstico e industrial, diluição de despejos, irrigação, la-
zer, pesca, aqüicultura, dessedentação de animais, etc.

Caracterização  da  hidrogeologia  regional  identificando  os  usos  e  as 
potencialidades de uso dos recursos hídricos subterrâneos e identificar os principais 
aqüíferos encontrados na região,  estabelecendo suas vulnerabilidades naturais  à 
poluição / contaminação.

Apresentação de perfis estratigráficos e hidrogeológicos da área de influência 
direta.

Avaliação  da  qualidade  das  águas  superficiais  e  subterrâneas  da  área  de 
influência direta, conforme a Resolução CONAMA 357/05, analisando os parâmetros 
potencialmente  contaminantes,  identificados  com  base  nas  atividades  a  serem 
desenvolvidas durante as fases de instalação e operação do Complexo Ciclone IV.

8.1.6 Oceanografia e Perfis de Praia
Apresentar a descrição dos perfis de praia,  caracterizando principalmente a 

declividade e o caráter morfodinâmico da região que limita a área de implantação do 
empreendimento;

Caracterizar a circulação das águas costeiras (ondas, correntes e marés) na 
região de estudo e suas variações sazonais, através de mapas oceanográficos (se 
disponíveis);
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Realizar  acompanhamento  da  linha  de  costa,  na  área  de  implantação  do 
empreendimento, identificando e mapeando a tendência do comportamento da linha 
de  costa  (erosão,  progradação  e  equilíbrio  ao  longo,  médio  e  curto  prazos), 
utilizando para tanto:

- imagens aéreas do histórico da dinâmica da linha de costa;
- levantamento de uma “estatística” de ondas para o local;
- aplicação de formulação de propagação de ondas de águas profundas até o 

local, utilizando o Modelo Computacional de propagação de Ondas.

8.2 Meio Biótico
Os estudos do meio biótico deverão caracterizar e diagnosticar a biota da área 

de influência, com ênfase as espécies de interesse econômico e científico; raras; 
endêmicas;  ameaçadas  de  extinção;  e  vetores  ou  reservatórios  de  doenças. 
Identificar as principais ameaças à conservação destas espécies na região;

Selecionar  bioindicadores  potenciais  para  serem acompanhados  através  do 
Programa de Monitoramento Ambiental;

Descrever as relações tróficas indicando as inter-relações existentes entre a 
atividade e o ecossistema local,  bem como as possíveis  modificações causadas 
pelas  alterações  de  parâmetros  físicos,  químicos  e  biológicos  dos  ambientes 
terrestre e aquático.

8.2.1  Caracterização da flora
Identificar e mapear as diferentes formações vegetais da área de abrangência 

dos estudos através de levantamentos bibliográficos, visitas a campo e utilização de 
sensoriamento remoto (imagens de satélite e/ou fotografias aéreas) e geoprocessa-
mento. Indicar as áreas de preservação permanente. 

Localizar, mapear e dimensionar as áreas a serem desmatadas, caracterizando 
e quantificando a flora a ser suprimida, através de levantamento primário.

Caracterizar a flora da AII, identificando as formações florestais presentes, as 
suas fisionomias e composição específica, baseando-se principalmente em dados 
secundários. Caso esses dados sejam inexistentes ou insuficientes, deverão ser rea-
lizados levantamentos primários através de sensoriamento remoto e trabalhos de 
campo para permitir caracterização de áreas mais abrangentes.

Estimar os estágios sucessionais e/ou grau de preservação, quando pertinente, 
considerando características gerais apresentadas pela vegetação, e de acordo com 
legislação adequada.

Caracterizar a flora da ADA e AID, identificando as formações florestais presen-
tes e estimar quantitativamente as áreas abrangidas por cada uma delas. Caracteri-
zar as fisionomias e suas estruturas e composições florísticas, baseando-se princi-
palmente em dados primários. Para tanto, deverão ser realizados levantamentos em 
campo, utilizando métodos florísticos e fitossociológicos.

Especificamente para os manguezais encontrados na AID do empreendimento 
deve ser realizado mapeamento com quantificação da área de abrangência, caracte-
rização do bosque de manguezal através da realização de perfis fisionômicos da ve-
getação, da avaliação da condição de conservação do bosque e avaliação do esta-
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belecimento das espécies de manguezal com até 2 metros de altura, considerando 
presença e ausência.

Os levantamentos de dados primários para a caracterização da vegetação se-
rão realizados em campanhas sazonais para permitir a obtenção de dados estrutura-
is das comunidades.

Para todas as formações vegetais na AID serão indicadas espécies de interes-
se econômico, aquelas efetivamente utilizadas e os métodos de exploração de tais 
recursos, e aquelas com potenciais usos a serem desenvolvidos através de um ma-
nejo adequado.

8.2.2 Caracterização da fauna
Caracterizar a fauna da AII por meio de dados qualitativos de diferentes grupos 

de vertebrados (mamíferos, aves, répteis e anfíbios), baseando-se principalmente 
em dados secundários. Caso esses dados sejam inexistentes, deverão ser realiza-
dos levantamentos primários.

Caracterizar  a  fauna  da  AID  e  ADA  através  de  dados  qualitativos  e 
quantitativos  sazonais  dos vertebrados (mamíferos,  aves,  répteis  e  anfíbios)  que 
utilizem as áreas de influência, obtidos por levantamento de dados primário. Quando 
pertinente, os levantamentos faunísticos deverão abordar as inter-relações fauna-
fauna, fauna-flora e meio físico na área de influência, considerando os seguintes 
elementos:

Localizar e analisar as possíveis fontes de alimentação e dessedentação, os 
abrigos e habitats, de sítios de reprodução e desenvolvimento de crias, distribuição 
geográfica das espécies migratórias.

8.2.3 Ecossistemas aquáticos
Abordar os ecossistemas fluviais, estuarino e marinho da área de influência di-

reta. Levantamento e mapeamento dos componentes básicos das populações aquá-
ticas (plantas vasculares, fito e zooplâncton, bentos e nécton);

Identificação do estado trófico dos corpos d’água que ocorrem na área direta-
mente afetada, apresentando os elos críticos de suas cadeias tróficas.

Caracterização da ictiofauna da área de estudo, com lista de espécies e com-
posição quantitativa da comunidade como um todo, considerando a representativida-
de dos diferentes grupos.

Avaliação da composição da ictiofauna utilizada como recurso pesqueiro in-
cluindo estatísticas pesqueiras disponíveis sobre a região e consulta aos pescadores 
sobre a ocorrência das espécies ao longo do ano e a dinâmica das pescarias-conhe-
cimento popular;

Identificação dos Cetáceos e Quelônios que ocorrem na área do empreendi-
mento, considerando as ameaças potenciais à conservação destas espécies na regi-
ão.

8.2.4 Unidades de conservação
Identificação e mapeamento das áreas de valor ecológico (formação de bancos 

de corais, Parques Marinhos ou Unidades de Conservação existentes);
Levantamento e mapeamento das Unidades de Conservação e sítios ímpares 

de reprodução existentes nas áreas de influência do empreendimento, considerando 
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o seu grau de conservação e a magnitude dos efeitos que poderão ser ocasionados 
pelo empreendimento.

Identificar e mapear as áreas com potencial para o estabelecimento de novas 
áreas protegidas.

8.3Meio Sócio-Econômico
Caracterização do meio antrópico a ser atingido pelo projeto considerando toda 

a interação econômica e social decorrente das alterações propostas.
8.3.1 Histórico de Ocupação
Análise  descritiva  e  histórica  sucinta  da  evolução  e  ocupação  humana  na 

região e sobre a formação do conglomerado urbano e do município de Alcântara;
8.3.1.1. Patrimônio Arqueológico, Cultural e Histórico

Levantamento do patrimônio paleontológico, cultural,  histórico, paisagístico e 
ecológico para as áreas de influência direta e indireta do empreendimento.
Em  conformidade  com  o  determinado  na  legislação  de  proteção  do  patrimônio 
arqueológico  (Lei  Federal  3.924/61,  Portaria  SPHAN  07/88  e  Portaria  IPHAN 
230/02),  deverá  ser  realizado  Diagnóstico  Arqueológico,  constando: 
contextualização  arqueológica  etno-histórica,  levantamento  exaustivo  de  áreas 
secundárias, levantamento de campo ao menos em sua área de influência direta, 
diagnóstico  atual  do  patrimônio  arqueológico,  ação  de  educação  patrimonial, 
relatório  de  diagnóstico  atual  do  patrimônio  arqueológico  e  apresentação  de 
programas de prospecção e de resgate arqueológico

8.3.2 Aspectos Demográficos
Realizar estudos de dinâmica populacional, abrangendo população absoluta, 

rural e urbana; expectativa de vida; Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA); 
fluxos migratórios principais; razão de sexo;  e distribuição etária; localização das 
aglomerações urbanas e rurais; distribuição e mapeamento da população. 

8.3.3 Análise da Dinâmica Econômica
8.3.3.1 Pesca, Agricultura e Pecuária

Caracterizar  as  atividades  de  pesca,  agricultura  e  pecuária,  quanto  aos 
produtos, quantidades produzidas, destino da produção e condições de venda.

8.3.3.2 Indústria, Comércio e Serviços
Caracterizar as atividades industrial, comercial e de serviços, sobretudo no que 

se refere à atividade turística.
8.3.3.3 Finanças Públicas

Caracterizar  as  finanças  públicas  do  Município  de  Alcântara,  com vistas  à 
avaliação do impacto do empreendimento sobre as receitas do município.

8.3.3.4 Emprego e Renda
Levantamento do contingente operário a ser estabelecido nos locais das obras 

e infra-estrutura para manutenção da mesma e conseqüente avaliação dos impactos 
sociais decorrentes do novo agrupamento populacional;

Os tipos  de  mão de obra necessários  e os  empregos diretos  e  indiretos  a 
serem gerados pelo empreendimento, bem como a origem deste contingente;
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8.3.4 Indicadores de Qualidade de Vida
Caracterização da infra-estrutura regional: transporte, incluindo sistema viário 

principal,  energia  elétrica  (especificação  das  formas  de  geração),  comunicação, 
captação e abastecimento de água potável, saneamento, etc.

8.3.4.1. Educação
Caracterizar as condições de ensino e educação, à partir de parâmetros tais 

como tempo médio de estudo, infra-estrutura de ensino, evasão escolar, taxa de 
analfabetismo e  distribuição  de  alunos  nas  redes  privada,  municipal,  estadual  e 
federal.

8.3.4.2Cultura e Lazer
Caracterizar os programas culturais desenvolvidos na região pelos governos 

municipal, estadual e federal, as estruturas de lazer e as estruturas de cultura.
8.3.4.3Saúde

Caracterizar  as  condições  de  saúde,  a  partir  de  parâmetros  tais  como 
mortalidade infantil, principais causas de óbitos, doenças endêmicas, infra-estrutura 
hospitalar e demais indicadores de saúde.

8.3.4.4Saneamento
Apresentar estudo do abastecimento de água das comunidades residentes no 

entorno do empreendimento, considerando as fontes subterrâneas.
Caracterizar no âmbito municipal as fontes de abastecimento de água, a rede 

de atendimento de distribuição de água, a rede coletora de esgoto, os locais e tipos 
de tratamento para lançamento do esgoto e o nível de atendimento do serviço de 
coleta de resíduos sólidos (inclusive hospitalares).

Indicar os locais de disposição de resíduos sólidos.
8.3.4.5Habitação

Descrever sucintamente as condições habitacionais das cidades, povoados e 
zona rural.

8.3.4.6Energia Elétrica
Identificar  as  fontes  de  abastecimento  e a concessionária  responsável  pelo 

serviço.
8.3.4.7Comunicações

Caracterizar  a  infra-estrutura  e  serviços  de  comunicações,  incluindo: 
transmissoras de TV e rádios, jornais impressos, correios e telefonia fixa e móvel.

9   Transporte Público
Apresentação  geral  dos  sistemas  de  transporte  público  do  município  de 

Alcântara e deste com os municípios do seu entorno.

10   Índice de Desenvolvimento Humano – IDH-M
Descrever sucintamente a evolução do IDH-M.

11



10.3 Organização social

11    Entidades atuantes na região
Descrever  o  sistema  de  organização  social,  identificando  os  grupos, 

movimentos e as associações comunitárias, lideranças e forças políticas atuantes.
Apontar qual o grupo social defendido por cada organização e listar e analisar 

as reivindicações de cada organização.
Caracterização das comunidades afetadas, apresentando:

• Forças  e  tensões  sociais,  movimentos  comunitários,  sindicatos 
atuantes e associações.

12   Comunidades Quilombolas
Caracterização das comunidades afetadas, apresentando:

• As principais atividades econômicas exercidas nas áreas de influência 
do empreendimento.

• Apresentar,  o  diagnóstico  das  Comunidades  Remanescentes  de 
Quilombos existentes  na Área de Influência  do empreendimento,  reconhecidas e 
registradas no Livro de Cadastro Geral da Fundação Cultural Palmares (FCP) Nº 
001, Registro nº 096, f.100, nos termos do Decreto Nº 4.887 de 20/11/2003 e da 
Portaria  Interna  da  FCP  nº  06  de  01/03/2004.  O  diagnóstico  deverá  conter  no 
mínimo as seguintes informações:

 Identificação das Comunidades Remanescentes de Quilombos;
 Localização geográfica:  municípios,  distritos,  aglomerados e  vias  de 

acesso;
 Histórico de ocupação;
 Interpretação dos fatos constantes da história ocupacional da região, 

associando à situação atual;
 Demografia: quadro populacional e taxa média de crescimento demo-

gráfico e vegetativo no último decênio;
 Infra-estrutura básica;
 Quadro atual da situação fundiária das áreas ocupadas;
 Legislação pertinente às comunidades e áreas de extrativismo;
 Condições atuais do meio ambiente, destacando-se fatores de equilí-

brio e preservação e formas de manejo dos recursos naturais;
 Atividades  econômicas  e  fontes  de  renda  (agricultura,  extrativismo, 

aposentadorias, pecuária, pesca, coleta, artesanato);
 Utilização simbólica dos territórios;
 Organização dos serviços de Estado, de educação, saúde e segurança 

pública;
 Organizações e associações existentes: intercâmbios, formas de articu-

lação e atuação;
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 Caracterizar a vulnerabilidade das comunidades a partir da inserção do 
empreendimento na região.

13   Comunidades Indígenas
Caracterização das comunidades afetadas, apresentando:
Identificação e caracterização de comunidades indígenas, com indicação dos 

grupos  étnicos  e  das  terras  indígenas,  ressaltando  as  aldeias,  populações, 
localização, história da ocupação indígena, caracterização da estrutura fundiária do 
entorno,  utilização  econômica  das  terras,  estratégias  de  sobrevivência  e 
caracterização do empreendimento em relação as terras indígenas envolvidas.

14    Opinião Pública
Apresentar  a  percepção  das  populações  afetadas  em  relação  ao 

empreendimento e as principais reivindicações destas populações quanto ao projeto.
14.3.4 Uso e Ocupação do Solo
Apresentar  os  usos  do  solo  existentes  na  região,  discutir  a  sua  evolução, 

identificar  os  instrumentos  de  planejamento  urbano  existentes  no  município  e 
analisar o uso do solo em relação aos instrumentos de planejamento.

15 Análise Integrada
Deverá ser elaborada  de forma a caracterizar a área de influência de forma 

global, com o objetivo de integrar as informações do diagnóstico ambiental e das 
diversas áreas do conhecimento fornecendo subsídios à identificação e a avaliação 
dos impactos decorrentes da atividade, bem como a qualidade ambiental futura da 
região.

Para  isso  deverão  ser  caracterizadas  as  inter-relações  existentes  entre  os 
meios  físico-químico,  biótico  e  socioeconômico,  apresentando  as  tendências 
evolutivas na visão de cenários futuros, de forma a se compreender a estrutura e a 
dinâmica ambiental da região, considerando as possibilidades de implantação e de 
não execução das obras.

Deverá ser elaborado um mapa síntese de qualidade ambiental, contemplando 
os principais elementos ambientais vulneráveis e sensíveis ao empreendimento.

16 Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais
A  identificação  e  avaliação  dos  impactos  ambientais  deverão  levar  em 

consideração cada um dos meios abordados no diagnóstico ambiental e os diversos 
fatores de impacto e seus tempos de incidência (abrangência temporal), assim como 
a análise integrada destes fatores, seu sinergismo ou atenuação.

Esta avaliação deverá abranger os impactos adversos e benéficos da atividade, 
determinando uma projeção dos impactos imediatos,  a médio e em longo prazo; 
positivos  e  negativos;  diretos  e  indiretos;  temporários,  permanentes  e  cíclicos; 
reversíveis e irreversíveis; locais, regionais e estratégicos.
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Deverão ser consideradas as condições do meio ambiente na fase anterior à 
atividade, de modo a permitir um prognóstico das condições resultantes, envolvendo 
os seguintes aspectos:

Previsão de magnitude,  considerando os graus de intensidade e duração e 
importância  dos  impactos  identificados,  especificando  indicadores  de  impacto, 
critérios, métodos e técnicas de previsão utilizados;

Importância  qualitativa  dos  impactos  identificados  em  relação  ao  fator 
ambiental considerado e a relevância conferida a cada um deles, em relação aos 
grupos sociais afetados;

Deverão  ser  consideradas,  na  elaboração  desse  prognóstico,  as  condições 
emergentes  com  e  sem  implantação  da  atividade,  conduzindo  à  proposição  de 
medidas ao  equacionamento  da  atividade,  conduzindo à  proposição de medidas 
destinadas ao equacionamento dos impactos ambientais decorrentes da atividade.

Avaliação dos métodos e equipamentos previstos para execução das obras, 
discriminando o uso e vantagens específicas, considerando a produtividade e os 
impactos ambientais diferenciados; 

Apresentar uma análise do impacto da obra e de seus desdobramentos sobre a 
economia no contexto local, estadual e federal e sobre a sociedade local, incluindo a 
percepção social referente à obra.

Na  apresentação  dos  resultados  deverão  constar:  a  metodologia  de 
identificação dos impactos, a técnica de previsão de suas magnitudes e os critérios 
adotados para interpretação e análise de suas alterações.

10.1 Conflitos de uso
Na avaliação dos impactos ambientais deverão ser considerados os eventuais 

conflitos  do projeto  com o uso atual  do ambiente a ser  afetado,  abrangendo os 
seguintes aspectos e suas relações:

16.3.4 Atividades sócio-econômicas
16.3.5 Fauna e flora
16.3.6 Pesca
16.3.7 Turismo e Paisagem
16.3.8 Outros usos

16.4 Avaliação de Riscos
Apresentar Estudo de Análise de Riscos, Plano de Gerenciamento de Riscos e 

Plano de Ação de Emergência, contemplando, no mínimo:
• Análise histórica dos riscos inerentes à atividade

• Identificação dos riscos
• Determinação das tipologias acidentais
• Análise da vulnerabilidade do pessoal, materiais, substâncias, equipamento 

e estruturas expostas.
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• Medidas para redução e reavaliação dos riscos
• Descrição  da  infra-estrutura  e  medidas  de  emergência  para  o  caso  de 

acidentes

17 Programas Ambientais
Com  base  na  identificação  dos  impactos  ambientais  deverão  ser 

recomendadas medidas que venham a minimizá-los, compensá-los ou eliminá-los. 
Essas medidas deverão ser implementadas visando a recuperação e a conservação 
do meio ambiente, devendo ser consubstanciadas em programas.

Quando da implementação das medidas, em especial daquelas vinculadas ao 
meio  sócio-econômico,  deverá  existir  uma  participação  efetiva  da  comunidade 
diretamente afetada, bem como dos parceiros institucionais identificados, buscando-
se, desta forma, a inserção regional de empreendimento.

17.3 Medidas mitigadoras e Compensatórias
As medidas mitigadoras serão caracterizadas quanto:

• Ao componente ambiental afetado;

• Às fases da atividade em que deverão ser implementadas;

• Ao caráter preventivo ou corretivo e sua eficácia; e

• A sua duração.
Caso sejam adotadas medidas compensatórias, deverá haver uma participação 

efetiva da comunidade, da sociedade civil  organizada, bem como das instituições 
governamentais  identificadas,  buscando-se,  desta  forma,  a  inserção  regional  da 
atividade.

17.4 Programas de Controle e Monitoramento
Deverão  ser  apresentadas  as  diretrizes  gerais  para  a  implantação  dos 

programas de monitoramento ambiental que contemplem a área em questão, com o 
objetivo de se permitir o acompanhamento da evolução da qualidade ambiental e a 
adoção de medidas complementares de controle, contemplando, no mínimo: Ainda 
deverá ser implementado um programa de monitoramento da área de disposição 
final, a partir da avaliação dos impactos potenciais identificados.

• Programa de Gestão Ambiental;

• Programa de Monitoramento da Qualidade de Água e Biota Aquática

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

• Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos

• Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social

• Plano de Ação de Emergência
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18 Conclusões
Deverão ser apresentadas as conclusões sobre os resultados dos estudos de 

impacto ambiental do empreendimento, enfocando os seguintes pontos:

• Prováveis modificações ambientais na área de influência do empreendimento, 
sobre os meios físico, biótico e sócio-econômico, decorrentes da implementação da 
atividade, considerando a adoção das medidas mitigadoras e compensatórias pro-
postas;

• Benefícios sociais, econômicos e ambientais decorrentes da implementação 
do empreendimento;

• Avaliação do prognóstico realizado quanto à viabilidade ambiental do projeto.

19 Documentação Fotográfica
Apresentação de registro fotográfico das áreas de intervenção bem como das 

áreas relevantes da área de influência do empreendimento.

20 Equipe Técnica e Autenticação
Apresentar a relação dos técnicos e da empresa responsável pela elaboração 

dos  Estudos  Ambientais,  com  a  indicação  do  número  de  registro  no  Cadastro 
Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental do IBAMA, a 
área profissional  e  o  número do  registro  no respectivo  Conselho  de Classe dos 
profissionais  envolvidos,  se  houver,  conforme  determina  a  Resolução  CONAMA 
001/98.

O Estudo Ambiental deverá ser datado e, pelo menos uma cópia do conjunto 
EIA-RIMA, deverá ser entregue com todas as folhas rubricadas e tendo uma folha 
final com as assinaturas e os dados exigidos de todos os técnicos responsáveis pela 
elaboração dos mesmos.

21 Bibliografia
Deverá  constar  a  bibliografia  consultada  para  a  realização  dos  estudos, 

especificados por abrangência do conhecimento.

22 Glossário

Deverá ser apresentada uma listagem dos termos e acrônimos utilizados no 
texto do estudo.
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RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

O  Relatório  de  Impacto  Ambiental  –  RIMA,  deverá  conter  as  informações 
técnicas geradas pelo EIA, apresentadas em linguagem acessível ao público. 

Este  relatório  deverá  ser  ilustrado  por  mapas,  quadros,  gráficos,  tabelas  e 
demais técnicas de informação e comunicação visual auto-explicativas, de modo que 
a população em geral possa entender claramente as conseqüências ambientais do 
projeto e suas alternativas, comparando as vantagens de cada uma delas.

O  RIMA  deverá  ser  elaborado  de  acordo  com  o  disposto  na  Resolução 
CONAMA nº 001/86, contemplando necessariamente os tópicos constantes do Art. 
9º.

Para tanto o Relatório de Impacto Ambiental refletirá as conclusões do Estudo 
de Impacto Ambiental e conterá, no mínimo:

•Descrição sucinta e compreensiva sobre o empreendimento 

•Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as 
políticas setoriais, planos e programas governamentais;

• A descrição das atividades,  especificando as áreas de influência,  mão-de-
obra, os processos e técnicas operacionais, os empregos diretos e indiretos a serem 
gerados;

•A síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de in-
fluência do projeto;

•A descrição dos prováveis impactos ambientais da atividade, considerando o 
projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indi-
cando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantifica-
ção e interpretação;

•A descrição das medidas mitigadoras a serem adotadas em relação aos im-
pactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, bem como o 
grau de mitigação esperado;

• Os programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos;

•A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, compa-
rando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como 
com a hipótese de sua não realização;

•Recomendação quanto à alternativa mais favorável.
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ANEXO I

Este anexo tem como objetivo orientar tecnicamente a apresentação para o IBAMA de 
produtos na forma de arquivos digitais (relatórios, textos gerais, bancos de dados, mapas, 
etc.), ou mapas impressos. 

Obtendo-se a padronização desejada, espera-se que os dados gerados possam ser 
incorporados nos sistemas existentes no IBAMA. Em relação aos dados cartográficos, se faz 
a distinção entre aqueles a serem entregues em meio digital e os impressos. No primeiro 
caso, o objetivo é facilitar a incorporação dos dados no sistema de informação geográfica do 
IBAMA. Já em se tratando de mapas impressos, o objetivo é garantir um padrão de qualida-
de mínimo, sem interferir no processo artístico de criação do produto. 

DOCUMENTOS DIGITAIS

São considerados documentos digitais os arquivos que armazenam informações des-
critivas, distinguindo-se dos arquivos de bancos de dados ou planilhas eletrônicas. A entre-
ga desses arquivos deve estar de acordo com os seguintes pontos:

- Deverão ser entregues arquivos no formato.DOC, compatível com o editor de textos 
WORD (Microsoft). O formato WORD foi escolhido por ser este o editor de textos adotado 
no IBAMA. 

- Outros formatos poderão ser aceitos, em substituição aos .DOC, mediante acordo 
específico, desde que não se prejudique a facilidade de uso dos arquivos. A exigência do 
formato .DOC não exclui outros editores de texto, porém o formato entregue deve poder ser 
importado pelo WORD sem perda de formatação. 

- Preferencialmente os componentes de um produto do tipo texto (imagens, tabelas,  
logotipos etc.) deverão estar armazenados no mesmo arquivo, e não como objetos exter-
nos. O objetivo é evitar a necessidade de manipulação de vários arquivos para fechar um 
único documento. Entretanto, quando é previsto o uso de muitas imagens e figuras, pode 
ser necessário o uso de documentos vinculados.

- Arquivos intermediários utilizados para a geração dos textos também deverão ser 
fornecidos. Planilhas eletrônicas deverão ser entregues em formato compatível com a plani-
lha Excel (Microsoft), e os bancos de dados em formato compatível com o gerenciador Ac-
cess (Microsoft). Os formatos Excel e Access foram escolhidos por serem esses os softwa-
res adotados no IBAMA. A entrega dos arquivos intermediários é fundamental, uma vez que 
no produto final podem constar apenas análises e resumos. 

- Os arquivos .DOC devem ser compatíveis com o sistema operacional Windows (Mi-
crosoft). Essa norma visa evitar a entrega de dados compatíveis apenas com sistemas ope-
racionais pouco ou não utilizados no IBAMA, como é o caso do MAC e UNIX. 

BANCOS DE DADOS 

São arquivos que armazenam dados em tabelas, estruturados de forma a comporem 
um banco de dados. Esses arquivos devem estar de acordo com os seguintes pontos:

- As tabelas que compõem determinado sistema deverão ser fornecidas em formato 
compatível com o software ACCESS, sem a necessidade de conversão. O software AC-
CESS foi escolhido por ser o mais utilizado no IBAMA. No caso do fornecimento de dados 
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em um formato não nativo do ACCESS, deve-se dar preferência ao DBF (Dbase III).  De 
qualquer forma, deverá ser possível a importação pelo ACCESS, sem perda de dados. 

- Todas as relações entre as tabelas deverão ser explicadas através de diagramas  
que indiquem os tipos de relacionamento e chaves de acesso. Essa documentação é funda-
mental para o entendimento do sistema desenvolvido e para a recuperação dos dados. 

- As tabelas deverão ter seu conteúdo descrito detalhadamente, incluindo o dicionário 
de dados, a abrangência dos dados armazenados e as eventuais limitações no seu uso. 

- Os campos de cada tabela deverão ser descritos fisicamente (tipo de campo, tama-
nho em caracteres, número de casas decimais etc.). 

- Os arquivos devem ser compatíveis com o sistema operacional Windows (Microsoft).  
Essa norma visa evitar a entrega de dados compatíveis apenas com sistemas operacionais 
pouco ou não utilizados no IBAMA, como é o caso do MAC e UNIX. 

DADOS CARTOGRÁFICOS DIGITAIS 

A cartografia digital utiliza diversos formatos e estruturas para o armazenamento de 
dados. As estruturas atualmente mais em uso são a vetorial e a raster. 

A primeira armazena o conjunto de coordenadas que definem determinado elemento 
gráfico, em um arranjo de pares xy. Já a estrutura raster, utiliza uma matriz NxM, composta 
de células (pixels), que assumem determinados valores de acordo com o que é representa-
do, formando uma imagem da área estudada. 

Existe uma grande variedade de formatos, estabelecidos de acordo com cada fabri-
cante de software. Entretanto, alguns formatos, que a maioria dos softwares consegue im-
portar e exportar, transformaram-se em padrões de fato. 

Existem também os arquivos utilizados para plotagem. Esses arquivos, que também 
podem estar em diversos formatos, são utilizados para efeitos de impressão de mapas. Em-
bora não possam ser recuperados em um banco de dados geográficos, são importantes nos 
casos de reimpressão.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA DADOS VETORIAIS 

Independente do formato final utilizado, os dados vetoriais deverão obedecer às se-
guintes normas: 

- As informações deverão ser organizadas em arquivos e níveis, separando-se os da-
dos de acordo com sua natureza temática (rios, estradas, limites, etc.) e abrangência espa-
cial. A correta estruturação dos arquivos facilita a recuperação dos dados e impede even-
tuais confusões. 

- Cada arquivo deverá separar, através de níveis ou atributos alfanuméricos, as cara-
cterísticas de cada elemento (p.e., o arquivo rios poderá discriminar rios perenes de rios in-
termitentes através de níveis). Alguns softwares, notadamente os do tipo CAD, não foram 
criados para o desenvolvimento de bases de dados no padrão exigido por Sistemas de In-
formação Geográfica (SIG). O uso de níveis ou layers pode ser uma alternativa para suprir  
algumas deficiências, como a separação de tipos de rios, tipos de estradas, etc. 

- Os arquivos utilizados deverão ser descritos em documento específico, indicando-se 
o nome do arquivo e o conteúdo de cada um (metadados). A correta documentação dos ar-
quivos é fundamental para a recuperação dos dados. 

- Os dados deverão ser armazenados exclusivamente em coordenadas planas retan-
gulares, em metros, e em um sistema de projeção conhecido. O uso incorreto de sistemas  
de coordenadas ou de projeção pode impedir o aproveitamento dos dados. 
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- Os dados deverão estar preferencialmente no sistema UTM. No caso de ser utilizada 
outra projeção, a mesma deverá ser descrita quanto às suas características e parâmetros  
utilizados. Em alguns casos, é necessário o uso de projeções específicas, o que pode ser  
admitido desde que justificado. 

- Os dados deverão seguir corretamente os elementos do terreno, ou seja, não deve-
rão ser deslocados para efeito da criação dos mapas. O deslocamento de elementos gráfi-
cos para fins estéticos impede o aproveitamento dos dados. 

- A qualidade dos dados deverá obedecer aos padrões estabelecidos pelos órgãos na-
cionais de cartografia e pelo IBAMA. A qualidade do dado cartográfico digital deve ser ga-
rantida e deve ser compatível com a escala das fontes utilizadas. 

- Todas as feições do terreno, representadas como pontos, deverão ser digitalizadas  
como elementos do tipo pontual e não como blocos ou símbolos. Os arquivos digitais deve-
rão representar elementos pontuais através de um único par de coordenadas, sob pena de 
não ser possível recuperar o arquivo.

- No caso de polígonos, não serão admitidos trechos abertos, sendo que cada polígo-
no deverá possuir um único indicador. No caso do formato ARCINFO deverá ser utilizado o  
componente de tipo "label" como indicador, no caso de dados DXF cada polígono deverá ter  
um texto ancorado dentro do mesmo. O uso de elementos do tipo texto como indicador dos  
polígonos (centróides) é uma forma de recuperar as classes de cada polígono. A não obser-
vância dessa norma pode impedir o aproveitamento dos dados. 

- No caso do formato DXF, os atributos relacionados a cada elemento gráfico que não  
puderem ser identificados através de níveis deverão ser armazenados em bancos de dados.  
Para estabelecer a relação entre o dado gráfico e os registros no banco de dados deverá  
ser utilizado o valor de Z (cota) quando os elementos forem pontuais ou lineares. No caso  
de polígonos o texto inserido em cada um será a chave de ligação. Os nomes dos rios, por  
exemplo, deverão constar em um banco de dados. 

- Os temas representados através de polígonos deverão ser envolvidos em uma más-
cara externa, fechando a área de abrangência do tema. Dessa forma, são evitados proble-
mas na junção de arquivos e de geração de "ilhas" sem atributos. 

- Quando utilizado o formato DXF, os polígonos referentes a determinado tema, assim 
como seus indicadores, deverão fazer parte do mesmo nível. Essa providência facilita a re-
cuperação dos dados. 

- No caso da criação de hachuras, para efeitos de produção de mapas, as mesmas 
deverão ser incluídas em um nível separado do nível onde estiver armazenada a delimita-
ção do polígono. As hachuras são entendidas como linhas na importação de arquivos DXF. 

- As interseções de elementos existentes no terreno deverão ser representadas como 
tal, não se admitindo, por exemplo, que os encontros de rios não estejam corretamente digi-
talizados. A não observância dessa norma pode exigir esforços adicionais de edição dos da-
dos. 

- Os pontos, cujas coordenadas forem conhecidas, deverão ser digitalizados utilizan-
do-se o teclado ou outra forma que garanta a sua localização exata. 

- Os arquivos de plotagem final deverão ser fornecidos no formato HPGL ou HPGL2. 
- Os dados deverão ser entregues preferencialmente no formato ARCINFO. 
- Os arquivos devem ser compatíveis com o sistema operacional Windows (Microsoft).  

Essa norma visa evitar a entrega de dados compatíveis apenas com sistemas operacionais 
pouco ou não utilizados no IBAMA, como é o caso do MAC e UNIX. 

OBSERVAÇÕES SOBRE BANCOS DE DADOS ASSOCIADOS 

Todas as informações descritivas que puderem ser georreferenciadas e que, no traba-
lho em questão, estiverem relacionadas com alguma representação cartográfica, deverão 
ser entregues na forma de bancos de dados. O georreferenciamento deverá ser garantido 
através de códigos especificados nas tabelas e nos elementos cartográficos. 
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Os bancos de dados, associados aos dados gráficos, deverão ser entregues no forma-
to DBF. O dicionário de dados deverá trazer todas as informações necessárias para o corre-
to entendimento dos dados armazenados. 

As tabelas, relacionamentos, fontes etc. deverão fazer parte do documento geral de 
descrição dos dados digitais (metadados). 

OBSERVAÇÕES SOBRE DADOS NO FORMATO ARCINFO 

Serão considerados como formato ARCINFO dados do tipo .E00 (interchange file) ou 
no formato GENERATE. 

OBSERVAÇÕES SOBRE DADOS NO FORMATO RASTER 

Dados do tipo RASTER (imagens) deverão ser entregues georreferenciados, podendo-
se utilizar os formatos LAN, IMG, GRID, BIL ou TIFF não compactado. 

Os dados raster deverão estar registrados e retificados.  No caso de arquivos TIFF 
deve-se incluir os parâmetros de georreferenciamento conforme o padrão ARCINFO. 

METADADOS

Todos os dados deverão ser descritos de forma detalhada, contendo no mínimo as se-
guintes informações: 

- Descrição geral dos arquivos entregues, na forma de uma tabela, contendo: nome do 
arquivo, tipo (dados vetorial, raster, banco de dados, texto, planilha, etc.), estrutura (para os 
dados cartográficos), formato, software utilizado na geração, responsável técnico pela gera-
ção dos dados e descrição. 

- Procedimentos adotados para a digitalização de dados cartográficos. 
- Fonte dos dados cartográficos e dos bancos de dados. 
- Escala da fonte dos dados cartográficos.
- Data da fonte. 
- Tipo de fonte dos dados cartográficos (mapas em papel, imagem de satélite etc.). 
- Dicionário de dados dos bancos de dados ou dos arquivos DXF, quando forem ne-

cessários. 
- Data da digitalização dos dados cartográficos. 
- Problemas existentes nos dados. 
- Projeção cartográfica incluindo todos os parâmetros (datum, meridiano central, zona 

etc.). 
- Características da projeção cartográfica utilizada (quando não for UTM), consideran-

do o tipo de deformação e limitações no uso.

MAPAS IMPRESSOS 

A elaboração de mapas, mesmo que temáticos, deve obedecer a um conjunto de nor-
mas que garantam uma padronização mínima e, principalmente, a qualidade. A ciência car-
tográfica tem a questão da padronização como uma fonte inesgotável de discussão, princi-
palmente no que se refere à representação dos elementos do terreno (simbologia) e ao con-
trole da acurácia. 

Nesse trabalho não pretendemos entrar no mérito dessas duas questões, mas sim no 
que diz respeito aos elementos mínimos que devem constar nos mapas, sem no entanto in-
terferir em aspectos de design. 

21



OBSERVAÇÕES SOBRE TIPOS DE MAPAS 

Podemos diferenciar dois tipos básicos de mapas: mapas únicos e mapas articulados. 
O primeiro caso refere-se aos mapas cuja região de interesse é representada em uma única 
folha impressa, já o segundo refere-se aos mapas em várias folhas, que seguem uma articu-
lação padrão e uma escala única. 

Os mapas articulados caracterizam-se por seguirem um quadriculado padrão, baseado 
normalmente no definido para o mapeamento sistemático do Brasil, envolvendo várias esca-
las e tendo como referência a carta internacional do mundo ao milionésimo. Dessa forma, os 
mapas desse tipo deverão obedecer a essa articulação. 

No caso dos mapas específicos, podem ser seguidos os mais variados recortes, não 
sendo possível predefinir tamanhos de páginas. Entretanto, deve-se utilizar no mínimo o pa-
drão A0/A1/A2/A3/A4. 

ELEMENTOS DO MAPA 

Podemos esquematizar um mapa individualizando os seus componentes básicos. A 
seguir, são descritos esses componentes e definidas as suas características básicas. 

a) Corpo do mapa: corresponde à área principal onde estão plotados os elementos do 
terreno. 

- Essa área deve ser claramente demarcada em relação aos demais elementos, ocu-
pando o espaço de melhor visualização na página. 

- Os símbolos utilizados nas representações devem estar, sempre que possível, com-
patíveis com a escala do mapa e as dimensões no terreno, principalmente no que se refere  
à base cartográfica. O uso, p.e., de uma espessura de linha exagerada para representar  
uma estrada, pode aproximar elementos de forma desproporcional. 

- No caso de mapeamentos temáticos, a abrangência da área mapeada deve estar 
claramente delimitada, evitando-se falsas interpretações. Em mapeamentos de áreas des-
matadas, p.e., deve ser delimitada a área mapeada, que muitas vezes não é toda a área  
apresentada no mapa. 

- As sobreposições entre elementos devem ser feitas de forma a manter clara a locali-
zação das ocorrências mapeadas. O uso de muitos temas sobrepostos pode induzir a erros 
de interpretação. Muitas vezes é mais indicado elaborar vários mapas combinando-se pou-
cos temas em cada um. 

- Áreas muito pequenas, mas importantes em relação à escala do mapa, podem ser 
ampliadas e incluídas no mesmo mapa. 

b) Grade de coordenadas: consiste nas linhas ou marcações pontuais do referencial 
de coordenadas conforme a projeção adotada. 

- A grade de coordenadas pode ser traçada através de linhas ou marcas em suas in-
tercessões, sendo um elemento obrigatório em todos os mapas. A grade de coordenadas é 
a maneira mais precisa de garantir o georreferenciamento do mapa. Sem a sua presença, o 
mapa deixa de ter validade. 
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- Quando necessário, o fechamento do quadro do corpo do mapa deve ser feito prefe-
rencialmente em coordenadas geográficas. 

- No caso de mapas na projeção UTM, a grade deve ser traçada em coordenadas mé-
tricas mas indicando-se as coordenadas geográficas de no mínimo quatro pontos. 

- Em ambos os casos, coordenadas métricas ou geográficas, a unidade de medida 
deve ser claramente apresentada.

- A indicação da posição Norte ou Sul da área mapeada deve ser claramente indicada  
nas coordenadas geográficas. Pode-se utilizar o sinal "-" para indicar coordenada ao sul do 
equador ou as letras "N" para Norte e "S" para Sul. 

c) Título e subtítulo: 

- Todo mapa deve ter um título, e eventualmente subtítulos, que o diferencie clara-
mente, principalmente nos casos de séries de mapas. 

- No caso de mapas articulados, a diferenciação deve ser feita pela nomenclatura de 
cada folha. A nomenclatura a ser utilizada deve basear-se nos códigos MIR e na codificação  
adotada no mapeamento sistemático do Brasil. 

d) Informações cartográficas: consistem nos elementos que descrevem as característi-
cas cartográficas da elaboração do mapa. 

- É obrigatória a indicação da escala do mapa, sendo desejável a representação gráfi-
ca e numérica da mesma. No caso de escala imprecisa, deve-se incluir a palavra "aproxima-
da". 

- É obrigatório indicar a projeção utilizada, bem como de seus parâmetros, como da-
tum, zona, meridiano central, origem das coordenadas etc. 

- No caso de curvas de nível, deve-se indicar o datum vertical e a eqüidistância entre  
as curvas. 

e) Fonte: indicação da origem dos dados representados. 

- Todos os elementos presentes no mapa devem ter suas fontes claramente indica-
das, inclusive a base cartográfica. No caso de modificações nos dados originais, deve ser  
feita a indicação (p.e., "base cartográfica atualizada através de imagens de satélite"). 

f) Outras observações: 

- Os mapas devem conter a articulação das folhas correspondentes à base cartográfi-
ca utilizada. 

- A área mapeada deve ser localizada no contexto regional (quando for o caso) e na-
cional, através de mapas menores de referência. 

- O mapa deve conter referências em relação ao método utilizado na sua elaboração. 

- Devem constar ainda: data da elaboração, autores e logo do IBAMA.
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MODELO DE DADOS PARA A BASE CARTOGRÁFICA 

A base cartográfica digital utilizada no IBAMA segue um modelo de dados único esta-
belecido pelo Centro de Sensoriamento Remoto (CSR). O modelo foi criado tendo em vista 
seu uso com o software ARCINFO, mas pode ser adaptado para outros sistemas e para ar-
quivos DXF. A toponímia deve ser incluída também como elemento textual e não apenas no 
banco de dados.

Os temas e suas características estão descritos na tabela abaixo. 

GLOSSÁRIO 

DXF - Formato digital utilizado em sistemas CAD (software para desenho muito co-
mum em arquitetura e engenharia) que se tornou um padrão para o intercâmbio de dados 
cartográficos digitais. 

HPGL - Linguagem utilizada na criação de arquivos digitais destinados à impressão de 
mapas ou outros desenhos que possuam apenas elementos vetoriais (linhas, por exemplo). 

HPGL2 - Linguagem utilizada na criação de arquivos digitais destinados à impressão 
de mapas ou outros desenhos que possuam elementos vetoriais (linhas, por exemplo) e 
imagens. 

DBF - Formato de arquivos de banco de dados desenvolvido para o software DBASE 
e que se tornou um padrão para intercâmbio de dados. 

DICIONÁRIO DE DADOS - Descrição dos códigos utilizados em um banco de dados. 

GENERATE - Formato de intercâmbio de dados cartográficos digitais utilizado pelo 
software ARCINFO. 

.LAN - Formato digital utilizado pelos softwares ARCINFO e IMAGINE para o armaze-
namento de imagens de satélite. 

.IMG - Formato digital utilizado pelos softwares ARCINFO e IMAGINE para o armaze-
namento de imagens de satélite. 

GRID - Formato digital utilizado pelo software ARCINFO para o armazenamento de 
imagens de satélite e mapas temáticos no formato matricial. 

BIL - Formato digital padrão do mercado, utilizado em imagens de satélite (principal-
mente por imagens do satélite SPOT). 

TIFF - Formato digital padrão de mercado para o armazenamento de imagens. 

METADADOS - Conjunto de dados que descrevem e explicam outros dados. 

MIR - Codificação utilizada pelos órgãos governamentais responsáveis pelo mapea-
mento do Brasil para identificar cada folha mapeada. O Brasil foi dividido em quadrículas 
para cada escala de mapeamento, sendo que cada quadrícula possui um código.
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TABELA DE TEMAS
Coverage Topologia Conteúdo Campo e Es-

trutura*
Conteúdo do Campo Código**

Hil Linear Rios de mar-
gem simples

Tipo 3, 3, I Perenes e linha costeira 
intermitentes

1             2 

Nome 50, 50, C Nome do rio (onde hou-
ver topônimo)

-

Hip Poligonal Rios de mar-
gem dupla, 
ilhas, alaga-

dos e demais 
elementos 
poligonais

Tipo 3, 3, I Rios duplos 
Reservatórios perenes 

Reservatórios intermitentes 
Área alagada 

Ilhas 
Oceanos e mares 

Outros

1               2 
3              4 
5               6 

7

Nome 50, 50, C Nome do rio (onde hou-
ver topônimo)

-

Lim Poligonal Limites políti-
cos

Nome 50, 50, C Nome do município -

Estado 3, 3, C Nome do Estado -
País 6, 6, C Nome do País -

Prp Poligonal Áreas urbani-
zadas

Nome 50, 50, C Nome da área urbana -

Proprietário 50, 
50, C

Não preencher

Uso 50, 50, C Não preencher
Sed Pontual Sedes de fa-

zendas, vilas 
e cidades

Tipo 3, 3, I Lugarejo/vila/povoado/ci
dade fazendas e outros

1               2

Nome 50, 50, C Nome da localidade ou 
fazenda

rod poligonal estradas Tipo 3, 3, I Rodovia dupla pavimen-
tada    rodovia simples pavi-
mentada   rodovia não pavi-
mentada                      outras 

caminho/trilha 
ferrovia

1 
2 
3 
4 
5 
6

Cód 6, 6, C Código da via -
Pontual Portos e ae-

roportos
Tipo 3, 3, I Aeroporto/campo de 

pouso    porto
1               2

Alt Pontual Pontos cota-
dos

Cota 12, 12, N, 
6

Valor altimétrico -

Linear Curvas de ní-
vel

Cota 12, 12, N, 
6

Valor altimétrico -
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Ministério
da Cultura

OFICIO N. 011 ':f /2009/DPA/FCP/MinC.

Brasília, J 2, de Abril de 2009.

A Sua Senhoria o Senhor
ROBERTOAMARAL
Diretor- Geral!ACS/Brasil
Alcântara Cyclone Space
SCN QD. N.02 - BI. A - Cj. 603 - Brasília-DF
CEP: 70.712-900

Assunto: OFÍCIO/ ACS/CONJUR/MAB n. o 30/2009.

Senhor Diretor Geral,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Senhoria,

informamos à existência das comunidades qui/ombolas de Mamuna, Brito e

Baracatiua, situadas no município de Alcântara-MA e localizadas na área de

influência direta do sítio de lançamento Cyclone IV.

Desta forma, tendo em vista a existência das comunidades

quilombolas em apreço, na área de influênciado empreendimento, faz-se

necessário para a elaboração do ElA/RIMAe demais procedimentos

relacionados ao processo de Licenciamento Ambiental, nos termos do
Decreton. 04887/03:

1- Levantamento da legislação federal, estadual e municipal incidente sobre

o empreendimento nos temas concernentes às comunidades remanescentes

de quilombos;

2-Histórico de ocupação e caracterização sócio-cultural das comunidades

quilombolas localizadas em áreas sob influência potencial.

3 - A identificação de todos os impactos associados à implantação e a

operação do empreendimento, bem como a apresentação de propostas de ;::r~

~f
~ ,
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PÃ'LMÃRES

"I
medidas mitigadoras e compensatórias

comunidades ~uilombolas;

Ministério
da Cultura ~

GOVERNO FEDERAL

para estes impactos sobre as

4 - Elaboração de programa de educação ambiental escecífico voltado para

as comunidades quilombolas existentes na área de influência do

empreendimento e demais ações que se fizerem necessárias;

5 - Acompanhamento obrigatório desta Fundação Cultural Paimares e das

comunidades afetadas em todas as fases do processo de licenciamento

ambiental;

6 - Aproveitamento da mão de obra das comunidades (Mamuna, Brito e

Baracatiua) na construção e implantação do empreendimento.

7- Capacitação e produção de material informativo para os funcionários da

empresa contendo orientações e demais esclarecimentos que se fizerem
necessários sobre a importância sócio-cultural das comunidades

quilombolas, dando especial ênfase ao respeito às especificidades étnico-

culturais e observância dos direitos e leis que protegem as comunidades

quilombolas.O material deverá ser remetido à Fundação Cultural Palmares.

8 -Indenizações por quaisquer danos materiais e imateriais que por ventura

possam ser causados as comunidades objeto de discussão, em face da

implantação e a operação do empreendimento;

9 - Realização de uma inspeção in loco realizada por parte desta Fundação

Cultural Palmares, com a presença de todas as lideranças das comunidades

atingidas, para avaliar os possíveis impactos visando à preservação e

proteção da integridade física, cultural e territorial das comunidades

quilombolas;

10 - Realização de uma Consulta Públicaem parceria com esta Fundação

Cultural Palmares, comunidades quilombolas, Ministério Público Federal e

demais órgãos envolvidos na questão, a fim de dirimir todas as dúvidas

junto às comunidades quilombolase, ainda, respeitando o que determina a : ~

.~~
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PÃ1.MÃRES'" ."a1I"';"(Ç'

Ministério ' . ",. .
tOA! (( da Cultura .' ~;~: >. !5f>)I).J(. ,~.~.1'! V) GOVERNO FEDERAL

Convenção n. o 169 da OIT ratificada pelo Decreto n. o 5.051, de 19 de abril

de 2004.

Atenciosamente,

\k~~ 'r\~
EDVAU~O'!MENdES ARAÚJO

(Zulu Araújo)

Presidente
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