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“(...) meio ambiente é uma teia de aranha. Começou a arrebentar as pontas o meio 
embola tudo e não existe mais. Então a gente tem que fazer tudo pra fortalecer as 

pontas (...) porque o meio depende da gente”.  
 

(Guia turístico atingido pela PCH Aiuruoca em entrevista/abril 2004) 
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Resumo 
 
 

 
Ao se construir uma hidroelétrica, as comunidades locais têm seu modo de vida abruptamente 

transformado. A construção dessas usinas traz consigo processos que evidenciam as desigualdades e 

injustiças sociais que permeiam embates onde as condições sócio-políticas e econômicas dos agentes 

sociais envolvidos - a saber: empreendedores e comunidades atingidas - são assimétricas. Noções tais 

como, desenvolvimento, meio ambiente e participação são amplamente usadas no processo de 

licenciamento ambiental atendendo a distintas perspectivas e objetivos. Assim, a presente monografia 

busca analisar as distintas posições, os conflitos e embates que marcam o processo de licenciamento 

ambiental tendo como referencial empírico o estudo de caso da Pequena Central Hidrelétrica de 

Aiuruoca (PCH Aiuruoca) no Sul de Minas Gerais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
7 

 
 

SUMÁRIO 
 
 

Apresentação      ............................................................................................................................... 9 

 

Considerações Iniciais  ...................................................................................................................... 11 

 

Cap I: Um Relato da Experiência do Trabalho de Campo ............................................................ 17 

2.1: Estar em Aiuruoca   ....................................................................................................................... 17 

2.2: A Entrevista: momento de observar e ser observada       ............................................................... 20 

 

Capitulo II: O Processo de Licenciamento Ambiental de Hidrelétricas em Minas Gerais .......... 24 
 
2.1: Configuração Institucional ............................................................................................................. 24 
2.2: O licenciamento Ambiental da PCH Aiuruoca ............................................................................... 29 
2.3: Atuação da Comunidade Atingida no Processo da PCH Aiuruoca ................................................ 38 
 
 
Capitulo III: Uma Sociologia do Licenciamento Ambiental de Hidrelétricas em Minas Gerais  

3.1 COPAM: Espaço de Negociação de Conflitos Socioambientais?................................................... 43 
3.2: Uma Análise da Participação no Licenciamento Ambiental .......................................................... 52 
 

Capitulo IV: As Concepções de ‘Meio Ambiente’ e ‘Desenvolvimento’ no caso da PCH Aiuruoca       

................................................................................................................................................................. 59 

Considerações Finais      ...................................................................................................................... 67 

Referências Bibliográficas   ................................................................................................................. 69 

 

 

 

 

 



 
8 

 

Apresentação: 

 

Esta monografia é resultado das análises desenvolvidas na pesquisa “Participação Popular em Processo 

de Licenciamento Ambiental em Minas Gerais: o caso da Pequena Central Hidrelétrica - PCH- 

Aiuruoca”, enquanto bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq 

- no período de agosto de 2001 a julho de 2004, bem como das discussões e reflexões elaboradas no 

âmbito das atividades de pesquisa e extensão do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais - 

GESTA/UFMG - desde 2001.  

 

A pesquisa tem como objetivo analisar a efetiva participação popular no processo de licenciamento 

ambiental, instrumento de avaliações técnicas e de decisões deliberativas de empreendimentos 

hidrelétricos. O caso da PCH-Aiuruoca é emblemático para esta análise devido as especificidades 

ambientais da área que é protegida pelas legislações federal e estadual. Mas, também, por apresentar 

especificidades procedimentais e, sobretudo, pela intensa organização e manifestação da comunidade 

que sofrerá os impactos socioambientais deste empreendimento. Nessa medida, podemos verificar que 

houve envolvimento de distintos atores e seguimentos sociais neste processo de licenciamento, a saber: 

instâncias jurídicas (Ministério Público Federal e Estadual); órgãos ambientais em nível estadual e 

federal (IEF, IBAMA); posicionamentos técnicos de universidades federais (UFU, GESTA/UFMG); 

bem como a manifestação de ambientalistas e de ONGs locais (GEA, MODEVIDA). 

 

Nessa medida, o estudo de caso da PCH Aiuruoca tem nos possibilitado acompanhar e analisar os 

meandros do licenciamento ambiental, bem como os distintos posicionamentos e argumentos evocados 

pelos agentes aí envolvidos.  
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Considerações Iniciais: 

 

Por ser nosso referencial empírico a análise do licenciamento ambiental de uma PCH, é importante, 

nesse primeiro momento, caracterizar as usinas hidrelétricas que têm sido consideradas como PCH. No 

Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - define como PCHs (Resolução 394/1998) as 

usinas cuja potência instalada é  igual ou inferior a 30MW e o reservatório possui área igual ou inferior 

a 3 Km² (BERMANN, 2002). No âmbito internacional, a Comissão Mundial de Barragens - CMB 

considera como PCHs aquelas usinas cuja altura do barramento é inferior a 15 metros e a capacidade 

do reservatório inferior a 3 milhões de m³. Portanto, há discordância entre os parâmetros nacionais e 

internacionais de definição do tamanho de uma usina hidrelétrica 1.  

 

Nesse sentido, vale ressalta que a PCH Aiuruoca, planejada para ser construída no Rio Aiuruoca, sul de 

Minas, apresenta, segundo o empreendedor, as seguintes características: barramento com altura de 19 

metros; potência instalada de no máximo 16 MW; e inundação de uma área de 16,54 hectares (Holos 

Engenharia, 2000). De acordo com essas características, para a ANEEL essa obra é definida como uma 

pequena usina, ao passo que para a CMB trata-se de uma grande usina – UHE -já que possui altura 

superior a 15 metros.  

 

                                                 
1 Nota-se que tais parâmetros não fazem referência a questão da qualidade e especificidades do meio ambiente natural a ser 
impactado, bem como não há referência sobre os impactos socioambientais cumulativos resultantes de um grande número 
de barramentos num mesmo rio e/ou bacia hidrográfica, nem sobre o número de pessoas deslocadas que  a construção de 
PCHs implicam. Nesse sentido, vale destacar como exemplo, além do empreendimento PCH Aiuruoca que será tratado 
nesta monografia, o caso da PCH Fumaça, no Alto rio Doce - Minas Gerais, cuja construção implica o deslocamento 
compulsório de aproximadamente mil pessoas (200 famílias). É importante destacar, ainda, que somente na Bacia do Rio 
Doce são 32 projetos de PCHs (ZHOURI, 2003).  
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As PCHs têm sido apontadas, sobretudo pelo Setor Elétrico2 como ‘alternativas sustentáveis’ a essa 

produção, uma vez que são consideradas obras de baixo impacto ambiental devido as ‘pequenas’ 

dimensões de terras que inundam em relação ao potencial de energia produzido, quando comparadas às 

grandes usinas. A partir dessa concepção a construção de PCHs seria condizente com a proposta atual 

de ‘desenvolvimento sustentável’ que busca compatibilizar desenvolvimento econômico e preservação 

ambiental 

 

Contudo, alguns pesquisadores (Berman, 2002; Zhouri, 2003, dentre outros) apontam que tais obras 

não podem ser consideradas como de baixo impacto socioambiental tendo como referência apenas o 

seu tamanho. Sendo, portanto, necessário estudos que considerem, para além do aspecto tamanho, a 

especificidade da área a ser impactada, bem como os efeitos cumulativos da construção de  várias 

PCHs num mesmo rio ou bacia hidrográfica, e, sobretudo, os impactos socioambientais causados às 

comunidades (ZHOURI, 2003).  

 

Para a análise proposta nesta monografia, o processo licenciatório da PCH Aiuruoca foi acompanhado 

em todas as sua etapas, ou seja, desde o início do processo em 2000 até o julgamento da concessão da 

Licença Prévia – LP - em novembro de 2003. Tendo como objetivo apreender as assimetrias sócio-

políticas e econômicas entre os atores e segmentos sociais envolvidos neste processo, bem como as 

distintas concepções de ‘meio ambiente’ e ‘desenvolvimento’ defendidas por esses agentes. Dessa 

forma,  nos orientamos por métodos qualitativos de pesquisa que nos possibilitassem compreender os 

embates e relações de poder que marcam o processo de licenciamento e construção de 

empreendimentos hidrelétricos. Nessa medida, a pesquisa foi desenvolvida a partir de observação 

                                                 
2 Estamos considerando Setor Elétrico as empresas privadas e estatais envolvidas no processo geração, transmissão, 
distribuição e comercialização de energia, bem como as empresas de consultoria ambiental que elaboram os Estudos de 
Impacto ambiental para construção de empreendimentos hidrelétricos e linhas de transmissão. 
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participante (BECKER, 1997; GUBER, 2001) em reuniões realizadas em órgãos ambientais e 

Audiência Pública, bem como entrevistas em profundidade (THOMPSON, 1992; HAGUETE, 1992; 

dentre outros), além de leitura e análise dos documentos técnicos e jurídicos elaborados durante o 

processo licenciatório da PCH Aiuruoca.  

 

Todos os pareceres técnicos, elaborados pelos órgãos ambientais públicos, universidade federal e pela 

comunidade atingida e sua assessoria, os documentos jurídicos, bem como várias correspondências e 

artigos veiculados pela imprensa local e estadual foram lidos, arquivados e analisados. Foram 

realizadas observações participantes nas quatro reuniões da Câmara de Infra-estrutura do Conselho 

Estadual de Política Ambiental – CIF/COPAM - em Belo Horizonte, bem como na audiência pública 

no município de Aiuruoca (13-06-2002). Essas reuniões e a audiência foram gravadas em fita cassete e 

transcritas (perfazendo um total de 36 fitas, de 60 minutos cada, gravadas e transcritas). 

Posteriormente, as transcrições foram analisadas, o que possibilitou um mapeamento dos atores 

envolvidos, bem como dos posicionamentos e argumentos contrários e favoráveis à concessão da 

licença para o empreendimento.  

 

Também foi realizado trabalho de campo no município de Aiuruoca onde foram realizadas sete 

entrevistas em profundidade com pessoas do município envolvidas diretamente no processo de 

licenciamento da PCH Aiuruoca (aproximadamente nove horas de entrevistas gravadas que também 

foram transcritas e analisadas). Estas pessoas foram escolhidas tendo como referência a sua inserção e 

atuação no processo de licenciamento ambiental da PCH Aiuruoca. Dessa forma, as observações 

participantes nas reuniões CIF-COPAM-, bem como na audiência pública em Aiuruoca possibilitaram 

análise e mapeamento dos atores locais que atuaram de forma relevante e incisiva no caso Aiuruoca. A 

partir deste mapeamento foi selecionado os entrevistados.    
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As entrevistas foram realizadas no município de Aiuruoca no período de 24 a 27 de abril de 2004. Estas 

entrevistas tinham como objetivo apreender como os entrevistados percebiam as implicações 

socioambientais do empreendimento, bem como de que lugar social elas construíam tal percepção. 

Dentre os atores locais que se posicionam favoravelmente ao empreendimento nas reuniões do 

COPAM e Audiência Pública foram entrevistados: o Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

do Município de Aiuruoca; um engenheiro aposentado que ficou um longo período fora do município 

trabalhando em construção de hidrelétricas – como, por exemplo, a hidrelétrica de Furnas - e o Pároco 

da cidade que é fazendeiro e produtor de leite na região. Destaca-se, ainda, que o prefeito do município, 

que posiciona-se favoravelmente ao empreendimento,  também seria um agente importante a ser 

entrevistado. Entretanto, após ter sido agendada pessoalmente uma entrevista com o prefeito, ele a 

desmarcou sob o argumento de que não queria ceder entrevista, pois havia um processo na justiça que o 

denunciava por ter vendido terras para o empreendedor antes mesmo da concessão da licença e que, 

diante de tal fato, seria melhor não conceder entrevistas.   

 

Dentre os atores locais que se posicionam contrariamente ao empreendimento foram entrevistados: um 

guia turístico do local cuja família possui uma pousada na cidade e vive do turismo ecológico; uma 

comerciante que migrou de São Paulo e se estabeleceu na região há mais de quatro anos; um 

representante de ONG local que também migrou de São Paulo e se estabeleceu em Aiuruoca há mais de 

15 anos; e um advogado, proprietário de terras que serão inundadas pelo empreendimento. 

 

Além disso, no período de trabalho de campo tive a oportunidade de estabelecer conversas informais 

que viabilizaram um contato mais direto com a realidade das pessoas possibilitando, em alguma 

medida, um maior entendimento das condições sócio-econômicas da localidade. 
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Através das entrevistas e observação participantes, identifiquei entre as pessoas moradoras no 

município de Aiuruoca e que tiveram relevante inserção no processo licenciatório da PCH Aiuruoca 

posicionamentos distintos frente a proposta de construção da PCH Aiuruoca. Dessa forma, é 

fundamental explicitar ao leitor as noções de comunidade local e comunidade atingida que utilizarei ao 

longo desta monografia. 

 

Primeiramente destaco que a noção de comunidade atingida evocada pelo Setor elétrico é distinta da 

noção de comunidade atingida no escopo desta pesquisa. Para o Setor Elétrico a noção de ‘comunidade 

atingida’ é restrita, uma vez que este considera como atingidas apenas aquelas pessoas cujas 

residências ou propriedades serão parcial ou totalmente inundadas pelo reservatório da hidrelétrica. 

   

Em contraposição a essa noção restrita, parto da noção de que comunidades atingidas são aquelas 

pessoas que compartilham essa identidade de atingido e toma para si o objetivo comum de lutar em 

defesa do meio ambiente enquanto referencia material constitutiva das dinâmicas sociais, dos bens 

simbólicos e dos valores culturais aí vivenciados. Nesse sentido, para além da noção de atingindo como 

sendo as pessoas que terão que sair das suas moradias, uma vez que estas serão total ou parcialmente 

inundadas, a noção de comunidade atingida pela qual me oriento nesta monografia tem um sentido 

mais complexo e abrangente.  São aquelas pessoas que, reconhecendo que o empreendimento 

hidrelétrico representa uma ameaça ao seu modo de vida, se organizam em defesa desse modo de vida. 

Destaco, ainda, que não se trata de uma noção de comunidade enquanto um grupo homogêneo, sem 

conflitos e diferenças internas, mas de um grupo que diante de uma ameaça em comum compartilham a 

identidade de atingido e reage a esta ameaça. 
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Dessa forma, destaco que ao longo desse trabalho usarei o termo comunidade atingida, ao me referir a 

essa noção mais abrangente do significado de ‘ser um atingido’ pelos impactos socioambientais de uma 

barragem, em contraposição a definição do Setor Elétrico. Nessa medida, vale destacar que ‘ser 

atingido’ por uma barragem não implica necessariamente uma condição verificada apenas após a 

construção da mesma. Para as comunidades atingidas, o longo processo de licenciamento ambiental 

implica gastos materiais e financeiros, mas, sobretudo, intenso desgaste físico, emocional, psicológico 

vivenciados ao longo de anos de incertezas. Esse processo traz consigo transformações na vida e no 

dia-a-dia das pessoas que se sentem atingidas. Contudo, essa condição de ‘ser atingido’ não é passiva, 

mas, sim, marcada por um longo e intenso processo de articulação e organização no sentido de 

defender seu modo de vida3.  

 

Assim, defino para o caso Aiuruoca comunidade atingida como aquelas pessoas que se sentem 

atingidas pelos impactos socioambientais indesejados que a PCH Aiuruoca representa. Vivem no 

município, mas não são, necessariamente, proprietárias ou moradores de áreas inundadas pelo 

reservatório. São aquelas pessoas que se articularam e se envolveram, muitas vezes em graus distintos, 

no processo de licenciamento da PCH Aiuruoca. Nessa medida, compartilham e defendem o argumento 

de que este empreendimento não é viável para a área tendo em vista as especificidades do meio 

ambiente natural, bem como o significado material e simbólico que este meio ambiente representa para 

as relações sociais aí estabelecidas.  Por outro lado, defino como comunidade local as pessoas que 

residem no município e defendem a implantação da PCH Aiuruoca sob o argumento de que 

representará, independente dos impactos socioambientais que causará, oportunidade e ganhos políticos 

e econômicos para a região.     

 

                                                 
3Além de se organizarem no âmbito de suas localidades, é importante destacar que, no Brasil, há o “Movimento dos 
Atingidos por Barragens – MAB”. Sobre este movimento ver Vainer (2004), 
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O acompanhamento denso das várias etapas do licenciamento da PCH Aiuruoca possibilitou uma 

analise do processo de licenciamento ambiental do início até seu desfecho. Tal estratégia contribuiu de 

forma mais eficaz e completa para o conhecimento deste procedimento e compreensão de suas 

assimetrias. Dessa forma, foi possível elaborar análise acerca dos embates entre empreendedor e 

comunidade atingida no processo licenciatório.   

 

Entretanto, é essencial destacar que, devido a dimensão e a complexidade dos conflitos socioambientais 

e das relações de poder que marcam o processo de licenciamento ambiental de hidrelétricas, as 

investigações aqui apresentadas ainda devem ser aprofundadas por novas pesquisas e análises 

sociológicas. 
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Capítulo I: Um relato da Experiência do Trabalho de Campo 

 

1.1: Estar em Aiuruoca 

 

Aiuruoca é um pequeno município que se localiza no sul de Minas Gerais, região montanhosa da Serra 

da Mantiqueira. Sua população, de aproximadamente seis mil habitantes, é predominantemente rural, 

sendo que a atividade econômica que se destaca é a agropecuária, sobretudo a produção de leite4. 

Entretanto, desde os anos 1980 a atividade de turismo ecológico vem crescendo e tornando-se atividade 

econômica alternativa. Destaca-se, ainda, que muitos ex-turistas que viam em Aiuruoca a possibilidade 

de desfrutar a beleza e tranqüilidade da natureza foram, aos poucos, tomando a cidade como seu ‘lugar 

de morar’. Passando de turista a morador, professor, proprietário, comerciante da localidade escolhida 

para se viver.  

 

Já conhecia Aiuruoca, não foi a primeira vez que estive lá. Mas, naquele momento, a estrada me 

pareceu tão longa e desconhecida! Como aquele início de manhã pôde ser tão escuro! E como aquela 

chuva fina pôde trazer tanto frio!  

 

É hora do trabalho de campo. Nesse momento parece que nos perdemos ao nos defrontarmos com o 

‘novo’. Tudo me pareceu tão mais desconhecido, escuro e frio do que outrora poderia ser. Estava eu a 

caminho do meu trabalho de campo. Percebi, então, que essa experiência é marcada por uma mistura de 

medo e curiosidade que nos desafia e nos impulsiona a continuar.  

 

                                                 
4 Para acompanhamento da formação e ocupação do Município de Aiuruoca ver Costa (1994). Nesse trabalho o autor faz 
uma caracterização da geografia local, bem como apresenta um estudo acerca do modo de vida rural e das relações com o 
meio ambiente aí estabelecidas. 
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Fui levada de Caxambu a Aiuruoca por um taxista, uma vez que não havia ônibus direto de Belo 

Horizonte para a pequena Aiuruoca. Cheguei em Caxambu no dia 24 de Abril de 2004 numa manhã 

fria e de fina chuva. O taxista, senhor sério e de jeito gentil, no contexto do meu medo, tornou-se 

ameaça potencial.  

 

A estrada que antes já havia me levado a Aiuruoca poderia ser caminho de ‘lugar nenhum’. Não a 

(re)conhecia. Não apenas por causa da escuridão própria daquela manhã de intensa neblina, mas pela 

escuridão do inesperado que se moldava diante de mim para os próximos quatro dias que permaneceria 

na cidade, a fim de realizar entrevistas com as pessoas do local. 

 

No caminho, o ‘Sr. Taxista’ – não lhe perguntei seu nome! – ia apontando pessoas que desbravavam 

estrada afora para chegar ao trabalho nas fazendas dos arredores. Então, eu já começava a ouvir as 

especificidades daquela localidade. “Os trabalhadores estão acostumados a andar muito de pé até 

chegar nos seus trabalhos de fazenda”.  

 

Também aos poucos fui avistando o Pico do Papagaio, que me garantia que o taxista me levava para o 

caminho certo. Agora a prosa com o ‘Sr. Taxista’, e a vista do Pico do Papagaio, de alguma forma, 

tornava aquele instante menos difícil e desconhecido. Cheguei à cidade. O sol ainda não tinha 

despontado, e eu teria que bater à porta de uma das pousadas, pois o ‘frio’ ainda estava comigo. Era 

preciso me recompor. 

 

Apesar de ser tão cedo, o atendente da pequena e simples pousada acolheu-me. Naquele casarão antigo, 

entrei no quarto de portas altas e já comidas por cupim, assoalho de madeira que denunciava os meus 

passos pela casa, e janelas com trincos que permaneceram fechados. Assim, me aqueci do frio e me 
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preparei para os dias de entrevistas que se iniciariam logo que o sol autorizasse minha ida à principal 

praça.  Aos poucos, ia me deparar e falar com as pessoas e descobrir onde os meus entrevistados 

poderiam ser encontrados.  

 

Logo que o sol aqueceu o dia eu já estava na rua principal – aquela que nos leva até a igreja e à praça 

nas pequenas cidades do interior de Minas. A cidade é pequena, mas naquele momento, dado o desafio 

que me era posto, pareceu-me grande demais.  

 

Eu sabia que nessa relação, em que buscamos conhecer o novo através da pesquisa de campo e da 

entre-vista5, não há um sujeito observador onipotente que descobre e define um objeto pesquisado. Essa 

relação é marcada pela observação simultânea e mútua (Bourdieu, 1997). Então, a sensação era de que 

o momento e o desafio de ser observada estava ali. Restava-me prosseguir.  

 

Apesar desses primeiros instantes de intimidação e calafrio, em momento algum desanimei e perdi a 

vontade de falar com as pessoas daquela comunidade, pois sabia quão importante era essa etapa para 

minha pesquisa. Aos poucos, fui percebendo, mesmo sendo eu uma ‘estranha’, como as pessoas iam 

me recebendo com atenção e, sobretudo, curiosidade. 

 

Logo que sai da pousada, onde fiquei apenas naquela manhã, fui abordada por uma senhora simpática. 

Ela ainda não sabia meu nome e nem porque eu estava ali. Mas ela havia me visto chegar e me instalar 

na pousada que fica em frente a sua casa. Naquele dia meu café da manhã já foi na cozinha da sua casa. 

Assim, ela pôde perguntar meu nome, porque eu estava ali e quanto tempo permaneceria. Por outro 

                                                 
5 Segundo Michel Le Ven a entrevista é ato de ver e ser visto no momento em que se constrói a sapiência, ou seja, no 
momento em que se busca a compreensão do mundo (palestra proferida em 17/12/02  curso “Técnicas e Métodos de 
Pesquisa com Fontes Orais”  FAFICH/UFMG). Ver ainda, Le Vem et al (1997) 
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lado, eu também tive informações sobre as opiniões das pessoas da cidade acerca da usina. Essa foi 

minha primeira grande descoberta: as pessoas da cidade não se referiam ao empreendimento PCH 

Aiuruoca como sendo uma hidrelétrica, mas, sim, como sendo ‘a usina’.  

 

Durante os quatro dias seguintes foram realizadas entrevistas por meio das quais observei e fui 

observada. Falei com as pessoas nas poucas ruas da cidade, na praça, na padaria onde lanchava todas as 

tardes, na igreja e na pousada onde permaneci.  

 

Foi assim o estar em Aiuruoca. Agora é hora de encontrar palavras que possam ser o caminho pelo qual 

eu compartilharei o aprendizado que esse trabalho e, principalmente, todas as pessoas com as quais tive 

contato me ofertaram.  

 

 

 1.2: A Entrevista: momento de observar e ser observada 

 

No contexto da entrevista, por vezes somos entrevistados, questionados, interrompidos. Novas 

perguntas surgem a partir dos relatos que, em alguns momentos, é expressão de sentimentos que 

emocionam entrevistado/entrevistador. Mas o resultado é a construção do conhecimento que leva em 

conta as distintas concepções do mundo.  

 

Para Da Matta (1978), a subjetividade é um elemento do trabalho de pesquisa e do avanço intelectual, 

pois estes não se realizam num vazio, mas num processo marcado pela relação pesquisador/pesquisado. 

Relação essa constituída dos aspectos da subjetividade, afetividade, dificuldades, especificidade e todas 

as sensações e emoções que marcam as relações humanas, bem como do confronto de subjetividades. 
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Neste sentido, e na reflexividade acerca de seu ’ofício’ que o pesquisador poderá pensar o seu pensar. 

Ou seja, é refletindo acerca de suas atividades, possibilidades, limitações, bem como consciente de que 

também é produto do meio social no qual está inserido, que o pesquisador fará de sua prática intelectual 

e empírica a construção de um saber científico que, sem cair no caos do relativismo total, fundamenta-

se no rigor metodológico. 

 

“Só a reflexividade, que é sinônimo de método, mas uma reflexividade reflexa, baseada 
num ‘trabalho’, num ‘olho’ sociológico, permite perceber e controlar no campo, na 
própria condução da entrevista, os efeitos da estrutura social na qual ela se realiza”. 
(BOURDIEU, 1997:694). 

   

Dessa forma, a objetividade de uma pesquisa não está relacionada com a negação ou omissão do 

encontro de subjetividades que possibilita o estranhamento e, a partir desse, uma reflexão que nos 

permite construir o saber. A objetividade encontra-se na capacidade e habilidade do pesquisador de 

tornando-se consciente de que a pesquisa é uma relação social e de poder. Nesta relação estão presentes 

todos os aspectos da subjetividade, afetividade e estranhamento que permeiam o encontro 

pesquisador/pesquisado. O pesquisador deve assume tais condições na produção do texto. Nesse 

processo de exposição dos elementos que fizeram parte da relação social estabelecida durante a 

pesquisa, o leitor torna-se mais um sujeito na produção do saber, pois a ele é permitido conhecer não 

apenas o resultado de uma pesquisa, mas refletir acerca dos caminhos e aspectos que caracterizaram 

essa construção. Ao permitir que os caminhos e resultados de uma pesquisa sejam novamente objetos 

de reflexão, assumimos que o conhecimento é um processo contínuo e capaz de dar lugar a novos 

conhecimentos. É a partir dessa concepção que considero importante explicitar a minha inserção nas 

atividades de pesquisa do processo da PCH Aiuruoca.  
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Como mencionado anteriormente, o período de entrevistas não foi a minha primeira visita a Aiuruoca.  

Em junho de 2001, estive pela primeira vez em Aiuruoca juntamente com alunos de ciências sociais da 

UFMG, sob a coordenação da Profa. Dra. Andréa Zhouri, para participar, como atividade de extensão, 

de um evento ecológico, a‘Festa Ecológica de Aiuruoca’6. Neste momento éramos, ainda, apenas um 

embrião do que mais tarde seria Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais que, desde 2002, realiza 

atividades de pesquisa e extensão. Ao longo destes anos, além da estar inserida nas atividades de 

pesquisa do GESTA/UFMG7, também participava das atividades de extensão do projeto “Cidadania e 

Justiça Ambiental: assessoria à participação popular em processo de licenciamento ambiental em Minas 

Gerais”.  

 

O processo de se integrar e interagir no mundo social no qual está inserido o seu ‘objeto’ de pesquisa 

que permiti ao pesquisador apreender os significados das complexas relações sociais aí existentes 

(BECKER, 1997). Nessa medida, participar das atividades de assessoria às comunidades atingidas por 

empreendimentos hidrelétricos, sobretudo as comunidades atingidas pela a PCH Aiuruoca e as UHEs 

Murta e Irapé, no Vale Jequitinhonha, permitiu enriquecer minha pesquisa à medida que tive um 

contato mais próximo com todo o contexto de organização e articulação da comunidade atingida no 

sentido de participar do processo de licenciamento. O trabalho de observação participante permitiu-me 

vivenciar as dificuldades que estas comunidades têm de ao tentarem serem ‘vozes ouvidas’ no processo 

de licenciamento. Além disso, a elaboração de pareceres técnicos, os quais subsidiam as comunidades 

atingidas, possibilitou-me observar as assimetrias sócio-política e econômicas, bem como os embates 

                                                 
6 Trata-se de uma atividade organizada pelo Grupo Ecológico de Aiuruoca que busca, sobretudo, divulgar a necessidade de 
valorização e preservação do meio ambiente natural por parte dos moradores daquela localidade. 
7 O GESTA/UFMG coordenado pela Profa. Dra. Andréa Zhouri, do Departamento de Sociologia e Antropologia, e pelo 
Prof. Dr. Klemens Laschefski, do Departamento de Geografia, é um grupo interdisciplinar que conta, atualmente, com a 
participação de alunos de mestrado da Sociologia e da Geografia e alunos de graduação das ciências sociais, direito, 
engenharia, geografia. Este grupo presta assessoria, de forma totalmente voluntária, à comunidades atingidas por barragens. 
Atualmente tem atuado, sobretudo, junto as comunidades atingidas pela PCH Aiuruoca, no sul de Minas, e pela UHE Murta, 
no Vale Jequitinhonha.   
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entre comunidades atingidas e empreendedores. No processo de licenciamento da PCH Aiuruoca, essa 

atuação também me ajudou a compreender as especificidades ambientais do caso, bem como a inserção 

de vários órgãos ambientais e instâncias jurídicas neste processo.  

 

O segundo momento que estive em Aiuruoca foi para realizar observação participante na audiência 

pública (13-06-2002), como atividade de pesquisa. Fiquei apenas por dois. Acredito que minha 

presença na audiência pública, bem como nas reuniões do órgão ambiental eram percebidas tanto pela 

comunidade atingida, quanto pela comunidade local de forma restrita. Deste ponto de vista, a minha 

atividade de pesquisa foi subsumida pela atividade de assessoria. Acredito, mesmo, que elas estão 

imbricadas, mas não se anulam. Este é o lugar social a partir do qual obtenho elementos para elaborar 

análises sobre o meu ‘objeto’ de pesquisa. 

 

A terceira vez que estive em Aiuruoca meu objetivo era realizar entrevistas como parte dos 

levantamentos de dados para minha pesquisa, contudo, tendo em vista essa minha inserção nas 

atividades de pesquisa e extensão do GESTA/UFMG, eu sabia que poderia ser observada ou recebida, 

tanto pela comunidade atingida  quanto pelo comunidade local, enquanto membro assessoria de 

comunidades atingidas. Esse era o meu grande desafio: ser capaz de direcionar entrevistas com pessoas 

que poderiam dar repostas a partir da minha inserção nas atividades de assessoria. Eu sabia que por 

vezes as entrevistas seriam respostas a estas atividades. O que não invalidava o meu objetivo de obter 

informações sobre as concepções das pessoas acerca das implicações da usina para aquela localidade. 

Entretanto, eu teria que apreender isso na sutileza das palavras, ou no silêncio, que iriam compor as 

respostas construídas nessa relação social. Por exemplo, acredito que um dos motivos do prefeito do 

município ter cancelado a nossa entrevista, que havia sido agendada após eu ter conversado 

pessoalmente com ele e explicitado que eu era aluna da UFMG e meu objetivo era pesquisar a PCH 
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Aiuruoca na região, foi justamente o fato de eu ser da universidade que tem um grupo que assessora a 

comunidade contraria ao empreendimento. Destaco, ainda, a entrevista com o vereador e ex-Secretário 

do Meio ambiente e Desenvolvimento do Município. Esta foi marcada por longos períodos de silêncio 

e, em alguma medida, o entrevistado questionou o meu objetivo enquanto pesquisadora naquele 

momento. Por outro lado, as entrevistas com a comunidade atingida, por vezes, foram momentos de 

agradecimento pela assessoria. Mas eu estava ali porque as entrevistas com os distintos atores 

envolvidos neste processo eram importante para minha pesquisa, uma vez que elas me ajudariam na 

compreensão das várias concepções de ‘mundo’. 

 

Então, nesse processo de entre-vistas, no qual se dá o encontro de subjetividades, é preciso que o 

pesquisador esteja disposto a fazer, segundo Pierre Bourdieu (1997), o exercício espiritual na busca da 

construção de um saber que se abre para ouvir, compreender e compartilhar o saber do Outro, e com o 

Outro 

“(... ) não há maneira mais real e mais realista de explorar a relação de comunicação na 
sua generalidade que a de se ater aos problemas inseparavelmente práticos e teóricos, o 
que decorre do caso particular de interação entre o pesquisador e aquele ou aquela que 
ele interroga” (BOURDIEU, 1997:693). 

   

O reconhecimento de que, assim como toda relação social, a entrevista também é assimétrica e 

socialmente estruturada que permite ao pesquisador refletir sobre sua posição e a posição do entrevisto 

na relação que se estabelece aí. E esse processo de reflexividade, de compreender consciente e 

criticamente as condições de uma entrevista que possibilita construir o conhecimento em que 

subjetividade e objetividade são complementares na legitimação do saber cientifico e no 

reconhecimento de que os agentes envolvidos numa pesquisa são sujeitos ativos desse processo de 

compreensão do mundo. 

 



 
24 

Capitulo II: O Processo de Licenciamento Ambiental em Minas Gerais 

 

2.1: Configuração Institucional 

 

Em Minas encontram-se três das sete bacias hidrográficas do país, sendo por isto conhecida pelo Setor 

Elétrico como a caixa d'água do Brasil. Portanto, é um dos estados com maior número de projetos de 

barragens construídas e em construção8. Contudo, tais projetos não incidem em áreas vazias do ponto 

de vista demográfico e ambiental. Eles causam impactos ambientais e sociais que são objeto de 

avaliação do licenciamento ambiental. Assim, torna-se pertinente e relevante analisar o processo de 

licenciamento ambiental no estado, iniciando pela configuração institucional do sistema de política 

ambiental em Minas. 

 

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo e trata-se de uma exigência legal (Lei nº 

7.772, 1980) do Estado em relação a atividades causadoras ou potencialmente causadoras de impactos 

ambientais. Em Minas Gerais, o sistema ambiental é composto pelos órgãos que dão subsídio técnico-

executivo ao Conselho de Política Ambiental - COPAM –, a saber: a FEAM – Fundação Estadual de 

Minas Gerais; o IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas; e o IEF – Instituto Estadual de 

Floresta. Estes órgãos integram, no âmbito estadual, o Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA, como órgão executivo seccional e estão vinculados a Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.  O COPAM 9, cuja atribuição tem sido a 

formulação e execução da política ambiental em Minas, integra a estrutura da SEMAD desde a criação 

desta em 1995 (Lei nº 11.903). Esse Conselho é responsável pela formulação de normas técnicas e 

                                                 
8Atualmente há 112 projetos de PChs e 22  projetos UHEs  em avaliação na Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, 
dezembro, 2004).  
9 Criado em 1977 como Comissão de Política Ambiental. Para um acompanhamento mais detalhado das várias etapas de 
configuração da estrutura institucional de política ambiental em Minas ver: “A questão Ambiental em Minas Gerais: 
discurso e Política” (FEAM,1998). Assim como Carneiro (2003) 
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padrões de qualidade ambiental, pela autorização para implantação e operação de atividades poluidoras 

ou potencialmente poluidoras, e pela aprovação das normas e diretrizes para o Sistema Estadual de 

Licenciamento Ambiental.  

 

O COPAM é formado atualmente pelo Plenário, pela Câmara de Política Ambiental - CPA- e por seis 

câmaras técnicas 10. Cabe a CPA definir diretrizes e normas deliberativas da política ambiental de 

Minas Gerais. O Plenário do COPAM é composto por representantes das seis câmaras técnicas e da 

Câmara de Política Ambiental num total, atualmente, de 34 conselheiros. Uma de suas atribuições é a 

resolução de processos polêmicos em função de recursos interpostos das decisões das câmaras.   

 

As câmaras técnicas são responsáveis pelo conhecimento setorial e pela formulação de parâmetros e 

normas relativas a cada área, bem como pela decisão quanto ao licenciamento e a penalização pelo 

descumprimento da legislação ambiental. Essas câmaras são compostas por seis conselheiros que 

representam entidades governamentais, não governamentais e da ‘sociedade civil’. Essa configuração 

lhe atribui  o caráter paritário de representação11.  A presidência de cada câmara técnica é exercida por 

um de seus membros eleito pelos demais conselheiros. Cabe a essas câmaras, de acordo com a 

especificidade dos temas tratados por cada uma delas, a decisão de concessão de licença ambiental.12  

 

 

 

 

                                                 
10 São elas: Câmara Atividades Industriais – CID; Câmara de Atividades Minerárias – CMI; Câmara de Atividades de Infra-
estrutura – CIF; Câmara de Proteção a Biodiversidade – CPB; Câmara de Atividades Agrossilvopastoris – CAP; Câmara de 
Câmara de Recursos Hídricos – CRH.  
11 Uma análise crítica sobre esse aspecto, dentro outros, será tratada no capitulo III.  
12  Exceto a Câmara de Proteção a Biodiversidade que é apenas consultiva, não sendo de sua competência deliberar sobre 
concessão de licença ambiental.  
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Figura I: Organograma Sistema Política Ambiental em Minas Gerais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Como a análise que propomos refere-se ao processo de licenciamento de projetos de infra-estrutura, 

qual seja, a construção de barragens para produção de energia hidrelétrica, iremos nos ater à Câmara de 

Infra-estrutura – CIF. Essa câmara foi criada em 1988, sendo de sua competência o licenciamento de 

projetos de infra-estrutura (estradas de rodagem, hidrelétricas, termelétricas, aeroportos, dentre outros). 

A FEAM13 é o órgão responsável pelo apoio executivo que viabiliza a operacionalização 

administrativa, bem como pelos pareceres técnicos que subsidiam as decisões políticas que se dão no 

âmbito da CIF-COPAM 14. 

                                                 
13 Lei 9.525/87 autoriza a instituição da FEAM e sua criação se dá a partir do Decreto 28.163/88 (FEAM, 1998). 
14Cabe à FEAM a tarefa de secretaria executiva e apoio técnico ao COPAM no que se refere as câmaras de: Infra-estrutura 
(CIF),  Atividades Industriais (CID) e  Atividades Minerárias (CMI). As câmaras de Proteção a Biodiversidade (CPB) 
Atividades Agrossilvopastoris (CAP) tem o IEF como órgão de apoio técnico e executivo. Cabe ao IGAM a tarefa de 
secretaria executiva da Câmara de Recursos Hídricos no que se refere a instrução de processo de outorga do direito de usos 
das águas. A Câmara de Política Ambiental é secretariada pela SEMAD. (www.feam.gov). 
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Projetos de infra-estrutura, dentre outros, somente serão construídos mediante a concessão de uma 

licença ambiental pelo órgão deliberativo, o COPAM15. Essa decisão deve ter como referência o 

parecer da FEAM onde constam os aspectos e argumentos técnicos que corroboram o deferimento ou 

indeferimento desses projetos16. De acordo com o regulamento, esse posicionamento técnico da FEAM 

se dá a partir da análise e avaliação dos Estudos de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) apresentados pelo empreendedor como exigência para a avaliação da 

viabilidade ambiental do projeto proposto, bem como das informações junto às comunidades locais em 

audiência pública. 

 

Até que um empreendimento inicie suas atividades, ele deverá passar por três fases de licença 

ambiental. São elas: Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI, e Licença de Operação – LO. A 

primeira licença (LP) deverá ser avaliada na fase preliminar do empreendimento. Nesta etapa, o 

empreendedor apresentará os Estudos de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA). Com base nesses estudos será feita a análise técnica de viabilidade ambiental 

da obra proposta pela da FEAM. Caso seja concedida a LP, o empreendedor deverá apresentar na fase 

seguinte o Plano de Controle Ambiental (PCA) a partir do qual será avaliada e julgada a concessão da 

                                                 
15 A exigência de licenciamento para o setor de infra-estrutura se dá a partir da Resolução CONAMA 001/86 
16De acordo com a abrangência territorial dos impactos ambientais de uma dada atividade sua licença poderá ser no âmbito 
federal, estadual ou municipal. O licenciamento compete: ao IBAMA quando impacto é de âmbito nacional ou afeta mais de 
um estado; aos órgãos do estado compete o licenciamento de atividades cujo impacto abrange mais de um município ou 
localiza-se em unidades de conservação estadual e em formação vegetal de preservação permanente; é de competência dos 
órgãos municipais quando o impacto restringe-se ao território de apenas um municipal (www.feam.gov). 
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LI que permite o início de instalação da obra17. Por fim, depois de cumprida todas as condicionantes 

das etapas anteriores, a LO será concedida autorizando o início das atividades do empreendimento18.  

 

2.2: O Licenciamento Ambiental da PCH Aiuruoca: 

 

O processo de licenciamento ambiental da PCH Aiuruoca a ser instalada no rio Aiuruoca, no sul de 

Minas Gerais, tramita nos órgãos ambientais desde 1999. A licença prévia foi concedida em novembro 

de 2003, sendo ainda necessário o cumprimento das próximas etapas do processo de licenciamento, 

Licenças de Instalação e de Operação, para que sejam iniciadas a construção e operação da usina.  A 

articulação e manifestação da comunidade atingida pelos impactos socioambientais da a construção de 

uma hidrelétrica na região, bem como as especificidades ambientais da área são aspectos que 

possibilitam uma análise acerca das assimetrias e dos embates que se instauram entre os agentes 

envolvidos no processo licenciatório. Dessa forma, torna-se relevante destacarmos alguns dos 

principais fatos deste processo.  

 

A empresa Eletroriver S/A deu entrada, em março de 1999, no primeiro processo de solicitação de 

concessão de licença para a PCH Aiuruoca na FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente. O 

parecer técnico-jurídico da FEAM (DIENI 140/99 de 16-11-99), referente a este primeiro pedido, 

sugeriu o indeferimento da licença prévia devido a insuficiência dos estudos de impacto ambiental 

(EIA/RIMA) elaborados pela empresa de consultoria ambiental Brant Meio Ambiente e apresentados 

pelo empreendedor. Contudo, na reunião da CIF-COPAM (26-11-1999), em que seria julgada a 

                                                 
17 O Plano de Controle Ambiental consiste num documento exigido a partir da  por meio do qual o empreendedor apresenta 
à FEAM as propostas de medidas minimizadoras dos impactos ambientais identificados no EIA/RIMA, bem como aquelas 
estabelecidas pela câmara técnica do COPAM  quando da concessão da LP.  
18 Vale destacar que tem sido prática recorrente do órgão deliberativo postergar a resolução de pendências socioambientais 
para as fases seguintes de licença. Por conseguinte, em geral, processo de licenciamento ambiental chega em sua fase final 
sem que tais pendências sejam de fato consideradas. Como é o caso, por exemplo, da UHE Irapé, no Vale Jequitinhonha.  
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concessão da LP, o empreendedor retirou o pedido antes do julgamento do parecer técnico. Assim, 

diante do ‘pedido de desistência’ por parte do empreendedor a CIF/COPAM decidiu pelo arquivamento 

do processo. Já nesse momento a comunidade atingida, não obstante as dificuldades iniciais de acesso 

às informações acerca da implantação da PCH Aiuruoca, conseguiu se organizar e produziu o 

documento intitulado “Dossiê sobre a PCH Aiuruoca”, o qual contou com a ajuda de uma professora e 

alunos da UFMG, que questionava não só a implantação do projeto numa área protegida pela legislação 

Federal e Estadual, mas também denunciava a ausência de transparência do processo.  

 

A título de exemplo, destacamos que é recorrente entre a comunidade atingida a denuncia de 

dificuldades de acesso às informações básicas acerca da real existência de um projeto de construção de 

uma usina no município. A comunidade atingida aponta que nem o empreendedor, nem mesmo a 

prefeitura do município informaram oficialmente sobre o projeto. O volume de correspondências 

enviadas pelas ONGs locais (o GEA – Grupo Ecológico de Aiuruoca- e o MODEVIDA – Movimento 

em Defesa da Vida) à prefeitura municipal, aos órgãos ambientais (IBAMA, IEF, FEAM, IGAM), ao 

empreendedor e à CEMIG solicitando informações sobre a veracidade do ‘boato’ da construção de uma 

usina na região demonstra a ausência desse processo de comunicação e informação imprescindíveis à 

participação da comunidade no processo de licenciamento19 .   

 

A empresa Eletroriver S/A, em setembro de 2000, iniciou o atual processo licenciatório apresentando 

novos estudos de impacto ambiental, agora elaborados pela empresa de consultoria ambiental Hollos 

                                                 
19Entre os meses de março a agosto de 1999 foram enviadas pelo GEA e MODEVIDA aproximadamente 10 
correspondência à prefeitura municipal e aos órgãos ambientais (IGAM,IEF,IBAMA, FEAM) solicitando informações sobre 
a construção de uma usina na região, bem como 4 correspondências solicitando informações sobre como ter acesso aos 
Estudos de Impacto ambiental (EIA/RIMA). Nessa medida, é importante salientar que até agosto de 1999, a comunidade 
atingida ainda não tinha informações concretas sobre o empreendimento, nem mesmo acesso ao EIA/RIMA, mas a reunião 
que discutiria o empreendimento foi realizada em 26-11-1999 e o julgamento não ocorreu porque o próprio empreendedor, 
diante do parecer da FEAM, retirou o pedido de concessão da LP. 
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Engenharia. De acordo estes estudos, a previsão de produção de energia para o novo projeto 

apresentado pelo empreendedor é de 16 MW de potência instalada e sua implantação no rio Aiuruoca 

inundará uma área de 16,54 hectares. Esta área, composta principalmente por mata ciliar com 

importante função de conectividade para a fauna local, abriga uma enorme qualidade e variedade de 

espécies da fauna e flora, muitas delas em extinção, tais como: lontra, lobo-guará, macacos sauá, sagüi, 

bugio, gavião real.  

 

Novamente a comunidade atingida se mobilizou inclusive apresentando um parecer técnico elaborado 

pela equipe de extensão do GESTA/UFMG20. Este parecer foi protocolizado na FEAM, a qual, desta 

fez, emitiu parecer técnico (DIENI 049/2001) pelo indeferimento destacando, de forma inédita, a 

‘inviabilidade ambiental’ da obra.  Não se pode afirmar com exatidão qual a influência que o parecer 

técnico apresentado pela comunidade atingida teve sobre esta decisão, mas os argumentos apresentados 

pela FEAM em muito coincidem com o argumento central do parecer apresentado pela comunidade 

atingida21.  

 

Neste sentido, o caso da Pequena Central Hidrelétrica de Aiuruoca tem se revelado inédito para a 

análise do processo de licenciamento ambiental em Minas Gerais uma vez que este foi o primeiro caso 

indeferido pela FEAM tendo como argumento técnico principal os aspectos ambientais da área. Esta 

                                                 
20Desde 2001, o GESTA/UFMG, no âmbito do projeto de extensão “Cidadania e Justiça Ambiental: assessoria à 
participação popular em processo de licenciamento ambiental em Minas Gerais”, de forma totalmente voluntária, presta 
assessoria às comunidades atingidas por empreendimentos hidrelétricos. Atuando, sobretudo, junto às comunidades 
atingidas pela UHE Murta no Vale Jequitinhonha e pela PCH Aiuruoca, no sul de Minas.  
 
21Neste sentido, destacamos a fala do conselheiro da CPB, Sr. José de Freitas, em reunião da CIF de 26-10-2001: “Eu quero 
dar os parabéns ao grupo da UFMG [GESTA] que fez esse [parecer]; uma análise crítica de RIMA, eu acho que isso é um 
problema sério que a COPAM e as câmaras enfrentam, normalmente, as equipes de consultores que fazem o RIMA não 
fazem uma devida análise crítica sobre o que está ocorrendo (...) a gente vê que o parecer da FEAM foi muito baseado nesse 
relatório realizado por essa equipe [do GESTA]. Deve ser de voluntários, não é? De ONGs. Realmente isso provocou essa 
discussão aqui, eu acho que muito benéfica e tomada as posições de um lado e de outro a respeito do problema”.  
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apresenta características e funções ambientais específicas e o empreendimento "afetará 

irreversivelmente uma parcela significativa de mata ciliar contínua e preservada, que representa uma 

conectividade florestal como um dos principais fatores na manutenção da biodiversidade local" 

(DIENI/FEAM 049/2001).  

 

De acordo com o GESTA, a construção da PCH Aiuruoca implica extinção total de uma área que 

representa um dos últimos fragmentos constitutivos dos 3% de Mata Atlântica ainda existentes no 

estado de Minas Gerais e causará impacto irreversível numa área cuja especificidade é notória. Esta 

área é uma APP (Área de Preservação Permanente), pois é constituída por uma faixa contínua de Mata 

Ciliar Nativa (Bioma Mata Atlântica), possui trechos de declividade acima de 45 graus, nascentes, 

olhos d’água e espécies da fauna em extinção além de sítio arqueológico. Trata-se, ainda, de uma área 

que cumpre função de corredor ecológico, ou seja, é um trecho que liga a floresta de mata ciliar à 

floresta dos morros. Neste caso, esse corredor encontra-se ente duas unidades de conservação, qual 

seja: Parque Nacional do Itatiaia e Parque Estadual do Papagaio, sendo de vital importância para a 

preservação, manutenção e reprodução das espécies faunísticas aí presentes (GESTA/UFMG, 2003). 

 

Além disso, essa área localiza-se no entorno do Parque Estadual do Papagaio e, portanto, trata-se de 

uma zona de amortecimento desta unidade de conservação. Sendo, portanto, uma área onde as 

atividades humanas são controladas por normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar 

os impactos negativos que porventura atinjam a unidade de conservação (GESTA, 2003). Dessa forma, 

a área possui importância não somente por sua composição biológica, mas por sua localização 

específica, não existindo, portanto, outras áreas nessa região que apresente tais características 

ambientais e funções ecológicas (DIENI/FEAM, 2001; GESTA,2003). 
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Mapa: Localização da PCH em Relação ao Parque Estadual do Papagaio e a APA da  

Mantiqueira 

 
 

 
Limite da APA de Mantiqueira                               Limite do Parque Estadual do Papagaio 
 
Remanescentes do Bioma Mata Atlântica              Rios 

Fonte: GESTA/UFMG (2003) 
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A partir da emissão do parecer da FEAM, foram realizadas quatro reuniões na CIF/COPAM - para 

exame da Licença Prévia, assim como uma audiência pública no município de Aiuruoca. Destaca-se 

ainda a atuação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual por entenderem que o 

processo de licenciamento da PCH Aiuruoca apresenta vícios procedimentais, bem como por ser uma 

área protegida pela legislação federal e estadual 22.   

 

Desconsiderando o parecer técnico da FEAM, todos estes aspectos ambientais e legais, bem como a 

manifestação da comunidade atingida - que apesar do longo e desgastante processo de viagens a Belo 

Horizonte participou de todas as reuniões da CIF/COPAM, bem como participou da audiência pública 

em Aiuruoca; apresentou pareceres e contra-pareceres ao órgão ambiental23; e elaborou notas à 

imprensa - em novembro de 2003 a Câmara de Infra-estrutura do conselho Estadual de Política 

ambiental – CIF/COPAM concedeu a licença prévia – LP- para o empreendimento. Tal concessão foi 

acompanhada da solicitação de cumprimento imediato, antes do julgamento da Licença de Instalação, 

de medidas mitigadoras correspondentes à construção de corredores que desempenhem a função de 

conectividade florestal. Entretanto, tal solicitação foi questionada pela comunidade e assessoria, uma 

vez que a formação de corredores ecológicos demandaria um prazo de 30 anos antes da construção da 

obra para o exercício da função de conectividade florestal. 

 

                                                 
22 Dentre as leis e decretos para proteção e preservação desta área destaca-se: trata-se de área com fragmentos da Mata 
Atlântica, bioma considerado patrimônio da humanidade e protegido pela Constituição Federal 1988 / Art. 225; Área de 
Proteção Ambiental (APA) da Serra da Mantiqueira protegida pelo Decreto Federal 91.304/ 1985. Por ser uma área de 
amortecimento do Parque Estadual do Papagaio, é protegido pelo Decreto Federal 99.274/90 e pelo Decreto Estadual 
21.724/81. 
23 A comunidade atingida e sua assessoria elaboraram e apresentaram aos órgãos ambientais os seguintes pareceres: 
“Parecer sobre o EIA/RIMA da PCH Aiuruoca” (GESTA, 2001 a); “Parecer sobre Anuência concedida pelo IBAMA/MG à 
Empresa Eletroriver para Construção da PCH-Airuoca” (GESTA, 2001b); “Parecer sobre documento elaborado pelo 
CEMAC – Lavras” (GESTA, 2002); “Parecer sobre o ‘Termo de Manifestação Prévia’ do IEF acerca da PCH Aiuruoca” 
(GESTA, 2003). Foram publicadas no jornal local Correio do Papagaio aproximadamente 12 notas à imprensa, das quais 
destacamos: “Hidrelétrica? É hora de ser cidadão!” (03-06-1999); A Mentira do Desenvolvimento” (21-08-1999); “O 
Verdadeiro Desenvolvimento: o parque ecológico” (23-10-1999). 
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É importante destacar, ainda, que nesta reunião da CIF/COPAM em que foi concedida a LP ao 

empreendedor, um dos conselheiros que votou favoravelmente a essa concessão declarou que a FEAM 

tem mais conhecimento, que os conselheiros, acerca das a implicação do empreendimento sobre a área .  

Entretanto, desconsiderou o parecer desta Fundação que, como já mencionado, considera o 

empreendimento ambientalmente inviável, sem apresentar motivação que justifique tal posicionamento.  

 

“(...) Para nós conselheiros aqui fica difícil, realmente, nós sabermos o que pode e o 
que não pode. A FEAM, é claro que ela conhece mais do processo do que nós 
conselheiros porque eles participam, eles vão no local, eles conhecem a região, né? 
Como as pessoas da comunidade também” (Conselheiro CIF/COPAM em reunião 28-
11-2003) 

 

Tal posicionamento demonstra ausência de regra técnica e procedimental por parte dos conselheiros no 

âmbito do órgão ambiental deliberativo.  No depoimento que se segue podemos observar como a 

comunidade atingida se sente desrespeitada no processo de tomada de decisão por este órgão que é 

visto como espaço de imposição de poder. 

 

“Dentro da instituição ambientalista do estado eu acho que o COPAM é que age de 
uma forma muita... eu nem sei usar a palavra aqui, entendeu? Quer um exemplo, um 
conselheiro chegar e falar assim: “eu votei a favor, mas não estou inteirado do 
processo”. Então porque ele tomou essa atitude?! (...) então quer dizer, ele tá usando o 
quê lá?! O poder dele de conselheiro. Então ela não ta sendo justo. Ele não ta sendo 
coerente. Ele não ta exercendo realmente a função que ele deveria exercer, né?” (GEA 
em entrevista abril/2004).  
 

 

Diante da alegação de tais incoerências foi protocolizado, em 05-12-03, pela comunidade atingida e sua 

assessoria, pedido de recurso ao Plenário do COPAM, solicitando revisão da concessão da LP para o 

empreendimento. Entretanto, após um ano do pedido de revisão, este órgão ambiental público ainda 

não se manifestou diante da demanda da comunidade. O caso prossegue com ação civil pública no 

âmbito da justiça federal. 
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Quadro I: Esquema das Instituições e sua Inserção no caso PCH Aiuruoca: 

Esquema 1.  Órgãos ambientais 

 

  

 
 

 
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema II: Instâncias Jurídicas: 

 

 

 

IBAMA  

Por estar planejado para ser instalado dentro da APA 
Federal Serra da Mantiqueira, o IBAMA deve 
manifestar-se acerca do empreendimento. Dessa forma, 
em outubro de 2001, esse órgão concedeu anuência à 
PCH-Aiuruoca e, ultrapassando suas atribuições, propôs 
medidas compensatórias e mitigadoras que,no entanto, 
não garantiam a manutenção e preservação das funções 
e especificidades da área. 

IEF 

Por se tratar de um empreendimento planejado para ser 
instalado no entorno do Parque Estadual do Papagaio, o 
IEF deve emitir uma licença especial manifestando-se 
acerca do impacto que tal empreendimento representaria 
para o parque.  

CPB-COPAM 

Devido à relevância e especificidade da biodiversidade 
local, ficou definido em reunião da CIF/COPAM de 26-
10-01, que a Câmara de Proteção a Biodiversidade – 
CPB/COPAM – seria ouvida nesse caso. Vale destacar 
que essa câmara é apenas consultiva e, apesar de ter 
reconhecido a riqueza e especificidade da área, 
manifestando-se contrariamente ao empreendimento, 
não pôde indeferir ou mesmo votar pelo indeferimento 
desse projeto.  

MPE 

Ação Civil Pública Ambiental e por Improbidade Administrativa com Pedido 
de Liminar 26-05-2002: Contra o prefeito do município que emitiu declaração 
falsa atestando que o empreendimento PCH Aiuruoca estava de acordo com a 
Lei Orgânica do Município. Entretanto, esta proíbe ou restringe exercício de 
atividades potencialmente poluidoras no interior da APA da Mantiqueira.  
Contra a Eletroriver S/A por considerar que o EIA/RIMA apresentado ao 
órgão ambiental não qualidade e apresentava informações insuficiência. 
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Esquema III: Universidades Federais envolvidas no processo de Licenciamento PCH Aiuruoca. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMAC-UFLA 

Em reunião da CIF-COPAM de 26-10-2001, foi determinado que 
o Centro de Excelência em Matas Ciliares da Universidade 
Federal de Lavras, juntamente com professores da Universidade 
Federal de Viçosa e da Universidade Federal de Uberlândia, 
ficariam responsáveis pela elaboração de um ‘parecer adicional’ 
que teria como objetivo dirimir as dúvidas acerca da 
especificidade e biodiversidade local que ainda foram levantadas 
pelos conselheiros durante a referida reunião. Tal parecer foi 
concluído em 21-01-2002 e deveria ter sido apresentado em 
reunião da CIF/COPAM de 22-03-2002. Entretanto, os 
responsáveis pela elaboração desse parecer não compareceram a 
esta reunião, cujos encaminhamentos foram: determinação da 
realização da audiência pública; e que o IEF deveria seria 
apresentar uma anuência especial indicando o impacto do 
empreendimento para o Parque Estadual do Papagaio. 

GESTA UFMG 

O Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais -UFMG presta 
assessoria técnica e política à comunidade local contrária ao 
empreendimento. Essa assessoria foi realizada através da 
elaboração de pareceres técnicos que apontam as falhas e 
incoerências técnicas e metodológicas do EIA/RIMA dos 
pareceres elaborados pelo IBAMA, CEMAC-Lavras e IEF, bem 
como acompanha a comunidade em todos as reuniões dos órgãos 
ambientais e nas instâncias jurídicas em Belo Horizonte. 

MPF 

Ação Civil Pública (2004.38.00.008730-2) 12-07-2004 Ministério Público 
Federal requerendo: cumprimento da Ação Civil Publica Por Improbidade 
Administrativa apresentada pelo MPE; Suspensão do licenciamento da PCH 
Aiuruoca tendo em vista que, devido sua especificidade ambiental, trata-se de 
uma área protegida pelas legislações federal e estadual.  
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2.3 A Atuação da Comunidade Atingida no Processo de Licenciamento da PCH Aiuruoca 

 

Além dos aspectos ambientais e legais que tornam este caso relevante para a análise proposta, destaca-

se, sobretudo, a organização da comunidade atingida, bem como a articulação de ambientalistas que se 

organizaram com uma assessora técnica na tentativa de diminuir as assimetrias sócio-econômicas e 

políticas que marcam o processo de licenciamento. As condições econômicas, o ‘conhecimento 

técnico’, o acesso aos órgãos ambientais e ás informações são fronteiras difíceis a serem superadas 

pelas comunidades atingidas. Estas fronteiras marcam e até mesmo determinam os agentes que, de fato, 

participam da tomada de decisões nos órgãos ambientais. Assim, tem sido relevante e intensa a 

manifestação desta comunidade junto aos órgãos ambientais, instâncias jurídicas, Ministério Público 

Federal e o Estadual, bem como na imprensa local e estadual.  

 

A construção de um empreendimento desse porte coloca em questão divergências dentro da própria 

comunidade acerca dos seus benefícios para a região. Logo, comunidade se divide entre aqueles que 

são favoráveis e aqueles que são contrários ao empreendimento. Consideramos como comunidade 

atingida aquelas pessoas que compartilham o sentimento de perda das referências sócio-culturais e da 

base material provocados pela ameaça que os impactos socioambientais do empreendimento representa 

para o seu modo de vida. Nesse sentido, compartilham um mesmo objetivo e se organizam para 

manifestar contrariamente a proposta de construção do empreendimento na região defendendo a 

manutenção e reprodução de seu modo de vida a partir das potencialidades de desenvolvimento local.  

 

Para a comunidade atingida pelo PCH Aiuruoca, a obra representa ameaça à atividade de turismo 

ecológico – defendido como alternativa de desenvolvimento local - que tem sido evocada como 
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garantia de emprego e sustento para parcela significativa dessa comunidade, bem como a preservação 

do meio ambiente natural enquanto bem simbólico constitutivo da dinâmica social. 

 

Quando as comunidades atingidas têm acesso aos estudos de impacto ambiental apresentados pelo 

empreendedor, a linguagem “técnica” utilizada por este dificulta, e muitas vezes impossibilita, a 

compreensão dos documentos. O depoimento que se segue corrobora esta afirmação 

 

“como é que eu vou ler um EIA/RIMA se eu não entendo de ... quer dizer, eu não sou 
engenheiro florestal, eu não sou antropólogo eu não sou ... todas aquelas áreas 
científicas que tem que ser avalizadas no EIA/RIMA. Eu não dou conta. Vou ler, vou ler 
isso daí e o que eu vou fazer?” (GEA em  entrevista abri/l 200). 
 
 

O deslocamento até o órgão deliberativo (COPAM), para participar das reuniões e defender seu modo 

de vida, onera as comunidades atingidas que têm que se deslocar por quilômetros e, na maioria das 

vezes, não têm condições financeiras para custear as viagens.  

 
“Então quem tem dinheiro acaba, de uma certa forma, se beneficiando na história. 
Porque chega lá no COPAM um ônibus da Eletroriver de gente da cidade, lógico que, a 
cidade tem 6 mil habitantes, aí você leva 40 representando os a favores sendo que os 
não a favor não tem da onde [tirar] recurso, então ele [os não favoráveis] sai 
prejudicado em questão de proporção. Agora você veja bem, a gente vê pela audiência 
pública que foi feita aqui que nós saímos vencedores. Então isso demonstra que como 
não tinha custo para os moradores de Aiuruoca, aí nós ganhamos lá [na audiência 
publica em Aiuruoca]. Mas se tivesse que fazer o inverso lá pra Belo Horizonte, né? aí, 
questão de proporção nós iríamos perder porque nós não ia ter condições [financeiras 
de viajar] né?”( GEA em entrevista abril/2004). 
 
 
 

Os aspectos ambientais e legais do caso Aiuruoca foram apresentados diversas vezes nas reuniões da 

Câmara de Infra-estrutura, e durante a Audiência Pública em Aiuruoca, pela comunidade atingida e sua 

assessoria. Foram elaborados relatórios técnicos os quais apresentavam falhas e incoerências técnicas e 

metodológicas do EIA/RIMA e do parecer adicional do Centro de Excelência em Mata Ciliar - 
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CEMAC - Lavras, bem como da anuência do IBAMA e do IEF, além dos vícios procedimentais do 

processo licenciatório. Entretanto, após superar as dificuldades de acesso á informação, de leitura dos 

estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA) e de deslocamento até o órgão público deliberativo, as 

comunidades atingidas se sentem negligenciadas no processo de discussão e tomada de decisão.  

 
“Então eu acho que o COPAM não estuda o caso realmente como deve ser estudado e 
vendo todas as partes. As vezes, nossa! a gente fica até mal porque a gente vai se expor, 
a gente vai reivindicar, colocar, fazer criticas que a gente  vai fazer, aqueles 
conselheiros tão tomando lanchinho, conversando um com o outro e parece que não tão 
prestando atenção na gente.  Não sei se depois eles escutam a gravação e depois que 
vem ... mas na hora a gente fica mal (...) Eu já acho que é falta de respeito, eu acho tudo 
isso. Então eu digo que o COPAM  tem uma falta de respeito para com as pessoas que, 
no caso nós, se locomove 400 quilômetros ou mais aí pra chegar lá e oh! Parece que 
não ... né?  Parece que sua participação, que o que você foi fazer lá não tem interesse 
nenhum para eles” (GEA em entrevista abril/2004) 
 

 

O processo de licenciamento ambiental de obras hidrelétricas é marcado por conflitos em torno da 

apropriação do meio ambiente. Nesse contexto, comunidades atingidas e empreendedores do Setor 

Elétrico encontram-se em posições distintas e assimétricas no ‘campo de política ambiental’ (Carneiro, 

2003). Esse campo caracteriza-se como espaço de embates ‘mediados’ pelo Estado através de leis e 

normas deliberativas. Nessa medida, é relevante uma análise acerca dessa configuração tendo em vista 

as implicações políticas e as injustiças socioambientais daí decorrente. Estes aspectos serão tratados no 

próximo capítulo. 
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Quadro II: Histórico do Licenciamento da PCH Aiuruoca: 

Reuniões na CIF/COMPAM sobre concessão da LP para a PCH Aiuruoca 
 

Data Atuação da Comunidade 
Atingida e Assessoria 

Atuação do 
Empreendedor 

Decisão da CIF/COPAM 
 

26/10/2001 Comunidade atingida e sua 
assessoria apresentam 
‘parecer técnico sobre 
EIA/RIMA’ que corrobora 
o posicionamento da 
FEAM. Apontam as falhas 
técnicas e insuficiências 
metodológicas dos estudos 
apresentados pelo 
empreendedor, bem como 
defende o turismo 
ecológico como alternativa 
de desenvolvimento local. 
 

Empreendedor apresenta o 
projeto e argumenta que 
não discorda do parecer da 
FEAM no que se refere a 
riqueza da área, mas 
solicita que este não seja 
acatado, bem como solicita 
imediata convocação da 
audiência pública no 
município de Aiuruoca 
para que a comunidade 
seja ouvida. E pede que se 
aguarde um parecer final 
para subsidiar o 
julgamento. 

Diante do argumento dos 
conselheiros de que ainda 
havia duvida acerca da 
importância da 
biodiversidade local, foi 
determinado que o Centro de 
Excelência em Matas 
Ciliares da Universidade 
Federal de Lavras, elaboraria 
um ‘parecer adicional’ que 
teria como objetivo dirimir 
tais dúvidas.  

 
22/03/2002 

 
Comunidade atingida e sua 
assessoria argumentam que 
os técnicos responsáveis 
pela elaboração ‘parecer 
adicional’ do CEMAC 
(“Relatório Técnico sobre a 
Flora e Fauna PCH-
Aiuruoca” de 21-01-2002) 
incorrem nas mesmas 
falhas e insuficiências 
metodológicas observadas 
no EIA/RIMA; bem como 
questionam o fato de que 
tal parecer deveria apenas 
fazer um levantamento da 
especificidade da fauna e 
flora da área e não apontar 
medidas mitigadoras e 
compensatórias para o 
empreendimento.  

 
O empreendedor 
argumenta que o parecer 
adicional do CEMAC -
Lavras corrobora o seu 
posicionamento de que 
mesmo sendo uma área 
rica as medidas 
compensatórias e 
mitigadoras seriam 
suficientes para sanar 
quaisquer possíveis 
impactos ambientais na 
área.  

 
Determinou-se que haveria 
audiência pública em 
Aiuruoca para que se ouvisse 
a comunidade. Vale destacar 
que de acordo com as 
normas procedimentais do 
COPAM essa audiência 
deveria ter sido realizada 
antes da elaboração parecer 
técnico da FEAM para que 
esta pudesse incorporar as 
manifestações da 
comunidade local.Também 
foi determinado que o IEF 
deveria apresentar uma 
anuência Especial indicando 
os impactos do 
empreendimento para o 
Parque Estadual do 
Papagaio.  

29/08/2003 Comunidade e assessoria 
apresentam “Parecer sobre 
o ‘Termo de Manifestação 
Prévia’ do IEF para a PCH 
Aiuruoca” e discutem as 

O empreendedor 
argumenta que diante das 
evidências apontadas pelo 
parecer do CEMAC, bem 
como a anuência do 

Determina que haveria uma 
diligência coordenada pela 
FEAM em que as partes 
contrárias e favoráveis ao 
empreendimento deveriam 
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incoerência desse 
documento, sobretudo no 
que se refere a sua 
conclusão que mesmo 
concordando com o parecer 
da FEAM com relação as 
especificidades ambientais 
e as funções ecológicas, e 
apontava uma possível 
replicação da área nas 
adjacências. 

IBAMA e o termo de 
manifestação do IEF o 
Conselho deve conceder a 
licença prévia. 

ser ouvidas antes da votação. 

28/11/2003 A comunidade atingida 
estava presente argumentou 
que a decisão da 
CIF/COPAM deveria 
considerar todas as 
questões técnicas e legais 
que impossibilitaria a 
construção de tal obra na 
área.  

 O empreendedor reitera o 
argumento de que o 
parecer do CEMAC, bem 
como a anuência do 
IBAMA e o termo de 
manifestação do IEF 
reconhecem que mediante 
medidas mitigadoras e 
compensatórias o 
empreendimento PCH 
Aiuruoca é viável. E que, 
portanto, o Conselho deve 
conceder a licença. 
 

Foi concedida a licença 
prévia sendo 4 votos 
favoráveis e um contrário à 
concessão.  
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Capitulo III: Uma sociologia do Licenciamento Ambiental de Hidrelétricas em Minas Gerais 
 

3.1 COPAM: Espaço de Negociação de Conflitos Socioambientais? 

 

A construção de barragens hidrelétricas ocupa um grande espaço ambiental, na maioria das vezes em 

detrimento de segmentos sociais vulneráveis, como as comunidades ribeirinhas e as populações étnicas. 

Essas obras já inundaram 3,4 milhões de hectares de terras produtivas e desalojaram mais de um 

milhão de pessoas no país (ZHOURI, 2003). Em função do dito ‘desenvolvimento e progresso’ do país, 

essas comunidades são destituídas do meio ambiente enquanto bem simbólico e material que, por 

gerações, tem assegurado a manutenção e reprodução de seus modos de vida.  Nessa media, a 

construção de barragens gera históricas injustiças ambientais24, uma vez que os custos dos impactos 

socioambientais recaem sobre essas comunidades sem que elas sejam, de fato, consideradas enquanto 

sujeitos ativos no processo de decisão acerca dos usos do meio ambiente natural. 

 

Em Minas Gerais, o Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM - é instância institucional 

onde são tomadas as decisões acerca do modo como se dá a apropriação do ‘meio ambiente’. Por 

conseqüência, é aí que poderemos apreender as assimetrias sócio-políticas e econômicas que marcam o 

processo de licenciamento ambiental. Este Conselho revela-se, então, como espaço institucional no 

qual as posições socialmente definidas são marcadas por relações de poder e pela preeminência de uma 

visão reducionista do que seja o ‘meio ambiente’ e as possibilidades de seu uso. A concessão de 

licenças à empreendimentos que representam sérios impactos socioambientais às comunidades 

atingidas, bem como a concessão de licença para empreendimentos que se inserem em áreas protegidas 

                                                 
24 Como pode ser observada, por exemplo, com a construção da hidrelétrica de Tucurui (PA) e Balbina (AM) nas décadas de 
1970 e 1980. Estas obras desalojaram comunidades ribeirinhas e indígenas, inundaram enormes extensões de terra e 
destruíram a fauna e flora daquelas regiões.  
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pela legislação, como é o caso da PCH Aiuruoca, sob o argumento de que é necessário produzir energia 

para garantir o desenvolvimento do país demonstra tal visão. A titulo de exemplo, podemos verificar 

como a construção de empreendimentos hidrelétricos, no Vale Jequitinhonha, tem sido evocada como 

solução para os ditos problemas de ‘miséria e fome’ dessa região25 . Entretanto, as comunidades 

atingidas, reagem e lutam em defesa de seu direito ao ‘meio ambiente’ que assegura seus modos de 

vida não coincidente com a lógica de produção imposta pelo mercado.  

 

Diante destes embates, o COPAM e, por conseguinte, a política ambiental no estado de Minas, tem sido 

apontado por alguns autores (Starling, 2001) como espaço ‘democrático’ e ‘participativo’ uma vez que 

se configura como instância de negociações e de estabelecimento de pactos entre interesses e 

concepções distintas acerca da apropriação dos recursos naturais.  

 

De acordo com Starling (2001), um dos aspectos mais significativos das formulações regimentais do 

COPAM é a paridade de representantes do setor governamental, não governamental e da sociedade 

civil na composição do Plenário e das câmaras técnicas a partir de 199826. Dessa forma, este Conselho 

representa o espaço de negociação entre governo, empresários e sociedade. Tratando-se, nessa medida, 

de um espaço público, uma vez que se configura enquanto fóruns de debate e negociação de conflitos 

entre os distintos interesses aí apresentados.  

 

“constitui fóruns apropriados para a tomada de decisões resultantes da audiência às 
partes em confronto por meio do estabelecimento de uma dinâmica de interação entre 
os atores, caracterizada por uma ampla transparência, procedimentos participativos, 
publicidade e fidedignidade das informações” (STARLING:2001, 133). 

 

                                                 
25 Ver ZHOURI & OLIVEIRA (2004) 
26 A paridade na composição do COPAM foi instituída em 1998 através do Decreto N º 39490. 
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Para Acselrad (2004), contudo, o debate contemporâneo acerca das questões ambientais é, em parte, 

marcado por concepções que, desconsiderando a crise ambiental enquanto processo socialmente 

construído, apontam como solução aos embates que daí emergem a negociação e o consenso entre os 

distintos atores e segmentos sociais envolvidos no conflito socioambiental. Assim, as relações de poder 

que marcam os conflitos em torno da apropriação e significação do ‘meio ambiente’ são 

desconsideradas (ACSELRAD, 2004). 

 

Ao analisar o espaço institucional de decisão política em Minas Gerais a partir da noção de ‘campo 

ambiental’ Carneiro (2003) destaca que tal espaço é marcado por relações de poder. Neste campo, o 

‘capital específico’ que define os agentes qualificados à participação do processo de tomada de 

decisões não está acessível a todos os atores sociais que lutam por seus interesses e, sobretudo, pelo 

direito ao meio ambiente. Nessa medida, Zhouri e Oliveira (2004) apontam que o conflito ambiental 

coloca em questão as distintas racionalidades em torno do que seja o meio ambiente. Assim, o conflito 

ambiental tem sido marcado pela preponderância de uma concepção reducionista e hegemônica que 

define e impõe os modos de uso dos recursos naturais a partir da lógica de mercado.  

 

Em contraposição ao discurso que modela o COPAM enquanto espaço democrático e representativo, 

Carneiro (2003) analisa a configuração estrutural do ‘campo de política ambiental’ em Minas a partir 

da noção de ‘oligarquização’ do poder deliberativo, uma vez que neste Conselho o exercício do poder 

de decisão concentra-se num pequeno grupo que tem se perpetuado na esfera de decisão. O livre 

trânsito de agentes que ocupam cargos ora em órgãos públicos ambientais, ora em empresas estatais e 

privadas do Setor elétrico, ora em empresas de consultoria ambiental, ora como conselheiros do 

COPAM favorece e privilegia esse processo de concentração do poder decisório. No processo da PCH 

Aiuruoca, por exemplo, o representante do empreendedor também se apresenta como responsável pela 
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consultoria ambiental que elaborou o IEA/ RIMA e, ainda, já exerceu a função de conselheiro do 

COPAM.  

 

As decisões deliberativas são centralizadas e controladas por um pequeno grupo de agentes do ‘campo 

ambiental’ que, sob a chancela da democracia representativa e legitimados pelos procedimentos 

formais, têm perpetuado uma visão hegemônica e particularista em detrimento da participação ampla e 

efetiva da sociedade e, sobretudo das comunidades atingidas por projetos desenvolvimentistas, tais 

como as hidrelétricas. Diante desse quadro, essas comunidades não são reconhecidas enquanto sujeitos 

ativos e constitutivos do espaço de discussão e do processo de tomada de decisões. Nessa configuração 

viciosa, caracterizada pela ‘oligarquização do campo ambiental’, a luta pela apropriação do ‘meio 

ambiente’ revela-se injusta e desigual tornando-se um ‘jogo político’ previamente definido pelas 

relações pessoais (CARNEIRO, 2003).  

 

Neste contexto, as comunidades atingidas são socialmente transformadas em objetos passivos, pois 

mesmo estando presentes na ‘cena’ do processo de licenciamento não são partes constitutivas do 

espaço de debates e das decisões aí estabelecidas (LEMOS, 1999). Seus modos de vida são 

desqualificados mediante a ‘necessidade’ de um desenvolvimento economicista condizente com os 

interesses do Setor Elétrico. 

 

O processo de licenciamento ambiental das hidrelétricas não se dá no âmbito institucional no qual os 

atores, por meio de negociações horizontalmente estabelecidas, decidem consensualmente acerca da 

apropriação e do uso do meio ambiente. Trata-se, sim, de um arcabouço institucional no qual são 

travados embates entre atores e segmentos sociais que se encontram em posições desiguais no campo 

ambiental (CARNEIRO, 2003; ASCELRAD, 2004). Tais desigualdades podem ser verificadas no fato 
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de que o empreendedor tem domínio da linguagem ‘técnica’ e dos procedimentos licenciatórios, bem 

como, o seu livre transito em várias instâncias públicas e privadas, como já mencionado acima, lhe 

garante capital social e político acionados ao longo do processo decisório (CARNEIRO, 2003). Ao 

passo que, as comunidades atingidas, geralmente, têm o primeiro contato com os procedimentos 

licenciatórios quando estes já estão em fases adiantadas. 

  

Carneiro (2003) destaca que nesse processo o poder simbólico exercido pela juridificação, ou seja, o 

poder de definição de normas e leis, não se restringe apenas a imposição da visão hegemônica de 

mundo, mas, sobretudo, revela-se como poder de efetiva intervenção no mundo. No campo da política 

ambiental essa intervenção se expressa por meio da implementação de determinadas políticas 

ambientais através das quais as diversidades socioculturais têm sido anuladas em função de uma visão 

parcelar, legitimada pela ‘cientificização’ e ‘juridificação’ das políticas ambientais, e imposta enquanto 

bem comum (CARNEIRO, 2003; ACSELRAD, 2004).  

 

Na luta simbólica pela apropriação e significação do meio ambiente o Estado, respaldado pela 

concessão de ‘imparcialidade’ de pareceres técnicos e jurídicos, bem como pela legislação por ele 

definida e resguardada, configura-se como agente detentor do poder legítimo de demarcar 

institucionalmente os territórios e seus usos (ACSELRAD, 2004). Dessa forma, a definição de espaços 

territoriais a serem usados enquanto recursos naturais, dos quais parcelas mínimas são destinadas a 

‘preservação ambiental’, tem sido evidenciada pelo Estado enquanto política ambiental que 

compatibiliza ‘desenvolvimento econômico’ e ‘sustentabilidade ambiental’ (CARNEIRO, 2003). Nesse 

contexto, os territórios enquanto ‘lugares’ dotados de significados que garantem a manutenção e 

reprodução de modos de vida não coincidentes com a visão hegemônica de desenvolvimento são 

desqualificados ou mesmo anulados. Assim, a noção de ‘meio ambiente’, esvaziada das dinâmicas 



 
47 

sociais e culturais aí presentes, é reduzida às possibilidades de uso dos recursos naturais sob o 

paradigma do ‘desenvolvimento sustentável’ (CARNEIRO, 2003; ACSELRAD, 2004).   

 

Nesse sentido, o licenciamento da PCH-Aiuruoca é emblemático. Destaca-se que tal obra tem por 

finalidade unicamente a produção de energia para a comercialização. Não sendo, portanto, destinada ao 

atendimento das demandas da população local ou nacional. Destaca-se que de acordo com a Lei 4.771 

de 15/09/1965 do Código Florestal  

 

“a supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser 
autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse sócio-econômico, devidamente 
caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto”.  
 

Destaca-se, ainda, o fato de que há no país, atualmente, uma sobra de energia da ordem de 7.000MW e 

que, portanto, a energia produzida pela PCH Aiuruoca, que é de no máximo 16 MW, não é 

significativa. Outro ponto relevante é o fato de que o empreendedor não apresentou estudos sobre 

alternativas locacionais. Contudo, apesar das leis e decretos federais e estaduais que atestam a 

importância da área, esse projeto obteve concessão da LP sob o argumento de que medidas mitigadoras 

e compensatórias são suficientes para reparar os impactos socioambientais de tal empreendimento.  

Logo, leis e decretos cuja lógica é determinar que pequenas parcelas territoriais sejam destinadas a 

‘preservação ambiental’ são desconsideradas ou reinterpretadas frente às imposições do mercado. 

 

Nessa medida, o processo de licenciamento não cumpre uma função enquanto instrumento de avaliação 

da sustentabilidade socioambiental considerando as implicações ambientais e sociais de obras, que 

mesmo sendo causadoras grandes e irreversíveis impactos, atendem a lógica do paradigma 

desenvolvimentista. Este processo tem sido instrumento que atende preponderantemente as demandas 
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desenvolvimentistas que significam de forma reducionista o meio ambiente, pois restringe suas 

complexidades definindo-o enquanto recurso material a ser economicamente explorado. Para Zhouri e 

Oliveira (2004), tal lógica tem como referência a noção de ‘paradigma da adequação ambiental’, uma 

vez que não há uma avaliação, de fato, da viabilidade socioambiental do projeto. Há um processo 

inverso, uma vez que, ao apresentar as medidas de compensação e mitigação procura-se determinar os 

meios através dos quais o meio ambiente e suas complexidades sócio-culturais e naturais são 

adequados ao projeto técnico para que este seja aprovado. Sendo assim, o meio ambiente é percebido 

como  

 

“(...) paisagem que deve ser modificada e adaptada aos objetivos do projeto 
técnico. Nesse processo, arranjos e ajustes tecnológicos dados por medidas 
mitigadoras e compensatórias cumprem a função de adequação [do meio 
ambiente e das comunidades locais à obra]” (ZHOURI & OLIVEIRA, 2004: 6). 

 

 

No campo ambiental ‘oligarquizado’ pode ser observada, como já mencionado, uma imbricação de 

papeis e funções nas instâncias institucionais onde são definidas as decisões acerca da apropriação do 

meio ambiente.  Dessa forma, composição da CIF/COPAM é um dos aspectos relevantes para a analise 

acerca dos mecanismos que têm sido acionados para controlar e deter nas mãos de uma minoria 

dominante o poder deliberativo, bem como para perpetuar esse processo de ‘oligarquização’ do campo 

ambiental. Carneiro (2003) aponta que a oligarquização do campo ambiental se dá por meio de 

estratégia de controle do ingresso de novos membros a medida que esse ingresso exige ‘capital 

específico’ , bem como pela  concentração do poder decisório nas mãos de uma minoria dentro do 

próprio conselho.  
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 Outro aspecto relevante é o fato de que os agentes do campo ambiental oligarquizado são defensores 

de interesses parcelares sob a égide da representatividade e imparcialidade conferida pelos 

procedimentos formais. A título de exemplo, vale ressaltar que dentre os conselheiros da CIF/COPAM 

há um membro que, sendo funcionário da CEMIG, assume publicamente representar os interesses desta 

empresa estatal que faz parte de consórcios do Setor Elétrico como, por exemplo, o da UHE-Irapé27. 

Ao defender a construção de hidrelétricas como uma necessidade inquestionável, a partir de suas 

convicções e de sua carreira na CEMIG, defende causas parcelares e concepções hegemônicas de 

desenvolvimento. Assim, vale acompanhar o depoimento que se segue: 

 

“Eu queria me apresentar claramente pro grupo que ta aí [comunidade atingida e 
ambientalistas]. Meu nome é Luis Augusto eu sou da CEMIG e, até por uma questão de 
convicção pessoal e até por causa da carreira que eu fiz na CEMIG, eu sou um 
defensor de usina hidrelétrica. Sempre fui (...) Eu, como sou um defensor das grandes 
usinas hidrelétricas, quanto mais das pequenas (...)”. (conselheiro da CIF/COPAM em 
reunião de 22/10/01na qual estava sendo discutida a concessão LP para PCH Aiuruoca - 
grifos acrescidos). 

 

Esta declaração pode ser interpretada enquanto um posicionamento que, em detrimento da avaliação de 

fato dos impactos socioambientais do projeto em questão, objetiva aprovar indiscriminadamente a 

concessão de licenças para a construção de hidrelétricas. Revela a imposição, no âmbito institucional, 

de uma visão parcelar e imperativa do que seja as possibilidades de uso do ‘meio ambiente’ em 

detrimento de todo e qualquer questionamento. O processo de licenciamento ambiental, que deveria ser 

transparente, participativo e imparcial, torna-se o meio pelo qual os projetos que atendem a lógica 

desenvolvimentista têm sido, em sua grande maioria, aprovados sem se considerar de fato a sua 

                                                 
27 Vale destacar que o empreendimento UHE Irapé, no Vale de Jequitinhonha, obteve concessão da LI não obstante os 
sérios problemas e pendências socioambientais. Esse empreendimento foi aprovado com 47 condicionantes, que não foram 
cumpridos pelo empreendedor, a saber, a CEMIG, ao longo dos 15 em que tal processo tramita nos órgãos ambientais. Em 
2002, foi assinado pela empresa um ‘Termo de Compromisso’ junto ao COPAM e o Ministério Público, na tentativa da 
resolver sérias pendências, dentre essas o reassentamento de mais de 1200 famílias (5000 atingidos) para as quais ainda não 
foram disponibilizadas terras apropriadas para este fim. Apesar desse quadro, o enchimento do reservatório está previsto 
para janeiro de 2005.  
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viabilidade ambiental e social. Isto pode ser observado pelo fato de que tem sido prática recorrente na 

CIF/COPAM a aprovação de projetos polêmicos que, mesmo sendo indeferidos pelo parecer técnico da 

FEAM, têm a licença concedida pelo Conselho. Projetos hidrelétricos como UHEs Capim Branco e 

Irapé, as PCHs Aiuruoca e Fumaça, dentre outros, têm sido aprovados desconsiderando os pareceres 

técnicos e jurídicos da FEAM que, nesses casos, são claros ao recomendar o indeferimento do pedido 

de concessão de licença a partir dos aspectos socioambientais que inviabilizam tais obras.  Nesse 

sentido, a avaliação técnica do órgão ambiental, cuja função é subsidiar o debate político e a tomada de 

decisões, tem sido ignorada pelos conselheiros, sem que a motivação que justifique tal prática seja 

explicitada.  

   

Dagnino (2000) nos aponta a armadilha que o discurso democrático vazio de uma reflexão crítica 

representa para a consolidação da democracia. Destaca que há uma distinção entre as práticas que se 

restringem ao cumprimento dos procedimentos formais, sem, contudo, significar uma prática 

democrática de fato. De acordo com as normas formais, a configuração do COPAM pode ser 

considerada como um avanço democrático, pois permite o ‘envolvimento’ da sociedade civil, de forma 

geral, no debate sobre a utilização racional dos ‘recursos naturais’ - uma vez que esse órgão é 

representativo. Entretanto, esse ‘avanço formal’ não coincide com uma ‘abertura’ desse conselho no 

que se refere a participação e incorporação de atores e segmentos sociais que represente, de fato, os 

distintos interesses e direitos que estão em jogo nas decisões aí tomadas. O deslocamento de sentido 

que a disputa político-cultural opera nas noções de sociedade civil, participação e cidadania, se dá no 

intuito de perpetuar o controle e dominação dos espaços públicos de decisão (Dagnino 2004). 
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3.2: Uma Analise da Participação no Processo de Licenciamento Ambiental. 

 

O conhecimento prévio e aprofundado, por meio do pleno acesso às informações e aos documentos 

seria um dos pressupostos de transparência e de participação na tomada de decisão (LEMOS, 1999).28 

Entretanto, comunidades atingidas invariavelmente denunciam as dificuldades e até mesmo a 

impossibilidade de acesso aos documentos que poderiam informar-lhes sobre o licenciamento. Um dos 

aspectos que dificulta o acesso às informações e documentos é o fato de que as comunidades atingidas 

geralmente encontram-se distantes geograficamente dos órgãos ambiental técnico e deliberativo tendo, 

portanto, que viajar várias horas para chegar até a FEAM/COPAM, por exemplo, e acompanhar o 

licenciamento. A título de exemplo, as comunidades do Vale Jequitinhonha atingidas pela UHE Irapé 

ou pela UHE Murta têm que viajar aproximadamente 15 horas, ou mais, para ter acesso ao processo, 

enquanto a comunidade atingida pela PCH Aiuruoca tem que viajar, em média, 7 horas.   

 

Um dos problemas observados é o fato de que para obtenção dos documentos é preciso uma solicitação 

formal e com antecedência. Por não haver uma cópia dos documentos para uso exclusivo de consulta 

por parte da sociedade, este é um processo moroso, pois muitas vezes esses documentos encontram-se 

sob avaliação técnica ou jurídica e não podem ser disponibilizados para a consulta. Além disso, os 

documentos somente podem ser fotocopiados na instituição. Entretanto, a fotocópia na FEAM, por 

exemplo, custa R$ 0,30 por folha. Este preço no mercado é em torno de R$ 0,10. Este valor está fora da 

realidade das comunidades atingidas e mesmo da sociedade em geral. 

  

                                                 
28 O GESTA defende um processo participativo que já se inicia logo na elaboração de um termo de referência que determina 
as diretrizes para os levantamentos e estudos realizados pelas empresas de consultoria ambiental. O que, em outros países, é 
chamado de “scoping”. 
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Como já mencionado, as informações acerca das características técnicas, socioeconômicas e ambientais 

de um empreendimento de infra-estrutura fundamenta-se nos Estudos de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMAs). Em Minas, esses documentos são elaborados a partir de 

um ‘Termo de Referência’ emitido pela FEAM (FEAM, 1998:157). Esse ‘Termo’ seria um roteiro 

através do qual a FEAM indica ao empreendedor quais são os aspectos a serem contemplados no 

EIA/RIMA. Por exemplo, para todos os empreendimentos hidrelétricos, independente de suas 

características técnicas e das especificidades sócio-culturais e ambientais das áreas a serem impactadas 

pela obra, há um roteiro padronizado a ser seguido. O ‘Termo de Referência’ não é discutido em 

público, sobretudo com as comunidades. Observa-se a ausência de um mecanismo institucional que, de 

fato, considere as demandas e conhecimento dessas comunidades na caracterização dos impactos 

socioambientais do empreendimento já no início do processo licenciatório.  

 

Geralmente, quando as comunidades têm informação sobre a instalação de um empreendimento 

hidrelétrico, o processo de licenciamento já se encontra em estágio bem avançado, muitas vezes, 

quando decisões já foram tomadas e acordos já foram estabelecidos entre o poder público local e os 

empreendedores. Sem conhecer o projeto e seus impactos socioambientais, a comunidade não tem 

informações suficientes para se posicionar acerca da proposta do empreendedor. O caso de Aiuruoca é 

emblemático pelo fato de a comunidade atingida ter buscado informações e conseguido se organizar e 

se articulado logo no início do processo. Esse é um dos motivos desse processo ter sido tão longo, 

demandando várias reuniões e procedimentos técnicos, e incisivamente contestado pela comunidade 

atingida e sua assessoria.  

 

Outro agravante do processo refere-se ao fato dos custos financeiros da elaboração do EIA/RIMA são 

de responsabilidade do empreendedor que é o contratante direto da empresa de consultoria ambiental 
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que elaborará esses estudos. O vínculo entre empreendedor e consultoria ambiental insere-se na lógica 

de mercado, ou seja, o EIA/RIMA é uma mercadoria que será adquirida pelo empreendedor cujo 

objetivo é ter seu projeto aprovado pelos órgãos licenciadores (LACORTE & BARBOSA, 1995). Os 

EIA/RIMAs, apoiados no discurso do ‘conhecimento técnico-científico’ das equipes de consultoria são 

apresentados como registros objetivos da realidade (LEMOS, 1999). Dessa forma, e tornam-se 

mecanismos legitimadores da adequação do meio ambiente ao empreendimento.  

 

Segundo Lemos (1999) a técnica, enquanto uma linguagem, é instrumento de significação e imposição 

do modo de ver o mundo. A objetividade e a neutralidade da técnica são socialmente definidas. Logo, 

na disputa pela apropriação do ‘meio ambiente’ ela torna-se o instrumento através do qual se 

desqualifica e deslegitima as comunidades atingidas. Como nos revela o depoimento que se segue, os 

estudos ambientais deixam de ser um mecanismo de esclarecimento “tornando-se mais um elemento de 

obscurecimento do empreendimento” (LEMOS, 1999).  

 

“(...) Muita nomenclatura que a gente não ta acostuma. Muita sigla, muita leis, muitas 
coisas que a gente não é acostumada (...) a gente nunca tinha entrado em contato com 
uma história dessas [com processo de licenciamento]” (comerciante local atingida pela 
PCH Aiuruoca em entrevista abril/2004). 

 

 

Os EIA/RIMAs são referências para a análise e avaliação de viabilidade de empreendimentos 

hidrelétricos, uma vez que deveriam apresentar as informações técnicas necessárias à tal avaliação. 

Contudo, estes estudos têm sido apresentados com erros ‘técnicos’ grosseiros que revelam a ausência 

de preocupação, por parte do empreendedor e consultoria ambiental, com o licenciamento enquanto 

instrumento de avaliação que de fato leve em conta os aspectos técnicos no momento da decisão 

política acerca da viabilidade destes empreendimentos. Como exemplo, podemos citar os estudos para 
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a PCH Aiuruoca e a UHE Murta. No primeiro caso, dentre os vários erros e ausências de informações 

consistentes e objetivas lê-se no RIMA que a extensão do lago que será formado depois do barramento 

será de "XX Km2 ”.  No caso da UHE-Murta, projetada para o Rio Jequitinhonha em MG, o 

EIA/RIMA simplesmente foi uma réplica dos estudos da UHE-Irapé que está sendo instalada no 

mesmo rio. Além disso, os estudos eram tão insuficientes e negligentes que o pedido de informações 

complementares por parte da FEAM resultou em novos seis volume de ‘informações complementares’ 

que, no entanto, também não foram suficientes para subsidiar o órgão ambiental em sua avaliação 

técnica.  

 

Vale destacar que, apesar de predominar o discurso de que os argumentos favoráveis ou contrários aos 

empreendimentos devem pautar-se no conhecimento técnico, dominar tal conhecimento não é condição 

suficiente para participar do debate acerca da viabilidade socioambiental de empreendimentos tais 

como as hidrelétricas. Verifica-se que no processo de Aiuruoca a comunidade atingida e sua assessoria 

posicionam-se contrariamente ao empreendimento fundamentadas em conhecimento técnico que foi 

apresentado em pareceres e acionados em todos os momentos de debate acerca da viabilidade do 

empreendimento. Entretanto, estes argumentos foram desconsiderados. Nesse sentido, o conhecimento 

técnico não é suficiente para qualificar os argumentos dos agentes envolvidos. Antes, estes agentes são 

qualificados em função do lugar de poder ocupado no campo ambiental (CARNEIRO, 2003; ORTIZ, 

1988).  

 

Além do EIA/RIMA, a audiência pública é uma das etapas do licenciamento ambiental de fundamental 

importância para a análise acerca da viabilidade socioambiental das hidrelétricas. A audiência pública 

seria o mecanismo através do qual são garantidas a participação e incorporação das demandas e 

conhecimentos das comunidades nos debates em torno da viabilidade de empreendimentos.  Entretanto, 
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apesar de ser um procedimento institucional e legal, no campo ambiental, não se configura enquanto 

espaço de participação efetiva das comunidades atingidas (LEMOS, 1999). Em tese, tem por finalidade 

expor o projeto às comunidades interessadas para que sejam incorporadas informações, críticas e 

sugestões, bem como sanar as dúvidas da comunidade acerca do empreendimento e suas implicações 

socioambientais e econômicas para a região.  

 

Entretanto, na prática, verifica-se que tal procedimento perde seu caráter de espaço de debates passando 

a configurar-se apenas como o cumprimento das normas legais. Nesse sentido, vale destacar que a 

audiência pública de PCH-Aiuruoca foi realizada depois que a FEAM já havia elaborado o seu parecer 

técnico. Ou seja, a função da audiência pública de esclarecer a comunidade sobre o projeto, bem como 

de possibilitar que órgão técnico incorpore em seu parecer informações e demandas da comunidade 

local, não foi cumprida. A audiência pública é um instrumento legal e institucional, entretanto sua 

realização significou apenas a ‘condição para formulação regular do processo’, como pode ser 

verificado na fala do empreendedor/consultor ambiental em defesa da realização da audiência pública 

em Aiuruoca:  

 

“A Audiência Pública é uma conquista de todos nós. Nós estamos na verdade é adiando a 
oitiva da comunidade e a audiência pública não é condição para aprovação ou desaprovação, 
mas é condição de formalização regular do processo. Quer dizer, se amanhã essa câmara 
decidir que o processo deve prosseguir, imaginemos que seja essa a cena, e ela queira 
conceder a licença na semana que vem, ela não poderá faze-lo porque falta, e não é 
formalidade, falta elementos essencial que é a realização da audiência pública. Que é o 
instrumento previsto em lei para se ouvir a comunidade, dentro da comunidade. Então eu 
acho que o pedido para chamar a audiência pública e dar prosseguimento ao processo (...) me 
parece que é aquele que mais se coaduna com o que sempre foi a prática dessa câmara. De 
ouvir a todos, mas decidindo a realização do bem público”. (empreendedor e consultor 
ambiental da PCH Aiuruoca em reunião CIF/COPAM 26-10-2001). 

 
 

Cabe destaca que este posicionamento revela uma confiança em estratégias utilizadas localmente para 

garantir que os atores locais favoráveis ao empreendimento pudessem expressar tal concordância na 
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audiência pública de forma majoritária. Fato que não ocorreu no caso Aiuruoca uma vez que a 

comunidade atingida se articulou para participar desta audiência pública, manifestando-se29 

majoritariamente contra a PCH Aiuruoca. No Relatório Técnico pós-audiência Pública a FEAM 

reconheceu que “a maioria da população local manifestou-se contrariamente ao empreendimento” 

(DIENI/FEAM, 2002) . 

 

Assim, no discurso do empreendedor, percebemos que ‘ouvir’ a comunidade não significa incorporar 

suas demandas à proposta do empreendimento, mas tão somente cumprir uma determinação formal, por 

meio da qual se legitima uma ‘cena’ democrática e a definição, a partir da visão homogeneizadora e 

autoritária, do que seja o ‘bem público’. A audiência pública por si só não é condição suficiente para a 

aprovação ou não do projeto. Mas é condição essencial tendo em vista que, de acordo com o atual 

modelo institucional do licenciamento ambiental, esse é o único momento em que as comunidades 

podem conhecer as propostas do empreendimento e, por conseguinte, seus reais impactos 

socioambientais. Nessa medida, a audiência pública torna-se ineficiente como etapa da avaliação da 

viabilidade ambiental de tais empreendimentos. Essas práticas negligenciam as comunidades enquanto 

sujeitos ativos transformando-as em meros legitimadores do processo. No entanto, ressalta-se, 

novamente, a incisiva atuação da comunidade atingida na audiência pública de Aiuruoca. O que 

demonstra que, apesar das dificuldades, já salientadas, para participar da tomada de decisão, bem como 

das estratégias do empreendedor para anular os posicionamentos contrários ao empreendimento, as 

comunidades atingidas têm evidenciado grande capacidade de organização e manifestação e um forte 

envolvimento na luta pelos seus interesses e, sobretudo, direitos.   

 

                                                 
29A partir da transcrição e análise da audiência pública, observamos que Das 30 pessoas que utilizaram o direito de fala: 16 
se posicionaram contrariamente, 13 pessoas favoráveis, e 1 pessoa disse não saber ainda as implicações do empreendimento 
para o município, por isso não ia se posicionar.  
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No contexto de embates e disputas no âmbito institucional, ao defenderem seus direitos, as 

comunidades são vistas como ameaça aos ‘procedimentos democráticos’ e suas manifestações são 

consideradas como desrespeito a autoridade dos conselheiros. O Conselho esta acima de qualquer 

questionamento, pois a ele, por meio da representatividade, foi delegado o direito de decisão acerca do 

uso que se pode ter sobre os ‘recursos naturais’ e, em ultima instância, do modo de vida das 

comunidades locais atingidas por empreendimentos hidrelétricos. Apesar de irreversivelmente 

impactadas, as comunidades são transformados em meros expectadores do processo, como pode ser 

verificado na fala do representante do setor jurídico da FEAM, “(...) a platéia  não pode se manifestar 

quando o conselheiro ta falando” (reunião CIF/COPAM 26-10-01).  

 

“(...) eu me sinto até menosprezado assim mesmo... desprezado assim mesmo de depender... o 
meu sonho, a minha infância, tudo. Ficar na mão de quatro cara [conselheiros] que eu nunca 
vi! Não sei quem que é! Nunca vieram aqui! Imagina eu (...) perder a cachoeira que eu nadei. A 
corredeira que eu sempre nado. Que eu queria ali pro resto da vida, na mão de quatro pessoas 
que nunca veio aqui. Não sabe o que eu sinto. O que o outro sente. Nada. É palhaçada” 
(comunidade atingida em entrevista abril/2004).  
 

 
 Como nos aponta Carneiro (2003), trata-se de discurso de desenvolvimento sustentável que traz em 

seu bojo a imposição da lógica de mercado em detrimento desenvolvimento socioambiental 

considerando as diversidades aí presentes. Trata-se, então, da política ambiental orientada pelo 

paradigma da adequação sob a chancela de uma estrutural institucional democrática.  
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Capitulo IV: Os Significados de ‘Meio ambiente’ e ‘Desenvolvimento' no Processo da PCH 

Aiuruoca 

 

A construção de hidrelétricas, sejam estas grandes ou ‘pequenas’ usinas, significa mudanças no meio 

ambiente natural, mas, sobretudo nas relações sócio-culturais que encontram aí a base material 

constitutiva da dinâmica social. Na atualidade, a necessidade de desenvolvimento para os Estados 

tornou-se tema presente nas discussões acerca de projetos de infra-estrutura que simbolizam o 

progresso de um país. Dessa forma, a energia elétrica insere-se como um índice revelador do grau de 

desenvolvimento de um país. Por conseguinte, a construção de tais obras tem sido a promessa de 

prosperidade uma vez que toda atividade produtiva, sob a lógica economicista, depende de energia.  

 

Nesse sentido, observa-se que, por parte do Setor Elétrico, tais usinas são defendidas amplamente 

frente a sociedade geral enquanto obras fundamentais ao ‘desenvolvimento’ do país. Dessa forma, o 

argumento usado para sustentar a construção de tais obras destaca seu papel essencial ao progresso e à 

geração de empregos e, sobretudo no contexto de crise energética do final dos anos 1990, enquanto 

garantia de energia para o consumidor doméstico e para atividades produtivas tais como da industria, 

da siderurgia e da metalurgia, dentre outros, fundamentais para o desenvolvimento econômico do 

Brasil.  

 

Em contraposição a tais argumentos, as comunidades locais têm denunciado que a construção de tais 

obras interrompe, muitas vezes de forma violenta, seus modos de vida. Sendo assim, compromete seu 

desenvolvimento, uma vez que usurpa seu direito ao meio ambiente e, por conseguinte, compromete a 

manutenção e reprodução de seus modos de vida. 
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Dessa forma, entender as disputas que se dão em torno da apropriação do meio ambiente no contexto 

de construção de hidrelétricas exige que se compreenda os significados que noções tais como 

‘desenvolvimento’ e ‘meio ambiente’ representam para os distintos atores e segmentos sociais que 

tentam impor seu modo de significar o mundo. Mas, sobretudo, exige uma análise que busque 

apreender o lugar social dos atores que utilizam tais significados para defender e impor suas 

concepções de mundo. Ou seja, tais processos implicam complexidades sócio-culturais e políticas que 

somente poderão ser interpretadas se observarmos as relações de poder que marcam os conflitos 

ambientais em torno da apropriação do meio ambiente. 

 

Acselrad (2004) destaca que os conflitos ambientais envolvem grupos sociais que possuem modos 

diferenciados de apropriação, uso e significação do território. Esse conflito se dá quando pelo menos 

um desses grupos tem sua base material ameaçada por impactos indesejados. Nessa medida, a partir do 

estudo da PCH Aiuruoca, observamos que a construção de hidrelétricas evidencia tais conflitos à 

medida que as comunidades atingidas são destituídas de seus direitos ao meio ambiente enquanto base 

material e simbólica que assegura a reprodução e manutenção de seus modos de vida. Tal perda 

material e simbólica se dá em função dos impactos socioambientais impostos pela construção de 

hidrelétricas em atendimento aos objetivos e concepções desenvolvimentistas preponderantes. Assim 

instaura-se o conflito entre o Setor Elétrico que se apropria do meio ambiente enquanto potencial 

hidrelétrico a ser explorado e, muitas vezes, comercializado e, por outro, as comunidades atingidas que 

o concebe enquanto ‘lugar’ onde são estabelecidas complexas relações socioambientais, bem como os 

recursos materiais que garantem manutenção (ZHOURI & OLIVEIRA, 2004).  O debate acerca da 

construção da PCH Aiuruoca explicita tais embates. Nessa medida, vale destacar alguns depoimentos 

que podem ser referência para uma reflexão acerca da complexidade em torno das disputas simbólicas 

aí travadas.  
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Esta usina tem sido defendida, sobretudo, sob o argumento de que o custo/benefício do 

empreendimento (16,54 hectares de área inundada que produzirá, no máximo, 16 MW de energia) 

compensa as perdas e, no contexto de crise energética, justificaria qualquer dano ambiental.  

 

(...) Trabalhei em Furnas, trabalhei em Tucurui, trabalhei em Itaipu [como engenheiro]. 
Conheço a importância da energia no nosso conforto e fiquei muito triste de ver esse 
relatório aqui [parecer técnico da FEAM que atesta a inviabilidade ambiental do 
projeto] (...) porque nós estamos discutindo 12 ha que é 3000m por 400 de área 
inundada e que é um grão de área na Mantiqueira e que vai gerar 16 mil MW (sic) 
numa época que o país ta numa 'crise de energia maluca, trazendo desemprego e nós 
preocupado com bromélia, com capivara, com inhambu. (...) ta cheio ali na Mantiqueira 
(...). Então eu peço que vocês pensem e aprovem esse negócio”  (engenheiro aposentado 
favorável ao empreendimento em reunião da CIF/COPAM 26/10/2001). 
 

Nesse depoimento, verifica-se que ao meio ambiente é atribuído um caráter de um ‘negócio’. Por um 

lado, tal atribuição pode expressar um modo de significar o meio ambiente enquanto uma ‘coisa 

qualquer’ diante da ‘necessidade’ incessante de produção energia. Esse meio ambiente natural pode ser 

facilmente substituído, pois ele encontra-se em qualquer lugar ou em todo lugar de forma 

indiscriminada.  Além disso, ele existe numa proporção infinita e, portanto, pode ser infinitamente 

explorado. Por outro lado, a expressão ‘um negócio’ pode ser uma atribuição de valor de mercado ao 

meio ambiente enquanto recurso a ser economicamente negociado e explorado. Essa mesma lógica 

pode ser, ainda, observada no depoimento que se segue: 

 

“As grandes hidrelétricas causam muito estrago. Essa não vai causar estrago nenhum 
[porque é uma PCH]. É claro que tem que pensar também na biodiversidade, mas a 
biodiversidade sabe se defender; sabe mudar de lugar. Ta enchendo aqui, sai por ali. 
Porque é muito pequeno [a área a ser inundado pela barragem] é muito grande a área 
onde existe toda essa biodiversidade” (Pároco da cidade de Aiuruoca favorável ao 
empreendimento em reunião CIF/COPAM 22/03/02). 
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Este depoimento corrobora a lógica da ‘adequação ambiental’ (tratada no capitulo II) enquanto 

imperativa e hegemônica nos embates aqui tratados. Observa-se que é a biodiversidade, o meio 

ambiente que tem que saber ‘mudar de lugar’ para que o projeto seja executado exatamente no espaço 

que essa biodiversidade ocupava. Ou seja, o fato de tal área ser única devido as suas especificidades 

ambientais, como atesta o parecer técnico da FEAM, dentre outros, não implica um posicionamento 

que a considere como tal se contraposta ao discurso economicista. 

  

As perdas que os irreversíveis impactos socioambientais representam para a comunidade local contrária 

ao empreendimento estão relacionadas tanto às referências do passado quanto às perspectivas para o 

futuro. A obra significa o ‘acabar tudo’, a ‘destruição’ do meio ambiente enquanto base material 

constitutiva das complexas redes de relações sócio-culturais que se estendem por gerações e, por 

conseguinte, são essenciais à reprodução do modo de vida.  

 

“Eu passei minha infância brincando lá... e... pra mim... vai ser a recordação meio triste 
assim. Mas vai arrancar um pedaço mesmo de da minha infância. Imagina!? Você 
brinca todo dia num determinado lugar. (...) Você brinca todo dia num lugar daquele 
ali, aí, de repente, vai acabar tudo! (...) mas o dia que eu tiver meus filhos!? Eu vou 
falar pra ele: ‘Olha, eu brincava e nadava aqui’. “Mas nadava como? Não tem água 
não tem nada aí? Você nadou de que jeito?”. É... complicado até” (Guia turístico 
atingido, em entrevista abril/2004) 

 

O meio ambiente traz consigo ‘riquezas’, as quais não podem ser vistas por todos, uma vez que não se 

esgotam ou se restringem à lógica de mercado. Por isso os lugares ricos de significados não podem 

simplesmente dar espaço para o empreendimento e se constituir em outra área. É ali que se escolheu 

para viver, para ter sonhos. 

 

“Então é lá o meu sítio. É meu paraíso onde tenho meus sonhos, onde eu plantei 
árvores, eu meus netos minhas netas. E eu não quero que destruam (...) Então isso eu 
acho que é o pior terrorismo, porque é um terrorismo contra a natureza e contra a 
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humanidade. (...) Essas riquezas, será que esses senhores que estão fazendo isso, como 
eu sei que eles são tristes, eu acho que pelas outras [riquezas] que já destruíram! Será 
que eles são capazes de ver o que eu vejo lá (...) Eu acho que não porque se eles vissem 
eles pensariam duas vezes” (proprietária atingida em reunião CIF/COPAM, 
26/10/2001). 
 

Assim, o meio ambiente perde constantemente seu valor simbólico e social em função da possibilidade 

de lucro que pode representar. Ou seja, a complexidade sócio-cultural que marca a noção de ‘lugar’ é 

reduzida à valoração monetária do meio ambiente dentro da lógica desenvolvimentista (ZHOURI & 

OLIVEIRA, 2004). 

 

Apesar de ser um empreendimento privado cuja energia produzida será totalmente comercializada, o 

discurso favorável a concessão da licença para a construção da PCH-Aiuruoca tem como bandeira a 

justificativa de que tal empreendimento representa para a região suprimento de energia e empregos e, 

por conseguinte, garantirá  seu desenvolvimento. Por outro lado, a comunidade atingida apresenta 

como alternativa a essa proposta a valorização das potencialidades sócio-econômicas locais e a 

preservação da riqueza natural para o desenvolvimento local. A comunidade atingida aponta como 

alternativas para a questão da energia elétrica a repotenciação de uma antiga usina situada na região 

complementada com geradores eólicos. Com relação ao desenvolvimento sócio-econômico apontam o 

investimento nas pequenas empresas da região e, sobretudo, o ecoturismo como fonte de renda e 

emprego.  

 

Verifica-se, portanto, que a noção de ‘desenvolvimento’ perpassa tanto os argumentos favoráveis 

quanto os argumentos contrários ao empreendimento. Nesse sentido, vale ressaltar que o caráter 

abrangente e impreciso de tal termo possibilita seu uso a partir de perspectivas e objetivos distintos e, 

muitas vezes, contraditórios (Esteva, 2000; Ribeiro, 2000).  
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Consideramos importante salientar que durante todo esse período - desde janeiro de 2000 - em que o 

processo tramitou nos órgãos ambientais públicos a comunidade atuou de maneira efetiva no sentido 

não apenas de comprovar com argumentos técnicos que o empreendimento é inviável ambientalmente, 

mas principalmente no sentido de argumentar que a proposta da população para região está mais 

próxima de uma atividade sustentável, qual seja: turismo ecológico.  

 

O que o termo ‘desenvolvimento’ tão recorrente na contemporaneidade pode, realmente expressar? 

Segundo Esteva (2000) A primeira idéia é que se trata da possibilidade de mudanças de estágios num 

processo que segue uma lógica evolucionista e tem um objetivo naturalmente definido. Ou seja, há que 

se chegar a um ponto máximo que indique a capacidade dos indivíduos, regiões ou países de se 

inserirem num patamar que, por si só, já representa supremacia de uma perspectiva em relação às 

distintas formas de significar o mundo. Numa idéia que – anulando as diferenças sócio-culturais, 

políticas e econômicas de cada localidade - homogeneíza a sociedade e impõe uma única via de acesso 

ao topo desenvolvimentista. Há um ponto de referência, que todos devem atingir independente de suas 

especificidades. A noção de desenvolvimento exclui à medida que desvaloriza a diversidade em função 

de uma lógica hegemônica implícita no discurso de que obras, tais como as hidrelétricas, em si, 

representam redenção sócio-econômica de uma dada sociedade.  

 

Nesse sentido, a noção de desenvolvimento tem se caracterizado como um “des-envolvimento”, ou 

seja, um ‘não envolvimento’, de fato, da sociedade num debate que considere e incorpore todas as 

propostas e perspectivas de desenvolvimento. Segundo Esteva (2000), há um processo de 

desvalorização da complexidade e completude do ser humano em função do valor de mercado 

reducionista e socialmente construído. Tal valor define e impõe como natural a necessidade de um 

desenvolvimento pautado na busca incessante e ilimitada de aquisição e acumulação de bens materiais. 
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Assim, mercantilização da natureza anula toda a gama de valores identitários e culturais que são 

imensuráveis e, portanto, não são incorporados no momento que se atribui um valor monetário à 

natureza (Leff, 2001). 

 

Para Leff (2001) a racionalidade de mercado, que reduz a natureza ao significado de bem material, faz 

com que a lógica do consumo, que representa o paradigma insustentável da economia, impeça a 

manifestação de condições de sustentabilidade que garantam a sinergia entre as necessidades próprias à 

sobrevivência humana e a preservação do meio ambiente, no qual se manifesta as relações sócio-

culturais das sociedades.  

 

No depoimento da comunidade atingida pelo projeto da PCH-Aiuruoca podemos perceber como a 

lógica desenvolvimentista é capaz de reduzir toda a complexidade sócio-ambiental de tal forma a 

anular as relações aí estabelecidas. A perda irreversível da biodiversidade local não apenas representa a 

perda material e o comprometimento do ecoturismo desenvolvido na região, mas principalmente a 

perda do ‘lugar’ de referência identitária e cultural para a comunidade local. Por outro lado, para o 

empreendedor, o interesse pela área de instalação da obra, numa relação custo/benefício, é meramente 

econômico, pois a degradação desta área representa o lucro que a apropriação econômica da natureza 

lhe garantirá. Medidas compensatórias e mitigadoras são apontadas como solução racional e 

inquestionável.  

 

“A posição do empreendedor é de acatar as medidas de mitigação propostas pelo 
parecer técnico [do Centro de Excelência em Mata Ciliar - UFLA] e solicitar a essa 
câmara que determine, em assim sendo a sua decisão, o prosseguimento dos estudos 
[licenciamento]” (Empreendedor proponente do projeto PCH Aiuruoca em reunião 
CIF/COPAM 22-03-02). 
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 Nos dois depoimentos que se seguem podemos perceber como a noção de meio ambiente pode, por um 

lado, ser complexa uma vez que incorpora as relações sociais que se estabelecem tendo como 

referência o meio ambiente natural enquanto bem material e simbólico. Por outro, trata-se de um meio 

ambiente natural que deve ser preservado isolando-o das atividades humanas. Isso garante que as 

demais áreas possam ser exploradas indiscriminadamente.  

 
 
“[meio ambiente] pra mim é... eu todo mundo se relacionando bem com a natureza. Não 
depredando. Enquanto tiver tudo funcionando bem equilibrado vamos ter um meio 
ambiente bom. Quando começar a puxar pra um lado ou pro outro... Meio ambiente é 
uma teia de aranha. Começou a arrebentar as pontas o meio embola tudo e não existe 
mais. Então a gente tem que fazer tudo pra fortalecer as pontas (...) Porque o meio 
depende da gente (...) Aqui não precisa de industria. Não precisa de nada disso. Precisa 
investir no turismo que a  cidade se desenvolve”. (Guia turístico atingido abril/2004) 
 

 
[ meio] ambiente são todas as questões voltadas ambientalmente. Pra natureza. Pro 
planeta terra, né? É tudo que se refere a preservação (silêncio) do planeta terra. Eu 
acho que são questões ambientais. A água, a floresta, é... a terra. Na minha visão ta... 
então eu sou totalmente a favor (...) Eu tenho uma pequena propriedade onde eu 
preservo ela o máximo. Onde eu nunca deixo ter queimada. Onde eu sei que todas as 
nascentes minhas estão isoladas”. (engenheiro favorável ao empreendimento em 
entrevista abril/2004).  
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Considerações Finais:  

  

O acompanhamento e análise do processo de licenciamento ambiental da PCH Aiuruoca nos 

possibilitou verificar que a tomada de decisão nos órgãos ambientais não se evidencia como campo de 

negociação e resolução de conflitos, mas enquanto lugar em que tais conflitos se expressam.  A 

participação no processo licenciatório é assimétrica, uma vez que empreendedores e comunidades 

atingidas encontram-se em posições desiguais no campo ambiental. Verificou-se, ainda, que o 

licenciamento é visto pelo empreendedor como uma mera formalidade. 

 

A linguagem ‘técnica’ utilizada por empreendedores, consultoria ambiental e pelos órgãos ambientais é 

um dos fatores que colabora para a não participação, uma vez que tal linguagem não é dominada por 

leigos. Contudo, destaca-se que o conhecimento técnico é desqualificado quando dominado e acionada 

pela comunidade atingida e assessoria. Logo, o que está em questão no processo de tomada de decisão 

não é o conhecimento técnico, mas o lugar de poder que este conhecimento ocupa no ‘campo 

ambiental’.  

 

Destaca-se, ainda, que se reproduz no âmbito estadual, a falta de sinergia entre política ambiental e a 

política energética. O modelo atual de matriz energética, que privilegia as obras hidrelétricas, 

fundamenta-se no levantamento do potencial energético do país realizado na segunda metade da década 

de 1960, com apoio do Banco Mundial e do consórcio canadense Canambra. Esse modelo desconsidera 

os avanços e possibilidades tecnológicas, bem como o contexto sócio-político da atualidade. A 

legislação ambiental, nos últimos 30 anos, tem se constituído de forma rigorosa, mas, como observado 

no processo da PCH Aiuruoca, não é cumprida de fato. Apesar deste empreendimento inserir-se numa 



 
67 

área protegida pelas legislações federal e estadual isso foi desconsiderado no processo de tomada de 

decisão.   

 

Diante da proposta de construção da PCH Aiuruoca, o projeto de desenvolvimento proposto pela 

comunidade atingida, o turismo ecológico, nem mesmo foi considerado no processo de tomada de 

decisão. Destaca-se que há no país, atualmente, uma sobra de energia da ordem de 7.000MW e que, 

portanto, a energia produzida pela PCH Aiuruoca, que é de no máximo 16 MW, não é significativa. 

Nessa medida, observa-se que prevalece a visão desenvolvimentista que não se abre para as visões 

alternativas de desenvolvimento que considere as potencialidades locais.  

 

Contudo, ressalta-se que a comunidade atingida, apesar das dificuldades enfrentadas para participar do 

processo de tomada de decisão, como já mencionado, tem se organizado e se manifestado de forma 

contundente. Dessa forma, a comunidade atingida tem atuado para que se dêem mudanças no processo 

licenciatório e nos órgãos ambientais no sentido de que sejam levados em conta seus argumentos e 

posicionamentos. Nessa medida, luta por condições mais justas que assegure seus interesses e, 

sobretudo, seu direito ao meio ambiente.  
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