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RESUMO 

 

O Programa de Comunicação Social (PCS) presente no Plano Básico Ambiental 

exerce importante função de transmitir a informação entre empreendedor e a população 

afetada pelo empreendimento, auxiliando na compreensão das ações e dando suporte 

para o cumprimento da gestão ambiental do empreendimento. Apesar de sua importância, 

não há diretrizes definidas claramente para sua aplicação. Nesse sentido, esse trabalho 

visou realizar uma análise crítica de como o PCS é realizado, tendo como estudo de caso 

empreendimentos de instalação e operação de linhas de transmissão (LT). Foram 

analisados quatro empreendimentos deste setor, além de entrevistas com profissionais 

que atuam ou atuaram em campo realizando essa comunicação. Pela percepção dos 

educomunicadores o modelo de folders e contato de porta em porta, principalmente na 

zona rural, trazem bons resultados e criam um laço entre empreendimento e comunidade. 

Foi verificado também que a ausência de uma legislação específica para orientação sobre 

a elaboração do PCS faz com que não haja uma padronização dos programas, mesmo 

aqueles do mesmo setor. Essa discrepância foi verificada entre os PCS de LT analisados, 

sendo que alguns apresentaram diversificação de meios de comunicação, contato mais 

próximo com a população local, canais de ouvidoria funcionando, enquanto em outros 

havia apenas um tipo de comunicação. Dessa forma, não havia garantia de que a 

comunidade afetada pela nova atividade estava ciente do tipo de empreendimento que 

seria instalado, qual seria a sua finalidade e quais impactos iriam ser causados, 

comprometendo sua eficácia. Conclui-se que apesar da importância do PCS, não há uma 

norma instrutiva ou lei específica que padronize sua aplicação, fazendo com que as 

decisões ocorram por conta do empreendedor e da consultoria contratada. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Gestão ambiental; programas de gestão; programa ambiental; 

informação 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Social Communication Program (PCS), as part of the Basic Environmental Plan 

plays an important role in the information exchange between entrepreneurs and the 

population affected by the enterprise, helping to understand the actions and providing 

support for the fulfillment of the enterprise's environmental management. Despite its 

importance, there are no clearly defined guidelines for its application. In this sense, this 

work is aimed to develop a critical analysis of how the PCS acts, having as a case study 

the installation and operation of transmission lines (TL). Four enterprises in this sector 

were analyzed, in addition to interviews with professionals who work in the field realizing 

this communication. From the perception of educommunicators, the model of folders and 

door-to-door contact, especially in rural areas, bring good results and create a bond 

between the enterprise and the community. It was also verified that the absence of specific 

legislation to guide the elaboration of the PCS means that there is no standardization of 

programs, even those in the same sector. This discrepancy was observed among the 

analyzed transmission line PCS, with some presenting diversification of means of 

communication, closer contact with the local population, ombudsman channels, while in 

others there was only one type of communication. Thus, there was no guarantee that the 

community affected by the new activity was aware of the type of enterprise that would be 

installed, what would be its purpose and what impacts would be caused, compromising its 

effectiveness. In conclusion, despite the importance of the PCS, there is no instructive rule 

or specific law that standardizes its application, making the decisions occur on behalf of 

the entrepreneur and the contracted consultancy. 

 

KEY WORDS: Environmental management, Management programs, environmental 

program, information 
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1. INTRODUÇÃO 

O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo complexo, no qual um 

órgão ambiental é destinado a autorizar ou rejeitar a localização, instalação, ampliação e 

operação de uma atividade ou empreendimento que utiliza de recursos do meio ambiente 

em seu processo produtivo, podendo causar danos. Esse processo é importante por 

contribuir para o desenvolvimento em bases sustentáveis, uma vez que torna-se um 

instrumento que estabelece condições necessárias para o projeto, instalação e 

funcionamento de empreendimento ou atividade, visando minimizar ou eliminar os 

impactos negativos ao meio ambiente e potencializar os positivos. 

Para que o empreendimento seja viável, entretanto, há a necessidade de atender 

condicionantes estabelecidas em medidas mitigadoras e outras que compõem o plano de 

gestão ambiental (SANCHEZ, 2008). No documento são apresentadas as ações de forma 

sistematizada, com todas as diretrizes que devem serem seguidas, além do detalhamento 

de todas as medidas e programas ambientais que deverão ser executadas pelo 

empreendimento (MOREIRA at all,2020). O documento do plano de gestão ambiental 

precisa ser conciso, claro e de fácil compreensão e é elaborado durante a Licença de 

Instalação, visando cumprir todas as condicionantes impostas pelos órgãos ambientais 

na fase da Licença Prévia (LP). Também é focado em descrever as incompatibilidades 

e/ou compatibilidades que foram avaliadas, detalhar as medidas e ações que são 

essenciais para realização dos programas ambientais. Seu intuito é controlar tudo que foi 

indicado, mitigar os impactos ambientais que foram gerados tendo como referência a 

legislação ambiental vigente (PELUZIO e PELUZIO, 2021). 

Além disso, também existe um plano de monitoramento do empreendimento, que 

é baseado nos impactos que foram previstos no estudo base. Esse plano se baseia 

apenas nos indicadores físicos e biológicos, como também nos indicadores sociais e 

econômicos, ou seja, o Plano Básico Ambiental (PBA) precisa analisar três componentes 

base: biótico, físico e socioeconômico (SANCHEZ, 2008). 

O Programa de Comunicação Social (PCS) está presente no plano de gestão, com 

o intuito de criar um canal de comunicação entre o empreendimento e a comunidade local. 

Portanto, é prevista essa comunicação social e ambiental pelo processo de licenciamento 

de grandes empreendimentos. Também é levado em consideração um equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico, que é muitas vezes o que move o empreendimento, com o 

desenvolvimento social, pautada na população que sofrerá as ações do projeto, o que 

ressalta a sua importância. Apesar disso, não há diretrizes para a implementação desse 

programa, tampouco análise visando identificar a eficácia desse programa e dos 

instrumentos utilizados em sua aplicação.  
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Considerando que há poucos trabalhos relatando se as ferramentas utilizadas em 

PCS são efetivas para o seu propósito (PASCHOIN e RIDENTE JUNIOR, 2016), esse 

trabalho foi realizado no intuito de contribuir para dirimir esse questionamento. 

Nesse sentido, esse trabalho teve como principal objetivo realizar uma análise 

crítica do PCS realizado em empreendimentos de instalação de linhas de transmissão, 

visando propor melhorias e utilizando para isso alguns estudos de caso, bem como o 

conhecimento de profissionais diretamente envolvidos na realização do PCS em campo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL  

O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise crítica sobre o Programa de 

Comunicação Social (PCS), utilizando como estudo de caso empreendimentos de 

instalação ou operação de linha de transmissão. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Identificar as metodologias empregadas no PCS; 

● Buscar ferramentas para identificar a efetividade do PCS; 

● Apontar alternativas para o uso de metodologias que sejam mais eficientes para o 

PCS 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Licenciamento ambiental no Brasil 

A revolução industrial, iniciada em 1760, é caracterizada pelo estímulo ao 

crescimento das indústrias, que foi tão intenso e trouxe tanto lucro para as 

empresas, que as questões ambientais não eram motivo de preocupação 

inicialmente (MMA, 2009). A viabilização de um projeto era pautada apenas em 

uma análise econômica do empreendimento. Entretanto, como consequência 

desse crescimento ocorreram a poluição do ar, dos rios, dentre outros efeitos 

ambientais e sociais, levando ao questionamento do tema de forma marcante 

em 1960, pelo Clube de Roma, em reunião que tratava da reconstrução dos 

países no pós guerra (MMA, 2009).  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente - MMA, (2009), a primeira 

manifestação em prol ao meio ambiente, de forma institucionalizada, aconteceu 

com a criação da Lei de Política Ambiental Nacional (NEPA) dos Estados Unidos 

em 1969. No ano seguinte foi instituído o processo de Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) que tem como propósito identificar os possíveis impactos 

ambientais que um empreendimento pode causar em um local, analisando de 

forma minuciosa se poderá haver um efeito negativo ao ambiente e caso tenha, 

qual seria a melhor alternativa a ser implantada nesse projeto para minimizar 

esse dano. Também é verificada nesse processo, a relação dos recursos 

ambientais negativos no curto prazo e qual melhoria pode ser realizada em longo 

prazo (MMA, 2009). 

No Brasil essa metodologia só começou a ser implementada a partir de 

exigências de órgãos financeiros internacionais com o intuito de aprovação de 

empréstimos a projetos governamentais (SANCHEZ, 2008). 

A legislação brasileira começou a incluir o licenciamento ambiental a partir 

da Lei federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981), que 

estabeleceu os princípios, os objetivos e os instrumentos para a implementação 

da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), além de instituir o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), apontando o Licenciamento Ambiental 

e a Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA) como um instrumento da PNMA. 

Os instrumentos da PNMA, segundo o art. 9º da Lei 6.938 (BRASIL. 

1981), são: 

I – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
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II – o zonemaento ambiental; 
III – a avaliação de impactos ambientais; 
IV – o licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras; 
V – os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação 
ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade 
ambiental; 
VI – a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo 
Poder Público federal, estadual e municipal; 
VII – o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
VIII – o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental; 
IX as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da 
degradação ambiental 
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser 
divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio 
Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando 
inexistentes 
 XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente 
poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais 
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão 
ambiental, seguro ambiental e outros 
 

Deve-se ressaltar que os instrumentos “X a XIII” foram incluídos 

posteriormente, por meio de outras legislações (BRASIL, 1981). 

Na Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 

CONAMA  nº  001/1986 (BRASIL, 1986) foram estabelecidas as diretrizes que 

deverão ser seguidas para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). A resolução CONAMA 06/87 

(BRASIL, 1987) foi importante para regular o licenciamento ambiental para o 

setor elétrico, porém somente na resolução CONAMA 237/97 (BRASIL, 1997) foi 

regulamentado o procedimento de licenciamento ambiental (LA) brasileiro, 

delineando-se competências, prazos e procedimentos. 

Segundo a Resolução Conama 237/1997 (BRASIL, 1997, art. 1, Inciso I), 

licenciamento ambiental é um: 

Procedimento Administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, ampliação e operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas 
ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma 
possam causar degradação ambiental, considerando as disposições 
legais e as normas técnicas aplicadas. 

 

Costa e Albuquerquer (2021) apontam que o Licenciamento Ambiental é 

um instrumento relevante, que possui como objetivo principal a proteção do meio 



18 
 

ambiente aliado a preservação do desenvolvimento econômico-social, visando 

que cada um desses direitos não comprometa o outro, uma vez que esses três 

pilares são de igual importância. 

Em 1998, com a Lei federal 9.605 (BRASIL, 1998), também conhecida 

como “Lei de crimes ambientais”, a Política Nacional do Meio Ambiente ganhou 

um reforço, pois passaram a existir sanções penais e administrativas a ações 

lesivas ao meio ambiente, ou seja, a partir deste momento passou a existir 

penalidades legais que seriam aplicadas diretamente ao proprietário nos casos 

em que a lei é violada. Portanto, essa legislação também fortalece a aplicação 

do processo de licenciamento. 

 

3.2. Etapas do processo de licenciamento 

O licenciamento ambiental, segundo o Ministério do Meio Ambiente - MMA 

(2009), é o procedimento administrativo complexo, no qual um órgão ambiental 

é destinado a licenciar a localização, instalação, ampliação e operação de uma 

atividade ou empreendimento que utiliza de recursos do meio ambiente em seu 

processo produtivo. O Licenciamento Ambiental é composto por uma série de 

etapas interligadas a fim de obter uma concessão de uma Licença Ambiental 

específica para aquela situação. Esse processo pode gerar um ato administrativo 

de natureza jurídica vinculada, ou seja, a licença ambiental ou, quando for 

pertinente, o ato jurídico de natureza discricionária, com caráter precário, como 

uma autorização ambiental (MMA, 2009) 

O artigo 1º, inciso II, da Resolução CONAMA 237/1997 (BRASIL, 1997) 

conceitua Licença Ambiental como: 

ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece 
as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão 
ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para 
localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades 
utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, 
possam causar degradação ambiental. 

 

Costa e Albuquerque (2021) ressaltam que essa licença é um documento 

direcionado ao empreendedor com prazo de validade definido que concede o 

direito à livre iniciativa desde que sejam atendidas as considerações apontadas, 

por meio de condicionantes, restrições e medidas de controle ambiental, visando 
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sempre um meio ambiente saudável e equilibrado. O órgão ambiental estabelece 

condições, regras restrições e medidas de controle ambiental que precisam ser 

seguidas pelas empresas (COSTA e ALBUQUERQUE, 2021). 

Logo, é possível identificar uma diferença clara entre o licenciamento 

ambiental e a licença ambiental, uma vez que o primeiro é um processo 

administrativo que se concederá ou indeferirá uma licença ambiental. Enquanto 

a licença propriamente dita é um ato administrativo final desse procedimento 

(COSTA e ALBUQUERQUE, 2021). 

O Art. 10 da Resolução CONAMA 237/97 (BRASIL, 1997) aponta as 

etapas que deverão ser seguidas no licenciamento ambiental: 

I – Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do 

empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, 
necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à 
licença a ser requerida; 

II – Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, 
acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais 
pertinentes, dando-se a devida publicidade; 

III – Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do 
SISNAMA, dos documentos, projetos e estudos ambientais 
apresentados e a realizaão de vistorias técnicas, quando necessárias; 

IV – Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 
ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em 
decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais 
apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma 
solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham 
sido satisfatórios; 

V – Audiência pública, quando couber, de acordo com a 
regulamentação pertinente; 

VI – Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 
ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, quando 
couber, podendo reiteração da solicitação quando os esclarecimentos 
e complementações não tenham sido satisfatórios; 

VII – Emissões de parecer técnico conclusivo e, quando couber, 
parecer jurídico; 

VIII – Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a 
devida publicidade. 

§ 2° - No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de 
impacto ambiental – EIA, se verificada a necessidade de nova 
complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, 
conforme incisos IV e VI, o órgão ambiental competente, mediante 
decisão motivada com a participação do empreendedor, poderá 
formular novo pedido de complementação. 

 

Portanto, o primeiro passo para obter o licenciamento ambiental é 

identificar qual é o órgão ambiental competente para a licença ambiental 

solicitada. A Lei Complementar Federal nº  140 foi promulgada em 8 de 
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dezembro de 2011 (BRASIL, 2011) confirmando as normas estabelecidas na 

Resolução CONAMA 237/1997 (BRASIL, 1997) e introduziu normais para definir 

as competências de cada ente federativo para esse processo, dividindo quais 

atividades são destinadas à União, ao Estado e aos Municípios. 

No o Art. 7º, inciso XIV da Lei Complementar Federal nº  140 (BRASIL, 

2011) são definidas as ações que serão de respeito à União: 

XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e 

atividades:  

a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país 
limítrofe; 

b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma 
continental ou na zona econômica exclusiva;  

c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;  

d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação 
instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);  

e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;  

f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos 
termos de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e 
emprego das Forças Armadas, conforme disposto na Lei 
Complementar n o 97, de 9 de junho de 1999; 

g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 
armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que 
utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, 
mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); 
ou  

h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a 
partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a 
participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e 
natureza da atividade ou empreendimento;  

 

No Art. 8°, incisos XIII, XIV e XV da Lei Complementar Federal nº  140 

(BRASIL, 2011) são definidas as ações que serão de respeito aos Estados: 

XIII – exercer o controle e fiscalização as atividades e 
empreendimentos cujas atribuições para licenciar ou autorizar, 
ambientalmente, foi cometida aos Estados;  

XIV – promover o licenciamento ambiental de atividades ou 
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, ressalvado o disposto nos art. 7º e 9º; 

XV – promover o licenciamento ambiental de atividades ou 
empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de 
conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs);  

 

E, finalmente, no Art. 9º, incisos XIII e XIV da Lei Complementar 
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Federal nº  140 (BRASIL, 2011) são definidas as ações que serão de respeito 

dos Municípios: 

XIII – exercer o controle e fiscalização as atividades e 

empreendimentos cujas atribuições para licenciar ou autorizar, 
ambientalmente, foi cometida ao Município;  

XIV – observadas as atribuições dos demais entes federativos 
previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento 
ambiental das atividades ou empreendimentos: 

a) Que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, 
conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais 
de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial 
poluidor e natureza da atividade; ou 

b) Localizados em unidades de conservação instituídas pelo 
Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 

 

Portanto, como ressaltado por Rusch e Krull (2015), para identificar qual 

é o órgão competente para o atendimento ou atividade em questão é preciso 

verificar em qual hipótese de competência ele se enquadra: verifica-se 

inicialmente se seria competência da União, caso não seja, é preciso verificar se 

os impactos causados se restringem apenas ao local onde ele está instalado. Se 

esse impacto for apenas local e está situado em unidade de conservação de um 

estado, com exceção de APA, será de competência do Estado. 

Para obtenção do licenciamento ambiental também é preciso identificar 

qual é o tipo de licença ambiental que deverá ser requerida. Geralmente a 

primeira licença a ser requerida é a licença prévia, que antecede a obra do 

empreendimento. Porém, há casos em que a empresa que irá solicitar o 

licenciamento já está em operação e busca a regularização. Isso porque todo 

empreendimento que for capaz de gerar alguma degradação ao meio ambiente 

ou que irá utilizar algum recurso natural em seu processo produtivo precisa de 

uma licença ambiental para funcionar (RUSH e KRULL, 2015). 

Cada empreendimento precisa apresentar uma proposta ao órgão 

ambiental mostrando todas as atividades que esse novo projeto irá realizar e 

quais são os impactos que cada etapa irá gerar ao meio ambiente. A 

apresentação da proposta é realizada para o enquadramento do projeto ser 

realizado, uma vez que ele demonstra qual é o empreendimento que será 

implantado, onde será o local e quais são os seus impactos ambientais.(RUSH 

e KRULL, 2015). 

Assim, de acordo com Rush e Krull (2015), nas etapas iniciais para 
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obtenção do licenciamento ambiental, é feita a triagem após o preenchimento do 

formulário de requerimento do empreendedor que deverá ser apresentado ao 

órgão licenciador, incluindo um Relatório de Caracterização do Empreendimento 

(RCE). Isso porque, como ressaltado por Souza (2013), no processo de 

licenciamento ambiental, há diferentes encaminhamentos dependendo do tipo 

de empreendimento e dos recursos afetados: se o empreendimento 

sabidamente não gera degradação ambiental, nesse cenário positivo, a licença 

pode ser outorgada.  

Pode ocorrer o extremo oposto, quando o órgão ambiental entende que o 

empreendimento é inviável sob os aspectos ambientais e por isso a licença não 

será concedida, pois mesmo realizando medidas mitigadoras, essas serão 

insuficientes para tornar a atividade realizada uma atividade sustentável.  

Além desses dois extremos, o órgão ambiental pode entender que o 

empreendimento analisado causa degradação ambiental, porém existem 

medidas mitigadoras que podem atenuar. Dessa forma, o licenciamento 

ambiental será o mais completo possível para garantir uma atividade 

sustentável, com a elaboração do Estudo Impacto Ambiental (EIA), visando um 

projeto detalhado contendo um plano de gestão para evitar que os possíveis 

impactos ocorram, ou minimizá-los, ou compensá-los quando não é possível 

mitigar, ou até mesmo potencializar, no caso de impactos positivos (SOUZA, 

2013). 

Portanto, a partir dessas informações apresentadas pelo empreendedor, 

o órgão ambiental vai dar andamento ao processo identificando se para o tipo 

de empreendimento há a necessidade de um estudo mais detalhado ou não, 

como o caso de um Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA), assim como se será necessário agendar uma visita 

técnica na área do novo empreendimento para verificar se as informações 

fornecidas são de fato verdadeiras (RUSH e KRULL, 2015). 

O Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) é considerado o mais completo e é exigido pelo poder público, mas 

apenas para os casos de atividades com maior degradação ambiental. A 

resolução do CONAMA 01 (BRASIL, 1986) indica uma série de atividades em 

que esse tipo de documento é exigido, porém é possível que o órgão competente 

solicite para outros empreendimentos que não estejam nesta resolução, porém 
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que tenham necessidade de uma análise mais detalhada (RUSH e KRULL, 

2015). 

Alguns requisitos técnicos são imprescindíveis na elaboração de um 

EIA/RIMA, como por exemplo as alternativas locacionais e tecnológicas, 

determinar a área de abrangência dos impactos diretos e indiretos, identificar os 

impactos gerados nas fases de implantação e operação, além dos impactos 

sociais e humanos que a atividade irá provocar e um inventário ambiental 

completo contendo o meio físico, biótico e socioeconômico (RUSH e KRULL, 

2015). 

Todas as etapas descritas acima estão sintetizadas na figura 1. 

 

  



24 
 

Figura 1 – Etapas do processo de licenciamento no Brasil (Fonte: Sanchez, 2008). 

 

 

 

Ressalta-se, portanto, que a partir da apresentação do EIA-RIMA, serão 

analisados de forma minuciosa todos os procedimentos que serão realizados e 
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ambiental seja deferida a instalação ou o projeto do empreendimento, sendo três 

os tipos de licença: a prévia, a de instalação e a de operação.  

A “Licença Prévia” é obtida na fase inicial do empreendimento, ou seja, 

ela que estabelece condições para a viabilidade ambiental da atividade de 

acordo com toda a análise dos impactos ambientais gerados e suas formas de 

mitigação (RUSH e KRULL, 2015). Em caso de novos empreendimentos é 

necessária a LP para que haja a aprovação do novo local e da atividade que 

será realizada, além de traçar as condicionantes que precisam ser atendidas na 

fase de implantação do empreendimento. A “Licença de Instalação”, como o 

nome diz, é concedida na fase de instalação da estrutura do empreendimento, 

que vai seguir todas as condicionantes já apontadas na LP. Já a “Licença de 

Operação”, é concedida para o momento posterior as obras, quando a atividade 

está começando a operar de fato, após a verificação do cumprimento de todas 

as exigências apontadas nas licenças anteriores. A LP tem prazo máximo de 

cinco anos, a LI de 6 anos e a LO pode ter no mínimo quatro anos e no máximo 

dez, podendo ser renovado.(RUSH e KRULL, 2015). 

Todas as ações estabelecidas para cada licença ambiental precisam estar 

claras e ser acompanhadas de perto, o que é feito por meio de um plano de 

gestão, que é apresentado para o órgão competente. 

 

3.3. Plano de Gestão Ambiental (PGA) 

Segundo Moreira at al. (2020), PGA é um termo utilizado 

internacionalmente, porém no Brasil ele também pode ser chamado por outras 

nomenclaturas, como por exemplo, Plano Básico Ambiental (PBA), Plano de 

Controle Ambiental (PCA), Relatório de Controle Ambiental (RCA), Relatório de 

Detalhamento dos Programas Ambientais (RDPA). 

O Plano de Gestão Ambiental (PGA) é um documento solicitado no 

licenciamento ambiental de empreendimentos, com a finalidade de propor 

medidas mitigadoras visando diminuir os impactos ambientais, além de propor 

medidas compensatórias para o caso onde não há possibilidade de reversão ou 

minimização dos impactos ambientais (SANTOS, NETTO e PELUZIO, 2021). 

Nesse documento as ações são apresentadas de forma sistematizada, com as 

diretrizes a serem seguidas e detalhamento de todas as medidas e programas 

ambientais que deverão ser executadas pelo empreendimento (MOREIRA at 
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all,2020). 

O Plano de Gestão Ambiental deve ser conciso e escrito com um linguajar 

de fácil compreensão, e quando for necessário utilizar algum termo técnico, este 

deve ser definido no glossário. Além disso devem ser utilizadas tabelas, 

diagramas e mapas para garantir uma inclusão e consequentemente 

proporcionar uma melhor compreensão do tema. Alguns termos não são 

indicados, como por exemplo: “poderia”, “deveria”, “sempre que possível”, 

“conforme necessário”, pois o documento não pode possuir termos que são 

considerados ambíguos. O documento precisa ser o mais claro possível para 

evitar futuros problemas de compreensão (MOREIRA at al.,2020). 

Segundo Peluzio e Peluzio (2021), o PBA é elaborado durante a Licença 

de Instalação (LI) e tem como objetivos principais cumprir as condicionantes 

impostas pelos órgãos ambientais na fase da Licença Prévia (LP), descrever as 

compatibilidades e/ou incompatibilidades avaliadas e detalhar as medidas e 

ações necessárias para realização dos programas, subprogramas e projetos 

ambientais, visando sempre controlar os aspectos indicados ou mitigar os 

impactos ambientais gerados, atendendo a legislação ambiental vigente. 

O Projeto Básico Ambiental, de acordo com Sanchez (2008), foi 

introduzido como um estudo ambiental para empreendimentos do setor elétrico, 

incluindo usinas hidrelétricas, termelétricas e linhas de trasmissão, a partir da 

Resolução CONAMA 6/87.  

Sanchez (2008) frisa, que a gestão por programas é diferente das gestão 

por sistemas. Enquanto a primeira é composta por um conjunto de medidas e 

ações que não precisam estar necessariamente atrelados e tampouco com 

avaliação rotineira, a gestão por sistemas se baseia no ciclo de planejamento, 

implementação e controle, que baseado nas experiências adquiridas é usada 

para gerar melhorias gradativas no sistema (SANCHEZ, 2008). 

Deve-se ressaltar que um dos princípios do PBA é determinar as medidas 

mitigadoras ou de atenuação com o intuito de reduzir a magnitude ou a 

importância dos impactos ambientais adversos que foram gerados. Essas 

medidas precisam ser analisadas de acordo com cada projeto e podem ser 

inúmeras para projetos de linha de transmissão, tais como, aterrar parte de uma 

linha de transmissão para evitar interferência na rota migratória das aves, 

aumentar o espaçamento entre as torres para evitar choque de animais voadores 
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nas linhas ou ainda alterar o projeto para evitar impactos adversos (SANCHEZ, 

2008). 

No PBA, é sempre necessário ter em mente, que o primeiro objetivo da 

equipe do projeto é evitar impactos ambientais, as formas de se realizar isso é 

que podem variar. Nas atividades que serão implementadas é importante evitar 

a intervenção em áreas de vegetação nativa ou reduzir essa intervenção, quando 

isso não é possível, acaba sendo realizada a mitigação propriamente dita. 

Quando o empreendimento causa impactos ambientais que não podem ser 

evitados são utilizadas as medidas compensatórias, com o intuito de compensar 

os danos ambientais (SANCHEZ, 2008). 

Segundo Sanchez (2008), no PBA também devem ser considerados 

programas para potencializar impactos positivos, que aparecem com mais 

frequência no campo social e econômico, como por exemplo, a criação de novos 

empregos que vão aquecer a economia naquele local. Porém esse é um 

benefício incerto, pois não há garantia que os novos cargos serão destinados 

para trabalhadores com nível de ensino da população local. Desta forma, a 

potencialização dos impactos positivos pode ser feita por meio de programas 

específicos, que no caso do exemplo citado, podem ser a capacitação dos 

moradores da região. 

O PBA também é constituído de um plano de monitoramento que pode 

ocorrer em três fases do empreendimento: pré-operacional, operacional e pós-

operacional. A primeira fase faz referência ao monitoramento que antecede a 

obra, durante os estudos de base. A segunda é o monitoramento realizado 

durante toda a etapa de instalação, operação e desativação do empreendimento. 

Já a fase pós-operacional é realizada depois do encerramento da atividade, 

quando há potencial de impactos residuais da atividade, como por exemplo, em 

empreendimentos de mineração (SANCHEZ, 2008). 

O plano de monitoramento do empreendimento precisa ser baseado nos 

impactos que foram previstos no estudo base e não devem se limitar apenas aos 

indicadores físicos e biológicos, é necessário também analisar os indicadores 

sociais e econômicos. Além do monitoramento o PBA precisa analisar três 

componentes base que são os meios biótico, físico e socioeconômico 

(SANCHEZ, 2008). 

De acordo com Sanches (2008), o PBA costuma ser apresentado em um 
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capítulo específico do EIA, onde são destrinchadas as medidas propostas e em 

sequência quais são os resultados esperados. Geralmente o PBA é realizado 

pelo consultor ambiental e com alguém responsável do empreendimento em 

conjunto, baseado nas experiências anteriores com empreendimentos 

semelhantes e na análise dos impactos realizados no EIA. Esse documento 

costuma apresentar uma demostração do atendimento das exigências e 

condicionantes, com os documentos que comprovam esse atendimento, além de 

indicar quais são os programas socioambientais que levarão aquele tópico ao 

atendimento pleno. 

De acordo com a consultoria NOVO NORTE (s.d.), para conseguir gerir o 

empreendimento é necessário um documento com diretrizes técnicas e 

sequenciais que facilitarão todo o projeto. Além de equipes especializadas 

responsáveis por monitorar de perto as áreas que são mais suscetíveis a 

possível impactos ambientais, estando preparados para auxiliar em soluções 

técnicas quando necessário. Inspeções de campo são uma das formas 

normalmente escolhidas para relatar como estão sendo realizadas as medidas 

preventivas e corretivas no local. 

Nesse sentido, um dos programas que pode auxiliar no bom 

desenvolvimento, facilitando a troca de informações, é o programa de 

comunicação social. 

 

3.4. Programa de comunicação social 

Segundo Paschoin e Ridente Junior (2016), o Programa de Comunicação 

Social (PCS) é um dos programas que compõe o PBA e normalmente é uma das 

medidas mitigadoras de impacto durante toda a fase de instalação e operação 

das obras do empreendimento. O PCS desempenha o papel de comunicador 

direto com as comunidades no entorno da obra, que terão sua realidade afetada 

pelo nova atividade que será realizada no local.  

Há, em geral, dois tipos de Programas de Comunicação Social, o prévio 

e o programa propriamente dito. O primeiro ocorre durante a LP e tem como 

função principal informar as características do novo empreendimento, a área de 

abrangência, localização e sanar todas as dúvidas que podem surgir a respeito 

da atividade. Já o PCS propriamente dito é realizado durante a construção e 

possui algumas especificidades, como a comunicar os impactos e riscos que o 
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projeto pode gerar no decorrer de sua execução e continuar com esse canal de 

comunicação com os moradores do entorno para sanar dúvidas (PASCHOIN e 

JUNIOR, 2016). 

De acordo com Paschoin e Ridente Junior (2016), o PCS é fundamental 

para os processos de mobilização, articulação e participação das comunidades 

no entorno do empreendimento que está sendo implantado. Essa comunicação 

é realizada com o intuito de criar uma conexão duradoura entre o empreendedor 

e a comunidade afetada. O programa de comunicação social é, em geral, 

apontado como um programa que vai auxiliar todas as outras áreas da obra, 

mantendo uma relação estreita com os programas ambientais previstos para o 

empreendimento e contribuindo para a gestão necessária. 

A comunicação social possui um papel importantíssimo quando o assunto 

é disseminação da informação a respeito do meio ambiente. Ela é um 

componente importante para o Programa de Educação Ambiental (PEA) nas 

dimensões culturais, sociais e econômicas (PINTO et al, 2013). Portanto, o PCS 

e o PEA são duas áreas do licenciamento ambiental que se conectam, uma vez 

que a comunicação social é realizada por meio de livros, panfletos, cartazes ou 

até mesmo pela internet, levando informações relevantes sobre o meio ambiente 

e com isso acaba transportando culturas ambientais para a população (PINTO 

et al, 2013).  

De acordo com Liberato (2009), os empreendimentos que impactam 

negativamente o meio ambiente geram uma necessidade de criar um canal de 

diálogo direto entro a população atingida e os empreendedores da atividade. 

Com isso, a implantação do PCS se faz necessária com o intuito de informar os 

objetivos, amplitude e andamento das obras, de forma clara e direta, além de 

ressaltar a importância que esse empreendimento terá para o local. O PCS é 

uma ferramenta importante para fazer com que esse público atingido entenda a 

necessidade e a importância do empreendimento para este local, visando não 

só a interação com o ambiente, mas também a sua importância socioeconômica 

(LIBERATO, 2009). 

O Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul - IMASUL (s.d.), em 

um termo de referência para o programa de comunicação social considerando o 

processo de licenciamento ambiental do estado, ressaltou que para a realização 

do PCS é imprescindível que sejam avaliados alguns critérios, como por 
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exemplo: 

• local exato que será realizada a divulgação; 

• público alvo (comunidades, órgãos públicos, setores acadêmicos, 

organizações não-governamentais, dentre outros); 

• objeto de divulgação (metodologia, técnicas, experiências, resultados, 

dentre outros); 

• meios de divulgação (livros, artigos, publicações, vídeos, panfletos, 

dentre outros); 

• linguagem que será utilizada; 

• duração. 

A aplicação desses critérios dependerá do tipo de empreendimento em 

questão, considerando que há diversos setores, com diferentes estilos de 

atuação, como por exemplo, uma usina hidrelétrica, um pier petroleiro, uma linha 

de transmissão e uma nova indústria.  

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT 

(2013): 

Os Programas de Comunicação Social (PCS) possibilitam que as 

populações, afetadas ou não, saibam das principais ações do 
empreendimento por meio de boletins e panfletos informativos, 
divulgação de notícias em sites específicos das gestões, trabalhos 
de assessoria de imprensa, alocação de cartazes entre outros. 
(DNIT, 2013, p.21) 

 

No programa do DNIT é mencionada a obrigatoriedade de existir um 

profissional especializado na área de comunicação para planejar e executar as 

ações do PCS. Dentro do processo de licenciamento ambiental a comunidade 

envolvida pode e deve participar das tomadas de decisão, sendo que um dos 

locais onde isso ocorre são nas audiências públicas. O PCS precisa fornecer as 

condições necessárias para que o público alvo esteja informado, mobilizado e 

envolvido no processo para poder ter opinião decisiva sobre o assunto 

(BARROSO, 2017) 

Segundo Barroso (2017), não há atos normativos que informam as 

diretrizes técnicas que devem ser seguidas para o programa de comunicação 

social, porém existe uma normativa específica do Instituto Brasileiro do Meio 
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, para o programa de 

educação ambiental, que é a Instrução Normativa nº 2, de 27 de março de 2012 

(IBAMA, 2012). Essa instrução normativa estabelece a base para o PEA 

apresentando algumas medidas mitigadoras ou compensatórias, de acordo com 

as condicionantes das licenças ambientais solicitadas pelo IBAMA (BARROSO, 

2017). 

Pode-se verificar assim como o PEA e o PCS estão interligados no 

processo. Deve-se ressaltar que, particularmente para empreendimentos que 

impactam diretamente no modo de vida da comunidade,  o PCS como ferramenta 

de troca de informações é de grande importância, o que se aplica no caso de 

implantação de linhas de transmissão. 

 

3.4.1. Programa de comunicação social em licenciamento de linhas de 

transmissão 

A Resolução nº 237 do CONAMA (BRASIL, 1997), diz no anexo I que as 

atividades ou empreendimentos nomeados como serviço de utilidade como é o 

caso da transmissão de energia elétrica e produção de energia termoelétrica, 

entre outros tipos de serviços, estão sujeitas ao licenciamento ambiental. A 

implantação de novas linhas de transmissão é uma atividade grandiosa que 

impacta diretamente o meio ambiente e as comunidades do entorno da obra, 

podendo trazer transtornos ambientais que precisam ser analisados, 

minimizados e/ou compensados (BRASIL, 1997). 

Segundo Paschoin e Ridente Junior (2016), a comunicação 

socioambiental em grandes empreendimentos, normalmente é prevista no 

processo de licenciamento visando uma qualidade social e ambiental, além do 

equilíbrio entre o desenvolvimento social e econômico do projeto. 

Nos empreendimentos lineares, como nos casos de linhas de 

transmissão, a comunicação social acaba sendo voltada para o gerenciamento 

de riscos, levando em consideração sempre as particularidades que cada 

empreendimento possui (PASCHOIN e RIDENTE JUNIOR, 2016). 

Apesar da importância, não há trabalhos relatando se as ferramentas 

utilizadas em PCS são efetivas para o seu propósito e esse trabalho foi realizado 

no intuito de dirimir esse questionamento. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

Nesse trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico sobre 

Programas de Comunicação Social utilizados em licenciamento ambiental. 

Foram utilizados os portais de pesquisa Google Scholar e o Sistema 

Eletrônico de Informação (SEI) do IBAMA. 

Para a pesquisa foram usados os termos “licenciamento ambiental”, 

“programa de comunicação social”, “PCS”, “Plano Básico Ambiental”, “PBA”, 

“etapas de licenciamento ambiental”, “Plano de Gestão Ambiental”, “PGA”, 

“linha de transmissão”; sozinhos e combinados entre si, sem recorte temporal. 

Também foram utilizados como fonte de dados para análise, 

Programas de Comunicação Social (PCS) realizados em linha de 

transmissão. Para esse levantamento foi feita uma consulta ao site do IBAMA 

- Index of /LinhadeTransmissao (ibama.gov.br). Os critérios utilizados para 

seleção dos empreendimentos foram os que continham documentos 

relevantes para a análise desse estudo, como o PBA e EIA/RIMA. Os 

documentos selecionados foram: Linha de Transmissão 230 kV Vilhena-

Jauru, Linha de Transmissão 500 kV Bacabeira -Pecém II, Linha de 

Transmissão 500 kV Rio das Éguas – Barreira II – Buritirama – Queimada 

Nova II e SE 500 kV Janaúba 3 – Compensadores Síncronos – 2 x (-90/+150) 

Mvar. 

Com base nesses estudos foram identificados os números dos 

processos da Equatorial Transmissora 3 SPE. SA (número 

02001.100292/2017-51), da Transmissão de Energia SA (número 

02001.005567/2016-63 do ARGO II ) e da ARGO Transmissão de Energia S.A 

(número 02001.002976/2016-16). Tendo porte dos números dos processos 

foi solicitado ao IBAMA acesso a cada um deles no Sistema Eletrônico de 

Informação (SEI). Após o acesso ser concedido, foi possível analisar todos os 

documentos lá presentes, sobretudo os PBAs de cada um dos processos, que 

descreve quais são os programas que precisarão ser seguidos nos 

empreendimentos. Já o empreendimento Linha de Transmissão 230 kV 

Vilena-Jauru não foi necessária a solicitação do processo no SEI, pois no link 

do site do IBAMA mencionado acima já continha o estudo ambiental, e todo o 

plabo básico ambiental com seus anexos. 

O documento de Plano Básico Ambiental (PBA) da Equatorial foi 

http://licenciamento.ibama.gov.br/LinhadeTransmissao/


33 
 

realizado pela empresa Bio Dinâmica em maio de 2018; o PBA da ARGO II 

foi realizado pela consultoria Transecto em agosto de 2018 e da ARGO e da 

Jauru foram realizadas pela consultoria Ecology Brasil em setembro de 2017 

e abril de 2008, respectivamente. 

Após a seleção dos PBA’s foi feita uma análise criteriosa de qual 

metodologia foi aplicada, uma vez que o programa de comunicação social não 

possui um documento oficial com as diretrizes de como o programa deve ser 

realizado. 

Além da análise desses documentos foi e elaborado um questionário 

via Google Forms (Anexo I) que foi aplicado para pessoas que trabalharam 

ou trabalham como educomunicadores, ou seja, tiveram uma vivência em 

campo realizando essa comunicação entre o empreendimento e a população 

local. Deve-se ressaltar que esses educomunicadores foram contactados por 

meio de empresas de consultoria e não tinham trabalhado com os 

empreendimentos de estudo. O questionário foi encaminhado para 30 

pessoas, além de ser disponibilizado em grupos de profissionais de PCS, 

entre os dias 23/12/2021 e 10/01/2022. Foram constatadas 22 respostas 

dentro deste período.  

O questionário tinha como finalidade auxiliar na compreensão de como 

acontece o programa em campo. Os tópicos abordados foram: se o 

empreendimento onde foi realizado o PCS era de Linha de Transmissão; qual 

era a fase do licenciamento em que estava o empreendimento quando foi 

realizado o PCS; qual foi o tema abordado; se o PCS foi realizado 

predominantemente no meio rural ou urbano e havendo diferença no contato 

entre essas populações, quais seriam as principais a serem destacadas; qual 

o meio de comunicação escolhido pelo empreendimento e sua eficácia na 

opinião do entrevistado; qual foi o público alvo; pontos positivos e negativos 

do PCS na opinião do entrevistado. Foi um total de 21 perguntas, além dos 

nomes dos entrevistados e dos seus e-mails para entrar em contato, caso 

houvesse alguma questão que não tivesse sido bem compreendida. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Avaliação das metodologias empregadas no PCS 

O PCS é um programa de comunicação social que visa criar um canal 

de comunicação claro entre o empreendedor e a sociedade.  

Os programas de comunicação social estão presentes no PBA e são 

realizados por diferentes empresas sem nenhuma padronização. 

Normalmente, para sua elaboração, são contratadas consultorias ambientais 

que usam metodologias que consideram adequadas a cada processo, já que 

não há uma regulamentação quanto a isso. 

A comunicação com a população local é feita por educomunicadores, 

que são profissionais da área que atuam no campo.  

Deve-se ressaltar que em todo o processo e elaboração e aplicação do 

PBA em campo podem ser criadas tensões sociais pela ausência de inter-

relação entre os diferentes atores participantes do processo, que são: 

empreendedor, consultores, educomunicadores e população local.  

Visando facilitar uma melhor compreensão da estruturação e aplicação 

dos PCS, principalmente no que tange às ferramentas utilizadas pelas 

empresas, no Quadro 1 é apresentada uma comparação dos PBAs analisados 

nesse trabalho quanto às metodologias utilizadas.  
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Quadro 1 – Comparação entre os PBAs quanto a metodologia utilizada considerando público alvo, materiais e indicadores utilizados 

PBA avaliado Público alvo Materiais utilizados Indicadores utilizados 

LT 230 kV 
Vilhena - Jauru 

 

- População que vive em áreas de 
influência direta e indireta 
- Entidades de trabalhadores e 
empresariais 
- Associações e organizações civis 
- Órgão governamental 
 

- Folhetos e Cartazes explicativos 
- Boletim Informativo 
- Linha Telefônica 
- Caixas de Comunicação 
- Material para a Mídia 
- Carros de Som 
- Camiseta, Boné e Caneta 

- Grau de satisfação do público alvo, 
em especial as familias afetadas 
- Percentual de solicitações e 
questionamentos respondidos em 
relação ao total encaminhado 

LT 500 kV Rio 
das Éguas – 
Barreira II- 
Buritama – 

Queimada Nova 
II 

- Moradores com terras atravessadas 
pelo empreendimento 
- População diretamente afetada 
- Representantes das principais 
organizações 
- Poder público 
- Empregados da obra 
- Escola, povoado e comunnidade 
quilombola 

Não há detalhamento de qual tipo de 
material impresso será utilizado 
apenas citam possibilidades 
- Ouvidoria via telefone 

- Quantidade de organizações civis e 
instituiões públicas evidenciadas 
através dos questionários, listas e 
registros 
- Quantidade de proprietários 
informados e questionários aplicados 
- Percentual de chamadas com retorno 
em até 72 horas úteis 
- Percentual de atendimentos 
solucionados com eficácia 
- Avaliação da comunidade em relação 
aos trabalharoes empregados nas 
obras 
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Quadro 2 – Comparação entre os PBAs quanto a metodologia utilizada considerando público alvo, materiais e indicadores utilizados 

(Continuação) 

PBA avaliado Público alvo Materiais utilizados Indicadores utilizados 

LT 500 kV 
Bacabeira – 
Pecém II 
 

- Público interno 
- Área de influência direta 
- Área de influência indireta 
- Área diretamente afetada 

- Carta ou oficio nos contados co o 
poder público 
- Cartaz com o número da ouvidoria 
fixados em pontos de convergência 
- Folder 
- Boletins Informativos 
- Mapeamento das estações de rádio 
dos municípios 
- Campanhas com intuito de 
comunicas antecipadamente como 
será a obra 

- Lista atualizada de interlocutores e 
partes interessadas 
- Percentual de material informativo 
elaborado e efetivamente distribuído 
- Percentual do público de interesse 
contemplado 
- Percentual de municípios abrangidos 
pelos spots veiculados nas campanhas 
de radiodifusão 
- Ouvidoria em operação na pré obra e 
durante 
- Percentural de atendimentos 
realizados pela ouvidoria 

SE 500 kV 
Janaúba 3 – 
Compensadores 
Síncronos – 2x (-
90/+150)Mvar 
 

- Poder público de Janaúba 
- Moradores do entorno da região da 
obra 
- Funcionarios da obra 
- Lideranças comunitárias 
- Organizadores civis 
- População do município 

- Cartazes fixados em locais de 
convergência social, Prefeituras e 
Secretarias 
- Folders 
- Reuniões durante o período de 
implantação do projeto 
- Canal de ouvidoria (e-mail, telefone e 
contato via Whats App) 

- Número de reuniões (previsto x 
realizado) 
- Percentual de registros efetuados em 
cada um dos canais de comunicação 
- Percentual do grau de satisfação do 
público atendido (satisfeito x 
insatisfeito) 
- Percentual de contatos realizados a 
partir dos materiais informativos 
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Os PBAs analisados foram realizados antes da emissão da Licença de 

Instalação (LI), ou seja, eles eram diretrizes de como deveriam ser realizadas 

as campanhas de comunicação social na fase de implantação do 

empreendimento, mostrando a metodologia escolhida. 

Na análise realizada foi possível perceber como cada um dos 

programas de comunicação social realizados nos quatro empreendimentos 

não conversam entre si, possuindo formatos de apresentação diferentes, não 

havendo uma padronização, sendo que as informações fornecidas não são as 

mesmas. Observou-se que alguns empreendimentos apresentaram maior 

detalhamento do que outros, mesmo os empreendimentos sendo do mesmo 

setor, que é o de linha de transmissão. 

Entretanto um aspecto que todos os PCS analisados possuem em 

comum é o fato de visar a transparência entre o empreendedor e a sociedade 

impactada, criando formas, mesmo que diferentes, de estabelecer um canal 

de comunicação direta entre essas duas partes, visando evitar possíveis 

tensões sociais que podem acontecer, mitigar os impactos negativos que o 

empreendimento irá causar e potencializar os impactos positivos que surgirão. 

Todos os documentos analisados pontuaram sobre garantir o acesso de 

informações as comunidades afetadas, informando sobre o empreendimento 

em si e suas etapas. Além da interação do PCS com todos os demais 

programas citados no PBA, como o Programa de Educação Ambiental (PEA), 

o Programa de Gestão Ambiental (PGA), Programa Ambiental da Construção 

(PAC), entre outros, fazendo um monitoramento de perto de todos os 

programas necessários da obra, uma vez que o PCS é o programa 

responsável por essa comunicação direta do empreendimento com a 

sociedade ao entorno. 

 

5.1.1 Área de influência 

A área de influência que o empreendimento pode afetar varia de acordo 

com o tamanho das instalações que serão implantadas e com o local 

escolhido para o empreendimento. A instalação de linhas de transmissão é 

uma atividade que gera um impacto significativo, tanto visual como ambiental. 

No caso de propriedades que estão localizadas próximas as torres de linha 

de transmissão além do dano ambiental que será causado é impossível deixar 
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de reparar na torre que será colocada ao lado do território. Por conta disso, é 

comum separar as áreas que sofrerão algum tipo de influência a partir da 

contrução do empreendimento, que em muitos casos são divididas em “área 

de influência direta”, “área de influência indireta” e “área afetada”. Elas 

abrangem todos os cenários possíveis de população que podem ou vão ser 

afetadas pelo projeto. 

Comparando os estudos escolhidos é possivel ver que mesmo com 

nomenclaturas diferentes, todos escolhem basicamente as mesmas áreas de 

influência, de acordo com as particularidades de cada um. Dentro do PBA 

ocorre pelo menos citação dos termos mencionados acima, menos na SE 500 

kV Janaúba 3 – Compensadores Síncronos – 2x (-90/+150)Mvar que por se 

tratar de um empreendimento menor e sem nenhuma residência localizada no 

raio de 1 km da SE, não há uma descrição completa das áreas de influência, 

apenas é descrito qual será o público alvo. 

Deve-se ressaltar que apenas o PBA LT 230 kV Vilhena – Jauru 

apresentou a área de influência, considerando as propriedades rurais que 

teriam as áreas ou produção afetadas pelo empreendimento e a - população 

residente em área de expansão urbana no município de Jauru/MT 

 

5.1.2 Público alvo 

Para começar a planejar o que será contemplado no programa de 

comunicação social e qual será a melhor forma de realizar uma campanha 

que atenda todas as pessoas que precisam estar cientes das informações, é 

necessário entender o público alvo. Cada empreendimento precisa se atentar 

e se planejar de acordo com o seu público alvo, que pode variar entre 

moradores locais, instituições de ensino, saúde, trabalhadores na obra, 

entidades pesqueiras, sindicatos rurais, Prefeituras e Secretarias, 

Organizações Não Governamentais (ONGs), setores de serviços ou qualquer 

outro público que for julgado necessário para o empreendimento em questão. 

Para realizar a escolha correta do público alvo que será contemplado 

no PCS é preciso levar em consideração quais são os locais que serão 

afetados pela instalação dessa atividade. Verificando onde a linha de 

transmissão irá passar, se haverá propriedades que serão atravessadas pela 

LT e consequentemente irão sofrer um impacto e quais são as propriedades 
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que mesmo sem ter esse impacto direto são afetadas indiretamente. Após 

realizar essa primeira análise e entender quais o níveis de impacto que o 

empreendimento pode causar, fica mais fácil de começar o planejamento 

correto  

Nos casos escolhidos, todos os PCS, exceto o SE 500 kV Janaúba 3 – 

Compensadores Síncronos – 2x (90/+150)Mvar, realizaram uma divisão do 

público alvo em diferentes segmentos para uma análise individualizada de 

cada um deles, destacando as áreas de influências direta e indireta de cada 

projeto. Além de se atentar com os proprietário rurais e comunidades que 

terão suas terras atravessadas com as linhas de transmissão ou com 

produções que serão afetadas pelo empreendimento. Verificou-se que houve 

também o interesse de envolver lideranças comunitárias, além do poder 

público municipal, que precisam ser notificados da atividade que impactará a 

sociedade local. 

Um ponto positivo que chamou atenção foi a LT 500 kV Bacabeira – 

Pecém II, no qual em um dos grupos analisados foi frisada a importância dos 

trabalhadores do empreendimento terem ciência do que estaria acontecendo 

durante as obras, mesmo quando eles fossem de empresas terceirizadas. 

Isso mostra que a comunicação dessa atividade visa não só um canal direto 

com a comunidade afetada, mas também com todos os trabalhadores que 

estão de alguma forma ligados a obra. 

 

5.1.3 Impactos monitorados ou indicadores 

Os indicadores que serão monitorados ao longo da implantação do 

empreendimento não são fixos, eles variam de acordo com o tamanho, 

impactos e local da obra. Todo projeto de grande porte que passa pelo 

sistema de licenciamento ambiental provoca impactos ambientais negativos 

que devem ser mitigados, controlados ou compensados. Para isso é 

necessário que haja um monitoramento desses impactos e uma das formas 

usuais de verificar se eles estão dentro dos padrões previstos é por meio de 

indicadores, que podem variar desde percentuais de solicitações, grau de 

satisfação dos métodos adotados no PCS, avaliações realizada pela 

comunidade afetada ou o que for considerado necessário. 

Este ponto se configura como um dos principais problemas de não 
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haver um documento oficial com as diretrizes de como devem ser realizados 

os PCSs, pois os indicadores analisados não são os mesmos para todos os 

empreendimentos do mesmo setor, o que limita a comparação. É notório que 

empreendimentos de setores diferentes não podem ser monitorados com os 

mesmos indicadores, porém quando são do mesmo setor, e neste caso o 

setor analisado é o setor elétrico com foco nas linhas de transmissão, torna-

se relevante realizar uma padronização. Considerando que a maioria das 

informações que precisam ser passadas na época de instalação são 

basicamente as mesmas para todas as LTs, como por exemplo, as menções 

aos cuidados que precisam ser tomados a partir do momento em que há uma 

LT nova sendo instalada perto das propriedades rurais e qual impacto que ela 

provocará diante da comunidade ao entorno, é possível a padronização. 

Verificou-se que não houve, portanto, padronização da apresentação 

desses indicadores e nem como que eles deveriam ser. Ficou a critério de 

cada empresa escolher o que seria analisado para cumprir os objetivos 

estabelecidos.  

Na LT 500 kV Bacabeira – Pecém II e na SE 500 kV Janaúba 3 – 

Compensadores Síncronos – 2x (90/+150)Mvar foi apresentado um quadro de 

fácil compreensão com os objetivos, metas e indicadores. A forma de 

apresentação ajudou a identificar quais eram os indicadores analisados para 

cada uma das metas. Nas outras duas linhas foram apenas citados esses 

indicadores e enquanto a Vilhena – Jauru apresentou apenas dois 

indicadores, a Rio Éguas – Barreira II - Buritama – Queimada Nova II 

apresentou oito. 

 

5.1.4 Materiais informativos 

Os materiais informativos podem ser elaborados da forma que for 

conveniente para o empreendimento, o importante é passar a mensagem 

desejada para o público alvo escolhido, de forma clara e direta, sem 

possibilidade de dupla interpretação.  

Embora o PCS seja um programa que não possui diretrizes formais de 

como devem ser realizadas os procedimentos e as formas de produzir 

materiais informativos, há uma tendência que acaba sendo seguida, como a 

distribuição de folders informativos para a população afetada e a inserção de 
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cartazes em áreas de convergências. 

Dentro dos quatro empreendimentos analisados, a LT Rio das Éguas – 

Barreira II Buritama – Queimada Nova, não direcionou quais materiais 

informativos seriam interessantes para este empreendimento, apenas foram 

citados os tipos que poderiam ser seguidos e comentado a respeito de 

diversificação dos meios de comunicação para uma maior abrangência 

populacional. Nos outros três empreendimentos além dos dois métodos 

citados acima, foi criado um canal de comunicação para dúvidas e feedback, 

geralmente realizado por meio de ouvidorias ou caixas de comunicação em 

locais estratégicos. Vale destacar que na LT 230 kV Vilhena – Jauru, onde 

foram propostos boletins informativos com o andamento do projeto, carros de 

som, camisetas, bonés, canetas, reuniões com as Prefeituras Municipais de 

todas as áreas impactadas e na SE 500 kV Janaúba 3 – Compensadores 

Síncronos – 2x (-90/+150)Mvar, foi proposto um número exclusivo para 

mensagens via WhatsApp, uma plataforma muito utilizada nos dias atuais. 

 

5.2. Percepção da efetividade do PCS por seus atores de execução 

Os educomunicadores são profissionais destinados a levar as 

mensagens do empreendimento para o público alvo traçado e identificar por 

meio dos relatos se a metodologia proposta nos projetos em que eles atuaram 

foram efetivas. Dessa forma, foi possível identificar todos os meios de 

comunicação utilizados e verificar se, na visão deles, eram os meios mais 

eficazes para o projeto. 

Como se trata de um estudo direcionado para PCS em Linhas de 

Transmissão, uma das primeiras perguntas era destinada ao tipo de 

empreendimento que foi trabalhado, para haver certeza quanto a correlação 

com o estudo de caso realizado, como é evidenciado na Figura 2. Pode ser 

observado que grande parte dos entrevistados foram profissionais que 

trabalharam diretamente com linhas de transmissão. 
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Figura 2 – Identificação de qual tipo de PCS o educomunicador entrevistado atuou 

 

Fonte: Própria, 2022 

 

Também foi questionado em qual fase estava o empreendimento 

(Figura 3), uma vez que o foco do presente estudo eram projetos de PCS para 

linhas de transmissão na fase de implantação. Porém ao analisar algumas 

respostas dos profissionais que trabalharam em linhas de transmissão na fase 

de operação, é possível perceber que o PCS realizado na fase estudada, afeta 

a visão dos educomunicadores a respeito do público rural. 

 

Figura 3 - Fase em que estava o licenciamento do empreentimento no qual o 

educomunicador entrevistado atuou 

 

Fonte: Própria, 2022. 
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Outro questionamento se referia ao tema da campanha do PCS 

realizado. Quando se tratava de PCS de instalação, o tema era o mesmo 

retratado nos quatro empreendimentos analisados, voltado para a 

identificação de como seria a obra, como era o licenciamento ambiental, quais 

seriam os benefícios e impactos que isso poderia causar. Quando se tratava 

do PCS de operação a grande maioria das respostas possuía um tema 

referente a controle de queimadas e orientações de segurança que deveriam 

ser seguidas nestes casos. 

Deve-se ressaltar a diferença entre a abordagem dos moradores no 

meio urbano e no rural. Na Figura 04, como esperado, fica claro que para esse 

tipo de empreendimento a predominância é no meio rural, com quase 91% 

das respostas. 

 

Figura 4 – Localização do empreendimento em que foi feito o PCS no qual o 
educomunicador entrevistado atuou 

 

Fonte: Própria, 2022. 

 

Também foi perguntado quais seriam as principais diferenças 

encontradas no contato com os moradores rurais e urbanos. A maioria das 

respostas foi referente ao nível de escolaridade e sua relação inversamente 

proporcional ao interesse e receptividade na hora do contato. Os proprietários 

rurais contactados não possuíam um nível escolaridade alto, porém eram as 

pessoas que demonstravam o maior interesse em entender o que estava 

acontecendo, visto que o empreendimento na maioria dos casos era mais 
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próximo do terreno deles do que da área urbana. 

Os contatos que aconteciam em regiões urbanas se demonstravam 

como mais complicados. Um dos entrevistados mencionou que os 

proprietários em ambientes urbanos, de forma geral, apresentavam uma 

escolaridade maior, entendendo mais dos seus direitos, com um maior acesso 

a informação e muitas vezes quando estavam com dúvidas acionavam os 

advogados para maiores esclarecimentos.  

No caso da implantação, foi muito mencionado o fato dos moradores 

não dominarem o assunto e demonstrarem interesse para entender o 

processo inteiro. Também foi relatado que haviam muitas dúvidas a respeito 

de indenização que iriam receber devida ao impacto que seria provocado.  

Deve-se destacar as respostas obtidas dos educomunicadores que 

atuaram em PCS realizado em LT na fase de operação. Foi comentado por 

uma educomunicadora que no público rural é encontrada uma maior 

proximidade com o empreendimento em questão, que existe uma percepção 

dos impactos, tanto negativos como positivos. Primeiramente isso parece ser 

contraditório com o que foi respondido pela grande maioria dos profissionais 

que atuaram na fase de implantação. Porém, quando olhado criteriosamente, 

essa informação deu um indicativo de que o PCS realizado na fase anterior, 

ou seja na fase instalação, que tinha como objetivo informar sobre os impactos 

que ocorreriam no local, além do licenciamento como um todo, abrindo um 

canal de comunicação claro e direto entre o empreendimento e a comunidade 

local, de fato serviu como ferramenta de informação. Essa população 

entendeu a mensagem que deveria ser passada pelo PCS realizado durante 

as obras e se tornando ciente sobre o que estava acontecendo ao seu redor. 

Infelizmente isso só foi pontuado por uma das pessoas que responderam o 

questionário, mostrando que não é uma realidade comum em todos os 

empreendimentos. 

Como já era esperado que houvesse uma diferença entre a população 

rural e a urbana, foram feitas duas perguntas específicas à forma de 

comunicação entre esses meios: se eram iguais (Figura 5) e se os 

entrevistados achavam que deveriam ser iguais (Figura 6). 
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Figura 5 - Questionamento sobre a forma de comunicação entre população urbana 
e rural  feito no PCS no qual o educomunicador entrevistado atuou 

 

Figura 6 – Questionamento sobre a percepção doa forma do educomunicador em 

relação a comunicação entre população urbana e rural feito no PCS 

 

Fonte: Própria, 2022. 

 

Nota-se assim pela Figura 6, que a forma de comunicação realizada 

entre o meio rural e urbano não costuma ser igual: tem projetos em que são 

a mesma para diferentes públicos e outros onde são individualizadas, 

considerando a especificidade local. 

Ressalta-se ainda que, a grande maioria dos educomunicadores, cerca 

de 70% não acha que deva haver uma comunicação igual entre o meio urbano 

e o rural. Esta segunda pergunta foi realizada junto com uma justificativa da 



46 
 

resposta escolhida por cada entrevistado, para assim tentar compreender 

como que funciona no campo e por quais motivos eles acreditam que 

deveriam ou não serem iguais a forma de comunicação. 

Dentre os educomunicadores que escolheram que a forma de 

comunicação deveria ser igual, foi citado que o material era claro e com 

linguagem simples e que era possível utilizar a mesma forma de comunicação 

porém isso não podia ser uma regra. Apesar de um educomunicador comentar 

que deveria acontecer essa padronização do material entre os dois meios, 

deve-se ressaltar que a comunicação precisa levar em consideração o grau 

de escolaridade e entendimento do receptor. 

Dentre os que escolheram que a forma de comunicação não deveria 

ser igual para o meio rural e o urbano, os argumentos utilizados foram os 

diferentes graus de instrução, o fato de que na área rural as propriedades são 

espaçadas e o contato face a face se faz necessário, porém na urbana com a 

aglomeração de pessoas ele acaba sendo inviável, além de ser mais 

complicado encontrar os moradores em casa no horário de experiente em que 

são realizados os contatos face a face. Uma solução proposta foi uma 

comunicação em grupo na área urbana, como por exemplo em escolas, 

secretaria da educação ou comércios próximos a LT.  

Na zona rural há uma necessidade maior de atenção, pois são 

propriedades com maior proximidade a LT e pessoas, em geral, com menor 

acesso a educação e consequentemente sem conhecer muito sobre 

licenciamento e todos os impactos que podem gerar. Uma ideia sugerida 

foram reuniões com lideranças comunitárias, que são uma realidade rural, 

criando uma aproximação com os outros programas sociais. Também foi 

sugerido o uso de ferramentas de longo alcance, como outdoors e rádio.  

Quanto ao questionamento sobre qual foi o meio de comunicação 

utilizado pelo empreendimento,s a resposta que mais apareceu foi “folder e 

cartaz”. Estes são materiais impressos, sendo o folder deixado com os 

moradores no encontro face a face, possuindo as informações necessárias 

para o tema escolhido, enquanto o cartaz é colado em locais estratégicos, 

com grande movimentação, para atingir um grande número de pessoas. 

Poucos foram os profissionais que apontaram outros meios de comunicação, 

porém também apareceram: os canais de telefone (0800) para contato direto, 
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spot de rádio, carro de som, outdoor, vídeos educativos, imã de geladeira e 

adesivos com os contatos das empresas e canais para atendimento de 

ouvidoria. 

Dentre os meios citados, vale destacar que os imãs de geladeira são 

de fácil acesso e uma forma de garantir que o telefone da ouvidoria ou do 

canal informado esteja sempre a mão. O folder é um material que muitas 

vezes pode ser amassado ou descartado com facilidade, enquanto o imã se 

mostra uma opção interessante para fixação do número de apoio. 

Além disso, quando comparados os empreendimentos analisados 

neste estudo, é possível perceber que haviam diferentes tipos de meio de 

comunicação, que eram citadas a importância da diversificação da 

informação, porém na prática os meios mais utilizados são o folder e os 

cartazes, tanto para a área rural quanto urbana. Por mais que sejam dois 

métodos informativos diferentes, não há uma grande diversificação para 

receber a informação que será passada no PCS, pois os moradores precisam 

estar em casa no momento do contato face a face ou passarem pelos locais 

onde estão sendo colados os cartazes. Seria interessante, além desses dois 

métodos, complementar sempre com imãs de geladeira, outdoor, carro de 

som e informações via rádio, principalmente para o meio rural.  

Para a área urbana pode-se pensar em mensagens via internet, seja 

por whatsapp, instagram, facebook ou um site de apoio com todas as 

informações necessárias, caso haja alguma dúvida, além de reuniões com 

sindicatos e uma campanha conjunta com a prefeitura municipal. Essas 

seriam forma de garantir que a informação necessária alcançasse realmente 

o maior número de pessoas, criando um canal aberto e disponível para a 

comunidade. 

Também foi questionada qual seria a melhor abordagem, além dos 

pontos mencionados acima foi citada que a abordagem in loco é uma maneira 

mais eficaz do que a internet, que para um dos entrevistados não é um meio 

que traz grandes resultados. De fato, a internet não é uma garantia de que a 

informação irá chegar da maneira adequada para o público alvo.  

Também foram destacadas campanhas educativas presenciais, 

palestras em escolas, rodas de conversas sobre o assunto, vídeos curtos e 

educativos sobre os temas e um formulário online para acompanhar os 
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impactos na área de influência como se fosse uma pesquisa de satisfação ou 

formação de grupos de acompanhamento. Foi citada uma distribuição de 

brindes, que poderiam ser canetas, bonés, camisas com o logotipo do 

empreendimento e os números de contato da ouvidoria, além de um material 

digital que poderia ser um aplicativo ou um site com espaço para jogos e quiz 

sobre o assunto. 

Dentre todas as sugestões apontadas, ressalta-se que tudo que faça o 

empreendimento ser visto e desperte interesse, é válido. Logo, as ideias de 

brindes, jogos e quiz são muito bem vindas e podem fazer esse assunto se 

dissipar na comunidade de uma forma barata e simples. As campanhas 

educativas, rodas de conversas e palestras são abordagens que deveriam ser 

obrigatórias e para isso seria interessante existir uma norma deliberando 

sobre conteúdo mínimo e ferramentas exigidas para aplicação do PCS. Toda 

comunidade que será afetada por um empreendimento precisa de um local 

para debate, onde os moradores seriam escutados e poderiam tirar todas as 

dúvidas. 

Um outra pergunta realizada no questionário foi a respeito do público 

alvo, sobre qual era cada um deles nos empreendimentos. A grande maioria 

dos entrevistados (91%) citaram a população local, prefeituras e secretarias. 

Mas boa parte dos entrevistados (45,5%) também citaram instituições de 

ensino e saúde (Figura 7). 

Figura 7 – Público alvo dos PCS na opinião dos educomunicadores entrevistados 

 

Fonte: Própria, 2022. 
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Na Figura 7 fica claro que nem todos os PCS possuem o mesmo 

público alvo, uma vez que nenhuma opção foi escolhida com 100% dos votos. 

Foi mencionado também o fato do público alvo ter entendido a mensagem e, 

todos os entrevistados acreditam que houve esse entendimento, pois essa 

pergunta obteve 100% da resposta “sim”. Sobre esse mesmo também foi 

questionado se público alvo estava interessado em ouvir o que eles foram 

informar. Verifica-se pela Figura 8 que a maioria dos entrevistados acreditava 

que sim. 

 

Figura 8 - Interesse do público alvo sobre a informação dada pelos 
educomunicadores, na opinião destes 

 

Fonte: Própria, 2022 

 

Pelos relatos dos entrevistados, todos comentaram que na área rural 

havia maior interesse das pessoas com as informações. Como já mencionado 

acima, a maioria dos empreendimentos eram predominantemente do meio 

rural, corroborando com os dados da Figura 8. 

Foi deixado um espaço em aberto para qualquer retorno de sugestão 

ou reclamação que tenha sido realizado para os educomunicadores a respeito 

do empreendimento. Boa parte das reclamações eram atreladas à 

manutenção no local, divergências fundiárias, negociações e indenizações 

fundiárias ou danos às estruturas de residências que não foram resolvidas 

pelas empreiteiras. Também foi cobrado para o pessoal responsável pela 

comunicação social que estivessem mais presentes e não aparecessem 
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apenas em ações pontuais. Houveram reclamações de repetição de materiais 

informativos e do não funcionamento e/ou ineficácia do sistema de ouvidoria 

fornecido. Nos casos do PCS realizados na fase de implantação, tiveram 

observações a respeito do momento que aconteceu comunicação sobre 

empreendimento, ela deveria ter acontecido mais cedo, antes do 

empreendimento começar de fato, muitas vezes eles só descobriam sobre o 

projeto quando este já estava em ação, sem terem muito o que fazer ou 

opinar. 

Houve também o questionamento sobre a efetibilidade da comunicação 

que foi considerada pela maioria dos educomunicadores, cerca de 73%, como 

eficaz (Figura 9). 

 

Figura 9 – Análise dos educomunicadores quanto a eficácia da comunicação social 

 

Fonte: Própria, 2022. 

 

Por fim, foram questionados os pontos positivos e possíveis sugestões 

de melhorias para o Programa de Comunicação Social. O intuito dessas 

perguntas era fazer um catálogo de quais ações foram consideradas 

interessantes dentro do programa trabalhado e quais pontos os entrevistados 

achavam que houve falhas e precisava de um reajuste. Como os 

entrevistados não trabalharam necessariamente no mesmo empreendimento, 

a análise dessas respostas visavam o mesmo objetivo: definir questões que 

deveriam ser levados em consideração, seja por terem se destacado em 

algum projeto anterior, seja por uma sugestão do profissional que atuou em 
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campo. 

Foram exaltados os seguintes pontos:o fato da visita face a face ser o 

mais indicado quando é visada a efetividade, uma melhoria visível na 

comunicação e no relacionamento com os responsáveis pelo terreno e os 

trabalhadores, uma boa receptividade das prefeituras municipais. 

Foi comentado por um dos entrevistados que participou do PCS na fase 

de implantação, que a visita presencial para apresentação das etapas do 

empreendimento e informações sobre o projeto, seus impactos e ações 

previstas nos programas ambientais é fundamental para manter os diferentes 

grupos sociais cientes. Ainda foi destacada sobre essa visita a possibilidade 

que oferecia de participação no processo de implantação do empreendimento, 

estreitando o canal de comunicação entre o empreendimento o a população 

local.  

Também foi ressaltada a importância da realização das visitas em 

diferentes momentos de obra para que a população pudesse ter 

conhecimento das ações que estavam acontecendo e também para poderem 

tirar dúvidas e registrar problemas ocorridos que não foram relatados nos 

canais de ouvidoria. O contato contínuo com os diferentes públicos possibilita 

também a identificação da percepção dos moradores em relação ao projeto 

aos demais programas ambientais em execução e também o mapeamento de 

situações de melhoria. Essa abordagem presencial acaba criando um vínculo 

maior com a comunidade local, fazendo as pessoas se sentirem mais a 

vontade para expôr as opiniões acerca do empreendimento. Esse tipo de 

contato acaba sendo mais sincero e gera uma proximidade, que formulários 

fechados ou atendimento telefônico protocolar não conseguem atingir. 

Um dos pontos citados e que deve ser ressaltado é que, infelizmente, 

a maior parte das empresas está apenas interessada em cumprir uma 

obrigação protocolar de licenciamento e não realmente formar vínculos com a 

população afetada. Na teoria o PCS é um programa essencial e quando 

realizado da forma adequada, garante benefícios para todas as partes 

envolvidas no projeto, tanto para o empreendedor quanto para as 

comunidades afetadas. Entretanto, por não possuir uma lei ou norma 

específica que indique as diretrizes que devem ser seguidas para alcançar o 

objetivo do programa, cada um dos empreendimentos possui um PCS 
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diferente. Esse programa normalmente é realizado por empresas de 

consultoria diferentes que, por não haver um documento oficial com as 

normas e diretrizes, acabam se baseando em projetos anteriores da empresa 

ou seguindo o que foi solicitado pelo empreendedor que possui o interesse 

apenas em cumprir a condicionante do licenciamento e estar de acordo com 

a lei.  

Para isso, seria interessante uma construção de uma instrução 

normativa própria, parecida com a que existe para o Programa de Educação 

Ambiental. Nela seriam apontados o passo a passo a ser seguido para o PCS 

e quais seriam os pontos que precisariam ser citados e contemplados dentro 

do programa. Outra sugestão é estipular um número mínimo de meios de 

comunicação, ou seja tipos diferentes de materiais informativos, porém com a 

mesma mensagem, para atender o maior número de pessoas possível, ou 

deixar estipulado quais são os métodos mais efetivos para o meio urbano e 

rural, tornando obrigatório o uso de pelo menos três deles para cada um dos 

meios. Dessa forma, todos os PCS precisariam ter obrigatoriamente uma 

diversificação de meios de comunicação e não seriam utilizados apenas 

folders e cartazes, que são os materiais mais encontrados, como pôde-se 

perceber durante a análise dos quatro empreendimentos e nas respostas do 

questionário. 

O foco precisa ser sempre visar a totalidade da população afetada que 

precisa ter acesso a todas as informações acerca do empreendimento. Isso 

foi citado por mais de um entrevistado, tendo sido citada a necessidade de 

identificação de todo o público que poderia ser atingido com a atividade nova, 

sem ser restringido apenas ao perímetro da Área Diretamente Afetada (ADA). 

Também deve ser ressaltado o contato que deveria ocorrer com uma maior 

antecedência ao início das obras, pois muitos moradores foram surpreendidos 

no primeiro contato da fase de instalação, por não saber do que se tratava, 

não entender bem de licenciamento e o como isso poderia impactar na sua 

propriedade. Foram também apontadas muitas dúvidas a respeito de como 

seriam realizadas as indenizações, os morados não estavam cientes de como 

seria o processo e esse tipo de informação demonstrou apresentar falhas na 

comunicação. 

Novamente foi citado o fato dos canais de ouvidoria, tanto o número 
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0800 como os e-mails fornecidos serem ineficientes, sem as informações 

necessárias e que quando acionados muitas vezes não havia retorno. O canal 

de comunicação criado precisa estar aberto e dar a atenção que prometeu 

nos contatos face a face, caso contrário não haverá utilidade alguma para a 

comunidade lindeira. 

Também foi sugerida a criação de um banco de dados completo com 

todos os contatos dos moradores para que seja possível agendar visitas ou 

fazer um contato mais frequente. Isto deveria ser um procedimento padrão 

para controle de quem foi contatado e visando os próximos contatos, porém 

não é uma realidade perante ao PCS. 

Um ponto muito interessante que foi tocado é a promoção de 

capacitações, formações e atividades complementares que possam ilustrar 

ainda mais a fase de implantação e operação do empreendimento. Com 

vídeos curtos e de animação até visitas técnicas as subestação (SE) para uma 

maior visualização e integração da população. Tais ações podem ser 

realizadas atreladas às prefeituras municipais ou grupos de lideranças 

comunitárias que são muito comuns no meio rural. Uma forma de divulgação 

que poderia ser utilizada para essas atividades são sites, grupos do WhatsApp 

e cartazes. No meio rural ainda há uma limitação considerável ao acesso a 

internet quando comparado com o meio urbano, porém é um tema que está 

ganhando destaque e também deveria ser levado em consideração na hora 

de propor um meio de contato com a comunidade local. 

 

5.3. Apontar alternativas para o uso de metodologias que sejam mais 

efetivas para o PCS 

Tendo em vista a discrepância que há entre PCS, mesmo os realizados 

para empreendimentos similares, verifica-se a necessidade de criar uma 

norma instrutiva específica para este programa, assim como existe a Instrução 

Normativa nº 2, de 27 de março de 2012 para o Programa de Educação 

Ambiental (BRASIL, 2012). 

Essa norma estabelece bases técnicas para elaboração do programa 

de acordo com o que foi indicado como medidas mitigadoras ou 

compensatórias obrigatórias, seguindo as condicionantes indicadas nas 

licenças ambientais emitidas pelo IBAMA. Dentro deste documento é 
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referenciado quais são os componentes que precisam estar presentes no 

programa, como o próprio Programa de Educação Ambiental (PEA) e o 

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT). Além disso, é 

registrado o que cada um desses programas compreenderá, o que será 

contemplado e o que deverá ser analisado. 

No caso do Programa de Comunicação Social é necessário que seja 

criado algo semelhante, talvez dividido entre os setores de atuação, como por 

exemplo, linhas de transmissão, indústrias alimentícias, obras de 

hidroelétricas. O documento precisa informar o que deve ser contemplado 

dentro do programa e o que é preciso ser analisado para definir um público 

alvo adequado. São diretrizes importantes para que haja uma formalização da 

documentação do PCS para os empreendimentos do mesmo setor, visando 

sempre uma contemplação maior da população que será afetada. 

Além disso, também é importante ser pontuado sobre a diversificação 

dos meios de comunicação, estipulando um número mínimo de materiais 

informativos, que podem ser desde folders, cartazes, imãs de geladeira, 

canetas, blusas, outdoor, entre outros que façam sentido para a campanha. 

Também é importante estar contido no documento um número mínimo 

de formas diferentes de comunicação e não apenas esses materiais. Um 

grupo no WhatsApp ou em outra rede social que tenha maior abrangência na 

região, é por exemplo uma opção interessante, além do contato face a face. 

Outro forma possível é uma mensagem em rádios locais, nas comunidades 

onde este meio de comunicação ainda é relevante. Com mais de uma maneira 

de atingir a comunidade, será possível alcançar o maior número de pessoas, 

que é o intuito do PCS. 

Estes são pontos que precisam ser observados e analisados por meio 

de um grupo de profissionais para a criação de uma norma técnica que seja 

eficiente e contemple os objetivos do PCS. 
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6. CONCLUSÕES 

A partir de toda análise realizada, conclui-se que o Programa de Comunicação 

Social é uma ferramenta muito importante e necessária, pois é responsável pela 

comunicação entre o empreendedor e as comunidades afetadas pelo empreendimento, 

com a finalidade de criar um canal aberto e claro entre as duas partes. Esse programa 

também realiza o monitoramento dos demais programas ambientais presentes no 

licenciamento, com foco em melhoria da eficiência. Porém é um programa que não possui 

uma lei ou norma instrutiva específica, que acaba sendo guiado pela norma instrutiva 2 

que define as diretrizes do Programa de Educação Ambiental. Esse fato faz com que o 

PCS não possua uma padronização, deixando a maioria das decisões de como será 

realizado por conta do empreendedor e a empresa de consultoria contratada. 

No caso de PCS em linhas de transmissão, mesmo com empreendimentos do 

mesmo setor, verificou-se uma diferença significativa entre os estudos realizados. Ao 

mesmo tempo que existiam estudos completos, com diversificação de meios de 

comunicação, contato mais próximo com a população local, canais de ouvidoria 

funcionando e prontos para tirar as dúvidas, também foram visto cenários onde só 

existiam um tipo de comunicação, que nem sempre abrange todas as pessoas que devem 

ser informadas. Dessa forma, não havia garantia de que a comunidade afetada pela nova 

atividade estava ciente do tipo de empreendimento que seria instalado, qual seria a sua 

finalidade e quais impactos iriam ser causados. 

Verificou-se que os empreendimentos preocupam-se com as etapas burocráticas 

do processo de licenciamento, sem necessariamente criar vínculos com a população 

afetada. A única saída efetiva para esse problema seria uma criação de uma lei ou norma 

instrutiva própria com todas as diretrizes pensadas e aprofundadas por setores de serviço, 

como linhas de transmissão, usinas hidroelétricas, entre outros. 

É importante ser frisado que uma variação dos meios de comunicação, se 

adequando aos tempos e tecnologias atuais é válido, porém ainda foi constatado que o 

modelo de folders e contato de porta em porta, principalmente na zona rural, é um método 

que traz muitos resultados e cria um laço entre empreendimento e comunidade. Métodos 

como grupos de WhatsApp, outdoor, brindes, camisetas, canetas, imãs de geladeira que 

não são aparecem em todos os PCS, deveriam ser usuais. A criação de jogos online, de 

tabuleiro e quiz no site oficial, pode ser uma forma da mensagem chegar inusitadamente 

os moradores. Além disso, um contato direto com o poder público, com reuniões e 

capacitações sobre o assunto e visitas técnicas da população no empreendimento para 

entender como funciona na prática são ideias interessantes.  
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

•  Levantamento de informações com educomunicadores para identificar se há 

semelhança de metodologias no PCS realizado em diferentes tipos de 

empreendimentos, não se limitando apenas em linhas de transmissão. 

• Análise da percepção dos PCS realizados considerando os diferentes atores 

envolvidos no processo: moradores locais, empreendedor, consultoria e outros que 

possam estar relacionados. 

 



57 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

SÁNCHEZ, L.H. Avaliação de Impacto Ambiental: Conceitos e Métodos. São Paulo: 

Oficina de Textos, 2008 

MOREIRA, B, M, et al; Estrutura de Plano de Gestão Ambiental do Licenciamento 

Ambiental Federal. MMA, IBAMA, 2020. 

BARROSO, R, C; Comunicação para o envolvimento público na tomada de decisão 

no licenciamento ambiental em Pernambuco. Tese de doutorado, Programa de Pós 

Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de 

Pernambuco; Recife, p.296, 2017. 

PASCHOIN, C.; RIDENTE JUNIOR, J. A comunicação sociambiental em situações de 

risco para a implantação de empreendimentos lineares. Revista Communicare, 2016. 

FONSECA, A; RESENDE, L. Boas práticas de transparência, informatização e 

comunicação social no licenciamento ambiental brasileiro: Uma análise comparada dos 

websites dos órgãos licenciadores estaduais. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 21, 

n. 2, p. 295–306, 1 abr. 2016. 

RUSH, E; KRULL, A. Guia de orientação para Licenciamento Ambiental. 2015. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>.Acesso em 15 nov. 

2021. 

DOS SANTOS, E. Et al. Avaliação de Impacto Ambiental: agentes sociais, 

procedimentos e ferramentas. Brasília, MMA, 1995 

COSTA, M; ALBURQUERQUE, H. O Licenciamento Ambiental no Brasil e os seus 

desafios na proteção do meio ambiente. Revista Saúde e Meio Ambiente, v. 12, p. 101-

115, 2021. 

PINTO, M. et al. Comunicação social e programas de educação ambiental. Bento 

Gonçalves, RS, 2013.  

LIBERATO, M. O papel da comunicação social no âmbito do licenciamento 

ambiental. Tese de mestrado. Gestão Ambiental, Universidade Cândido Mendes, Rio de 

Janeiro, p.37, 2009. 

CANABARRO, C. Os limites e as possibilidades de articulação entre os Programas de 

Educação Ambiental e Comunicação Social no processo de gestão ambiental pública. A 



58 
 
Experiência dos Programas de Educação Ambiental do DNIT. Coleção Estrada Verde. 

Vol 1. jun. 2013. 

CARNEIRO, B. Et al. Caderno de licenciamento ambiental. Brasília, MMA, 2009 

PELUZIO, J; PELUZIO, T. Avaliação de Impactos Ambientais: perguntas e respostas. 

Vitória. 2021. 

NOVAIS, A. et. Al. Procedimentos de Licenciamento Ambiental do Brasil. Brasília, 

2016 

DE SOUZA, D. R. N.O licenciamento ambiental como instrumento da Política 

Nacional do Meio Ambiente. Just, 2013. 

BRASIL. Instrução normativa nº 2. Estabelece as bases técnicas para programas de 

educação ambiental apresentados como medidas mitigadoras ou compensatórias, em 

cumprimento às condicionantes das licenças ambientais emitidas pelo Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Brasília, DF, 27 mar. 

2012. 

BRASIL. Lei Complementar Nº 140. Fixa normas, nos termos dos incisos II, VI e VII do 

caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competêncoa comum relativas à proteção das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de 

suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei nº6.938, de 

31 de agosto de 1981.Diário Oficial da União, Brasília, DF, 09/12/2011. 

BRASIL. Lei nº 6.938. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, DF, 31 ago. 

1981. 

BRASIL. Lei nº 9.605. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Brasília, DF, 

12 fev. 1998. 

ECOLOGY BRASIL, Linha de Transmissão 500 kV Bacabeira – Pecém II. Plano Básico 

Ambiental – PBA. Rio de Janeiro, 2017. 

TRANSECTO, Argo II SE 500 kV Janaúba 3 Compensadores Síncronoes – 2 x (-90/+ 

150). Solicitação de Licença de Instalação (LI). Rio de Janeiro, 2018. 



59 
 
BIO DINÂMICA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, LT 500 kV Rio das Éguas – Barreira 

II – Buritirama – Queimada Nova II. Plano Básico Ambiental – PBA. Rio de Janeiro, 

2018 

ECOLOGY BRASIL, LT 230 kV Vihena – Jauru. Atendimento as Condicionantes da 

Licença Prévia nº 266/2008 e Plano Básico Ambiental – PBA. Rio de Janeiro, 2008 

 



60 
 

ANEXO I 

 

O questionário aplicado para pessoas que trabalharam ou trabalham como 

educomunicadores, ou seja, tiveram uma vivência em campo realizando essa 

comunicação entre o empreendimento e a população local foi elaborado via Google Forms 

e pode ser acessado por meio do link: 

 

https://forms.gle/Eh9rv9x6NLdoJTQc8 
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