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Para  a  implantação  de  um  novo  empreendimento  é  obrigatório  o  processo  do
licenciamento ambiental, pelo qual, o órgão ambiental autoriza a implantação e operação
do  empreendimento  que  é  constituído  por  diretrizes  normativas  e  instrumentos  que
regulamentam a instalação e o funcionamento de atividades efetivas. Nesse processo são
desenvolvidas atividades e programas aos meios Físicos, Bióticos e Socioeconômicos. A
execução  desses  programas  são  indispensáveis  à  proteção  e  conservação  da
biodiversidade existente no local, além de conseguir acompanhar e monitorar os setores
ambientais e sociais da área de influência, os programas visam encontrar soluções aos
possíveis impactos que o empreendimento possa gerar. Este trabalho objetivou analisar a
importância  da  execução  dos  programas  socioambientais  no  licenciamento  de
empreendimentos hidrelétricos.  O estudo foi  realizado no estado de Mato Grosso em
cinco municípios que abrangem a área de influência direta (AID) de um empreendimento
hidrelétrico, sendo eles, Sinop, Cláudia, Itaúba, Ipiranga do Norte e Sorriso. Utilizou-se
questionário  semiestruturado  quantitativo  não  disfarçado.  Uma  amostra  do  universo
definido,  contendo  os  moradores  dos  cinco  municípios,  foram  avaliados  em  925
entrevistas.  Considerando uma seleção por  amostragem aleatória,  a  margem de erro
resultante foi inferior e igual a 7%. Aspecto importante na percepção do empreendimento
é  o  transtorno  que  ele  pode  causar  à  população.  Perguntados  sobre  este  aspecto,
destaca-se a preocupação da população com possíveis transtornos ambientais. De fato,
este  aspecto  é  o  único  que  ganha  expressão,  ao  ser  percebido  por  28%  dos
entrevistados, enquanto o segundo e terceiro aspectos citados (aumento do trafego de
veículos e pessoas e aumento da violência) correspondem a apenas 4% de respostas.
Quando  indagados  se  conheciam,  ou  já  tinham  ouvido  falar  sobre  os  programas  e
medidas mitigadoras adotadas pelo empreendimento, observou-se que somente 23% dos
entrevistados  tinham  conhecimento  específico  de  programas  executados,  dentre  os
programas citados, o Programa de Apoio aos Municípios ratifica a posição de ser o mais
conhecido,  com  47%  das  menções,  isso  se  explica  por  ser  o  Programa  que  mitiga
possíveis  impactos  através  de construções físicas  nas áreas de Educação,  Saúde,  e
Segurança. O Programa de Educação Ambiental, alcançou 20% de conhecimento, sendo
o segundo Programa mais citado e o Programa de Saúde pública teve 13%, o terceiro
programa  mais  elencado.  Esses  resultados  podem  ser  explicados  pela  contribuição
desses dois programas através de workshop, capacitações e palestras que são oferecidas
aos moradores desses municípios tanto no âmbito formal como não formal. Os resultados
apontados nessa pesquisa mostram que a execução dos Programas socioambientais que
estão diretamente ligados com as comunidades e lideranças da área do empreendimento,
facilitam  a  comunicação  entre  o  empreendimento  e  as  partes  interessadas.  Sendo
possível obter uma participação mais ativa da sociedade nas discussões e na formação
de conceitos socioambientais, portanto esses programas devem dar visibilidade as ações
realizadas nos meios físico e biótico para que a população em geral conheça as ações
que são realizadas para a proteção e preservação ambiental.
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