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Resumo 
Controle público e participação da cidadania são os temas centrais desta 

análise. No processo de licenciamento, é onde acontece o controle ambiental sobre 
as atividades poluidoras. Identificar o espaço da educação ambiental e do 
profissional da educação é o objetivo deste trabalho. Referenciado na 
regulamentação legal do processo de licenciamento e na experiência profissional 
como Gerente Regional da Fundação Estadual de Proteção Ambiental – órgão 
estadual de meio ambiente do Rio Grande do Sul. Para tanto analisamos cada 
momento do processo de licenciamento em suas diversas fases, Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, na perspectiva da cidadania, do 
sujeito da educação ambiental e do espaço da educação e do profissional da 
educação. Também salientamos que este tema e objeto são fruto do projeto de 
pesquisa para elaboração da dissertação do Mestrado em Educação Ambiental da 
FURG, concluído em dezembro de 2002. 
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A Licença Prévia e a participação da cidadania 

A necessidade de exercer o controle ambiental público sobre as 

atividades poluidoras nasce do debate entre o direito de todos a um ambiente 

ecologicamente equilibrado (bem de uso comum do povo art 225 CF88), do direito 

individual da propriedade e do direito de empreender atividades econômicas ou 

sociais. A regulação deste conflito acontece no licenciamento através das regras 

estabelecidas por normas técnicas e atos regulatórios do poder público (resoluções, 

portarias, decretos regulamentadores, instruções normativas e outros) e pelo 

conhecimento produzido na avaliação de impacto ambiental.  

Assim, a demanda da sociedade ou da sócio economia para uma 

atividade econômica, seja de produção, de serviços, ou de infra estrutura, através de 

um empreendimento (utilizador de recursos naturais), passa por esse processo de 

mediação entre o público e o privado, que é o licenciamento ambiental, instrumento 

de gestão ambiental pública (Lei 6938/81). 

Outro aspecto importante é o instrumento audiência pública, regrada 

na resolução CONAMA 01/1986 em seu art. 11 parágrafo 2º  



§ 2º - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e 

apresentação do RIMA, o estadual competente ou o IBAMA ou, quando 

couber o Município, determinará o prazo para recebimento dos 

comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais 

interessados e, sempre que julgar necessário, promoverá a realização 

de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos 

ambientais e discussão do RIMA. 

A audiência pública merece um destaque especial, pois consiste em 

um mecanismo de interação com a sociedade, momento em que os estudos são 

apresentados para a comunidade diretamente afetada, movimento ambientalista, 

comunidade científica e outros setores da sociedade que tenham interesse no 

empreendimento, a Resolução CONAMA 09/87 trata dos procedimentos a serem 

adotados para a realização da Audiência Pública e, ainda, pela mobilização da 

cidadania, tem seu acontecimento garantido. 

Art. 2º - Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por 

entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais 

cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente promoverá a realização de 

audiência pública. Resolução CONAMA 09/87 

Como espaço de participação da comunidade, a Audiência Pública 

permite o acesso da comunidade nos processos de tomada de decisão, porém  o 

caráter da audiência, na forma como é proposta, torna-se apenas informativo, pois a 

comunidade somente toma conhecimento no início do processo de análise técnica, 

no caso do IBAMA ou no final do processo, no caso da FEPAM. 

Em recente pesquisa, realizada em maio de 2002 pelo Centro 

Brasileiro de Análise e Planejamento-CEBRAP, denominada “PARTICIPAÇÃO E 

GOVERNANÇA AMBIENTAL NO BRASIL: UM ESTUDO DE CASO DAS 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL”, trás, dentre outras 

as seguintes conclusões: 

A primeira é que apesar das boas intenções da legislação, as Aplas 

não têm sido capazes de garantir uma participação efetiva dos 

cidadãos nos processos de licenciamento ambiental. Isto explica, em 

parte, por que as Aplas parecem ter um papel secundário na resolução 

de conflitos ambientais.  



As Aplas tendem, portanto, a funcionar como espaço para a 

divulgação de informações técnicas e legitimar decisões políticas que, 

doutro modo, estariam confinadas aos gabinetes. Neste sentido, são 

instrumentos úteis. Cumprem um papel pedagógico, informativo e 

consultivo. O que não é pouco.  

Ainda dentro das conclusões da referida pesquisa, as APLAS são 

“arenas expressivas” do conflito ambiental, embora não seja resolutiva, o fato de 

expressar o conflito e estabelecer os atores envolvidos é um fato extremamente 

positivo. Para tornar as APLAS mais eficazes, segundo a pesquisa, é necessário 

definir a função da APLA no processo de licenciamento e seus mecanismos de 

tomada de decisão. 

A audiência pública bem como a necessária publicação das 

solicitações das licenças e das próprias licenças, faz parte dos mecanismos de 

interação com o público, porém a disponibilização da informação não resulta na 

apropriação do debate nem do conhecimento por parte cidadania. Pessoalmente 

participamos da organização das audiências públicas para o licenciamento do 

Projeto Bujurú (Complexo minerário e industrial para a extração e beneficiamento de 

minerais pesados zirconita, ilmenita e rutilo, localizado na restinga da Lagoa dos 

Patos e no Porto de Rio Grande) e da audiência pública para o licenciamento da 

Ampliação dos Molhes da Barra do Rio Grande, nos dois casos os eventos foram 

momentos de informação com linguagem pouco acessível para os presentes, 

explanação técnica a respeito do diagnóstico ambiental e dos impactos ambientais 

decorrentes da implantação do empreendimento. O mais grave aconteceu nos 

eventos do Projeto Bujurú, quando as questões sócio econômicas foram abordadas 

de forma tendenciosa a respeito dos impactos positivos.  

Em que pese o esforço feito no processo do Projeto Bujurú, onde foram 

realizadas reuniões públicas para preparar as audiências, não podemos dizer que 

ocorreu o processo de apropriação do debate por parte da cidadania, pois a 

metodologia utilizada para a realização do evento não prevê avaliação e, não 

considera o processo de envolvimento e participação da comunidade. No caso da 

ampliação dos molhes, os pescadores não estavam presentes na audiência pública, 

que foi realizada no turno da tarde em época de pesca. É importante, neste ponto, 

entendermos que a participação aqui tratada, vem no sentido de partilhar, de 

envolver-se, de responsabilizar-se individual e coletivamente. No caso de fazer-se 



representar por entidades, nem sempre é legítimo, e nem sempre a direção tem 

delegação específica para tomar decisões e posição frente a situações como 

aquelas que ocorrem nas audiências públicas. 

Outra questão central é a definição do sujeito da educação ambiental, 

tendo em vista os objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. Sendo 

assim, no caso da ampliação dos molhes da Barra de Rio Grande, a quem interessa 

que os pescadores artesanais realizem este debate, se mobilizem em torno do tema, 

se apropriem da discussão técnica e construam seu conhecimento para tomar 

posição em relação ao empreendimento?. Portanto a definição do sujeito da 

educação ambiental está ligada a definição de cidadania e bem comum, ou seja, se 

uma obra de infra-estrutura como esta que beneficiará, segundo os estudos 

apresentados, a economia local e regional, por que esta discussão não foi 

aprofundada com a comunidade de pescadores artesanais e a própria indústria da 

pesca? Esta pergunta remete ao conflito de interesses e a apropriação por alguns 

setores do que é público, assim no sentido de cumprir o que preconiza a lei da 

Educação Ambiental formulamos outro questionamento: a quem compete executar 

estas políticas de educação ambiental? Mesmo considerando a regulamentação da 

Política Nacional de Educação Ambiental tal responsabilidade precisa ser definida 

no caso do licenciamento ambiental. 

 

A licenças de Instalação e de operação e o sujeito da educação ambiental. O 
porto Organizado do Rio Grande para exemplificar 
 

Superada a fase da licença prévia, o processo de elaboração do 

projeto executivo da obra de instalação do empreendimento, bem com a elaboração 

dos projetos e programas ambientais para a operação do empreendimento, são 

assuntos discutidos neste momento. Novamente se considera a apresentação de 

programa de educação ambiental de comunicação social, porém não existe 

regulamentação técnica para tal. Os termos de referências para elaboração destes 

programas geralmente ficam a cargo do empreendedor e o órgão licenciador não 

tem em seus quadros técnicos, pessoal habilitado e capacitado para avaliar do ponto 

de vista do processo pedagógico essas propostas. Essa realidade remonta a 

questão da definição do sujeito da educação ambiental e os objetivos para a 

formulação dos programas inerentes ao licenciamento.  



Para exemplificar trazemos dois exemplos importantes: 1) no 

licenciamento de empreendimentos com alto potencial de risco de acidentes, em 

seus Planos de Atendimento de Emergências, a empresa deve manter um programa 

de comunicação com a comunidade diretamente afetada pelo empreendimento, no 

sentido de preparar essas populações para interagir com empreendimento desta 

natureza. 2) no caso da licença das empresas de fertilizantes há um condicionante 

que obriga a empresa apresentar um programa de treinamento contínuo para os 

operadores dos equipamentos de controle da poluição atmosférica. Analisamos 

estas questões sob dois aspectos: um que relacionamos com a operação do 

empreendimento propriamente dita e que requer o conhecimento específico para tal, 

ou seja, diz respeito ao refino do petróleo e a fabricação do fertilizante. O segundo 

se refere ao conteúdo e o processo pedagógico a ser desenvolvido do ponto de vista 

da ciência da educação e do trabalho do educador. 

Programas de gestão ambiental e a educação ambiental.  
Os procedimentos para implantação do sistema de gestão ambiental 

das empresas da área portuária e/ou relacionadas a ela é que trataremos aqui. 

Assim, considerando as obrigações legais no sentido de implantar programas de 

gerenciamento de riscos ambientais, gerenciamento de resíduos, atendimento de 

emergências, de monitoramento ambiental e mais difusamente de educação 

ambiental analisaremos estas questões sob duas perspectivas, a primeira diz 

respeito a operação do empreendimento propriamente dito, ou atividade fim do 

mesmo, bem como sua influência em outras atividades e empreendimentos 

interdependentes. A segunda, diz respeito a interação do empreendimento com a 

comunidade de seu entorno. 

Programa de gerenciamento de resíduos, todos os 

empreendimentos, de acordo com a legislação, devem apresentar programa de 

gerenciamento de resíduos que proponha soluções para coleta, transporte e 

destinação final dos resíduos, baseado em diagnóstico que quantifiquem e 

qualifiquem os resíduos como também devem propor tecnologias para redução da 

geração, propostas para reutilização e reciclagem dos mesmos. A metodologia 

utilizada pelas empresas para implantar os programas de gerenciamento de 

resíduos passa necessariamente por programas de educação já que o sucesso do 

programa depende do envolvimento de todos os funcionários e outros trabalhadores 

que transitem pelo local. 



A influência positiva que a implantação de programa tem na 

comunidade, ou seja, no entorno da empresa e em clientes e fornecedores passa a 

ser um ganho ambiental adicional. O que poderá ser usado pela empresa como 

estratégia de propaganda. Neste caso o sujeito da educação é o conjunto de 

pessoas que transita pelo empreendimento, esfera privada da empresa e sua área 

de influência e o educador ambiental tem seu espaço de atuação na área privada de 

um interesse, embora com resultado positivo para a formação da consciência em 

sua área de influência 

Programa de gerenciamento de riscos e plano de atendimento de 
emergências e de contingências, documentos baseados em uma análise 

preliminar de riscos, os aspectos que a serem considerados deste programa é o 

espaço da educação ambiental que possibilitará a prevenção de acidentes e as 

“boas práticas” – expressão usada no âmbito dos sistemas de gestão da qualidade e 

ambiental, ISO 9000 e ISO 14000 -. No âmbito do gerenciamento interno de riscos, 

os procedimentos são semelhantes ao do gerenciamento de resíduos, porém a 

responsabilidade com a efetivação deste programa está relacionada diretamente 

com o entorno dos empreendimentos e a segurança humana. Como exemplo o porto 

do Rio Grande e o respectivo distrito industrial no retroporto. Os Terminais portuários 

de químicos e petroquímicos e das empresas de fertilizantes as situações de 

emergências tem seus riscos potencializados pelo efeito cumulativo do conjunto das 

empresas localizadas nas proximidades. Neste caso, o sujeito da educação 

ambiental tem um caráter privado e outro público, no sentido de tratar o conjunto das 

empresas como se fossem um empreendimento de caráter público pois as 

conseqüências de situações de emergências que extrapolem a área das empresas 

afetam a comunidade em geral. Portanto, temos um aspecto que é individual, outro 

que requer acordo coletivo entre diversas empresas da área de influência e um outro 

aspecto que diz respeito à vida dos cidadãos que convivem com o potencial de risco. 

Aqui se retoma a pergunta: a quem compete executar os programas de educação 

inerentes ao programa de gerenciamento de risco? A questão fica amarrada ao 

conflito entre o público e o privado, para quem é conveniente que a população 

conheça o potencial de acidentes tecnológicos e os sistemas de prevenção e 

gerenciamento de riscos das empresas? essa resposta estabelece a base para a 

discussão da definição e delineamento do sujeito da educação ambiental e os 

objetivos dos programas inerentes a estes itens das licenças. 



Para ilustrar esta questão, duas abordagens importantes, uma um fato 

acontecido, o já mencionado “caso navio Bahamas” (acidente ocorrido no porto do 

Rio Grande, quando alijaram 9000T de mistura ácida nas águas do estuário da 

Laguna dos Patos), uma das maiores conseqüências sociais deste evento foi na 

atividade da pesca, artesanal principalmente, tanto diretamente causada pelo 

derramamento da mistura ácida como as conseqüências indiretas causadas pelo 

mau gerenciamento no atendimento da emergência e sua conseqüente política de 

comunicação equivocada, onde a população não tinha um interlocutor oficial e as 

informações que circulavam na imprensa causaram confusão e colocaram a pecha 

de produto contaminado em todo o pescado oriundo de Rio Grande, inclusive o que 

não era pescado no estuário. Outra é a possibilidade de acidente no parque de 

tancagem de produtos químicos e de combustíveis, localizado na área dos terminais 

da PETROBRÁS e da COPESUL, onde qualquer evento de maior proporção, 

poderia comprometer o abastecimento de combustível de toda a região sul do 

estado, petroquímicos do Pólo Petroquímico de Triunfo, bem como pode interromper 

as atividades portuárias, de navegação lacustre e de pesca no estuário, Isto como 

conseqüência econômica. Como conseqüência para a comunidade, o pior cenário 

remete para um quadro catastrófico, que ensejará remoção da população e 

possíveis perdas de vida. 

Os dois exemplos citados, trazem implícita a questão da definição do 

sujeito da educação ambiental e da definição de quem é responsável pela sua 

execução, tais definições devem fazer parte dos mecanismos de gestão ambiental, 

estruturados em políticas públicas já definidas, como a Defesa Civil, o 

Gerenciamento Costeiro Integrado, os Sistemas de Gestão Ambiental do Poder 

Executivo e outros  

O espaço do profissional da educação ambiental no licenciamento 
A reflexão que fazemos é qual o perfil e a tarefa do profissional da 

educação no contexto do licenciamento ambiental? Assim do ponto de vista do 

processo licenciatório o espaço do trabalho do profissional da educação ambiental 

tem atribuições e áreas de abrangências diferenciadas. 

No licenciamento prévio, onde o processo de tomada de decisão, se dá 

em um momento da produção do conhecimento, ou seja, os estudos ambientais 

estão em realização e consolidação, o papel do educador pode interferir diretamente 



na qualidade das informações levantadas e analisadas, principalmente do ponto de 

vista sócio ambiental. 

O diagnóstico e o prognóstico realizado nos estudos ambientais, seja 

em caso de EIA/RIMA ou licenciamento comum, estabelece as bases para o 

desencadeamento do processo educativo no licenciamento ambiental, tanto no 

sentido da produção do conhecimento como no sentido da apropriação desse 

conhecimento por parte da comunidade envolvida, como também o apreender a 

comunidade pelo poder público no espectro do licenciamento. 

Portanto, nesse aprender e apreender multilateral 

licenciador/comunidade/empreendedor, pode se criar o ambiente de pacto para a 

tomada de decisão, ou seja, a construção de acordos políticos, baseados na 

diversidade de opiniões e interesses. No caso do Porto do Rio Grande, que se trata 

de regularização ambiental e de implantação de sistemas de gestão ambiental em 

um empreendimento operando, este espaço ganha nuances menos delineadas, visto 

que o processo é de adequação e a operação do empreendimento passa a ser 

inexorável. 

O profissional da educação, neste cenário se caracteriza por pensar e 

coordenar os programas de educação, capacitação e qualificação tanto do ponto de 

vista particular e privado do empreendimento no sentido de garantir a implantação 

efetiva dos sistemas de gestão ambiental, como da política pública específica, com o 

objetivo de estabelecer os parâmetros necessários a fim de proporcionar a equidade 

na relação do empreendimento com a comunidade, através da cidadania, sua 

permanente construção para garantir a função social da propriedade e o uso racional 

dos bens ambientais disponibilizados pelo público ao privado. 

A construção da sustentabilidade é o horizonte do trabalho do 

educador no processo do licenciamento ambiental. Este horizonte pode ser 

caracterizado nas perspectivas do empreendedor, do poder público e da 

comunidade. 
Quando tratamos da implantação dos programas de gestão ambiental 

e suas questões específicas e particulares de cada empreendimento, estamos 

considerando o efetivo cumprimento da legislação ambiental, a qual estabelece 

regras para a operação de cada empresa, portanto, mesmo quando estamos 

tratando da particularidade, estamos garantindo o regramento proposto pelo poder 

de polícia do estado. Assim os conteúdos mínimos, a base filosófica, cronograma de 



implantação devem ter supervisão pública para garantir o cumprimento da Política 

Nacional de Educação Ambiental. 

Ao tratarmos da relação dos empreendimentos com a comunidade em 

seu aspecto de relação público/privado e a execução de programas de educação 

ambiental, o profissional da educação ambiental ganha um papel central no 

processo, tanto do ponto de vista da mudança de comportamento como na 

perspectiva da formação de consciência. Neste caso a responsabilidade de 

execução deste programa deve ter um caráter público,  

Nos procedimentos de licenciamentos para garantir a suficiência e a 

responsabilidade técnica sobre determinado projeto e ou sistema de controle 

ambiental é exigido por parte do órgão licenciador um técnico habilitado com a 

devida Anotação de Responsabilidade técnica – ART. No caso dos programas de 

educação ambiental, esta preocupação não está presente, ou em muitos casos a 

preocupação recai somente no conteúdo a ser desenvolvido, em seu aspecto 

quantitativo, muitas vezes resume-se em uma listagem de itens a serem abordados 

nas palestras e cursos a serem realizados dentro do programa, denotando a visão 

“bancária” da educação que Freire discute na sua Pedagogia do Oprimido. Para 

exemplificar trazemos algumas condicionantes da licença de operação da Planta 

Industrial II da Bunge Fertilizantes: 

 

5.5-a empresa deverá apresentar, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, relatório técnico, avaliando o funcionamento do 
equipamento de controle do moinho MR-1/2/4 (filtro de mangas), 
assim como, o da unidade de mistura, tendo em vista a piora 
acentuada na emissão de material particulado, com relação ao 
semestre anterior, conforme resultados obtidos quando da última 
amostragem realizada na empresa; o referido relatório deverá 
estar acompanhado das medidas adotadas para a melhoria dos 
sistemas de controle citados, assim como, da ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) do profissional responsável pelo 
mesmo; (condicionante de licença de operação LO 1166/2003) 
Neste caso a objetividade do texto da licença é expressa tanto em seu 

produto como na garantia documental da suficiência técnica, tanto do documento 

apresentado, do profissional responsável como do sistema de controle exigido. 



5.6-a empresa deverá tomar as providências necessárias para 
minimizar as emissões atmosféricas, com previsão de redução ou 
paralisação das atividades, em casos de acidentes, paradas 
operacionais, reinicio de operações, ou em situações especiais, 
como quando da ocorrência de fenômenos de inversão térmica ou 
outras situações que determinem à FEPAM tal exigência; 
(condicionante de licença de operação para as empresas de 
fertilizantes 2003) 
A condicionante se refere a uma situação de operação do 

empreendimento que em condições atmosféricas desfavoráveis ou de situações 

emergenciais da empresa e determina que esta pare ou reduza sua produção para 

garantir a segurança pública e ambiental, porém não determina os mecanismos de 

controle para população atingida. O cumprimento desta condicionante está ligado 

diretamente a presença da fiscalização na área ou a participação da comunidade 

vigilante, e obviamente a responsabilidade do empreendedor 

5.7-a empresa deverá realizar treinamento contínuo para todos os 
funcionários que trabalham na produção e na operação dos 
sistemas de controle ambiental, visando otimizar o desempenho 
das fábricas quanto ao controle de suas emissões; (condicionante 
de licença de operação para as empresas de fertilizantes 2003) 
Neste item fica expresso a necessidade de um profissional 

especializado na área de formação de recursos humanos, porém se considerarmos 

que a empresa implanta um equipamento que interage diretamente em seu sistema 

de produção, como é o caso daqueles que compõem os sistemas de controle de 

suas emissões, porque é necessário que o órgão ambiental concretize a 

necessidade de capacitação e treinamento dos funcionários?. Ora, o interesse da 

empresa na eficiência dos seus sistemas de produção não está relacionado com a 

eficiência de seus sistemas de controle de emissões, qual seria a responsabilidade 

social e ambiental desta empresa. A discussão dos objetivos de uma empresa no 

sistema sócio econômico que vivemos é sempre feita sob a ótica da produção e do 

lucro.  

O profissional da educação, mesmo que seja para pensar e coordenar 

um programa de treinamento ou educação comportamental, passa ter um espaço 



fundamental, que em última análise garante a execução do controle público, padrões 

de emissão atmosférica, sobre o empreendimento. 

5.8-a empresa deverá realizar monitoramento da qualidade do ar, 
em estação localizada junto ao corpo de Bombeiros do Distrito 
Industrial de Rio Grande, conforme proposta apresentada à 
FEPAM; (condicionante de licença de operação para as empresas 
de fertilizantes 2003) 
No monitoramento ambiental dos empreendimentos, a relação com a 

comunidade fica expressa e se complementa com os itens anteriores, ou seja, como 

último espaço de controle público o monitoramento da qualidade ambiental como 

garantia a população da saúde pública e ambiental. Porém no texto não está 

estabelecida a forma de interação com a comunidade nem como se dá o controle 

desta sobre a operação inadequada do empreendimento em casos de emissões fora 

dos padrões legais. Assim a relação entre controle público – Licença de Operação – 

e a cidadania, é que caracteriza a área de atuação do trabalho em educação 

ambiental, que deve estar contido em todo o sistema público de educação formal e 

informal e deve estar explícito na licença. 

No caso dos terminais portuários e das empresas que trabalham com 

químicos e petroquímicos as questões referentes a gerenciamento de riscos, 

gerenciamento de resíduos e contenção de emergências ficam expressas da mesma 

forma.  

A participação do educador no aspecto privado ganha um papel 

importante para a implantação efetiva dos sistemas de controle da poluição e da 

Gestão Ambiental da Empresa e do cumprimento da Licença Ambiental, através da 

sua participação na elaboração, execução e coordenação dos programas de 

capacitação, educação e treinamento do corpo de funcionários dos 

empreendimentos, com o objetivo de proporcionar a formação da consciência 

ambiental. No aspecto público o educador que trabalha na formação da consciência 

ambiental contribui diretamente na construção da cidadania e na massa crítica da 

população para a execução das políticas públicas de controle, seja na sua atuação 

de demanda do serviço de fiscalização ambiental, ou na proposição de políticas 

públicas para minorar, mitigar e controlar melhor as atividades poluidoras. 

Considerações finais 



A formação da consciência ambiental e da construção da cidadania na 

concretização das políticas públicas de meio ambiente através do licenciamento 

ambiental, em especial nas ações de gerenciamento de riscos ambientais e 

atendimentos de emergências, tem relação direta com a efetividade e eficiência na 

implantação destes programas. 

A definição do sujeito da educação ambiental e a responsabilidade 

técnica e política, na execução das políticas educacionais, se relacionam 

diretamente nas diferentes esferas de atuação, ou seja, se o processo educativo se 

dá no âmbito público a responsabilidade é pública, se acontece na esfera privada a 

responsabilidade pela execução é privada, porém as diretrizes políticas e os 

conteúdos mínimos são determinados pelo público, através das normatizações e 

regulamentações legais e/ou através de condicionantes da licença ambiental. 

A Educação Ambiental que incide diretamente sobre comportamento e 

atitudes dos trabalhadores envolvidos no processo produtivo, promove a 

capacitação e a qualificação do quadro de funcionários responsáveis pela operação 

de instalações e equipamentos. 

A garantia da interação das políticas de controle público (licenças 

ambientais) com a cidadania eleva o potencial de fiscalização e de vigilância 

ambiental na contenção e controle da poluição e dos ilícitos ambientais, o resultado 

dessa interação é um processo educativo que abrange toda a comunidade 

envolvida, incluindo os servidores públicos responsáveis pelas análises e avaliações 

técnicas nos procedimentos de licenciamento. 

O espaço de trabalho do educador ambiental precisa ser delineado do 

ponto de vista do processo pedagógico, didático e do conteúdo programático 

necessário ao desenvolvimento dos programas de educação ambiental, no processo 

de cumprimento das condicionantes das licenças ambientais. 

No espaço da educação formal a introdução dos temas referentes a 

gestão ambiental, em especial o gerenciamento de riscos, o atendimento de 

emergências, monitoramento ambiental e o gerenciamento de resíduos devem ser 

pautados no conteúdo programático e nas práticas extra e intra classes. 
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