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Introdução 

A defesa do ambiente está relacionada à proteção da saúde humana, como prevista na 

Constituição Federal de 1988 e na Política Nacional de Meio Ambiente1. O principal 

procedimento para o licenciamento de empreendimentos tem sido os Estudos de Impactos 

Ambientais (EIAs), cujo objetivo é considerar a viabilidade, ou não, frente aos potenciais 

impactos biológicos, sociais, culturais e ambientais (Brasil, 2007). Nesse sentido, a Avaliação 

de Equidade Ambiental representa uma prática de democratização dos procedimentos de 

avaliação de impacto participativa proposta pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA), 

destacando que é necessário superar a elaboração dos EIAs responsável como função 

burocrática e figurativa, incapaz de deter qualquer empreendimento impactante do ponto de 

vista ambiental e social, servindo muito mais para angariar legitimidade sociopolítica (Garzon, 

2011). Discussões sobre a inserção da análise de saúde nos EIAs vêm produzindo algumas 
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mudanças como a portaria conjunta do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), portaria n. 259/2009 que obriga a inserção das questões 

relacionadas à saúde do trabalhador nos EIAs (Brasil, 2009). De modo semelhante, o artigo 23º 

da Constituição Federal de 1988 e a lei 6.938, foram atualizados com a Lei Complementar n. 

140, de 8 de dezembro de 2011, fixando normas para a cooperação entre os entes federados nas 

questões de proteção ambiental (Brasil, 2011). Essas mudanças se dão num contexto de críticas 

ao processo de licenciamento ambiental que desconsidera a participação social e os grupos 

humanos atingidos pelas grandes obras de infraestruturas como os indígenas, quilombolas, 

ribeirinhos etc.  

Boaventura de Souza Santos (Santos 2007) sustenta que há ausências produzidas pelas ciências 

que produzem um “pensamento abissal” e sua soberania epistêmica, vindo da ciência moderna 

eurocêntrica, de declarada lógica dicotômica que exclui outras formas de saberes que não se 

encaixam nos critérios de objetividade e linearidade. Superar essa distância entre ciência e os 

grupos humanos excluídos pode ser possível pela “ecologia de saberes” que parte do 

reconhecimento de outros saberes, além do científico.  

A ecologia de saberes, suscita um conjunto de ideias e imagens teóricas em que a mistura dos 

saberes e o diálogo entre eles se deslocam para o centro. O diálogo da pluralidade de saberes 

deve ser construído a partir do encontro de saberes, sejam eles não hegemônicos ou 

hegemônicos. Para Nunes (2008) a ecologia de saberes concebe a construção de conhecimento 

a partir da experiência do mundo dos oprimidos e o critério de avaliação de um dado 

conhecimento, depende do modo como ele afeta a existência dos povos envolvidos numa práxis 

indissociável da produção, avaliação e legitimação pelos sujeitos interessados. Justifica-se por 

considerar que as experiências de vida dos oprimidos lhes são inteligíveis, sob a crença de que 

as consequências nefastas possam ser previsíveis e controláveis (Freitas e Porto, 2011). O 

presente trabalho desenvolveu-se uma análise crítica com vistas a propor uma ecologia de 

saberes como alternativa ao modelo tradicional de elaboração do EIA da refinaria Abreu e 

Lima.  

 

Métodos 
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Adotou-se o estudo de caso como perspectiva metodológica. Nessa perspectiva foram 

desenvolvidas as seguintes etapas: a) análise do tema equipe profissional e saúde; b) análise 

crítica ao modelo de elaboração pelos profissionais; c) proposição de perspectivas para a 

ecologia de saberes. 

 

Resultados 

Verifica-se que não há trabalho interdisciplinar. Isso parece dificultar a formulação de 

explicações próximas da realidade complexa que envolve a implantação de refinarias. A 

perspectiva crítica considera o processo de elaboração do EIA como um processo 

interdisciplinar capaz de produzir uma análise de impactos correlacionando diversos campos 

disciplinares e diversos saberes. Os especialistas informam sobre aspectos da realidade de 

forma fragmentada, sem considerar como o processo de implantação de uma refinaria modifica 

os territórios. É imprescindível a participação de profissionais capazes de avaliar situações e 

riscos de adoecimento, de realizar planejamento estratégico situacional, de apontar prioridades 

para a vigilância da saúde nos territórios, de propor medidas de promoção e proteção da saúde, 

bem como, de avaliar o impacto na saúde e da seguridade social pelos custos e anos potenciais 

de vidas perdidos pelos acidentes de trabalho e acidentes químicos ampliados. 

 

 

Conclusão 

Os resultados apontam para os potenciais da ecologia de saberes como proposta alternativa ao 

modo de elaboração de EIAs de refinarias, superando-se as ausências da proteção da saúde. 

Essa perspectiva favorece a maior integração de profissionais, conceitos, estratégias e métodos 

de produção de conhecimento sobre saúde coletiva na elaboração de EIAs. 
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