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1. INTRODUÇÃO 
 

Conforme proposta apresentada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) no âmbito do projeto 

Indicadores de Belo Monte, o documento Mapa dos Caminhos aprofunda a pesquisa sobre 

temas prioritários, identificando pontos relevantes e gargalos a partir de uma abordagem 

propositiva, como subsídio à ação da Câmara Técnica de Monitoramento (CT-5) do Plano de 

Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRSX).   

 

O ponto de partida do Mapa dos Caminhos do tema Saúde são as condicionantes 2.11, 2.12 

e 2.13 da Licença de Instalação (LI), que trata da implementação de equipamentos de saúde 

nos municípios da Área de Influência Direta (AID) da UHE Belo Monte, conforme termo de 

referência que orienta o Projeto.  

 

Para a elaboração do presente documento, foi verificado o histórico das condicionantes, 

desde sua definição até a situação atual de sua implementação. Ao aprofundar a análise 

sobre os impactos identificados nos estudos que compõem o processo de licenciamento, 

assim como as medidas adotadas para mitigá-los, sobressaem questionamentos sobre a 

efetiva suficiência de leitos proporcionados pelos equipamentos de saúde construídos pelo 

empreendedor, face a demanda do afluxo populacional decorrente da UHE Belo Monte, e 

sobre a gestão futura dessas unidades, incluindo seu custeio. 

 

A elaboração deste Mapa dos Caminhos adotou dinâmicas específicas, conforme pactuado 

com a CT-5 e com a Câmara Técnica de Saúde (CT-7) do PDRSX. A partir de levantamento 

de documentos do processo de licenciamento e coleta de informações em campo, foram 

realizados debates preliminares em julho de 2015, confirmando as questões e gargalos 

identificados preliminarmente. Posteriormente, reuniões foram realizadas com a coordenação 

da CT-7 em Brasília, algumas delas com participação da Secretaria Executiva do Ministério 

da Saúde. Tais articulações culminaram em oficina de trabalho realizada no dia 22 de 

outubro, em Altamira (PA), com os membros da CT-7, cujas contribuições seguem 

incorporadas neste documento.  

 

A metodologia buscou privilegiar o debate e a participação, tendo em vista o interesse e 

disposição da CT–7, que congrega gestores públicos, técnicos e movimentos sociais, em 

avançar neste debate. As discussões foram orientadas por um conjunto de questões, 

favorecendo diálogos mais objetivos e a construção de propostas que auxiliem na resolução 
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dos desafios, de forma a organizar o acúmulo de experiências e aprendizados que dispõem 

as instituições, lideranças e atores atuantes no território do médio Xingu.  

 

Nesse sentido, este documento apresenta: 

 

� As condicionantes monitoradas escopo do presente trabalho; 

� Um breve panorama do licenciamento ambiental da UHE Belo Monte no que se 

relaciona ao tema saúde; 

� Considerações sobre o cumprimento das condicionantes e desafios decorrentes;  

� Síntese das contribuições da CT-7 do PDRSX sobre os desafios identificados e 

possíveis saídas e; 

� Considerações finais 

 

 

2. CONDICIONANTES MONITORADAS  

 

O escopo do trabalho desenvolvido pela FGV no que tange os equipamentos de saúde 

compreende monitorar as seguintes condicionantes da Licença de Instalação da UHE Belo 

Monte: 

 

Condicionante 2.11:  referente à apresentação, no âmbito dos relatórios 
semestrais do empreendedor no Programa de Monitoramento dos Aspectos 
Socioeconômicos, da avaliação quanto à suficiência dos equipamentos de 
saúde  e educação disponibilizados às municipalidades da AID. A avaliação 
deverá contemplar a projeção da demanda no semestre subsequente e 
apresentar manifestação conclusiva quanto à necessidade de implantação de 
ações antecipatórias adicionais. 
 
Condicionante 2.12:  faz referência a obrigação de implantar integralmente 
os equipamentos de saúde  e educação, conforme prazos e especificações 
assumidos junto às prefeituras municipais, sem extrapolar o cronograma 
apresentado no documento “Resposta ao Ofício nº 471/2011 – DILIC/IBAMA”, 
encaminhado por meio do ofício CE 0147/2011 – DS. Apoiar a manutenção 
dos equipamentos disponibilizados  até a entrada em operação do 
empreendimento. 
 
Condicionante 2.13:  Definir, em comum acordo com as prefeituras municipais, 
medidas antecipatórias adicionais voltadas à dispon ibilização de 
equipamentos de saúde  e educação, sempre que o programa de 
monitoramento dos aspectos socioeconômicos apontar um incremento crítico  
na demanda aos serviços públicos em questão. A disponibilização de 
equipamentos adicionais de saúde e educação deverá ser feita sempre de 
forma antecipada ao esgotamento da capacidade de atendimento dos serviços 
públicos. (Ibama, LI 795/2011, grifos nossos) 
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Um conjunto de indicadores e métricas foi elaborado no âmbito do projeto Indicadores de 

Belo Monte, para o monitoramento destas condicionantes, incluindo indicadores de processos 

do cumprimento das condicionantes, indicadores de insumos – políticas e ações que 

complementam e operacionalizam tais ações de condicionantes, e indicadores de resultados, 

que apontam a efetividade dessas ações no território. Para cada métrica foram coletadas 

informações, em alguns casos primárias (diretamente com técnicos e ou gestores dos 

municípios da área de influência direta da UHE Belo Monte), em outros de forma secundária, 

ou seja, a partir de sistemas públicos de informação. 

 

A coleta de informações primárias e secundárias ao longo dos 18 meses de trabalho 

viabilizou construir um cenário sobre o cumprimento das condicionantes relativas aos 

equipamentos de saúde, bem como a identificação de gargalos nos processos. 

 

 

3. BREVE PANORAMA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – TEMA  

SAÚDE  

 

Este tópico apresenta informações do processo de licenciamento ambiental, particularmente 

sobre o tema saúde, foco deste documento.  

 

3.1 Diagnóstico e impactos associados ao tema Saúde  - Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) 

 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da UHE Belo Monte, elaborado em 2009, apresenta um 

diagnóstico da saúde na região que receberia o empreendimento nos municípios da AID, à 

época do levantamento realizado: 

“A AID do AHE Belo Monte dispõe de 74 unidades de saúde, com o município 
de Altamira concentrando 46 unidades, o que representa 62% do total de 
unidades. Os demais municípios possuem menos de 10 unidades cada, o que 
denota, uma vez mais, a precariedade da infraestrutura do sistema de saúde 
local. O Posto de Saúde é a modalidade de serviços mais frequente, havendo, 
em toda a AID, 35 unidades, o que corresponde a 47% do número total de 
unidades. Geralmente, estes postos consistem de pequenas instalações 
situadas na zona rural, com serviços básicos de enfermagem e, às vezes, de 
microscopia da malária. Em seguida, vem as Unidades de Saúde da Família, 
somando 14 unidades; os hospitais gerais e as clínicas especializadas - 5 
unidades, cada e as unidades de Vigilância Sanitária (4 unidades). (...). 
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(...) as 8 unidades hospitalares existentes na AID possuem um total de 446 
leitos, destacando-se a oferta existente em Altamira, cuja oferta de leitos está 
acima da recomendação do Ministério da Saúde. Considerando-se o conjunto 
da população residente na AID, de 119.165 habitantes, pode-se dizer que a 
disponibilidade de leitos, de 3,7/1000 habitantes é superior ao recomendado 
pelo Ministério da Saúde, que é de 3 leitos para 1.000 habitantes.” (EIA, 
Volume 21, p. 55-69, grifo nosso) 

 
 

Tabela 3.1.1. Unidades Hospitalares existentes nas Subáreas Urbanas e Número de Leitos – De acordo com 
EIA, 2009 

MUNICÍPIOS 
Nº de Unidades Com Leitos Nº de leitos existentes 

Hospital Geral  Unidade Mista Total SUS Não 
SUS Total /Mil Hab 

Altamira 6 - 6 318 69 387 4,2 

Anapu - 1 1 15 - 15 0,8 

Brasil Novo 1 - 1 40 4 44 2,3 

S. J. Porfírio - - - - - - 0,0 

Vitória do Xingu - - - - - - 0,0 

AID 7 1 8 373 73 446 3,7 

AII 10 5 15 588 73 661 2,1 

Pará 221 46 267 11.662 4.254 15.916 2,3 

Região Norte 452 161 613 24.820 7.661 32.481 2,2 

Brasil 6.420 920 7.340 357.408 145.263 502.671 2,8 
Fonte: Estudo de Impacto Ambiental da UHE Belo Monte, Volume 21. 
 

 

Sobre os impactos esperados e relativos ao aumento da demanda por equipamentos e 

serviços sociais da saúde , o EIA avalia no seu Volume 29: 

“O aumento do fluxo migratório para a região tenderá a agravar e expor ainda mais a deficiência 
e sobrecarga atualmente demonstradas pelos seus serviços de saúde. Este processo de 
agravamento, em verdade, teve início em 2006, com a desmobilização da mão de obra da 
segunda etapa da UHE de Tucuruí, que motivou a migração de famílias vindas dos municípios 
de Novo Repartimento, Breu Branco e Tucuruí para os novos projetos de assentamento do 
INCRA, em Pacajá e Anapu, acabando por sobrecarregar os já então insuficientes serviços de 
saúde desses municípios, com reflexos em Altamira, que é o principal pólo regional. Os casos de 
malária aumentaram significativamente, bem como os de doenças infectocontagiosas. Com o 
início da implantação do empreendimento, sobrevirá um expressivo incremento populacional, 
composto por dois componentes: trabalhadores diretamente ligados às obras e população 
atraída pelas oportunidades que se criarão a partir da previsível dinamização da economia. Os 
primeiros não deverão sobrecarregar os serviços públicos de saúde, pois o empreendedor lhes 
assegurará um plano de saúde, extensivo a seus dependentes. Isto contribuirá para desenvolver 
a medicina complementar dos municípios e tornar os planos de saúde mais atrativos, 
contribuindo, inclusive, para diminuir o número de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
maior problema, portanto, será a migração espontânea da população atraída pelo 
empreendimento, responsável pela maior parte do incremento populacional e pelo aumento da 
razão de masculinidade (maior número de adultos jovens do sexo masculino, solteiros ou longe 
da família). O seu estabelecimento na região implicará ocupação de novas áreas e poderá, caso 
se dê de forma desordenada, resultar na formação de populações marginais e na proliferação de 
ocupações e invasões urbanas e rurais. (EIA, Volume 29, p. 97, grifo nosso)  
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Relevante notar que o EIA aborda, mesmo que sucintamente, a insuficiência dos 

instrumentos da política pública no diagnóstico e c orrespondente ação - e correção - 

em situações extraordinárias de afluxos populaciona is  extravagantes, que demandassem 

de forma particular o Sistema Único de Saúde: 

“Tudo isso terá um efeito negativo sobre os serviços de saúde, podendo ocorrer ainda a perda 
de recursos financeiros dos municípios sobre os repasses federais do Sistema Único de Saúde 
(SUS), devido à população real ser maior que a população estimada nos anos intercensitários 
(esta estimativa é utilizada para o cálculo de vários repasses financeiros provenientes da União). 
Grandes empreendimentos, como a construção de hidrelétricas, causam um rápido aumento 
demográfico, mas a população estimada não é corrigida para efeito de cálculo desses repasses, 
sendo esta discrepância corrigida apenas a partir do censo demográfico ou da contagem 
populacional seguintes. ” (EIA, Volume 29, p. 97, grifo nosso) 

 

Em relação aos impactos relacionados ao aumento da disseminação de doenças endêmicas 

e à introdução de novas endemias, o EIA ressalta que  

“o aumento do fluxo migratório decorrente do processo de mobilização de mão-de-obra, 
associado a impactos gerados por outros processos a desenvolverem-se na Etapa de 
Construção (...), na Etapa de Enchimento dos Reservatórios e na Etapa do Operação (...) 
tendem a aumentar a incidência de doenças endêmicas como malária, leishmaniose tegumentar, 
dengue, febre amarela e outras arboviroses. Atualmente, a malária e a leishmaniose tegumentar 
são as principais endemias prevalentes na AII. A primeira é a mais susceptível a dispersões e a 
exacerbações diante de aumento do fluxo migratório, da movimentação de pessoas, da atividade 
no meio rural, ou, ainda, do aquecimento econômico. Os municípios de Pacajá, Altamira e Anapu 
concentram 80% dos casos, sendo a maioria destas ocorrências relacionada aos projetos de 
assentamento implantados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 
Estes assentamentos têm atraído fluxos migratórios através da Rodovia Transamazônica, 
oriundos, principalmente, dos municípios de Novo Repartimento, Breu Branco e Tucuruí. (EIA, 
Volume 29, p. 110, grifo nosso) 

 
A sobrecarga na gestão da administração pública  é pontuada pelo EIA, conforme segue: 

“A se manter o cenário tendencial hoje antevisto, sem a implementação de planos, programas e 
projetos especificamente destinados a prevenir e mitigar os efeitos negativos derivados do 
aumento do fluxo migratório, a precária estrutura organizacional das prefeituras municipais, a 
reduzida capacidade de planejamento e gestão e a insuficiência de equipes, em número e 
capacitação, atualmente verificadas, certamente não conseguirão suprir as novas demandas por 
equipamentos e serviços públicos a serem verificadas.  
Acresce-se a isso, a eventual dificuldade das administrações municipais no recrutamento de 
técnicos para ampliarem os seus quadros funcionais e o reduzido orçamento de que dispõem 
para arcarem com os ônus do aumento dos custos com recursos humanos, fator agravado pelas 
limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Mesmo considerando o aumento de receita decorrente da implantação do empreendimento, 
ainda restam, como fatores limitantes, o tempo necessário para a modernização administrativa e 
o fortalecimento institucional, bem como o necessário rompimento de paradigmas em relação ao 
papel dos gestores municipais, existentes na região. 
Como a pressão de demanda deverá ocorrer desde o início da construção do empreendimento, 
a sobrecarga na gestão pública dos municípios deverá se dar de imediato, exigindo esforços 
antecipatórios para que os efeitos danosos possam ser evitados ou reduzidos. (...) 
Por fim, observa-se que a sobrecarga na gestão da administração pública aqui abordada deverá 
ser percebida, particularmente, nas áreas de saúde pública, segurança pública e serviços 
públicos. ” (EIA, Volume 29, p. 117, grifo nosso) 
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No contexto do debate sobre a capacidade de planejamento e gestão do sistema de saúde 

por parte das prefeituras, o EIA também registra que medidas antecipatórias eram 

necessárias, denotando que a tempestividade é um requisito muito relevante quando trata-se 

de preparar regiões para recepcionar afluxos populacionais, uma constante em grandes 

obras, situação que também será abordada mais à frente.  

 
3.2 Definições e Compromissos para o Cumprimento da s Condicionantes - 

Projeto Básico Ambiental (PBA) 

 

O Projeto Básico Ambiental (PBA) da UHE Belo Monte (2011) dispõe sobre as ações e 

medidas a serem adotadas pelo empreendedor a partir dos impactos previstos no EIA 

voltados à mitigação e compensação.  

 

No Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde (Programa 8.1), o 

PBA estabelece: 

 “O EIA/RIMA proveu um diagnóstico sobre as condições de saúde da população da região que 
será afetada pela UHE Belo Monte, o qual mostra uma situação epidemiológica típica de regiões 
pobres. Ao mesmo tempo, a carência de equipamentos e instalações de saúde, públicas ou 
privadas, não permite oferecer um atendimento adequado às necessidades dessa população, 
nem mesmo quanto à atenção básica. O quadro descrito demonstra a necessidade de se ampliar 
o atendimento básico às populações dos municípios da AII, porém com maior destaque aos 
cinco municípios que compõem a AID: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e 
Vitória do Xingu (...).Na parceria estabelecida com o empreendedor, a Norte Energia se 
compromete a construir e equipar unidades de saúde, fornecer transporte para equipes de 
saúde, contratar médicos e financiar capacitações dos profissionais para comporem as equipes 
de Saúde dos municípios da AID, necessárias para cobrir 100% da população atraída pelo 
empreendimento, conforme os compromissos estabelecidos no PBA.” (PBA, Volume III, Tomo 2 - 
8, p. 159 – grifo nosso) 
 

 

As ações e metas do Programa 8.1 mais diretamente relacionadas aos equipamentos de 

saúde são resumidas no quadro a seguir: 

Tabela 3.2.1. Ações e Metas do Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde, 
relacionadas aos equipamentos de saúde 

AÇÕES METAS 

Construção, reforma e ampliação, pelo 
Empreendedor da rede de serviços de saúde 
dos municípios da AID para o PSF atuar em 
unidades adequadas. 

Construir de 01 hospital de nível médio, 25 
Unidades Básicas de Saúde; Reforma de 2 Centro 
de Atendimento Psicossocial, 4 hospitais e 4 
Unidades Básicas de Saúde. 

Suprimento de recursos a SESPA, municípios 
da AID e Pacajá, para estruturar os Núcleos de 
Vigilância em Saúde. 

Estruturar seis Núcleos de Vigilância em Saúde, 
um em cada município da AID e Pacajá. 

Fonte: PBA, Volume III, Tomo 2 - 8, p. 160-161 
 
 



 

 10/29 

O Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde sistematiza ainda o 

cenário de disponibilidade de leitos nos municípios da área de influência direta, conforme 

diagnosticado pelo EIA, apontando leitos necessários, ou seja, que se referem à suficiência 

de leitos para atender a população da AID no momento anterior ao afluxo populacional.  

Tabela.3.2.2. - Leitos hospitalares por município da AID - Situação Atual (2010) 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO CENSO 2010 
Nº de leitos 

Necessários Disponível 

Altamira 94.624 208 387 

Anapu 20.242 45 15 

Brasil Novo 15.401 34 44 

Senador José Porfírio 12.743 28 0 

Vitória do Xingu 11.721 26 0 

TOTAL 154.731 341 446 

Fonte: PBA, Volume III, Tomo 2 - 8, p. 168 

 

A Tabela 3.2.3. abaixo, apresenta a demanda adicional estimada de leitos hospitalares, 

considerando o momento de maior afluxo populacional, e tendo em vista a carência em cada 

um dos municípios da AID: 

 

Tabela 3.2.3. - Leitos hospitalares para atender a população atraída por município da AID  

MUNICÍPIOS 
População atraída Nº de leitos 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Altamira 4.218 15.537 26.200 9 34 58 

Anapu 718 2.627 4.430 2 6 10 

Brasil Novo 624 2.283 3.850 1 5 8 

Senador José Porfírio 489 1.791 3.020 1 4 7 

Vitória do Xingu 5.913 21.645 36.500 13 48 80 

TOTAL 11.962 43.883 74.000 26 97 163 
Fonte: PBA, Volume III, Tomo 2 - 8, p. 168 
 
 

Portanto, em atendimento à demanda extraordinária gerada pela UHE Belo Monte, foram 

planejados cinco hospitais e 28 unidades básicas de saúde (UBS) para os cinco municípios 

da Área de Influência Direta (AID), a maior parte com previsão de entrega em 2011, no auge 

do afluxo populacional projetado, conforme compromissos registrados no PBA: 

 

Tabela 3.2.4. - Obras de Reforma e/ou Construção – Saúde 

Altamira Reforma Núcleo de Vigilância em Saúde (NUVS) 
Reforma  Hospital Municipal São Rafael 
Construção UBS Bairro Brasília 
Construção UBS Santa Ana 
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Tabela 3.2.4. - Obras de Reforma e/ou Construção – Saúde 
Construção UBS São Domingos (Nova Altamira) 
Construção UBS Bela Vista 

Brasil Novo Reforma e ampliação do Núcleo de Vigilância em Saúde 
Construção UBS Laranjal 
Construção UBS Cidade Nova (Bairro Novo) 
Construção UBS Camurim 
Reforma e ampliação UBS Duque de Caxias 
Construção Centro de diagnóstico 
Reforma e ampliação UBS São José 
Reforma Centro de Assistência Psicossocial (CAPS) 

Anapu Reforma e ampliação Núcleo de Vigilância em Saúde 
Reforma e ampliação Hospital Municipal (45 leitos) 
Construção UBS Acrolina 
Construção UBS Esperança/Virola Jatobá 
Construção UBS Centro  
Construção UBS Canaã (Pau Furado) 
Construção UBS Novo Horizonte 
Construção UBS Panorama 
Construção UBS Belo Monte do Pontal 
Construção UBS Alto Bonito 
Reforma e ampliação Centro de Assistência Psicossocial (CAPS) 

Senador José Porfírio Reforma e ampliação Núcleo de Vigilância em Saúde 
Reforma Hospital Municipal 
Reforma e ampliação UBS Ressaca  
Construção UBS Vila Nova 
Construção UBS Bambú 
Construção UBS Bom Pastor 
Construção UBS Alto Brasil 
Construção UBS Arapari (Itatá) 

Vitória do Xingu 
 
 
 
 

 

Construção Secretária Municipal de Saúde/NUVS) 
Reforma e ampliação Hospital Municipal (20 leitos) 
Construção Novo Hospital Municipal (35/35 leitos) 
Construção UBS Centro 
Construção UBS Belo Monte 
Construção UBS Bananal 
Construção UBS Cobra Choca (Escola Bom Jardim) 
Construção UBS Travessão 27 (Baixada) 

Fonte: PBA, Volume III, Tomo 2 - 8, p. 175 

 
Em relação aos equipamentos de saúde projetados, seja por meio de novas construções ou 

reforma/ampliações, o PBA traz detalhes desse planejamento, acrescentando a construção 

de um hospital pelo Consórcio Construtor para atendimento dos trabalhadores e seus 

familiares, e pontuando sobre a necessidade de monitorar o afluxo populacional e medidas 

decorrentes:  

“(...) Até o final de 2011 a Norte Energia promoverá a reforma e ampliação do hospital municipal 
de Vitória do Xingu para 20 leitos. No 3º trimestre de 2012 iniciará as obras de outro hospital 
municipal na sede com 35 leitos. Estas obras estão previstas em Termo de Acordo assinado em 
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setembro de 2010. Por outro lado o Consórcio Construtor construirá nas proximidades de Belo 
Monte um hospital com 43 leitos, até o final de 2012 (...) Portanto, até o final de 2013, Vitória do 
Xingu tem a previsão de atender a sua população na totalidade. Caso o processo de 
monitoramento detecte a necessidade de aumentar sua infraestrutura o novo hospital municipal 
está projetado de forma modular para ser ampliado em mais até 35 leitos. 
O Município de Senador José Porfírio está funcionando precariamente com 15 leitos. A Norte 
Energia promoverá a reforma e equipará esse hospital, ainda em 2011 para melhorar a 
resolutividade. 
Será reformado e ampliado o Hospital Municipal de Anapu para contar com 30 leitos até o final 
de 2011. 
Serão mais 98 leitos em Vitória do Xingu, 15 em Senador José Porfírio e 15 Anapu até o final de 
2013. Desta forma, será suprida toda demanda de leitos da população residente atualmente nos 
municípios e da advinda do afluxo populacional devido a UHE Belo Monte, com hospitais mais 
equipados para melhorar a resolutividade a nível municipal, evitando deslocamentos 
desnecessários e agravamentos dos casos. 
(...) o monitoramento do afluxo populacional possibilitará, em conjunto com as Secretarias 
Municipais de Saúde e a SESPA, a avaliação da necessidade novas unidades ou a solução de 
situações atípicas.” (PBA, Volume III, Tomo 2 - 8, p. 173-177, grifo nosso) 

 

Nos trechos salientados anteriormente, em especial nos registros dos impactos previstos no 

EIA sobre a suficiência dos equipamentos de saúde, havia uma compreensão dos 

responsáveis pelo estudo de impacto sobre a disponibilidade de leitos hospitalares na AID ser 

superior à necessidade da região. Tal avaliação partiu do dado populacional utilizado – 

119.154 habitantes, inferior ao censo de 2010 (154.731 habitantes). Posteriormente, o PBA 

atualiza esse dado e, por sua vez, passa a considerar outros parâmetros de suficiência, 

utilizando a média estadual e não o que preconizava o Ministério da Saúde em seus 

normativos: 

“O QUADRO (...) apresenta a situação atual da disponibilidade de leitos cadastrados no 
Ministério da Saúde, para os municípios da AID, considerando a necessidade de 2,2 leitos por 
1000 habitantes, relativa à média do estado do Pará.” (PBA, Volume III, Tomo 2 - 8, p. 168, grifo 
nosso) 
 

Dessa forma, o PBA traz indicações que não haveria necessidade de mais leitos para a AID 

considerando a demanda anterior ao afluxo populacional decorrente da construção da UHE 

Belo Monte, sendo que as obras listadas estariam relacionadas com a redução da 

dependência dos municípios ao atendimento de Altamira e com o afluxo populacional em si: 

“Altamira e Brasil Novo têm excedente de 179 leitos e 10 leitos, respectivamente, totalizando um 
superávit de 189 leitos. Anapu, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu, déficit de 30, 28 e 26 
leitos, respectivamente, totalizando um déficit de 84 leitos.  
Devido o superávit de Altamira os cinco municípios da AID têm referenciado as suas demandas 
para Altamira. 
À Norte Energia caberá equipar gradativamente os municípios visando reduzir a dependência de 
Altamira, bem como, suprir a necessidade de atendimento da demanda advindo do processo 
migratório devido ao projeto UHE Belo Monte, sem contudo, criar sobrecargas administrativas 
para os demais municípios, com a construção de unidades que depois ficariam subutilizadas.” 
(PBA, Volume III, Tomo 2 - 8, p. 177, grifo nosso) 
 

Observa-se, até aqui, que é bastante truncado o debate sobre a suficiência de leitos na região 

e de certa forma questionável devido a diversidade de parâmetros utilizados. Trata-se de  
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uma equação altamente dependente de prazos de entrega1 de obras elencadas pelo PBA 

versus o afluxo populacional, e de um olhar mais integrado para a rede de saúde, que 

considera as dinâmicas de atendimento entre os municípios. Aparentemente, nem o EIA nem 

o PBA conseguiram vincular, em seus diagnósticos e planejamento, a definição e entrega 

efetiva das obras ao sistema de saúde regional. 

 

Não menos complexa era a previsão de financiamento relacionado à estruturação física das 

unidades de saúde: 

“A estruturação da rede física de unidades de saúde nos municípios da AID ocorrerá com a 
participação financeira do Empreendedor e do Ministério da Saúde. Em caso da impossibilidade 
da participação do Ministério da Saúde, as reformas e ampliações serão financiadas 
integralmente pelo Empreendedor, bem como, a aquisição dos equipamentos e veículos 
destinados às unidades de saúde selecionadas. 
O Empreendedor deverá se articular com o Ministério da Saúde para participar do financiamento 
da construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), por meio do projeto PROARES em 
que o Ministério da Saúde financia 70% das obras de construção e o município participa com 
30% do custo total da obra. O Empreendedor auxiliará no processo, assessorando o município 
no cadastramento da sua proposta no "Sistema UBS" sítio eletrônico do Fundo Nacional de 
Saúde (http://www.fns.saude.gov.br). Se o custo da construção da UBS for superior ao repasse 
efetuado pelo Ministério da Saúde, o Empreendedor assumirá a diferença. Caso o município não 
seja incluído no programa, as obras consideradas imprescindíveis serão integralmente 
financiadas pelo Empreendedor. (...) 
Todas as unidades de saúde, reformadas e ampliadas, deverão ser entregues concluídas e 
equipadas, para as Secretarias Municipais de Saúde, cabendo a essas secretarias o 
recrutamento e gerenciamento dos recursos humanos e o funcionamento conforme o 
estabelecimento da política municipal de saúde.” (PBA, Volume III, Tomo 2 - 8, p. 163-166) 
 
 

Nota-se que a articulação para a construção das unidades de saúde, com expectativa de 

participação da esfera federal em seu financiamento, assim como a previsibilidade de 

demanda sobre as gestões municipais para custear a ampliação do sistema de saúde, são 

pontos sensíveis do intrincado processo de mitigação dos impactos decorrentes da UHE Belo 

Monte. 

 

A Norte Energia emitiu, em abril de 2012, Nota Técnica sobre o Plano de Saúde Pública (NE-

DS-SSE-0019-NTPSP) onde propõe “fundamentar a adequação do Plano de Saúde Pública 

do PBA”, recombinando atividades e prazos relacionados a Programas 8.1, 8.2 e 8.3 

previstos no PBA, com impacto direto no compromisso acerca dos equipamentos a serem 

implementados no âmbito destes Programas. A respeito de obras relacionadas à estrutura 

hospitalar e da necessidade de UBS na região, o documento apresenta:   

“Altamira: Reforma do Hospital Municipal São Rafael: Foi concluída a reforma e o 
fornecimento/instalação de equipamentos da unidade de emergência (...) a Secretaria Estadual 
de Saúde disponibilizará suas equipes e unidades administrativas de Vigilância Sanitária e de 

                                                      
1 Importante ter em vista que “entrega” deve ser entendido como “em condições de funcionar”, o que significa que requisitos 
como recursos humanos, custeio e equipamentos encontrem-se equacionados. 
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Engenharia para atuação nos procedimentos de reforma e ampliação do Hospital Municipal São 
Rafael, devendo ser executadas ações para criação de mais 40 (quarenta) ou 50 (cinquenta) 
leitos no hospital municipal, de acordo com a disponibilidade física do local. 
Ato contínuo tratou-se do Hospital Regional, encaminhando-se também a sua ampliação, 
visando à criação de mais 30 (trinta) leitos, o que representará a geração total de mais 80 
(oitenta) ou 70 (setenta) leitos, considerando aqueles que serão criados no hospital municipal, 
resolvendo, assim, os problemas de internação existentes e previstos para a região. 
Portanto, ficou definida a questão de atendimento hospitalar em Altamira, que embora tenha uma 
quantidade de leitos suficientes, apresenta necessidade de melhoria na qualidade da estrutura. 
Anapu: Reforma e ampliação do Hospital Municipal: a Norte Energia adquiriu um hospital 
particular. (...) O projeto para reforma e ampliação está em fase de elaboração por uma empresa 
contratada pela Norte Energia. 
Senador José Porfírio: Reforma do Hospital Municipal: o Hospital foi reformado.  A Secretaria de 
Saúde solicitou da Norte Energia a complementação de equipamentos para esta unidade. 
Vitória do Xingu: Reforma e ampliação do Hospital Municipal e construção de um novo hospital: 
devido a impossibilidade de reforma do atual Hospital Municipal e para evitar a construção de 
hospitais superdimensionados, decidiu-se com a atual gestão municipal o seguinte: a) construir 
na sede do município um hospital de 15 leitos de forma que possa ser ampliado para 30 leitos; b) 
construir nas proximidades da vila residencial dos trabalhadores um hospital público de 15 leitos 
de forma que possa ser ampliado para 30 leitos. 
O Consórcio Construtor de Belo Monte (CCBM) construirá um hospital próprio com cerca de 50 
leitos na vila residencial dos trabalhadores para atender aos trabalhadores do Consórcio e seus 
familiares. A obra deste hospital terá início logo que se obtenha a Licença de Instalação (LI) para 
a implantação referida vila. 
Conforme a nova Portaria do Ministério da Saúde nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 (Portaria 
em anexo), uma UBS, “com ou sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, pode cobrir 
de 12 a 18 mil habitantes, respectivamente, garantindo os princípios e diretrizes da atenção 
básica. Destaca-se que embora exista a necessidade de adequação no cronograma de entrega 
de UBS equipadas, essas obras não comprometem o atendimento considerando que as sete 
UBS já concluídas e entregues aos municípios de Altamira, Anapú e Vitória do Xingu e 
localizadas nas áreas mais atrativas da usina e terão capacidade de atendimento superior ao 
previsto no PBA, devido ao afluxo migratório no pico da obra, de 74.000 habitantes.” (NE-DS-
SSE-0019-NTPSP, p. 6-8, grifo nosso) 

 

Aprovada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) e incorporada ao processo de licenciamento ambiental desde julho de 2012, é 

relevante mencionar o desconhecimento generalizado sobre a existência e o conteúdo dessa 

Nota Técnica por parte dos gestores municipais e dos atores locais que acompanham a 

situação da saúde na região, conforme identificado em campo pela equipe do projeto 

Indicadores de Belo Monte.  

 

 

4. CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES MONITORADAS  

 

O cumprimento das condicionantes em geral é retratado nos relatórios consolidados do 

andamento do PBA, elaborados semestralmente pela Norte Energia (NE) e avaliados pelo 

Ibama por meio de pareceres técnicos e vistorias. 
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Em resumo, em relação ao andamento das obras relacionadas aos equipamentos de saúde 

nos municípios da AID e Pacajá, o 7º Relatório da NE apresenta o seguinte quadro:  

 

Tabela 4.1. Andamento das obras – equipamentos de saúde na AID – de acordo com a Norte Energia 

MUNICÍPIO PROJETO STATUS DO PROJETO % FÍSICO 
CONCLUÍDO 

TÉRMINO 
PREVISTO 

Altamira 

NUVS – Centro 

Concluído Concluído Concluído 

UBS Bela Vista 

UBS Santa Ana 

UBS Nova Altamira 

UBS Brasília 

Hospital Geral de 
Altamira (HGA) - Mutirão 

Em instalação de 
equipamentos 90% 31/01/2015 

Hospital Materno Infantil Obra em análise - - 

UBS RUC Jatobá Inclusão de UBS nos 
Reassentamentos 

Urbanos Coletivo (RUC), 
fora do PBA  

85% 30/03/2015 

UBS RUC São Joaquim 86% 30/03/2015 

UBS RUC Laranjal 75% 30/05/2015 

Anapu 

UBS Belo Monte do 
Pontal 

Concluído Concluído Concluído 

UBS PDS Esperança 

UBS Vila Isabel 

UBS Esperança/Virola 

UBS Novo Horizonte 

UBS Localidade Canaã 

UBS Novo Panorama 

NUVS Sede 

Hospital Municipal de 
Anapu 

Em fase final de 
construção 

90% 28/02/2015 

Brasil Novo 

UBS Laranjal 

Concluído Concluído Concluído 

UBS Camurim 

UBS Cidade Nova 

Centro de Diagnóstico 

CAPS 

NUVS 

UBS Duque de Caxias 

UBS São José 

Senador José 
Porfírio 

Hospital Municipal 

Concluído Concluído Concluído 

NUVS 

UBS Distrito Bom Pastor 

UBS Alto Brasil 

UBS Arapari-Itatá 

UBS Bambu 
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Tabela 4.1. Andamento das obras – equipamentos de saúde na AID – de acordo com a Norte Energia 

MUNICÍPIO PROJETO STATUS DO PROJETO % FÍSICO 
CONCLUÍDO 

TÉRMINO 
PREVISTO 

UBS Vila Nova (PAC) 

UBS Ressaca 

Vitória do 
Xingu 

UBS Cobra Choca 

Concluído Concluído Concluído 

UBS Belo Monte 

UBS Bananal 

UBS Centro 

UBS Travessão 27 – 
Baixada 

UBS Ramal dos Cocos 

Secretaria Municipal de 
Saúde / NUVS 

Hospital da Vila dos 
Trabalhadores 

Hospital municipal – 
sede 

Obra contratada 0% 30/12/2015 

Pacajá NUVS Concluído Concluído Concluído 
Fonte: Norte Energia (7º Relatório NE, Capítulo 2 – 8.1, p. 8.1-4)          

 

Nos trechos retratados acima é possível inferir a constatação, por parte da NE, da suficiência 

dos equipamentos de saúde nos municípios da AID, tanto na perspectiva da quantidade de 

leitos disponíveis, quanto das UBS.  

 

Mas uma avaliação do histórico do cumprimento pode trazer um quadro mais completo e 

complexo sobre a definição da suficiência dos equipamentos de saúde previstos.  

 

O 2º Relatório Semestral de Andamento do Projeto Básico Ambiental e das Condicionantes 

da LI elaborado pela Norte Energia, referente ao período de janeiro a junho de 2012, 

registrava a respeito da suficiência das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e unidades 

hospitalares na AID: 

“(...) conclui-se que as 28 unidades construídas/em construção e equipadas pela Norte Energia 
nos 5 municípios da AID de Belo Monte, terão capacidade muito superior ao previsto para 
atender a população atraída pelo empreendimento da UHE Belo Monte. (...).No PBA constatou-
se a suficiência de leitos hospitalares cadastrados da AID de Belo Monte, entretanto, os hospitais 
necessitavam de reforma.” (2º Relatório NE, Capítulo 2 – 8.1, p. 12-15, grifo nosso) 

 

Por sua vez o 7º Relatório Semestral de Andamento do Projeto Básico Ambiental e das 

Condicionantes da LI referente ao período de julho a dezembro de 2014, consolida tal relato, 

afirmando: 
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“Constata-se, neste relatório, o cumprimento do objetivo, na íntegra, do Programa de Incentivo à 
Estruturação da Atenção Básica de Saúde em contribuir para o fortalecimento da rede de 
serviços de saúde nos municípios da AID da UHE Belo Monte. 
As obras de reforma, ampliação e construção das UBSs, previstas no PBA, estão todas 
concluídas e equipadas. Mesmo com relação às três não originalmente previstas, situadas nos 
RUCs e aí incluídas por demanda da municipalidade de Altamira, o fato de ainda não estarem 
concluídas não vem acarretando impactos junto à população que as utilizará. (...) 
Com relação à construção dos hospitais, resta apenas a obra do hospital de Vitória do Xingu, 
cuja obra foi contratada. (...) A obra tem previsão de entrega para dezembro de 2015. Entretanto, 
nesse período, o antigo hospital foi reformado e ampliado para dezesseis leitos e encontra-se em 
pleno funcionamento, inclusive realizando cirurgias, verificando-se, portanto, que a população do 
município em questão não foi submetida a impactos adicionais derivados da alteração no 
cronograma originalmente previsto para a entrada em operação do hospital de Vitória do Xingu. 
A interface com o Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos (item 7.4 do 
PBA) possibilitou os ajustes das ações previstas no âmbito do Plano de Saúde Pública, 
contribuindo assim, na avaliação permanente da suficiência dos serviços de saúde, conduzindo 
ao quadro de atenção adequada e tempestiva dos potenciais impactos derivados do afluxo 
migratório motivado pela UHE Belo Monte, cenário este que vem se mantendo na AID. 

 

Pelos documentos expostos, conclui-se que as ações promovidas pela Norte Energia com o objetivo de 

fortalecer a rede de serviço nos municípios da AID da UHE Belo Monte, (...) cumpriram os objetivos e 

metas pré-estabelecidos pelo PBA ou alterados ao longo da Etapa de Implantação, com a validação do 

IBAMA, chegando, por vezes, a superar essas metas” (7º Relatório NE, Capítulo 2 – 8.1, p. 8.1-20-21, 

grifo nosso). 

 

Nesse contexto, a Portaria do Ministério da Saúde 1.101 de 12 de junho de 2002 se propõe a 

estabelecer “parâmetros como instrumentos de planejamento, controle, regulação e avaliação 

do SUS”, divididos em cobertura, relativos às necessidades de atendimento de certa 

população, e em produtividade, relativos à “capacidade de produção dos recursos, 

equipamentos e serviços de assistência à saúde”. Em geral, os leitos hospitalares totais são 

estimados entre 2,5 e 3 leitos para cada 1.000 habitantes, sendo que, para determinada 

população, no “cálculo da necessidade de leitos hospitalares, deve-se levar em consideração 

o percentual de internações programadas pelo gestor sobre a população, a taxa de ocupação 

hospitalar e o tempo da média de permanência de cada especialidade”. 

 

A Nota Técnica sobre Suficiência de Leitos em Altamira (NE-DS-SSE-0109-0), encaminhada 

pela Norte Energia para avaliação do Ibama em setembro/2014, menciona a Portaria e relata: 

“A Portaria do Ministério da Saúde 1101/2002 (Anexo 8.1-1) define que seja considerada, para 
fins de dimensionamento do número de leitos, a necessidade de internação anual de 8% da 
população. Assim, dividindo-se essa taxa por 12 (doze) meses, estima-se a necessidade de 
leitos/mês. Consequentemente, com base nessa taxa de ocupação, estima-se a média de seis 
internações por mês para cada leito, chegando ao número de leitos por habitante. 
A estimativa populacional estabelecida no Programa de Monitoramento dos Aspectos 
Socioeconômicos apresentada no 6º Relatório Consolidado de Andamento do PBA e 
Atendimento das Condicionantes (6º RC), protocolado junto ao Ibama em 31/07/14, 
considerando o cenário de alto fluxo migratório, foi de 138.366 em Altamira. Com base na 
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portaria 1101 supracitada, para esta população seria necessário um quantitativo em torno de 154 
(cento e cinquenta e quatro) leitos hospitalares. (...) 
Ainda no tocante aos parâmetros para a análise de suficiência objeto deste NT, tem-se que, no 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) de leitos hospitalares em Altamira 
consta, hoje, a existência de 302 (trezentos e dois) leitos públicos e conveniados com o Sistema 
Único de Saúde (SUS). (...) 
Assim, esta NT permite ao IBAMA constatar: 
- A suficiência de leitos hospitalares em Altamira diante do aumento da força de trabalho nos 
canteiros de obras da UHE Belo Monte, no atual estágio de pico da obra; 
- Que a entrega do novo Hospital em Altamira, com 105 (cento e cinco) leitos, comprovará o 
cumprimento da condicionante referente à expansão da rede hospital em Altamira, estabelecida 
na NT 19/2012, que previa a expansão de 70 (setenta) a 80 (oitenta) leitos hospitalares; 
- Que a construção do Hospital Materno Infantil é uma obra que não faz parte do processo de 
licenciamento ambiental da UHE Belo Monte, tratando-se apenas de um TC, passível de ser 
revisto entre as partes.” (NE-DS-SSE-0109-0, p. 5-8, grifo nosso) 

 

Conforme dinâmica já mencionada, o Parecer 3622/2015 do Ibama analisa o 7° Relatório 

Semestral de Andamento do Projeto Básico Ambiental e das Condicionantes da LI, referente 

ao período de julho a dezembro de 2014. Faz parte deste parecer a avaliação do Ibama sobre 

a execução do Programa 8.1, concluindo que “vem sendo implementado como previsto”: 

“De acordo com o apresentado pela Norte Energia, foram concluídas as obras de todas as UBSs 
(incluindo as três localizadas nos novos bairros Jatobá, São Joaquim e Laranjeiras), Secretaria 
de Saúde, Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) e Núcleo de Vigilância em Saúde (NUVS). 
No total, foram implantadas, na AID acrescida do município de Pacajá, 30 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), seis Núcleos de Vigilância em Saúde (NUVs), um Centro de Apoio Psicossocial 
(CAPS), um Centro de Diagnóstico, a sede de uma Secretaria Municipal de Saúde e três 
hospitais. A construção e equipagem de um hospital em Vitória do Xingu está com 32% da obra 
concluída e tem previsão de conclusão para março de 2016. O Hospital Materno Infantil São 
Rafael está com a implantação ainda em análise. O Relatório conclui que as metas previstas 
foram cumpridas e superadas em 7% no tocante às UBSs, ampliando a capacidade dos 
municípios em ofertar ações de atenção primária. 
De acordo com o apresentado, o hospital de Vitória do Xingu teve o início de sua construção 
retardado em função de fator cuja ingerência foi do município. Foi ressaltado que o antigo 
hospital foi reformado e ampliado para 16 leitos e encontra-se em pleno funcionamento, inclusive 
realizando cirurgias, e que a população do município de Vitória do Xingu não foi submetida a 
impactos adicionais derivados da alteração no cronograma originalmente previsto para a entrada 
em operação do referido hospital.” (Parecer 3622/2015, p. 76) 
 

A Tabela abaixo sistematiza as informações do 7º Relatório da NE e do Parecer 3622/2015 

do Ibama sobre o cumprimento das condicionantes 2.11, 2.12 e 2.13: 

 
Tabela 4.2. Situação de cumprimento das condicionantes 2.11., 2.12. e 2.13. de acordo com a Norte 
Energia e Ibama 
CONDICIONA

NTE 
7º RELATÓRIO NE 

(jul - dez/14) 
PARECER 3622/2015 IBAMA 

(jul - dez/14) 

2.11: apresentar  
avaliação quanto 
à suficiência dos 
equipamentos de 
saúde 

A Norte Energia 
considera esta 
condicionante atendida 
para o período de 
abrangência deste 
Relatório Final 
Consolidado. 

Condicionante atendida. Atendida para todos os 
períodos até o 7º Relatório Consolidado de Andamento 
do Projeto Básico Ambiental. Além da necessidade de 
implementação  de um Plano  de  Ação  para  Obras  de  
Educação,  com  vistas  a atender  a  demanda  para  
2012, as análises de suficiência que vêm sendo 
efetuadas no âmbito do Programa de Monitoramento dos 
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Tabela 4.2. Situação de cumprimento das condicionantes 2.11., 2.12. e 2.13. de acordo com a Norte 
Energia e Ibama 
CONDICIONA

NTE 
7º RELATÓRIO NE 

(jul - dez/14) 
PARECER 3622/2015 IBAMA 

(jul - dez/14) 
Aspectos  Socioeconômicos  têm  demonstrado  que  os 
equipamentos implantados pela Norte Energia têm 
atendido à demanda provocada pelo empreendimento. 

2.12: implantar os 
equipamentos de 
saúde (...), sem 
extrapolar o 
cronograma. 
Apoiar a 
manutenção dos 
equipamentos 
disponibilizados 
até a entrada em 
operação do 
empreendimento. 

A Norte Energia 
considera esta 
condicionante atendida 
para o período de 
abrangência deste 
Relatório Final 
Consolidado. 

Condicionante não atendida no prazo, contudo o 
impacto foi mitigado . Os Pareceres nº 143/2011, 
168/2012 e 4933/2013/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA 
apontaram que, de acordo com as vistorias realizadas e a 
documentação encaminhada pela Norte Energia por 
solicitação do Ibama, ficou evidenciado que os 
equipamentos em questão foram implantados em prazos 
que  extrapolaram  os  estabelecidos  na  condicionante. 
Porém, além  da  necessidade  de implementação  de  
um  Plano  de Ação  para  Obras  de  Educação,  com  
vistas  a  atender  a demanda  para  2012,  as  análises  
de  suficiência  que  vêm  sendo  efetuadas  no  âmbito  
do Programa  de  Monitoramento  dos  Aspectos  
Socioeconômicos  têm  demonstrado  que  os 
equipamentos  implantados  pela  Norte  Energia  têm  
atendido  à  demanda  provocada  pelo empreendimento. 

2.13: Definir 
medidas 
antecipatórias 
adicionais 
voltadas à 
disponibilização 
de equipamentos 
de saúde 

A Norte Energia 
considera esta 
condicionante atendida 
para o período de 
abrangência deste 
Relatório Final 
Consolidado. 

Condicionante em atendimento. Semestralmente são 
efetuadas análises de suficiência no âmbito do Programa 
de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos. Até o 
momento, somente  houve  a  necessidade  da  
implementação  de  um Plano  de  Ação  para  Obras  de 
Educação, com vistas a atender a demanda para 2012. 

Fonte: Elaboração FGV, com base em: 7º Relatório NE, Capítulo 4, p.33-34; e Parecer IBAMA 3622/2015, p. 236-
237. 

 
 

4.1. O PROCESSO DE CUMPRIMENTO 

 

Como foi a participação das diferentes instâncias na discussão sobre a implementação dos 

equipamentos de saúde na região? Como foram seguidos critérios e demandas locais? E a 

participação social dos espaços coletivos de tomada de decisão? Como a população local foi 

informada? O projeto Indicadores de Belo Monte desenvolveu, no método de coleta, um 

conjunto de indicadores que levantam informações sobre os processos de cumprimento de 

determinadas condicionantes, entendendo que esse histórico também dá luz a potenciais 

gargalos encontrados. Até fevereiro de 2015, o seguinte histórico de como se deu esse 

arranjo foi levantado pela equipe da FGV: 

 

CARACTERIZAÇÃO DO ARRANJO INSTITUCIONAL 
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As discussões sobre os equipamentos de saúde se deram inicialmente no âmbito do Grupo 

Técnico Tripartite da UHE Belo Monte, formado por representantes da Norte Energia e dos 

três níveis de governo em saúde (municipal, estadual e federal). 

 

Com o fortalecimento da Comissão Intergestores Regional da Saúde (CIR) e a implantação 

da Câmara Técnica de Saúde do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Xingu (PDRSX), 

o GT Tripartite foi extinto. Ambos os espaços sediam discussões acerca da rede de 

atendimento em saúde dos onze municípios da Área de Influência Indireta (AII), inclusive 

sobre as obras conduzidas pela Norte Energia em unidades de saúde na AID. 

 

O grande entrave relatado pelos municípios refere-se à cobertura das despesas e custeio 

desses equipamentos, assim como da rede de atendimento como um todo, que tem gastos 

muito maiores do que os repasses realizados pelo Ministério de Saúde, inclusive 

considerando as portarias que repassaram recursos adicionais do Ministério para as 

prefeituras, devido ao afluxo migratório. 

 

Um exemplo é o caso do hospital de Senador José Porfírio, cuja gestão foi repassada do 

governo estadual para o município. Atualmente o município apresenta dificuldades financeiras 

para manter o funcionamento do equipamento. 

 

Sobre a participação das prefeituras na definição sobre os novos equipamentos, foram 

realizadas oficinas com as Secretarias Municipais de Saúde em abril de 2011, nas quais se 

estabeleceram as unidades de saúde que o empreendedor seria responsável pela reforma, 

ampliação ou construção. Com mudanças de governo municipal em 2012, a maior parte dos 

gestores atuais não participou dos processos de definição dos equipamentos de saúde a 

serem entregues pela Norte Energia.  

 

A falta de informação sobre os acordos e pactuações realizados durante as gestões 

anteriores se mostra ponto de atenção relevante no processo de implementação das obras de 

saúde. Esse é um fator que dificulta a compreensão sobre como se deu a articulação com as 

prefeituras. 

 

QUALIDADE E LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS ENTREGUES  

 



 

 21/29 

Foi relatado que a obra estando em andamento, mesmo que solicitado diante de 

necessidades locais, há pouca possibilidade de ajustes no projeto - especialmente se houver 

implicações no orçamento da obra. 

 

Após a conclusão de uma obra, a Norte Energia encaminha ofício informativo à prefeitura, 

para que seus técnicos possam realizar a vistoria e emitir um parecer sobre a situação da 

obra, aceitando ou não o equipamento. De acordo com as prefeituras, a qualidade dos novos 

equipamentos deveria ser avaliada quando estivessem em seu pleno uso. Não há clareza 

sobre a existência de garantia das obras realizadas, caso algum equipamento apresente 

problemas posteriores à entrega.  

 

Em geral, as obras realizadas pela Norte Energia em unidades de saúde foram avaliadas 

pelos gestores da AID como de boa qualidade. No entanto, foram relatados problemas 

elétricos em algumas unidades, como as UBS Vila Izabel, Novo Horizonte e PDS Esperança 

em Anapu. Dos equipamentos de saúde entregues pela Norte Energia na AID, a UBS 

Esperança/Virola Jatobá, em Anapu estaava sem uso em julho de 2015, por um acidente com 

uma árvore que caiu sobre a construção. 

 

A partir da constatação de que a UBS Bananal em Vitória do Xingu foi superdimensionada em 

relação à população local, o Grupo Técnico Tripartite da UHE Belo Monte aprovou um projeto 

padrão para unidades menores, que contempla compartimentos mínimos para o 

funcionamento adequado à localidade. 

 

ACESSO À INFORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DOS EQUIP AMENTOS 

 

As reuniões do Gabinete de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos, instituídas pela Norte 

Energia no âmbito do Plano de Articulação Institucional como espaço para articulação técnica 

com os gestores municipais da Área de Influência Direta, foram mencionadas como um canal 

de acesso à informação sobre as ações do empreendedor, apesar da avaliação por gestores 

e lideranças locais de que os dados apresentados não refletem a realidade local sobre temas 

como saúde, educação e assistência social, por exemplo. Dentre estes atores, foi relatada 

insatisfação com a falta de informação sobre as condicionantes e seu cumprimento. 

 

Há um desconhecimento sobre o site do Ibama como fonte de informação sobre o processo 

e, quando utilizado, relatou-se dificuldades no acesso a documentos sobre o licenciamento. 
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De acordo com a Norte Energia, a empresa realiza atividades para o acesso à informação da 

população por meio de seu Programa de Interação Social e Comunicação, tais como: a 

produção e distribuição de materiais de comunicação; visitas e mobilizações a partir de 

Agentes de Comunicação; serviço de atendimento telefônico gratuito "Belo Monte Aqui"; 

programa de rádio e plataformas digitais como o website, blog, perfis no Facebook e no 

Twitter. No 7o Relatório Semestral, relata que um "tema relevante, a partir da emissão da LI, 

foram as obras de infraestrutura na região, (...) a divulgação da entrega à comunidade dos 

novos equipamentos sociais, como escolas e postos de saúde". 

 

SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO SO CIAL 

 

Legalmente instituídos e atuantes, os Conselhos Municipais de Saúde contatados não 

puderam relatar seu histórico de engajamento na implementação dos equipamentos de saúde 

pela Norte Energia. A maioria dos conselheiros atua a partir de 2013, quando muitas obras já 

haviam sido entregues às prefeituras.  

 

Foi relatado envolvimento de Conselhos no recebimento de algumas UBS, em alguns casos 

com participação na vistoria de qualidade realizada. 

 

Em Relatório Semestral, a Norte Energia aponta que o Conselho Municipal de Saúde de 

Altamira atuou na definição de obras hospitalares a serem realizadas pelo empreendedor. 

 

A Câmara Técnica de Saúde do PDRS Xingu é apontada como um espaço de discussão 

sobre a rede de atendimento em saúde da região, inclusive sobre as obras conduzidas pela 

Norte Energia para atendimento das condicionantes de saúde na AID. 

 

 

5. COMO AVANÇAR? – REGISTROS DOS DEBATES  

 

As informações reunidas neste documento oportunizam analisar as ações desencadeadas 

pela Norte Energia, a partir dos compromissos firmados no Projeto Básico Ambiental, com 

base nos diagnósticos e impactos indicados no Estudo de Impacto Ambiental da UHE Belo 

Monte e nas condicionantes definidas pelo Ibama em sua Licença de Instalação. As análises 

apontam para dois gargalos identificados nestes processos: a questão da suficiência dos 

equipamentos de saúde frente à demanda extraordinária advinda do afluxo populacional e a 
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correspondente - e não assegurada - gestão da infraestrutura de saúde após a ampliação 

prevista no PBA.  

 

Essas duas questões direcionaram a coleta adicional de percepções qualitativas, tanto com 

alguns atores públicos e lideranças da região, como também por meio do debate realizado 

em seminário com a CT-7 do PDRSX no dia 22 de outubro de 2015. Tais percepções 

abordaram possíveis caminhos para desatar alguns dos nós observados no processo de 

cumprimento das condicionantes relacionadas aos equipamentos de saúde. Também 

relevantes foram as reflexões trazidas sobre o processo de licenciamento ambiental, 

evidenciando que as lições aprendidas podem influenciar dinâmicas de novos 

empreendimentos na Amazônia, em especial sobre a disponibilidade de informações e 

transparência, bem como o papel do monitoramento das ações e os parâmetros disponíveis e 

adotáveis para análise do cumprimento de condicionantes.  

 

Vale ressaltar que a metodologia aqui adotada – de registro dos processos voltados ao 

cumprimento das condicionantes, coleta de percepções quanto aos nós identificados na 

análise dos processos e fomento ao debate junto à CT-7, possibilitando o registro do acúmulo 

de aprendizados pelo território, foi pactuada com a CT-5, de forma a organizar as 

informações e proporcionar melhor base para reflexões e ações possíveis.   

 

A síntese das considerações e contribuições dos atores locais e da CT-7 é relatada a seguir 

em quatro seções: i) desafios da gestão – suficiência da infraestrutura; ii) desafios da gestão 

– custeio e financiamento; iii) lições aprendidas para o processo de licenciamento ambiental; 

e iv) reflexões sobre o uso dos indicadores e das informações levantadas. 

 

5.1. Desafios da gestão – suficiência da infraestru tura 

 

Sobre a suficiência da infraestrutura de saúde necessária para atender a população de forma 

a lidar com as transformações na região, um aspecto relevante é a falta de clareza na 

Portaria 1101/2002 do Ministério da Saúde, que define parâmetros de atendimento e 

cobertura das instalações de saúde. De acordo com os participantes, ao mesmo tempo em 

que aponta o mínimo de 2,5 a 3 leitos por mil habitantes para cada município, a Portaria 

sugere método de cálculo considerando “o percentual de internações programadas pelo 

gestor sobre a população, a taxa de ocupação hospitalar e o tempo da média de permanência 

de cada especialidade”. É a partir desta abordagem que a Norte Energia concluiu como 
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parâmetro mínimo para Altamira, por exemplo, 1,1 leitos por mil habitantes, em cálculo 

apresentado na sua Nota Técnica de setembro de 2014. 

 

Para além do olhar para a disponibilidade de instalações, o grupo apontou a importância de 

ser avaliada também a ocupação dos leitos nos municípios, sobretudo no que se refere às 

dinâmicas regionais, que passam por uma situação de superlotação em Altamira, que exerce 

papel de município polo e concentra grande parte do atendimento na saúde. Aqui vale 

salientar a importância do planejamento a partir das necessidades da Região de Saúde, 

conforme Decreto 7508 de 2011 do Ministério da Saúde, e não apenas de cada município 

isoladamente.  

 

A resolutividade da atenção básica foi mencionada como aspecto relevante no olhar para a 

suficiência da infraestrutura, na medida em que evita o inchaço nos equipamentos e serviços 

que atendem demandas de maior complexidade. 

 

Público com atendimento mínimo previsto em regulamentações específicas, os povos 

indígenas se utilizam das estruturas da saúde instaladas nos municípios e, portanto, suas 

demandas devem ser computadas nas considerações sobre as necessidades para a região. 

 

5.2. Desafios da gestão – custeio e financiamento 

 

Principal gargalo apontado pelos participantes, o custeio do sistema de saúde, com 

infraestrutura ampliada a partir das condicionantes da UHE Belo Monte, foi avaliado como um 

dos maiores desafios para as gestões municipais, e que persiste para além do término das 

obras e da emissão da Licença de Operação, tornando-se inclusive um problema “invisível”, 

já que do ponto de vista do licenciamento ambiental as obrigatoriedades foram cumpridas.  

 

Para o grupo, as respostas para estes entraves passam por alguns caminhos – seja para 

Belo Monte, seja para empreendimentos futuros que enfrentem mesma dinâmica. 

 

Em primeiro lugar, faz-se necessária uma articulação junto ao IBGE de alternativas 

extraordinárias para contagem da população em regiões que recebem empreendimentos de 

grande porte, pois a desatualização do contingente populacional da região configura-se em 

grande entrave para o cálculo dos parâmetros de atendimentos municipais realizado a partir 

dos dados oficiais, de forma a ajustar repasses de recursos.  
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A iniciativa do Ministério da Saúde identificada no processo de implantação da UHE Belo 

Monte por meio das Portarias 1237/2012 e 1377/2012, que definiram repasses de recursos 

adicionais devido ao afluxo migratório previsto no PBA para os municípios da Área de 

Influência Direta (AID) do empreendimento foi vista como positiva, ainda que insuficiente e 

também desequilibrada, já que Altamira e Vitória do Xingu receberam aportes 

desproporcionais às demandas de cada município. 

 

Depois, foi discutido que a dinamização da pactuação e da articulação entre os municípios, 

de forma a compartilhar recursos e amenizar o impacto sobre os municípios-polo, e criação 

de instrumentos tais como a “Câmara de Compensação”, poderiam responder de forma mais 

proativa às transformações vivenciadas pela região. 

 

Finalmente, a revisão e agilização extraordinária dos procedimentos para habilitação de 

serviços é relatada como um caminho fundamental para os municípios lidarem com as 

dificuldades de custeio e financiamento, na medida em que diminuiria os entraves para o 

diálogo entre a estrutura instalada e o Sistema Único de Saúde (SUS), considerando ainda as 

excepcionalidades às quais passam municípios quem têm sua demanda aumentada de forma 

bastante rápida.   

 

Sobre as contribuições das informações levantadas pelo projeto Indicadores de Belo Monte, 

os membros da CT-7 participantes do debate entenderam como relevante a continuidade do 

monitoramento, uma vez que a execução do PBA não está encerrada. Assim, os indicadores 

podem auxiliar na reavaliação de ações junto ao empreendedor, além do acompanhamento 

de futuros impactos. 

 

5.3. Lições aprendidas para o processo de licenciam ento ambiental 

 

Boa parte da discussão conduzida pelo grupo partiu de reflexões sobre lições aprendidas 

durante a implantação da UHE Belo Monte que podem aperfeiçoar o processo de 

licenciamento ambiental no que tange principalmente as articulações necessárias entre os 

envolvidos para a definição e acompanhamento de ações na saúde. 

 

Foi mencionada a importância do envolvimento amplo de instituições durante a elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA), de forma a trazer contribuições mais efetivas sobre a 

realidade e os impactos esperados. Para além do momento da elaboração do EIA, a 
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participação e a interligação de diferentes órgãos também exercem papel relevante para os 

bons resultados das intervenções na saúde durante todo o processo de licenciamento. 

 

Nesse sentido, a atuação do GT Tripartite foi relevante para ajustes pontuais de curso 

durante a implantação de Belo Monte, até sua extinção. Espaços como a CT-7 e o PDRSX 

são retratados como formas de aproximar os municípios do governo estadual e federal e, 

assim, facilitar a articulação entre os atores e o fluxo de comunicação. 

 

A partir do exemplo positivo da malária2, os participantes mencionaram que a regulamentação 

prévia ajuda na articulação e possibilita melhores resultados para as políticas públicas na 

saúde. No caso dessa endemia, está definido em portarias específicas qual o papel dos 

diferentes atores para o controle da doença, inclusive a atuação do Ministério da Saúde no 

acompanhamento e na avaliação das ações executadas no território. Com isso, torna-se 

possível a criação de espaços e procedimentos para a articulação coordenada entre as 

instituições envolvidas. 

 

Ainda sobre lições aprendidas, foi apontada a necessidade de se definir políticas integradas 

que consigam lidar com a complexidade dos fatores que influenciam as condições de saúde 

da população, tais como a atenção ao saneamento básico e a segurança no trânsito. O 

aumento significativo dos acidentes de trânsito a partir da chegada do empreendimento 

compromete ainda mais a capacidade de atendimento da infraestrutura da saúde, sobretudo 

por representar demandas de maior complexidade, como as cirurgias trauma-ortopédicas. Foi 

relatado que no momento, cerca de 300 pacientes da região aguardam por esse tipo de 

procedimento, cuja demora pode causar sequelas irreversíveis. É preciso ainda observar a 

importância da melhoria da “malha viária”, como elemento de prevenção de acidentes, além 

do necessário reconhecimento e customização das políticas de transporte de paciente quanto 

às “distâncias amazônicas” para lidar melhor com a realidade da região. 

 

Como ação integrada, seria relevante também definir e estruturar ações de educação em 

saúde junto ao empresariado e nas escolas, por exemplo, para capilarizar a conscientização 

da população sobre comportamentos relacionados à prevenção de endemias. 

 

 

 

                                                      
2 O Plano de Ação para o Controle da Malária (PACM) implementado pelo empreendedor a partir da condicionante 2.20 da 
Licença de Instalação contribuiu para a redução significativa da doença na região da AID e em Pacajá.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os impactos da UHE Belo Monte, em especial aqueles advindos do afluxo populacional, 

exigiram medidas de ampliação do sistema de saúde da região do médio Xingu, 

particularmente nos municípios designados pelo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) como 

Área de Influência Direta (AID) – Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória 

do Xingu. 

 

A resposta, resultando em plano e ações no âmbito do Projeto Básico Ambiental (PBA), se 

compôs a partir de algumas variáveis, sendo determinante o diagnóstico realizado pelo EIA 

sobre a estruturação do sistema de saúde na região e sobre a projeção do afluxo 

populacional em decorrência dos diversos momentos da obra, articulado com parâmetros de 

atendimento à população, conforme preconizam diversos normativos. Esse arranjo, coroado 

por acordos e compromissos estabelecidos com as prefeituras municipais, resultou no 

planejamento de novos equipamentos de saúde ou ampliações/reformas. 

 

Analisando esse contexto, sobressaem duas questões fundamentais, que se relacionam com 

tempos distintos da UHE Belo Monte: a suficiência da ampliação do sistema de saúde frente 

aos impactos da obra, portanto antes e durante a sua instalação, e a gestão e manutenção 

deste legado, composto por inúmeros equipamentos de saúde, conforme demonstrado neste 

documento. 

 

Na suficiência dos equipamentos de saúde, com avaliação positiva já externada pelo órgão 

licenciador em diversos momentos do processo de licenciamento, há questões bastante 

controversas, tais como os parâmetros utilizados (número de leitos/habitante), o quantitativo 

populacional em determinado momento do empreendimento, sobre o qual não há informação 

sólida, e o funcionamento da ampliação do sistema no momento exigido – o que não é 

medido somente com a entrega das instalações. Sobressai, neste debate, a demanda por 

uma avaliação mais estratégica, com o planejamento da mitigação com foco na 

regionalização, reconhecendo a Região de Saúde, e não só por cada um dos municípios 

impactados. Neste contexto, o contingente populacional em si não atende às demandas de 

organização dos serviços pelo Sistema Único de Saúde. Esse olhar regional alteraria e 

aprimoraria, inclusive, a avaliação da suficiência e a construção de tais parâmetros. 
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Todo este aparato resulta em responsabilidades para a administração pública (em especial a 

municipal). Fortalecida ou não em suas capacidades - registra-se que o empreendedor faz 

repasses de recursos em apoio ao custeio das atividades de saúde - tem-se, efetivamente, 

uma enorme pressão sobre as municipalidades, observada desde o anúncio do 

empreendimento, quando despertam interesses diversos e inicia-se o afluxo populacional 

(medidas antecipatórias, como dizem as condicionantes), intensificando-se no pico da obra. 

Depois de construídas, as novas instalações, as inaugurações precisam ser gerenciadas, 

custeadas e mantidas, de forma a tornarem-se legados efetivamente positivos para a região. 

 

Esses temas estão muito presentes no dia a dia dos gestores municipais e lideranças locais, 

com um sentimento de “lição aprendida” sobre o que se deu no território, na expectativa que 

auxilie outros municípios quando enfrentarem processos similares, na medida que o 

licenciamento ambiental se aprimore.  

 

É com algum desalento que esses mesmos atores olham para o futuro, onde não visualizam 

oportunidades concretas de resolução da manutenção dos bens decorrentes do PBA, ou seja, 

da gestão do legado deixado por Belo Monte. 

 

A efetividade das condicionantes ambientais sobre o tema saúde, questionável como 

apresentado no decorrer deste documento, parece guardar relação com o insuficiente debate 

em relação aos impactos previstos e medidas propostas entre os órgãos envolvidos na 

gestão da saúde, seja com a municipalidade e lideranças locais, seja no âmbito regional ou 

federal. Exemplo é que o Ministério da Saúde relata pouco conhecimento e envolvimento na 

construção e avaliação do EIA ou do PBA, bem como na condução do processo de 

licenciamento e seu acompanhamento. Ainda assim, vale ressaltar a positiva articulação para 

a formulação das portarias que garantiram repasses extraordinários, ainda que pontuais e 

insuficientes. E também as articulações para o combate à malária que conta, por questões 

diversas, com uma estruturação e normatização particular e exitosa.  

 

Essa não é uma constatação nova – o arranjo institucional para dar conta das inúmeras áreas 

interessadas e a serem envolvidas no processo de licenciamento é um dos principais 

gargalos das dinâmicas trazidas com a chegada de grandes obras.  

 

Registra-se aqui também que a oficina realizada com a Câmara Técnica de Saúde, as 

reuniões preparatórias com o MS e com a coordenação da câmara, momentos muito valiosos 

para a construção deste documento, com intensa troca de conhecimento e percepções, 
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inclusive sobre a matriz de indicadores proposta pelo projeto Indicadores de Belo Monte, 

apontam que tais espaços são instrumentais nesta discussão. Analisando a contribuição das 

informações levantadas, parece premente a relevância de se continuar o monitoramento dos 

indicadores de Saúde e de como acontece a gestão dos equipamentos, uma vez que o PBA 

não está encerrado e tais informações podem auxiliar na reavaliação de ações junto ao 

empreendedor, além do acompanhamento de futuros impactos. 

 

O enredo de uma condicionante ambiental, desenhado desde o EIA até o período posterior ao 

enchimento dos reservatórios e efetivo funcionamento de um empreendimento hidrelétrico, 

revela gargalos e entraves, alguns ainda não solucionados. 

 

Os debates, as análises documentais e diálogos com instituições locais fazem despertar 

alguns pontos de atenção: 

 

1. A gestão do sistema de saúde como um todo não está equacionada, parte dos 

equipamentos advém das condicionantes e do incremento em instalações decorrente 

e, portanto, requer atenção do órgão licenciador e do empreendedor, mesmo em um 

ambiente de licença de operação concedida; 

 

2. Os aprendizados do processo de licenciamento em relação às prementes dificuldades 

de monitoramento e cálculo do afluxo populacional, e consequentemente de ações 

mitigatórias previstas a partir dessas previsões merecem análise e desdobramentos, 

na perspectiva de medidas excepcionais decorrentes de evento extraordinário tal 

como da chegada de grande obra em território de delicada estrutura social; 

 

3. A inserção de instituições como o Ministério da Saúde nas decisões e posterior 

monitoramento do processo de licenciamento ambiental e sua efetividade para o 

território, apoiando o órgão licenciador nas análises setoriais e na visão estratégica 

regional de instalação de equipamentos e oferta do serviço, parece ser essencial ao 

planejamento, execução e alcance de melhores resultados;  

 

4. A continuidade do monitoramento dos indicadores de saúde após licença de operação 

ampliará a capacidade de análise das medidas mitigatórias planejadas. 

 

  

 


