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1. Introdução 

 

Conforme proposta de trabalho apresentada pela Fundação Getulio 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 das Condicionantes da UHE Belo Monte (CT-5) do Plano de 

Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRSX). 

 

Neste Mapa dos Caminhos parte-se de dois temas que perpassam várias dinâmicas de 

cumprimento de condicionantes monitoradas pelo projeto Indicadores de Belo Monte: 

Acesso à Informação, Transparência e o Controle Soc ial , e Capacidades 

Institucionais,  atributos necessários para enfrentar os desafios da chegada de uma 

grande obra na Amazônia. 

 

Estes temas são abordados a partir de estudos já realizados pelo projeto, 

nomeadamente o Saneamento Básico em Altamira, os Deslocamentos Compulsórios 

no Meio Rural, o Controle do Desmatamento e o Controle da Malária. Discute-se 

também, sob a mesma perspectiva, questões relacionadas aos povos indígenas e 

registra as percepções da equipe do projeto, decorridos 18 meses de atividades de 

campo no médio Xingu, especialmente em Altamira. 

 

Constituir este documento com base nos temas mencionados, abrangendo diversas 

condicionantes, declara a transversalidade do debate aqui proposto, que se aloja na 

raiz dos entraves e gargalos verificados na execução do licenciamento ambiental em 

Belo Monte. 
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Não por outra razão, no contexto de grandes obras, as medidas antecipatórias são 

muito mencionadas e debatidas, na perspectiva de aprimorar a capacidade de ação, ou 

reação, dos territórios. Da mesma forma é imprescindível, em um país onde vigoram os 

preceitos democráticos, que o debate e a implantação de empreendimentos com 

impactos socioambientais relevantes sejam regidos pela transparência e pelo diálogo 

com a sociedade. 

 

São também inúmeros e incontestes os exemplos relacionados ao controle social país 

afora, colocando as ações que dele se cercam em um patamar diferenciado, de onde 

se enxerga satisfação social, empoderamento e, consequentemente, resultados mais 

robustos, perenes e transformadores. 

 

Mas como se constituem tais requisitos, como acontecem na prática, no contexto 

complexo de Belo Monte? Quais são os reflexos da presença ou ausência desses 

elementos sobre a vida das pessoas e sobre um território em plena transformação? 

 

A partir dessas perguntas e inquietações se desenvolve este Mapa dos Caminhos. Há 

também boas práticas, evidenciando que ações suficientemente estruturadas podem 

reverter em benefícios e fortalecimento institucional e social. Entretanto, conforme 

discutido e pactuado com a CT-5, por se tratar de temas transversais e de certa forma 

estruturantes a todo o processo de licenciamento, o presente documento faz mais uma 

análise dos temas do que busca ações propositivas, ainda que aponte possíveis 

melhorias nos processos para este ou próximos empreendimentos.  

 

 

2. Por que esse tema é importante? Quais medidas fo ram previstas?  
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Logo na primeira página do Plano de Articulação Institucional (PAI), ação prevista no 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e desenhado pelo Projeto Básico Ambiental (PBA) 

na perspectiva de “fortalecer as ações governamentais”, o empreendedor ressalta as 

relações que manterá com as instituições públicas e sociedade no decorrer da 

instalação da obra, cuja simbiose é inevitável. 

“A execução de muitas das atividades e obras o empreendedor necessita de 
autorizações e licenças expedidas pelas administrações públicas. Por outro lado, 
compete aos governos a execução de serviços públicos que são fortemente alterados 
pela ocorrência da obra. Além disso, muitos dos impactos causados pela obra serão 
mitigados, compensados ou indenizados por meio de programas previstos no EIA que 
devem ser executados com a participação de diversas  instâncias públicas e por 
vezes da população .” (PBA, Plano de Articulação Institucional, Vol. 3, pág. 212, grifo 
nosso).  

 

Anteriormente, o EIA já mencionava: 

“Como a pressão de demanda deverá ocorrer desde o início da construção do 
empreendimento, a sobrecarga na gestão pública dos municípios dever á se dar de 
imediato, exigindo esforços antecipatórios  para que os efeitos danosos possam ser 
evitados ou reduzidos.” (EIA, Vol. 29, pág. 117, grifo nosso) 

 

As ações de articulação institucional, implementadas pela Norte Energia (NE) por meio 

dos Programas de Articulação Institucional (PAI), de Fortalecimento da Administração 

Pública e de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos, contempla medidas preventivas a 

serem adotadas antes mesmo de iniciado o cronograma construtivo do 

empreendimento. No âmbito dos Programas é relatada a adoção dos mecanismos tais 

como oficinas de planejamento e gestão, cursos e consultorias, a organização de banco 

de dados e a instituição de um Gabinete de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos. 

 

A relevância de tais ações, tornando-as imprescindíveis, baseia-se na extraordinária 

dinâmica enfrentada pelo território. Do aporte financeiro decorrente das condicionantes 

socioambientais, estimados em mais de R$ 3 bilhões, desenvolvem-se inúmeros 

contratos com empresas terceirizadas, além de ações diretamente realizadas pela 

Norte Energia, com diferentes atividades concomitantes que desembocam, 

inevitavelmente, nas prefeituras municipais e demandam esforços adicionais dos 
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demais mecanismos relacionados às políticas públicas, como conselhos e outros 

espaços de interação com a sociedade. Impõem um ritmo ao território, às instituições, 

às pessoas, cuja velocidade é muitas vezes incompatível com a capacidade de 

sustentação que dispõem.  

 

Somam-se a este cenário mais de R$ 30 bilhões em investimento na construção da 

UHE Belo Monte, incluindo milhares de trabalhadores, empresas executoras, 

temporárias ou permanentes na região, transporte de materiais, produção local, oferta 

de treinamentos, e consequentemente um afluxo populacional composto, inclusive, por 

todos aqueles que buscam oportunidades neste cenário extraordinário às dinâmicas da 

região. 

 

A cada uma dessas iniciativas, ou processos, ancoram-se demandas específicas. Ora 

de decisões sobre a locação de uma obra, ora de planejamento que depende de 

projeções do afluxo populacional, ora lidando com trabalhadores de folga aos finais de 

semana. Em geral não são estanques – são ações que não cessam com a entrega da 

nova instalação, como no notório exemplo do saneamento básico, que exige medidas 

complexas de gestão, de ampla comunicação e pactos sociais, para além da 

infraestrutura física. 

 

Nesse contexto é relevante mencionar a instalação do próprio PDRSX e da Casa de 

Governo, iniciativas capitaneadas pelo Governo Federal, realizadas em 2011. Segundo 

o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG1 “.....o PDRS do Xingu foi 

criado com o objetivo de dar diretrizes aos órgãos públicos para viabilizar as políticas 

públicas voltadas ao atendimento das demandas da população dos 10 municípios que 

compõem a área de influência da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.” 

 

                                                      
1
 MPOG, 2011, em http://www.mp.gov.br/noticias/comite-gestor-de-plano-sustentavel-do-xingu-e 
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Complementa o Ministério: 

“Os esforços para tornar a Belo Monte um exemplo de empreendimento que atua 
positivamente no desenvolvimento do país incluem, também, a instalação, em Altamira, 
da Casa do Governo Federal, vinculada ao Ministério do Planejamento. A Casa será uma 
representação local do governo federal para viabilizar as ações do plano. Servirá para 
articular os diversos órgãos governamentais com a sociedade civil, monitorar as ações 
do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável e das condicionantes ambientais, 
além de dar apoio ao Comitê Gestor.” 

 

O 1º parecer técnico do Ibama, relativo às ações executadas pelo empreendedor até 

novembro de 2011, registra descompasso entre as demandas de capacidade 

institucional e a efetividade das ações previstas para sua potencialização em Belo 

Monte: 

“O EIA apresentou com muita propriedade o caráter antecipatório dos programas 
componentes do Plano de Articulação Institucional, influindo na própria viabilidade do 
empreendimento. O relatório entregue evidencia que o Plano, além de ter perdido seu 
caráter antecipatório, tem sua implementação muito aquém do esperado. O reflexo desta 
situação pode ser percebido no atraso nos cronogramas de diversos planos, programas e 
projetos, causados por insuficiências técnicas das Prefeituras. Não foram, ainda, 
apresentados planos de trabalho para o próximo semestre. ” (Parecer Ibama 143/2011, p. 
30) 

 

Compondo com as limitações identificadas nas administrações públicas e com 

capacidade de resposta limitada frente à avalanche de demandas em curto período de 

tempo, tem-se outros dois eixos que irrigam e ajudam a desenvolver o que comumente 

se chama de tecido social local, que se relacionam fortemente entre si: a transparência 

e o controle social. 

 

Se o diagnóstico da pressão exercida pelo empreendimento sobre a administração 

pública desencadeou o PAI, a transparência sobre aquilo que é planejado e realizado, e 

a constituição de ambientes onde a sociedade possa se informar e até mesmo 

participar na tomada de decisão, são elementos complementares imprescindíveis para 

a efetividade das ações mitigatórias e compensatórias previstas no âmbito de Belo 

Monte.  
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Tal percepção gerou o Plano de Relacionamento com a População, no âmbito do 

mesmo PBA. Neste plano, o Programa de Interação Social e Comunicação sinaliza 

como um dos objetivos “habilitar os atores sociais para a participação efetiva nas 

negociações nas várias etapas de implantação do empreendimento” bem como, “prover 

de informação a população afetada, os segmentos institucionais, os representantes de 

movimentos sociais organizados e a sociedade em geral sobre o projeto, os impactos 

dele decorrentes e sobre os compromissos assumidos pelo empreendedor.”2 

 

Em relação ao processo de consulta e participação das comunidades diretamente 

atingidas, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) analisou a execução do 

Programa Nossa Várzea, desenvolvido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e 

muito relevante na Amazônia e na área diretamente atingida pela UHE Belo Monte3: 

 “Para se tornar efetivo o processo de compensação de comunidades atingidas por 
grandes empreendimentos mediante a adoção do reassentamento, o licenciamento dos 
empreendimentos deveria estar condicionado à existência de um Plano de 
Implementação do Reassentamento, apresentado pela empresa e pelo órgão 
responsável pela reparação. Para isso, um projeto preliminar de implementação 
deverá ser submetido à aprovação das famílias benef iciárias e avaliado 
conjuntamente com representantes da SPU e dos órgão s envolvidos. ” (IPEA, 2015, 
grifo nosso). 

 

A partir do Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de 

Condicionantes, encaminhado pelo empreendedor ao tempo que solicitou a licença de 

operação, em fevereiro de 2015, o Ibama destacou e recomendou em seu Parecer 

Técnico: 

“Os resultados consolidados apresentados demonstram o esforço de comunicação e 
interação social realizado pelo Programa de junho de 2011 a junho de 2015. Observou-
se, ao longo do processo de acompanhamento da LI da UHE Belo Monte, que a 
dificuldade na comunicação, principalmente com a população diretamente atingida, 
deveu-se à deficiência no repasse de informação precisa por pa rte da Norte 
Energia . Reforça-se a importância de que o Programa de Interação Social e 
Comunicação seja subsidiado com informações precisas e definitivas, que tragam 

                                                      
2 Projeto Básico Ambiental – PBA, Volume III, Plano de Relacionamento com a População/Programa de Interação Social e 
Comunicação, página 40. 
3 IPEA, 2015 - Observatório da Função Socioambiental do Patrimônio da União na Amazônia - Relatório Final de Avaliação da 
Política, página 49. 
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segurança ao processo de comunicação com os atingidos.” (Parecer 3622/2015, p. 69, 
grifo nosso). 

 

Na insuficiência da efetividade das iniciativas relacionadas à preparação dos municípios 

ou mesmo no fortalecimento de instituições federais, da limitação dos espaços de 

construção e debates sobre programas e projetos arquitetados pelo PBA ou da 

questionável disseminação de informações claras e objetivas sobre o licenciamento 

ambiental de Belo Monte, conforme pontuou o órgão licenciador, instalam-se situações 

que catapultam problemas que poderiam ser evitados, com prejuízos por vezes 

irreparáveis. Alguns exemplos são descritos a seguir.  

 

 

3. Os resultados e reflexos no território 

 

3.1 Saneamento Básico em Altamira  
 

O Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos, integrando o PAI, conforme já 

mencionado, foi proposto com o objetivo de contribuir para fortalecer a capacidade do 

poder público em atender demandas da população local em temas como habitação, 

transporte, educação, saúde e saneamento. Com relação ao saneamento, foi previsto 

que o Programa apoiaria os municípios com instrumentos necessários para a ampliação 

dos serviços de abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem pluvial e coleta de 

lixo, em diálogo com a elaboração do Plano Diretor do Município. 

 

Em seu 7º Relatório Semestral de Acompanhamento do PBA, a NE sintetiza o relato de 

diversas atividades conduzidas na esfera de atuação do PAI relacionadas ao 

saneamento, tais como cursos e oficinas, a elaboração de um “Guia Rápido de 

Saneamento” para auxiliar nas rotinas e processos administrativos, e o apoio para o 

desenvolvimento dos Planos Municipais de Saneamento. Relata também assessoria 
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quanto à escolha dos modelos de gestão para os equipamentos do sistema de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário entregues, com a simulação de 

cenários de gestão, considerando variáveis como “número de pessoal, maquinário, 

estrutura, procedimentos e etapas necessários para sua consecução”. 

 

O Parecer 3622/2015 do Ibama avalia que, a partir da perda do caráter antecipatório do 

Plano de Articulação Institucional, a própria revisão do Plano, apresentada na Nota 

Técnica NEDS-SSE-0072-0 e validada pelo órgão licenciador em 2014, tornou seus 

Programas mais focados na “mitigação dos impactos já ocasionados pelo 

empreendimento, e no apoio e capacitação das prefeituras para gerir os municípios 

dentro da nova realidade regional”. Aponta ainda a falta de “avaliação dos resultados de 

forma a analisar a efetividade das ações realizadas no enfrentamento dos municípios 

aos desafios gerados pela implantação do empreendimento”. 

 

Gerir capacidades é algo que se constrói com planejamento e tempo. Tempo para a 

alocação e a capacitação de técnicos e gestores, para a institucionalização de rotinas 

administrativas adequadas para lidar com as transformações e demandas de 

atendimento da população, e para a definição de arranjos e responsabilidades entre os 

atores envolvidos.  

 

No caso do saneamento, o tempo necessário para a realização das obras de expansão 

da infraestrutura é tão relevante quanto o tempo necessário para as articulações e 

definições para que o sistema possa efetivamente entrar em operação. Finalizar as 

intervenções urbanas de instalação da rede de água, por exemplo, não garante que 

haja água nas torneiras ou que essa seja de boa qualidade. 

 

As características antecipatórias do PAI se mostram de extrema relevância para o 

saneamento. Apesar das atividades relatadas pelo empreendedor no âmbito do Plano, 
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percebe-se que não se atentou ao fato de que a definição sobre o modelo de gestão a 

ser adotado pelos municípios deveria se dar anterior ou concomitantemente ao avanço 

das obras de infraestrutura, de forma a possibilitar o planejamento e o 

acompanhamento adequado das intervenções, e que, em última instância, a definição 

pelo arranjo institucional se desse em tempo para o funcionamento do sistema.  

 

A análise de experiências realizadas no Brasil que conquistaram níveis satisfatórios no 

atendimento à população mostra que, além da autonomia administrativa na gestão, são 

essenciais à construção da política pública de saneamento o estabelecimento de uma 

relação franca e aberta com a população no debate das escolhas, e a informação clara 

e objetiva em relação aos desafios e oportunidades do processo. O engajamento da 

sociedade na discussão viabiliza o efetivo funcionamento do sistema. Como já 

levantado pela FGV4, o documento Política e Plano Municipal de Saneamento 

Ambiental – Experiências e Recomendações, produzido pelo Ministério das Cidades em 

parceria com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), mostra que o desafio da 

expansão do saneamento não se restringe aos investimentos e à tecnologia. No Brasil, 

os gargalos aparecem marcadamente nos processos de tomada de decisão, na escolha 

de modelos de gestão e prestação dos serviços e sobretudo na forma como essas 

escolhas são feitas.  

 

A adequação destes modelos às reais necessidades dos usuários/consumidores é 

justamente a razão de ser de todos os esforços em torno de um saneamento que 

garanta qualidade ambiental e saúde. Pela lógica, a diferença entre o sucesso e o 

fracasso de planos de expansão das redes de saneamento básico é a adesão da 

população. Seja qual for o modelo – e ainda que as ligações se tornem obrigatórias por 

lei, sob pena de crime ambiental – é preciso que o cidadão tome a decisão de aceitar 

ou não fazer a ligação na sua residência, no seu local de trabalho.  

                                                      
4 FGV, 2015, Indicadores de Belo Monte: Mapa dos Caminhos sobre Saneamento em Altamira, 
www.indicadoresdebelomonte.com.br 
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No entanto, mesmo concluídas as obras de infraestrutura na região, são evidentes a 

ausência de iniciativas para efetivo envolvimento da população na tomada de decisão e 

a baixa circulação de informações. A NE relata que as intervenções realizadas nos 

bairros foram informadas à população por meio do Programa de Interação Social e 

Comunicação, com visitas aos moradores de trechos interferidos, veiculação de 

anúncios sonoros e distribuição de folhetos explicativos. A empresa relata também 

ações socioeducativas para a sensibilização da comunidade, em interface com o 

Programa de Educação Ambiental, como: oficina de reaproveitamento de materiais; 

apresentação de vídeos socioambientais; atividade lúdica e de sensibilização; oficina de 

cooperativismo e associativismo e de procedimentos e técnicas de reuso e reciclagem.  

 

Tais conteúdos, embora relevantes do ponto de vista da formação de uma “consciência 

ambiental” cidadã não proporcionam a devida sensibilização e mobilização da 

comunidade quanto ao que é essencial no saneamento, qual seja, a discussão ampla, 

participativa e qualificada sobre o funcionamento do sistema. 

 

Se conduzido em tempo, o engajamento da população não somente faria às vezes de 

canal de informação para a conscientização sobre a relevância o saneamento para a 

saúde pública, como também ajudaria a dirimir desafios práticos relacionados à 

operacionalização do sistema, tais como a confiança dos moradores na qualidade da 

água, a definição de tarifas e políticas diferenciadas para baixa renda, e o aceite efetivo 

dos moradores pelas ligações domiciliares. Tal premissa está clara nas diretrizes 

nacionais e internacionais sobre o tema, como aponta o estudo do Ministério das 

Cidades e da OPAS.  

 

3.2 Controle do desmatamento  
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A contenção do desmatamento na região é um desafio, sobretudo a partir dos 

desdobramentos da chegada da UHE Belo Monte. O desmatamento indireto, aquele 

impulsionado pelo aquecimento econômico decorrente da obra ou mesmo em virtude 

da expectativa da sua realização, é dinâmica conhecida no contexto de grandes obras 

na Amazônia e, portanto, um impacto previsível que deve ser monitorado e evitado. 

Expressa-se, por exemplo, na ampliação de pastos e áreas agrícolas, que pressionam 

as áreas florestadas e Unidades de Conservação em toda a região da Transamazônica 

– Xingu, assim como no aquecimento da extração de madeira ilegal que degrada a 

floresta a partir de corte sorrateiro e seletivo de espécies florestais nobres.  

 

A preparação para enfrentar situações dessa natureza depende de esforços em todas 

as esferas, com monitoramento efetivo pelo empreendedor e Ibama, com medidas 

corretivas e punitivas decorrentes, assim como de fortalecimento da gestão ambiental 

municipal e estruturação dos órgãos e instituições que atuam na área ambiental e de 

controle do desmatamento na região. São medidas que devem constar das obrigações 

do empreendedor, sendo o desmatamento indireto um impacto da implantação da UHE 

Belo Monte.  

 

Sobre o tema, a condicionante 2.21 diz respeito ao apoio logístico fornecido pelo 

empreendedor ao Ibama em suas ações de fiscalização ambiental. Neste âmbito, a 

Norte Energia deveria construir dois postos de fiscalização e ofertar duas unidades 

móveis, além de construção de galpão para armazenagem e suporte para o transporte 

dos materiais apreendidos. Segundo o Escritório Regional do Ibama em Altamira, as 

estruturas foram entregues, porém sua operação está comprometida, uma vez que a 

instituição não possui funcionários para atuar nestes equipamentos nem recursos para 

mantê-los. 
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A situação das instituições que atuam na gestão ambiental na região é bastante frágil. 

As principais dificuldades apontadas dizem respeito à pouca disponibilidade de 

técnicos, recursos e equipamentos para atuar de maneira efetiva em todo o território. O 

Ibama conta com apenas dois fiscais para atuar em nove municípios da região 

Transamazônica - Xingu. A força reduzida de recursos humanos denota a incapacidade 

de atender a todas as notificações ou realizar ações de fiscalização efetivas na região.  

 

As dificuldades com recursos humanos e financeiros também está presente no Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), instituição responsável pela 

gestão de Unidades de Conservação (UC) federais da região. Às enormes áreas 

territoriais de tais UCs se contrapõe a limitação de corpo técnico e falta de recursos, 

comprometendo a gestão, as ações de fiscalização ambiental e controle do 

desmatamento dentro das unidades.  

 

A unidade regional da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(SEMAS) do Pará também apontou dificuldades semelhantes, tais como a falta de 

funcionários, automóveis, fiscais e técnicos preparados para realizar as atividades de 

licenciamento ambiental na região. A SEMAS regional do Xingu atende 9 municípios da 

região, e a maior parte da equipe está voltada para analisar os pedidos de realização 

do Cadastro Ambiental Rural (CAR), Licenciamento Ambiental Rural (LAR) e 

Autorização de Exploração Florestal (AUTEF), sendo as ações de fiscalização 

esporádicas e à medida que fiscais de Belém são deslocados para a região, e ainda 

assim dependentes de apoio interinstitucional para efetivar as ações obtido junto às 

prefeituras municipais.  

 

A gestão ambiental municipal, por sua vez, ainda é incipiente. A descentralização está 

ainda em estruturação no estado do Pará, com algumas prefeituras da região 

habilitadas para o licenciamento e gestão há menos de dois anos. Em sua maioria 
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desestruturadas, as municipalidades carecem de funcionários preparados, veículos 

adequados, dentre outras demandas. Elencam como principal dificuldade a extensão 

territorial a ser coberta, a estrutura deficitária e os conflitos inerentes aos serviços de 

fiscalização. 

 

A este retrato de carências, soma-se a ausência de informações acessíveis 

estratégicas sobre o futuro do desmatamento na região, que restringem ainda mais as 

capacidades de planejamento, fiscalização e ação. 

 

Uma das principais críticas aos estudos de impacto ambiental diziam respeito à 

ausência de “análises de cenários futuros, com e sem barramentos, modelando fluxos 

migratórios, níveis e tipos de ocupação, aumento da demanda por recursos naturais, 

entre outros, e com base nisto apresentar previsões para o desmatamento na região 

para as próximas décadas”. Também a Funai apresentou preocupação semelhante, e 

criticou a ausência de prognóstico aprofundado sobre o aumento da demanda por 

madeira na região, “abordagem essa necessária para minimamente descrever os 

efeitos do Projeto Belo Monte quanto ao incremento na produção de produtos 

madeireiros na região e os possíveis impactos da maior demanda por toras, com 

retirada ilegal das terras indígenas”.5  

 

O Ibama endereçou a lacuna de projeções em 2010, ao determinar uma análise dos 

riscos do desmatamento indireto e de como mitigá-lo, parte dos programas e estudos 

adicionais requisitados na Licença Prévia. 

 

Apesar de o parecer técnico 143/2011 do Ibama ter sugerido aplicação bianual de 

acompanhamento dos riscos de desmatamento, os estudos de modelagem não tiveram 

prosseguimento na esteira do licenciamento ambiental. Assim, o órgão licenciador 

                                                      
5 ver mais em FGV, 2015, Indicadores de Belo Monte: Mapa dos Caminhos sobre Desmatamento, 
www.indicadoresdebelomonte.com.br 
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recomendou em seu parecer técnico de 2015 que discorre sobre o pedido de LI pelo 

empreendedor que o monitoramento seja retomado a fim de avaliar as medidas 

mitigatórias e compensatórias propostas já implementadas.  

“(...) a modelagem deverá, já que não foi previsto no acompanhamento durante 
a LI, ser mantida de modo a avaliar as medidas mitigadoras/compensatórias 
propostas já implementadas. Assim, deve-se continuar a análise da evolução do 
desmatamento, a partir dos cenários previstos, reais e futuros, que permitam 
recalibrar e validar as previsões do modelo apresentado, e a partir daí ser 
possível avaliar a eficácia das medidas aplicadas, bem como a necessidade de 
novas medidas, diante dos resultados encontrados. Recomenda-se, desta 
forma que seja apresentada o resultado da modelagem conforme mencionado 
no Parecer 143/2011, que sugeria a aplicação bianual à região de análise, 
tendo como data base (situação atual) a data de emissão da LI até 10 após a 
liberação da Licença de Operação. (Parecer Técnico 02001.003622/2015-08 
COHID/Ibama, p. 111) 

 

A ausência de uma ação suficientemente estruturada que atue sobre as dinâmicas de 

desmatamento ilegal no contexto de Belo Monte, dentre as quais o monitoramento e 

articulações entre empreendedor e governos (municipal, estadual e federal), 

compromete capacidade de atuação efetiva das instituições. Apesar desse cenário é 

possível identificar um conjunto de esforços para o fortalecimento e estruturação da 

gestão ambiental na região, tanto por ações do governo do estado, através do 

Programa Municípios Verdes, como também pelo próprio PDRSX, que apoia projetos 

relacionados a este fim. 

 

É certo que a pressão sobre os recursos florestais é histórica na região e exige 

respostas que não se limitam à Belo Monte, ou à Norte Energia. No entanto, o 

empreendimento, dada a sua envergadura, poderia inaugurar uma nova fase de 

cooperação interinstitucional, com ampla informação e contínuo monitoramento das 

transformações no território e da implementação das medidas adotadas. 

 

3.3 Deslocamentos Compulsórios no Meio Rural  
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A transparência e o diálogo são condições imprescindíveis ao sucesso dos processos 

de remoção de comunidades e famílias atingidas por barragens, conforme já 

mencionado neste documento. O acesso à informação por parte das famílias, bem 

como a publicização dos dados, formas de avaliação das propriedades, cadernos de 

preço, critérios para elegibilidade de opções de indenização, além dos laudos e status 

do andamento dos processos de negociação com as famílias, são fundamentais ao 

bom andamento das remoções e justa reparação aos atingidos. 

 

De acordo com a Comissão Especial de Atingidos por Barragens, instituída no âmbito 

do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), “o acesso à informação 

qualificada é fundamental para a garantia do direito à participação democrática” (CNDH, 

2010, p.14). Entre as 16 violações identificadas pela comissão como frequentes às 

famílias atingidas por barragens no Brasil, está à violação do “direito à informação e à 

participação” que se traduz no difícil acesso aos dados cadastrais, falta de assessoria 

jurídica aos atingidos, deficiência de espaços de participação da população diretamente 

afetada, precariedade ou insuficiência dos estudos ambientais, e divulgação de 

informações contraditórias ou mesmo falsas à comunidade de atingidos.  

 

Ao monitorar as condicionantes que remeteram ao processo de remoção das famílias 

atingidas por Belo Monte é possível identificar uma série de situações correlatas 

àquelas listadas pela CNDH em seu relatório. A escassez de informação, ainda que o 

PBA conte com um programa transversal e destinado à comunicação e interação com a 

população atingida, foi uma das principais reclamações identificadas em campo, e 

também em relatórios de inspeção, reuniões com representantes de atingidos e 

audiências públicas.  

 

Em geral, as famílias atingidas pela UHE Belo Monte ignoravam os critérios de 

elegibilidade aos programas de mitigação desenhados pelo PBA, apontavam 
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dificuldades de acesso aos laudos de avaliação de suas propriedades, não contavam 

com instituições de suporte jurídico que acompanhassem as negociações, sempre 

realizadas de forma bilateral entre a família e o empreendedor. Muitos afirmaram 

sentirem-se coagidos a aceitar formas de indenização, mesmo que não lhes 

parecessem justas, bem como indenizações com baixos valores ou negação do direito 

ao reassentamento, ainda que a família tivesse esta como opção elegível.  

 

Diferenças no tratamento oferecido aos atingidos também foram identificadas. As 

variações dos cadernos de preço, em especial quanto ao valor do cacau, resultaram em 

famílias removidas das áreas destinadas aos canteiros de obras com indenizações 

superiores àquelas removidas das áreas dos reservatórios, causando conflito e 

insatisfação dentre os atingidos.  

 

Os canais de acesso à informação descritos no PBA, tais como linha telefônica, spots 

de rádio, postos de atendimento, o Fórum de Acompanhamento Social de Belo Monte, 

e mesmo os relatórios semestrais de andamento do PBA elaborados pela NE e 

disponibilizados pelo Ibama, são mencionados pela população como ineficazes ou 

inacessíveis. Além da dificuldade do acesso a estes canais, a população aponta casos 

em que dúvidas não encontram respostas, além de orientações confusas e 

contraditórias por parte do empreendedor.  

 

Falhas no PBA e nos estudos ambientais também causaram conflitos com os atingidos, 

como é o caso da população ribeirinha habitante da área do reservatório da UHE, cujo 

modo de vida tradicional é negligenciado no processo de licenciamento. Tal situação foi 

alvo de inspeção organizada pelo Ministério Público Federal, resultando em revisão do 

tratamento dado às famílias e reconhecimento, por parte do Ibama e Governo Federal, 

dos equívocos do processo e a necessidade de construção de espaço de diálogo e 

retomada das negociações, conforme estabelece a Licença de Operação. 
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Registra-se, de forma a ilustrar as consequências de tal cenário observado na região de 

Belo Monte6, manifestação categórica do Conselho Nacional dos Direitos Humanos 

(CNDH): 

“A negociação, sobretudo aquela que se realiza em âmbito público e coletivo, é essencial 
para o estabelecimento de critérios, procedimentos, planos, programas e projetos 
voltados à mitigação, reparação ou de perdas. Para que a negociação transcorra em 
condições de igualdade, boa fé e respeito pelos direitos, é indispensável que não paire 
sobre o processo de negociação qualquer constrangimento ou restrição. Por outro lado, é 
necessário que os atingidos, seja em negociações coletivas ou individuais, tenham 
acesso a assessoria técnica e jurídica, de modo a contrabalançar o desequilíbrio de 
poder e meios que, via de regra, marca estes processos” (CNDH, Comissão Especial de 

Atingidos por Barragens, 2010, p.26). 
 

A falta de instituições locais que fizessem a mediação entre empreendedor e população 

atingida também fragilizou o processo de deslocamento compulsório, situação esta não 

corrigida, nem revista, ao menos para a grande parte das famílias atingidas no meio 

rural, que já haviam sido indenizadas, a maioria em dinheiro. Altamira não conta com 

representação do Ministério Público Estadual, e somente a partir de janeiro de 2015 se 

instalou no município a ouvidoria itinerante da Defensoria Pública da União, com o 

objetivo de acompanhar as negociações entre Norte Energia e atingidos, em especial 

na área urbana. 

 

3.4 Malária  
 

A condicionante 2.20 da Licença de Instalação determina a execução do Plano de Ação 

para o Controle da Malária (PACM), elaborado pela Norte Energia e aprovado pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, em 2010. O 

acompanhamento do cumprimento desta condicionante aponta uma experiência bem-

                                                      
6 O cenário aqui resumido apresenta-se em detalhe no documento Mapa dos Caminhos dos Deslocamentos Compulsórios no Meio 
Rural, Projeto Indicadores de Belo Monte, Fundação Getulio Vargas, 2015. 
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sucedida de articulação e de arranjos que potencializam as capacidades institucionais, 

por uma série de especificidades nos processos adotados.  

 

O PACM parte integrante do PBA, foi definido a partir da articulação entre os três níveis 

de governo e o empreendedor, que culminou em reunião em 2010 em Belém, em que 

foram discutidas as necessidades de cada município, com participação de técnicos e 

gestores do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde dos municípios de Altamira, 

Anapu, Brasil Novo, Pacajá, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu, da Secretaria 

Estadual de Saúde do Pará (SESPA), do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), da 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e da Norte Energia.  

 

Algumas normativas regem as ações de combate à malária, como por exemplo a a 

Portaria 3252/2009 do Ministério da Saúde, citada no PBA, sobre a pactuação das 

responsabilidades de cada esfera de governo e também das fontes financiadoras das 

atividades.  

 

A partir do apoio financeiro e técnico da Norte Energia e da SESPA, as prefeituras 

assumem a execução do PACM, realizando ações de vigilância que englobam desde as 

visitas domiciliares e a coleta de lâminas para diagnóstico, até as ações de educação 

em saúde. O Distrito de Saúde Especial Indígena (DSEI) de Altamira executa o PACM 

nas terras indígenas da região com apoio financeiro da Norte Energia, e auxílio 

operacional eventual das SEMSA. A Norte Energia é responsável pela disponibilização 

de estabelecimentos e veículos de apoio para vigilância epidemiológica, provê apoio 

financeiro e acompanhamento técnico para as ações. 

 

A Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Malária da Secretaria de 

Vigilância em Saúde (GGPNCM/SVS) realiza vistorias periódicas na região e avalia os 
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Relatórios Semestrais do empreendedor sobre o andamento do PBA para se manifestar 

sobre a manutenção do Atestado de Condições Sanitárias. 

 

Atores envolvidos na sua implementação reconhecem que tal articulação política e de 

gestão foi um dos principais elementos para os bons resultados do Plano. As reuniões 

trimestrais de avaliação de resultados, conduzidas no âmbito da SESPA por meio do 

10o Centro Regional de Saúde (CRS), materializam os efeitos positivos desta 

articulação para o fortalecimento da gestão local. O 10o CRS têm exercido papel 

relevante na capacitação, planejamento e avaliação do trabalho, além de realizar a 

interface com os municípios para o fornecimento de insumos adquiridos pela Norte 

Energia, tais como testes-rápidos e mosquiteiros impregnados (MILD). 

 

Em geral, a estruturação advinda com a implementação do PACM na região é avaliada 

pelos atores contatados como principal causa para a ampliação da cobertura de 

serviços para o controle da malária, seja pela instalação de estabelecimentos para 

diagnóstico e tratamento da doença, seja pela disponibilização de veículos de apoio ou 

pela contratação de agentes de endemias. 

 

A integração da atuação das equipes de vigilância em saúde e da atenção básica em 

algumas localidades se mostrou fator importante de sucesso dos indicadores de saúde, 

na medida em que possibilitou a otimização de recursos, com melhorias significativas 

nas rotinas de trabalho e na cobertura do território, além de impactos positivos para 

diferentes endemias na prevenção, tratamento e vigilância em saúde. 

 

Com expressivos resultados positivos no controle da doença, a implementação do 

PACM garantiu que, apesar do afluxo populacional e das transformações 

socioambientais, os municípios da Área de Influência Direta e Pacajá avancem 
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atualmente para um estágio de pré-eliminação da endemia (até 1 caso por mil 

habitantes).   

 

Gráfico 3.4.1. Evolução do número de casos de malár ia nos municípios da AID e 

Pacajá – 2006 a 2014 

 

 
Fonte: Extraído de Indicadores de Belo Monte, FGV, 2015. Elaborado a partir de informações da Sala de Apoio à Gestão 
Estratégica (SAGE), Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) / Sistema de Informação da Vigilância 
Epidemiológica (SIVEP) – Ministério da Saúde 

 

 

Além de uma normatização clara e pactuada para ações de controle da malária, estão 

presentes elementos relevantes, como a forte articulação política e institucional, o 

aporte significativo de recursos financeiros e o apoio técnico continuado e periódico, por 

meio de reuniões trimestrais de avaliação de resultados entre os atores envolvidos na 

implementação do PACM. É possível perceber que esses encontros são centrais para o 

fortalecimento da gestão, na medida em que direciona a ação a partir dos indicadores 

monitorados, possibilita a troca de experiências, auxilia no planejamento e qualifica as 

decisões das equipes. 
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Foi possível identificar técnicos das Secretarias Municipais de Saúde atuantes no 

PACM fortalecidos e apropriados, adaptando ações, procedimentos e recursos para 

suas necessidades. A sistemática integração da vigilância em saúde com a atenção 

básica e o surgimento de formulários e rotinas específicas de controle no município de 

Vitória do Xingu, por exemplo, são frutos do aumento da capacidade institucional no 

município e, mais diretamente da capacitação de seu quadro de funcionários. Tais 

impactos são perceptíveis para além das ações de controle da malária, abrangendo a 

vigilância epidemiológica como um todo. 

 

Ressalta-se também a importância do acompanhamento técnico orientador do 

Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado de Saúde do Pará, por meio do 10º 

Centro Regional de Saúde, e do próprio empreendedor.   

 

No Parecer 3622/2015 sobre o 7º Relatório Semestral da Norte Energia, o Ibama 

registra que a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) declarou, no Ofício 91 

DEVEP/SVS/MS que “o empreendimento cumpriu, para a fase de instalação, todas as 

ações previstas no Plano de Ação para o Controle da malária da UHE Belo Monte, 

aprovado pelo Atestado de Condição Sanitária (ATCS) nº 006/2010, e verificados em 

vistoria nº 001/2015, realizada pela Coordenação Geral do Programa Nacional de 

Controle da Malária (CGPNCM/DEVIT/SVS/MS).” No mesmo parecer, o Ibama aponta 

também recomendações da CGPNCM sobre a execução de um PACM complementar, 

como condicionante a ser incluída na Licença de Operação do empreendimento.  

 

Por causa de, ou consequência de exitosa articulação e envolvimento das diferentes 

instâncias de governo, bem como das instituições envolvidas e do próprio 

empreendedor no planejamento e execução das ações, é notório que as ações em Belo 

Monte em relação à malária estão alinhadas ao Programa Nacional de Controle da 

Malária (PNCM), conferindo desde o início a necessária integração e diálogo das ações 
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locais nas diretrizes definidas nacionalmente. Tal alinhamento, ainda que 

aparentemente óbvio e desejável, não é encontrado no contexto de Belo Monte em 

outras áreas de forma tão efetiva.  

 

3.5 Questões Indígenas  
 

No que diz respeito ao efetivo cumprimento das condicionantes indígenas da UHE Belo 

Monte, é central a discussão das capacidades institucionais da Fundação Nacional do 

Índio (Funai), no âmbito de seu mandato na região do médio Xingu. 

 

A própria Funai, em seu Parecer n° 21/2009, que estabelece as condicionantes da 

Licença Prévia da UHE Belo Monte no que tange os povos indígenas impactados, já 

apontava para a necessidade de fortalecimento de sua atuação de forma a atender ao 

aumento na demanda decorrente do empreendimento. O parecer indicava que, naquele 

momento, “somente a discussão do empreendimento junto aos grupos indígenas já vem 

trazendo consigo uma série de questões e consequentemente, intensificando as tarefas 

da Funai em Altamira”. Concluía que “seria necessário, no mínimo, e além dos 

indicadores para medir a efetividade das políticas públicas, maciço (e imediato) 

investimento governamental – em suas três esferas - de modo a tentar, a médio prazo, 

se estabelecer condições mínimas para a possível instalação de um empreendimento 

do porte da AHE Belo Monte” (Funai, 2009, Parecer no. 21, p.26). 

 

Considerando “a precariedade de governança na região” (Funai 2015, Informação 

n°233, p. 17), o Parecer 21 estabeleceu uma série de medidas a serem assumidas pelo 

poder público, entre elas a regularização fundiária das TIs, a reestruturação do 

atendimento à saúde indígena pelo Dsei Altamira e elaboração de proposta de 

atendimento à educação escolar para as comunidades impactadas.  
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Mais recentemente, a Informação n°233/CGLIC/DPDS/FUNAI-MJ, de setembro de 

2015, afirma que não houve o fortalecimento da atuação da Funai no âmbito nacional. 

Localmente, tem se verificado uma baixa contínua no número de servidores atuando na 

Coordenação Regional de Altamira (de 60 servidores em 2011 para apenas 23 em 

20157). Isto se reflete tanto na morosidade da regularização fundiária das TIs, como na 

baixa capacidade de fiscalização para a proteção territorial8. O Ofício 

n°587/2015/PRES/FUNAI-MJ, em que a Funai se manifesta sobre a Licença de 

Operação, reitera a necessidade, entre outras medidas que dizem respeito à atuação 

estatal, de “reforço do papel da FUNAI no cumprimento de sua missão institucional com 

o efetivo incremento de sua capacidade de atuação”. 

 

Além das fragilidades da Funai, ressalta-se que no momento em que o processo de 

licenciamento da UHE Belo Monte tomava fôlego, os órgãos responsáveis pela 

implementação dos principais aspectos da política indigenista enfrentavam uma série 

de mudanças. A Funai, em 2009, passou por uma reestruturação que afetou a 

organização da instituição localmente (sendo o efeito mais importante a retirada dos 

“chefes de posto” que atuavam diretamente nas aldeias). A principal mudança foi a 

substituição das Administrações Executivas Regionais e Postos Indígenas por 

Coordenações Regionais e Coordenações Técnicas Locais, respectivamente. O 

atendimento à saúde indígena também mudou, passando, em 2010, da Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa) para a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). Em 

2009, também a educação escolar indígena começa a ser organizada pelo Ministério da 

Educação, em Territórios Etnoeducacionais. 

 

Dois exemplos podem ajudar a compreender os transtornos causados pelas mudanças. 

Em 2010, a Funai em Altamira permaneceu fechada por 5 meses e passou outros dois 

em processo de reorganização interna, o que, segundo seu Relatório de Gestão em 

                                                      
7FGV, 2015, Projeto Indicadores de Belo Monte 
8 FGV, 2015: Mapa dos Caminhos – Proteção Territorial Indígena, Projeto Indicadores de Belo Monte 
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2010, “gerou problemas em relação ao cumprimento de metas” naquele ano. Em 

relação à saúde indígena, nota-se um impasse em relação à nova Casa de Saúde 

Indígena (CASAI) de Altamira, que vinha sendo construída pela Funasa. Após a 

passagem da gestão para a Sesai, a obra permaneceu inacabada, com o terreno 

registrado em nome da Funasa, o que impede que a sua finalização seja assumida pelo 

novo órgão. Até o momento, não se encontrou solução para o problema e a Sesai tem 

afirmado que a estrutura inadequada já não atende à demanda atual dos povos 

indígenas da região (Parecer Técnico Sesai/MS n°15/2015). 

 

Independentemente dos efeitos positivos que estes rearranjos possam ter no longo 

prazo (por exemplo, na descentralização da gestão da educação escolar ou da própria 

Funai), fato é que os períodos de transição se deram em momentos extremamente 

sensíveis para a região do médio Xingu, contribuindo para fragilizar ainda mais uma 

situação já complexa.  

 

O Território Etnoeducacional do Médio Xingu, por exemplo, tem se mostrado uma 

instância de execução da política de educação escolar ainda embrionária, exigindo uma 

complexa articulação entre as três esferas de governo. As dificuldades enfrentadas até 

mesmo para realização das reuniões de sua comissão gestora expressam a baixa 

capacidade institucional das instâncias locais, especialmente dos setores responsáveis 

pela educação escolar indígena nas secretarias de educação municipais, e a presença 

inconstante do governo federal, na figura do Ministério da Educação. 

 

Em relação à saúde indígena, a Sesai tem reiterado seus esforços para aumentar o 

poder de atendimento pelo Dsei Altamira, com contratação de recursos humanos 

(Parecer n° 57/2015/DIPROSI/DASI/SESAI/MS). Porém, esses esforços ainda se 

revelam insuficientes9.  

                                                      
9 Ver FGV, 2015. Mapa dos Caminhos da Saúde Indígena, Projeto Indicadores de Belo Monte. 
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Além da fragilidade institucional dos órgãos diretamente envolvidos nas questões 

indígenas, chama a atenção no território as fragilidades quanto à participação social 

dos povos indígenas nas consultas e tomadas de decisão.  

 

A garantia de transparência e participação de povos indígenas em decisões que os 

afetem é regida pelo Artigo 231 da Constituição Federal e pelo Decreto 5.051 de 19 de 

abril de 2004, que promulga a Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais. Partindo destes marcos legais, as 

chamadas consultas prévias – estipuladas como de caráter livre, informado e de boa fé 

– são fundamentais para conduzir o licenciamento de empreendimentos que afetam 

minorias étnicas vulneráveis. As consultas também permitem chegar a acordos sobre 

medidas de mitigação e compensação de impactos que contemplem as especificidades 

dos povos afetados. No caso da UHE Belo Monte, são nove os povos indígenas 

afetados, o que representa um contexto sociocultural muito diverso e torna a 

participação destes povos um desafio de grande relevância nas diferentes fases do 

licenciamento e operação da obra. 

 

O Parecer Técnico 21/2009 da Funai declara que o órgão indigenista conduziu uma 

série de reuniões nas aldeias visando “levar a informação para as comunidades 

indígenas de modo a orientar o processo e dar subsídios para que elas possam se 

posicionar sobre o empreendimento e seus impactos, garantindo que a participação das 

mesmas seja informada e qualificada”. Entretanto, as comunidades indígenas se 

manifestaram pela realização de audiência com representantes do Congresso Nacional. 

Essa mesma posição foi reiterada pelas comunidades indígenas durante as Audiências 

Públicas promovidas pelo Ibama. 

  

A Funai destaca na Informação 233/2015 a importância da participação: 
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 “Em processos de licenciamento ambiental a Funai procura e possui 
procedimentos para permitir a participação dos povos, buscando promover um 
diálogo de boa-fé. Ressalta-se, entretanto, que os procedimentos dentro dos 
processos de licenciamento ambiental não atendem inteiramente o disposto na 
Convenção 169/OIT” (Funai 2015, Informação 233/2015, p.353). 

 

O Parecer nº 21/2009 incluiu como medidas condicionantes do empreendimento a 

criação de dois comitês que possibilitariam o controle social, por parte dos indígenas, 

das medidas de mitigação, compensação e monitoramento necessárias à viabilidade do 

empreendimento.  

 

A Licença de Instalação, de 2011, reitera a necessidade de formação destes espaços, 

estabelecendo um prazo de 45 dias para sua criação. Entretanto, o Comitê Gestor 

Indígena (CGI) do Plano Básico Ambiental – Componente Indígena (PBA-CI) só foi 

instaurado em outubro de 2012 e o Comitê da Vazão Reduzida (CVR) da Volta Grande 

do Xingu em dezembro de 2012, isto é, 16 e 18 meses após a LI, respectivamente.  

 

O CGI teve sua 1º reunião ordinária realizada em novembro de 2012, e só voltaria a se 

encontrar em março de 2014. Desde então, com a eleição de um secretário indígena, o 

comitê mantem a periodicidade de reuniões estabelecida no Regimento Interno. Por 

sugestão da Funai foram criados subcomitês locais para acompanhamento das ações 

do PBA-CI, o que permite debates mais construtivos nas comunidades, com 

qualificação da representatividade e do envolvimento, com discussões traduzidas nas 

línguas nativas.  

 

Vale destacar que o CGI vem convocando diferentes instituições que atuam na política 

indigenista, e produzindo uma série de recomendações para ajuste dos programas, 

bem como alertando à Funai, Ibama e Ministério Público Federal (MPF) sobre o 

descumprimento de condicionantes do licenciamento. A participação nas reuniões e 

publicação das atas junto aos relatórios do Programa de Gestão do PBA-CI, no site do 

Ibama, possibilitam canais de transparência sobre os diferentes aspectos envolvidos na 
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sua implementação, sendo ainda um desafio a fluidez destas informações nas 

diferentes Terras Indígenas e formatos que permita dar consequência aos 

encaminhamentos. 

 

O CGI vem se posicionando em relação ao efetivo envolvimento dos indígenas em 

momentos decisivos do processo de licenciamento, comparando, por exemplo, a 

participação na elaboração do PBA-CI-PMX (Plano Médio Xingu), com a ausência de 

consulta quando da definição do Plano Operativo do PBA-CI, elaborado pelo 

empreendedor e aprovado, com ressalvas, pela Funai. O Plano Operativo é o 

instrumento que orienta toda a execução do PBA-CI e as contratações de empresas 

executoras dos programas. Na avaliação da Funai e de outras instituições (como MPF e 

Sesai) o Plano Operativo significou uma redução de escopo, comprometendo a 

efetividade das medidas mitigatórias.  

 

Essas informações sinalizam que a tardia implementação do CGI, inviabilizando a 

participação indígena nas fases iniciais do planejamento, cruciais na contratação de 

empresas executoras do PBA-CI, resultou na inadequação dos programas previstos em 

relação aos diferentes contextos dos povos envolvidos, na contramão do que foi 

proposto como medidas mitigatórias. Por exemplo, os indígenas no CGI 

constantemente se queixam que a definição de projetos de infraestrutura nas aldeias e 

projetos de subsistência e atividades produtivas foi conduzida sem incluir as 

necessidades e demandas das comunidades. 

 

Sobre os impactos socioambientais da redução da vazão no trecho conhecido como 

Volta Grande do Xingu e possível comprometimento da qualidade da água, baixa dos 

estoques de pesca e caça, alteração das condições de navegação, dentre outros 

impactos, foi criado o Comitê Indígena para Controle e Monitoramento do Trecho de 

Vazão Reduzida da Volta Grande do Xingu (CVR). Este monitoramento também inclui o 



  
 

 

 

 

 

 31/39

“hidrograma de consenso”, instrumento que prevê acompanhamento periódico da vazão 

reduzida e de suas consequências, por parte da empresa, ao qual se soma o 

monitoramento dos próprios povos indígenas, com suas percepções e métodos 

específicos.  

 

Dadas as importantes alterações socioambientais que decorrem do estabelecimento da 

Vazão Reduzida na Volta Grande do Xingu, é importante que exista uma instância de 

controle e monitoramento que permita acompanhar desde o plano de enchimento dos 

reservatórios até a viabilidade do hidrograma de consenso, acompanhando o 

andamento dos programas de monitoramento previstos no PBA, PBA-CI e 

independentes, e das condições de vida para os povos indígenas e populações 

ribeirinhas afetadas. 

 

O CVR foi efetivamente estabelecido em dezembro de 2012 após uma série de 

ocupações dos canteiros de obras pelos indígenas e a intervenção da Funai, MPF e 

Casa de Governo. Definiu-se, então, que as reuniões seriam realizadas 

preferencialmente nas aldeias. Em 2013 aconteceram então as três primeiras reuniões, 

realizadas nas aldeias das TI Paquiçamba e TI Arara da Volta Grande do Xingu. Já em 

2014, o CVR reuniu-se em mais três oportunidades, todas em Altamira, não ocorrendo 

encontros em 2015.  

 

As atas do CVR, bem como as atas dos subcomitês da Volta Grande e da TI Trincheira 

Bacajá registram insatisfação dos indígenas com relação à falta de acesso às 

informações dos programas de monitoramento no Trecho da Vazão Reduzida (TVR), 

tais como informações imprecisas sobre o sistema de transbordo de embarcações 

(STE), bem como sobre a metodologia utilizada e pontos de monitoramento e a pouca 

representatividade no monitoramento da ictiofauna das espécies de importância para 

subsistência e comercialização dos indígenas, assim como a dificuldade para 
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encaminhar questionamentos e modificações às metodologias usadas. Também se 

registra não cumprimento dos acordos firmados, tais como o não agendamento de 

vistorias indígenas às rotas de navegação, falta de providências com relação ao 

atracadouro a jusante do STE, descumprimento do cronograma e locais preferenciais 

para as reuniões do CVR, e ausência da NE e empresas subcontratadas para prestar 

esclarecimentos durante as reuniões. 

 

Sobre a efetividade do CVR, em resposta ao pedido de Licença de Operação da UHE 

Belo Monte, a Informação Técnica 233 de setembro de 2015 da Funai registra: 

“A partir de todo o exposto aqui, não podemos afirmar que exista um mecanismo de 
monitoramento do TVR discutido e trabalhado com os indígenas, fazendo com que a 
avaliação sobre o cumprimento desta condicionante s eja apenas “protocolar”. Não 
se verifica efetividade. Até a solicitação de um novo ponto de monitoramento por parte 
dos indígenas tem sido negado pela empresa. Assim, é preocupante que no atual estágio 
da obra, com a possível iminência da implantação do TVR não tenha sido dada 
efetividade a essa ação” (p.41) 

 

Tal ambiente gera desconfianças quanto às garantias sobre o funcionamento efetivo do 

hidrograma de consenso, como trazido pelos representantes do povo Arara na 6a 

reunião ordinária do CVR. 

 

3.6 Percepções sobre acesso à informação  
 

Desde o início do Projeto Indicadores de Belo Monte, os cinco pesquisadores da FGV 

residentes em Altamira estiveram em constante e intenso contato com instituições 

locais do setor público e da sociedade civil, bem como com lideranças de movimentos 

sociais. O desafio era trazer informações atualizadas, qualificadas e detalhadas que, 

além de esclarecer e aprofundar a situação do cumprimento de determinadas 

condicionantes do licenciamento ambiental, pudessem melhor orientar as instituições e 

a própria CT-5 para a ação, diante do contexto da chegada da UHE Belo Monte.  
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O desafio de acesso a informações perdurou por todo o trabalho. É importante 

reconhecer que (quase) todos os documentos referentes ao processo de licenciamento 

podem ser acessados no site do Ibama, o que não significa que essa seja uma fonte de 

ampla disseminação de informações. Os caminhos para os documentos são difíceis, 

pouco organizados, e trazem incertezas sobre sua atualização, além de exigir acesso à 

internet, que não é amplamente disseminada na região.  

 

A percepção dos pesquisadores da FGV na interação com as instituições locais é de 

que não há conhecimento sobre o acesso a esses documentos. Tanto nas prefeituras 

quanto em outras diversas instituições e organizações sociais, havia um 

desconhecimento básico sobre as condicionantes do processo de licenciamento e dos 

compromissos assumidos no PBA.  

 

É de se esperar – e foi previsto no EIA – que, num universo de intensas 

transformações, haja uma sobrecarga sobre a atuação das instituições locais quanto a 

demandas adicionais, o que explica também a dificuldade de se apropriarem de todos 

os compromissos assumidos pelo empreendedor, que muitas vezes rebatem em 

acordos feitos com gestões municipais anteriores.  

 

Não apenas os atores locais têm dificuldade no acesso a informações. A própria equipe 

da FGV, designada em tempo integral por dezoito meses para a execução dos 

trabalhos, e com experiências anteriores de coleta e pesquisa, também enfrentou 

desafios. Como mencionado, grande parte, mas não a totalidade dos documentos do 

processo de licenciamento ambiental está disposta no site do Ibama. Para acessar 

estudos e notas técnicas específicas sobre alguns temas, como por exemplo 

documentos que definiam os parâmetros de suficiência de leitos de saúde na região e 

sobre a readequação do plano de saúde publica do PBA, foram dispendidos esforços 
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significativos com o órgão licenciador e com o empreendedor, o que levou mais de seis 

meses.  

 

Tais informações são essenciais quando se aborda o controle social. Permitir que 

pesquisas de diversas naturezas tenham acesso aos métodos e cálculos que definem 

ações em Belo Monte é fundamental, não apenas para a produção de conhecimento no 

País, mas principalmente para fortalecer tomadas de decisão, melhorar processos de 

execução das ações e o próprio diálogo com a sociedade. 

 

Dentre os programas desenvolvidos no PBA, o Programa de Interação Social e 

Comunicação tem foco específico na comunicação com a população local, e reúne 

ações de mobilização, campanhas e instrumentos permanentes, como plantão social e 

atendimento telefônico via 0800.  

 

O que se observa recorrentemente e transversalmente entre as diferentes ações 

mitigatórias, é ainda uma grande insatisfação por parte dos atores sociais, e da 

população em geral, quanto ao acesso, qualidade e precisão das informações 

disponibilizadas. Tanto pela indisponibilidade, como pela falta de clareza e uso de 

linguagem eminentemente técnica. 

 

O Fórum de Acompanhamento Social foi o espaço previsto dentro do Programa de 

Interação Social e Comunicação como a mais importante instância de 

acompanhamento social da implantação do PBA, onde seria proporcionado aos 

membros de seu colegiado, bem como aos integrantes de suas comissões e comitês, 

momentos para discussões, esclarecimento de dúvidas e críticas, garantindo-se, assim, 

o diálogo contínuo e controle sobre a implantação do PBA pelas partes interessadas 

das áreas de influência do empreendimento. 
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O acompanhamento de algumas reuniões do Fórum de Acompanhamento Social e 

também outros diversos espaços com a participação de técnicos do empreendimento, 

como seminários temáticos, apontou um distanciamento dos representantes da 

empresa sobre as necessidades básicas de acesso à informação pela sociedade local, 

e mesmo ausência de empatia em compreender as dúvidas, angústias e anseios da 

população que está sendo direta ou indiretamente afetada pela obra. Para além de uma 

habilidade profissional importante e respeitosa ao complexo e delicado contexto social 

de Belo Monte, o empreendedor alcançaria melhores resultados se envolvesse 

efetivamente a população em muitas das decisões tomadas, como foi apontado 

exaustivamente neste documento, ao menos nos temas de implementação da 

infraestrutura de saneamento, estratégia de reassentamento para a população a ser 

deslocada no meio rural, e finalmente, na concertação absolutamente crucial entre os 

povos indígenas e a execução das ações em seus territórios. 

 

Além disso, é possível perceber que há uma desvalorização do conhecimento local em 

prol de um saber “científico” trazido pelos técnicos executores das medidas mitigatórias. 

Em várias reuniões, espaços de diálogo e no próprio Fórum, não foi incomum à equipe 

da FGV presenciar cenas de aparente descaso frente a algumas perguntas de pessoas 

que não dominam aspectos científicos ou jurídicos vinculados ao processo de 

licenciamento ou de estudos socioeconômicos e físico-bióticos. 

 

Tal percepção subjetiva da equipe da FGV foi corroborada pelo Ibama que apresentou 

avaliação similar em seus pareceres técnicos, nos quais questiona a qualidade da 

informação disponibilizada pelo empreendedor. Segundo o órgão licenciador, as 

indagações encaminhadas pela população à Norte Energia receberam “respostas 

distintas e inconclusivas ao longo do tempo, gerando insegurança e até desinformação 

na população atingida” (Parecer 4933/2013, p.39). 
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O desafio da comunicação é enorme e permanente, especialmente quando a maior 

obra do país se instala em um território tão complexo como a Amazônia. São tantas as 

singularidades, as formas de vida e históricos de cada um dos povos do médio Xingu, 

que é preciso esforço para disponibilizar uma informação pertinente, consistente e em 

tempo adequado, com uma linguagem amigável a diferentes públicos. Esses são 

elementos essenciais para amenizar o sofrimento da população impactada e 

consequentemente os impasses e conflitos, em consonância com os interesses 

também da esfera governamental e do empreendedor. 

 

 

4. Considerações finais 

 

Um empreendimento do porte da UHE Belo Monte aciona inúmeras frentes de ação e, 

na perspectiva de quem está no território impactado, há dois eixos muito relevantes: o 

das obras, que fazem as turbinas da hidrelétrica funcionarem, e o das medidas de 

mitigação.  

 

Ambos dinamizam os recursos que estão disponíveis - humanos, institucionais, 

materiais e ambientais – na expectativa do retorno de resultados. A mediação e 

orientação entre a demanda e a oferta é essencial para que, ao território, seja 

concedido o que lhe é de direito: informação, participação e entregas do que foi 

acordado. 

 

Os fatos em Belo Monte, infelizmente, parecem não seguir exatamente esse rumo. 

Atalhos são utilizados, face aos fatores dos processos que colidem entre si na disputa 

por ditar o ritmo das obras, sendo desperdiçadas boas oportunidades de transformação 

social, algo que é adicionado ao projeto de investimento e prometido à população. 
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O monitoramento realizado pelo projeto Indicadores de Belo Monte expôs algumas 

dessas dinâmicas. Em primeiro lugar fica evidente que a preparação do território e do 

próprio empreendedor é essencial e antecedente. Não se pode imaginar trocar o pneu 

com o carro com ele em movimento, uma máxima que exprime a necessidade de ação 

antecedida por planejamento. Os prejuízos decorrentes dessa prática são 

avassaladores e capazes de transformar oportunidades em profundos problemas. 

 

Sabe-se, de antemão, que inúmeras atividades exigem ampla participação das 

prefeituras municipais. Em decorrência, o planejamento dos projetos e intervenções, em 

especial quando advindos do Projeto Básico Ambiental, que contém medidas 

mitigatórias e com forte relação com políticas públicas, deve ser realizado com muita 

antecedência, e permitindo a plena participação das instituições públicas locais. 

 

Demandam tempo, diálogo e acordos? Certamente. Demandam também concursos 

públicos, para suportar a demanda adicional sobre os serviços e sobre a capacidade de 

planejamento, formação desses profissionais, preparação do orçamento municipal para 

fazer frente ao custeio das despesas, dentre outras iniciativas. 

 

Portanto, fica evidente o caráter estratégico dessas medidas, o que requer, sobretudo, 

boa capacidade de planejamento do Estado, principal ator indutor do empreendimento e 

a quem compete estimular, orientar e apoiar essa construção, cobrando da empresa 

sua parte de responsabilidade. Tal capacidade de planejamento e eficiência é 

alcançada no que tange as obras da usina, mas não encontra reflexo na condução das 

obras de cunho social, especialmente aquelas destinadas aos povos indígenas.  

 

A capacidade institucional é tema que permeia a estrutura de planejamento da União, 

dos órgãos setoriais e finalísticos federais que, em muitos casos, não conseguem 
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responder à demanda, como visto nas questões indígenas e ambientais, e sobretudo às 

instâncias estaduais e municipais. 

 

Para esses mesmos projetos e ações concorrem os interesses das famílias diretamente 

e indiretamente impactadas. Como é possível, por exemplo, oferecer a opção por um 

reassentamento a uma comunidade que será removida de seu local de vida e trabalho, 

se não se conhece onde a realocação se dará, quando acontecerá e em que moldes 

será implantada? Como uma família pode decidir, e deverá fazê-lo, pois as máquinas já 

demolem as estruturas da propriedade ao lado? Como propor para um ribeirinho, que 

vive da pesca, que mora às margens do rio, uma indenização em dinheiro e uma casa 

na cidade, se tanto? As alternativas deveriam estar prontas, desenvolvidas com a 

participação e o acompanhamento das pessoas diretamente interessadas, respeitando 

suas origens e modos de vida e seu direito básico à informação fundamental para sua 

tomada de decisão. Depois de quarenta anos de experiências similares, ainda 

impomos, à sociedade amazônica impactada por grandes obras que suprem as 

necessidades da sociedade sulista, uma falta de diligência que dificilmente viveríamos 

em outros contextos.  

 

Em relação ao saneamento básico, mais uma oportunidade foi dada ao empreendedor, 

via Licença de Operação, que deverá gerir o sistema de forma emergencial e construir 

a passagem para a municipalidade, no caso de Altamira. Eis aí um processo muito 

relevante para monitoramento e controle social, uma vez que serão definidas as taxas e 

tarifas dos serviços, isenções, o modelo da gestão e outras questões fundamentais e 

que interferem diretamente na qualidade de vida e na manutenção dos investimentos. 

Neste tema, os aportes sobre a necessária participação social, levantados pelo projeto 

Indicadores de Belo Monte em novembro de 2014 seguem fielmente atuais e urgentes.  

Belo Monte deixa um legado de investimentos e de muito aprendizado. O 

acompanhamento dos processos revela fortes lacunas no planejamento das medidas 
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mitigatórias monitoradas, da ausência de antecipação quanto ao fortalecimento 

institucional federal, estadual e municipal, do insuficiente diálogo com a população 

sobre a estruturação desses projetos e da baixa e má qualidade da informação 

prestada à sociedade. São acúmulos que devem orientar novos investimentos e o 

próprio licenciamento ambiental. 

 

 


