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RESUMO EXECUTIVO 
 

O projeto Monitoramento das Condicionantes da UHE Belo Monte para a Câmara Técnica do 

Monitoramento do PDRS Xingu, para a PM21 Consultores Associados Ltda., tem como objeto 

a execução do monitoramento de um conjunto de condicionantes da usina hidrelétrica (UHE) de 

Belo Monte, com foco na sua efetividade e grau de satisfação social, para a Câmara Técnica de 

Monitoramento (CTM) do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRSX). 

 

São sete as condicionantes elencadas pela CTM como prioritárias para o acompanhamento, uma 

delas da Licença Prévia (LP) n° 342/2010 e outras seis da Licença de Instalação (LI) n° 795/2011. 

Na construção do método de trabalho pela FGV, foram definidos temas correlatos às 

condicionantes a serem monitorados, sendo eles: saneamento; educação; saúde; malária; 

deslocamentos compulsórios no meio rural; fiscalização ambiental; e sobre as questões indígenas, 

a saber: educação escolar indígena; saúde indígena; regularização fundiária indígena; proteção 

territorial de terras indígenas; e comitês de participação social indígena – Comitê de Gestão 

Indígena do Plano Básico Ambiental Componente Indígena e Comitê Indígena para Controle e 

Monitoramento da Vazão Reduzida no trecho da Volta Grande do Xingu.  

 

A análise desse conjunto de temas, tendo por base o cumprimento de condicionantes e a 

efetividade e a satisfação social proporcionadas ao território, constitui a metodologia de trabalho 

desenvolvida, que partiu de impactos identificados pelos documentos de estudo de impacto 

ambiental, das ações mitigatórias e compensatórias previstas no processo de licenciamento 

ambiental e o processo para sua execução, das políticas públicas relacionadas e necessárias ao 

pleno atendimento dessas ações e, por fim, o quão efetivas são, tendo como baliza o que a 

sociedade entende desejável para o seu pleno desenvolvimento.  

 

O método se apoia em uma matriz de indicadores de monitoramento, onde os dados de pesquisa 

documental e de campo são organizados a partir de indicadores e métricas. Assim, além da 

identificação de impactos decorrentes de Belo Monte e as medidas desenhadas em resposta, se 

buscou compreender, por meio de indicadores de processos, como se deram ou se dão as 

articulações necessárias à execução das respostas previstas; por meio de indicadores de 

insumos, como são as ações e políticas, muitas delas governamentais, que operacionalizam as 
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iniciativas; e, finalmente, por meio de indicadores de resultados, a efetividade em termos de 

transformação social do território.  

 

Foram elaboradas 12 matrizes de indicadores de monitoramento, com cerca de trezentas 

métricas, e realizada ao longo dos trabalhos a coleta de mais de duzentos dados qualitativos e 

quantitativos, de fontes primárias ou secundárias, com apoio de cinco pesquisadores residentes 

na região. Nessa construção, mais de uma centena de instituições foram contatadas, com 

posteriores devolutivas dos dados coletados sempre que pertinente.  

 

Esta abordagem e os diálogos de campo permitiram a identificação de gargalos, 

aprofundamento das análises e localização de oportunidades de resolução nos temas foco de 

monitoramento. Esse estudo recebeu o nome de Mapa dos Caminhos, que compreende 

documentos e articulações instituicionais que subsidiam a CTM nas suas ações propositivas a 

partir do monitoramento. Ao longo dos trabalhos, foram elaborados Mapas dos Caminhos nos 

temas saneamento básico em Altamira, deslocamentos compulsórios no meio rural, proteção 

territorial indígena, saúde indígena, desmatamento e degradação ambiental, e sobre 

condicionantes de saúde e o legado para o território. Também foi elaborado um Mapa dos 

Caminhos que aborda de forma transversal dois gargalos do processo de licenciamento 

identificados em Belo Monte: o acesso à informação, transparência e controle social, e as 

capacidades institucionais.  

 

Os resultados do projeto foram consolidados em 25 relatórios técnicos, incluindo um relatório 

com plano de trabalho e cronograma detalhado; 18 relatórios mensais; três relatórios semestrais; 

um relatório anual; um relatório consolidado referente aos primeiros nove meses de execução dos 

trabalhos; resumidos no presente relatório final.  

 

Além dos relatórios, foram elaboradas duas publicações que compilam resultados dos 

primeiros seis e doze meses de execução, trazendo informações resumidas e simplificadas para 

o público amplo, e uma publicação final, a ser divulgada em Altamira em dezembro de 2016, 

com uma síntese do método, dados coletados por tema e Mapas dos Caminhos. De forma 

complementar, o projeto também produziu folder de apresentação, fascículos temáticos e website 

que reúne toda a documentação disponível, incluindo boletins bimestrais eletrônicos de 

acompanhamento do projeto.  
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Para a disseminação e gestão futura das informações coletadas, foi desenvolvida ampla 

plataforma de banco de dados online, com informações detalhadas de cada dado coletado, 

bem como área específica para contínuo monitoramento e sistema amigável de ajustes da 

ferramenta.  

 

Acompanhando os trabalhos e se apropriando da metodologia desenvolvida, seis estudantes da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) atuaram como assistentes de pesquisa, passando por 

dupla abordagem de formação: um processo individual e coletivo de acompanhamento de projetos 

próprios de pesquisa, e formação em técnicas de coleta de dados e análise.  

 

Um dos resultados esperados trata do envolvimento do PDRSX e de suas instâncias técnicas 

no debate sobre os temas foco do projeto, bem como devolutivas qualificadas para instituições 

e espaços públicos relevantes da região, sinalizando importante caminho para a ampliação da 

capacidade de monitoramento constituída pela CTM, assim como da atuação orientada por 

ferramentas de planejamento e gestão. A estrutura decorrente de diferentes frentes de uso e 

apropriação dos indicadores – a coleta contínua de dados, sistematização e disseminação, 

provocando de um lado a consolidação do método, e, de outro, a mobilização contínua de atores 

sociais para a reflexão sobre as informações e fomento de ações resolutivas – compõe a 

governança dos Indicadores de Belo Monte. Devolutivas de método, conteúdo e fomento de 

debates a uma dezena de instituições locais e federais, incluindo apresentação inicial ao 

PDRSX e seminários aprofundados com duas de suas Câmaras Técnicas, bem como 

treinamento inicial da CTM para uso da plataforma de dados online, foram realizadas no 

período como o início da discussão e estruturação de uma governança para os indicadores.  

 

O aprendizado coletivo ao longo de todo o processo e o permanente diálogo com a CTM, 

culminando em acompanhamento mensal dos trabalhos executados pela FGV em reuniões 

presenciais, com discussões aprofundadas, tomadas de decisão conjuntas, orientações quanto a 

caminhos, e busca por consenso entre a diversidade de instituições participantes, são resultados 

que, ainda que intangíveis, colaboram com a construção de um tecido social fundamental para 

ações futuras de monitoramento da realidade local e proposição de caminhos a partir do contexto 

complexo que se instaura na região que recebe Belo Monte.  

 

A tomada de decisão com base em informação sistematizada é uma prática ainda não tão 

difundida em todas as esferas da administração pública, ou mesmo entre os movimentos sociais. 
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No próprio PDRSX, que representa a inovação do desenvolvimento territorial no marco de 

grandes obras, o monitoramento e a informação técnica como entes do processo de tomada de 

decisão ainda é muito incipiente. É imprescindível também trabalhar para ampliar a qualidade da 

informação, para dar maior transparência e aprimorar os dados apresentados pelas instituições 

responsáveis por um empreendimento do porte de Belo Monte.  

 

A participação efetiva e informada da população também é um fator que contribui para o sucesso 

das medidas propostas. A transparência e o controle social pertencem a uma cultura ainda 

incipiente, seja na gestão pública, seja na iniciativa privada. É natural que se imponham receios 

quanto à perda de controle ou à vulnerabilidade frente a diversas pressões sociais. Mas defender 

a utilidade do acesso à informação é também dizer que uma sociedade informada pode ser uma 

aliada indispensável na construção de soluções. 

 

A Fundação Getulio Vargas considera um privilégio ter participado desse momento singular, 

apoiando a CTM no monitoramento de algumas condicionantes e constituindo uma tecnologia de 

coleta e análises crucial à fase que se inicia, onde a luz dos holofotes sobre o licenciamento 

ambiental na UHE Belo Monte tendem a esmorecer, tornando o monitoramento tão necessário 

quanto no momento de início desta jornada. Conhecer as fortalezas e fragilidades de executar as 

ações planejadas e pactudas entre os diversos atores envolvidos, como se conectam às políticas 

públicas e outras ações que ocorrem no território é, sem dúvida, uma contribuição relevante para 

o ritos do licenciamento ambiental, especialmente em obras de grande impacto. 
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1. Objetivos do Trabalho 
 

O projeto Monitoramento de Condicionantes da UHE Belo Monte para a Câmara Técnica de 

Monitoramento do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, para a PM21 

Consultores Associados Ltda., tem como objeto a execução do monitoramento de um conjunto 

de condicionantes da usina hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, com foco na sua efetividade e grau 

de satisfação social, para a Câmara Técnica de Monitoramento das Condicionantes da UHE Belo 

Monte (CTM) do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRSX). O projeto é 

denominado Indicadores de Belo Monte.  

 

O objeto do projeto está definido de acordo com Termo de Referência elaborado pela CTM em 27 

de março de 2013 – e aprovado pelo Comitê Gestor (CG) do PDRSX –, e posterior Contrato 

PM21-PS-004-2014 e seus Termos Aditivos firmados entre a Fundação Getulio Vargas e a PM21 

Consultores Associados Ltda., responsável pelas execuções de projetos e serviços de suporte no 

âmbito do PDRSX.  

 

De acordo com o Termo de Referência supracitado, o objetivo geral do projeto é “propor e 

implantar um projeto executivo de monitoramento de condicionantes ambientais da UHE de 

Belo Monte, considerando o conceito de monitoramento definido pela CTM, com foco na sua 

efetividade e grau de satisfação social” (grifo nosso). O Termo de Referência detalha como 

objetivos específicos: 

 
I. Identificar, propor e aplicar indicadores de efetividade e satisfação social no 
atendimento do conjunto de condicionantes elencadas para o monitoramento;  
 
II. Identificar sinergias entre as atividades em execução para cumprimento das 
condicionantes e os programas e ações governamentais com incidência na região;  
 
III. Subsidiar com dados técnicos a tomada de decisão da CTM em relação ao 
acompanhamento das condicionantes sociais das licenças Ambientais que tenham 
conectividade com a atuação do Poder Público e com Políticas Públicas;  
 
IV. Apresentar as avaliações sistematizadas sobre a verificação do cumprimento 
das condicionantes, com base nos levantamentos, associado às ações 
complementares cabíveis para cada atividade, associando-as a 
corresponsabilidades governamentais, em todas as esferas.  
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O presente produto, denominado de Relatório Final apresenta o resumo das atividades 

realizadas e resultados alcançados pelo projeto Indicadores de Belo Monte no período de sua 

execução.  

 

 

2. Escopo do Trabalho 
 

Segundo o Termo de Referência, as seguintes diretrizes foram determinadas pela CTM para a 

execução do monitoramento: 

 
I. Complementariedade de esforços de acompanhamento e monitoramento 
de ações. A execução dos trabalhos da CTM deve evitar a sobreposição de 
esforços de monitoramento e apoiar às atribuições dos órgãos públicos com a 
responsabilidade legal de fiscalizar as obrigações do empreendedor;  
 
II. Priorização do monitoramento de ações de corresponsabilidade publica e 
do empreendedor. A priorização de condicionantes a serem monitoradas pela 
CTM deve considerar principalmente as medidas de mitigação e de compensação 
de impactos ora previstas no licenciamento ambiental da UHE Belo Monte que 
dependam da adequada interseção entre as obrigações do empreendedor e as 
obrigações do poder publico para sua materialização e efetividade; 
 
III. Identificação de sinergias com o PDRSX. Os trabalhos da CTM devem 
identificar sinergias entre as condicionantes monitoradas e os eixos temáticos do 
PDRSX. É necessário a identificação dos usos que o Poder Público faz e fará dos 
recursos e dos equipamentos que estão sendo disponibilizados com o 
cumprimento das condicionantes e, a partir disso, indicar a necessidade da 
inserção de programas governamentais e a proposição de direcionamento dos 
recursos do PDRSX para atender às lacunas não contempladas no processo de 
licenciamento da UHE Belo Monte, bem como avaliar complementariedades e 
investimentos no âmbito do PDRSX e dos programas governamentais; 
 
IV. O foco do monitoramento é a efetividade e satisfação social do 
atendimento das condicionantes. O Monitoramento da CTM deverá estar 
direcionado ao conjunto de condicionantes e componentes do Projeto Básico 
Ambiental (PBA) que preveem corresponsabilidade do empreendedor e do poder 
público, visando avaliar sua efetividade e mensurar seu grau de satisfação social. 
(Termo de Referência da CTM - 27/03/2013). 

 

De acordo com o Anexo II do Termo de Referência, no que se refere à definição do escopo das 

condicionantes a se monitorar: 

 
ao se analisarem os impactos relacionados no EIA/RIMA do empreendimento em 
paralelo às diretrizes e linhas temáticas do PDRSX, foram selecionados aqueles 
com potencial para sobrecarregar os equipamentos sociais e os que possam 
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intervir na dinâmica regional e desequilibrar ainda mais o frágil contexto 
social do Xingu (grifo nosso).  

 

As seguintes condicionantes foram listadas como escopo prioritário de monitoramento da CTM:  

 

© 1 (uma) condicionante ainda vigente da Licença Prévia n° 342/2010; e 

© 6 (seis) condicionantes da Licença de Instalação n° 795/2011. 

 
O Termo de Referência detalha as condicionantes a serem compreendidas como escopo 

prioritário de monitoramento da CTM, apresentadas em quadro a seguir. 

 
Quadro 2.1 

Condicionantes a serem Monitoradas 

CONDICIONANTES A SEREM MONITORADAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

Condicionante 2.28. da 
Licença Prévia 
estabelece a 
obrigatoriedade de 
manifestação das 
seguintes instituições: 
(...); FUNAI no que tange 
à aprovação dos 
programas voltados aos 
indígenas e demais 
condições elencadas no 
Parecer Técnico nº 
21/CMAM-FUNAI; (...). 

1.1. Ação conjunta entre a Polícia Federal, FUNAI, IBAMA, INCRA, AGU e 
Força Nacional para viabilizar as seguintes ações de regularização fundiária 
das terras indígenas: 
1.1.1 Demarcação física das TIs Arara da Volta Grande e Cachoeira Seca; 
1.1.2. Atualizar levantamento fundiário e iniciar desintrusão da TI Apyterewa; 
1.1.3. Apresentar solução para os ocupantes não indígenas cadastrados como 
não sendo de boa fé; 
1.1.4. Apoiar a arrecadação de áreas para o reassentamento dos ocupantes 
não indígenas de boa-fé.  

1.2. Reestruturação do atendimento à saúde indígena pelo DSEI - Altamira. 

1.3. Elaboração de proposta de atendimento á educação escolar para as 
comunidades impactadas, em conjunto com a Secretaria Estadual de 
Educação do Pará e MEC. 

1.4. Programa de atendimento à saúde reformulado e operante.  

1.5. Programa de atendimento à educação escolar elaborado e operante 

Condicionantes 2.10 (LI) que faz referencia a relação à implantação do saneamento básico, segundo 
cronograma incorporado na LI. 

Condicionante 2.11 (LI) referente à apresentação, no âmbito dos relatórios semestrais do 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 (LI) que faz referencia 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. 
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CONDICIONANTES A SEREM MONITORADAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

Condicionante 2.13. (LI) Definir, em comum acordo com as prefeituras municipais, medidas antecipatórias 
adicionais voltadas à disponibilização 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. 

Condicionante 
2.20. (LI) 
Em relação aos 
órgãos envolvidos 
no licenciamento 
ambiental, 
observar as 
seguintes 
orientações; 

a) FUNAI: atender ao disposto no Ofício nº 126/PRES - FUNAI (Anexo III ) e 
apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do processo de licenciamento 
ambiental, no que tange ao componente indígena; (...); 

e) MS/SVS: executar o Plano de Ação para o Controle da Malária - PACM, aprovado 
por meio de parecer técnico nº 28/2010/CGPNCM/SVS/MS; 

f) INCRA: apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do processo de 
licenciamento ambiental, no que tange á conclusão das tratativas referentes aos 
assentamentos agrários; 

g) ITERPA: apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do processo de 
licenciamento ambiental, no que tange à conclusão das tratativas referentes aos 
agrários. 

Condicionante 2.21. (LI) Dar continuidade às ações de apoio à fiscalização ambiental, a exemplo daquelas 
definidas nos Acordos de Cooperação Técnica com o IBAMA e com o Estado do Pará. 
Fonte: Extraído do Termo de Referência da CTM - 27/03/2013 

 

A partir da análise do escopo do trabalho e dentro dos critérios e diretrizes considerados, e 

posterior pactuação com a CTM, os trabalhos da FGV focaram o monitoramento dos seguintes 

temas: 

 

© Saneamento;  

© Educação;  

© Saúde; 

© Malária;  

© Deslocamentos Compulsórios no Meio Rural;  

© Fiscalização Ambiental; e  

© Questões Indígenas, a saber: 

o Educação Escolar Indígena 

o Saúde Indígena;  

o Regularização Fundiária Indígena;  

o Proteção Territorial de Terras Indígenas; e  

o Comitês de Participação Social Indígena.  
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3. Atividades Realizadas 
 

As atividades realizadas no âmbito do Projeto Indicadores de Belo Monte seguiram o escopo 

desenhado no contrato e as ações previstas no Plano de Trabalho (Produto 1 - Relatório 

Técnico com Plano e Cronograma de Trabalho Detalhado, de 20 de agosto de 2014) e a 

descrição de sua execução é resumida a seguir. 

 

 

3.1 Estruturação do Projeto 
 

 

3.1.1 Relatórios de Acompanhamento dos Trabalhos  
 

Para o acompanhamento dos compromissos do contrato, a equipe elaborou 25 relatórios de 

acompanhamento do projeto, a saber: 

 

Quadro 3.1.1.1 

Relatórios de Acompanhamento do Projeto 

Relatórios Detalhamento 

1 Relatório com Plano de Trabalho Produto 1 - Relatório Técnico com Plano e Cronograma de Trabalho 
Detalhado, de 20 de agosto de 2014 

18 Relatórios Mensais de Atividades Produto 2 - Relatórios Mensais de Atividades - referentes aos meses de 
junho de 2014 a novembro de 2015 

3 Relatórios Semestrais 

Produto 3 - 1o Relatório Semestral (referente ao período de junho a 
novembro de 2014), de 15 de dezembro de 2014  
Produto 3 - 2º Relatório Semestral (referente ao período de dezembro de 
2014 a maio de 2015), de 23 de julho de 2015 
Produto 3 - 3º Relatório Semestral (referente ao período de junho a 
novembro de 2015), de 05 de janeiro de 2016 

1 Relatório Consolidado do Período 
Contratado (primeiro contrato) 

Relatório Consolidado do Período Contratado - maio de 2014 a 
fevereiro de 2015, de 24 de junho de 2015 

1 Relatório Anual Produto 4 -  Relatório Anual (referente ao período de junho de 2014 a 
maio de 2015), 23 de julho de 2015 

1 Relatório Final Produto 5 - Relatório Final (Projeto Indicadores de Belo Monte) 

 

Todos os relatórios foram enviados à CTM em versão preliminar, para apreciação e comentários, 

e seu conteúdo apresentado resumidamente nas reuniões mensais presenciais com a CTM. A 
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aprovação se dava por meio de comunicação verbal, registrada em atas de reunião, e/ou 

comunicado por escrito à Secretaria Executiva do PDRSX. 

 

 

3.1.2 Estruturação da Equipe  
 

Para a execução das atividades, foi designada equipe por meio de elaboração de Termos de 

Referência, seguido de processo de seleção e formação. A equipe foi dividida entre Brasília, São 

Paulo e Altamira, a depender de sua função no projeto. Parte da equipe da FGV foi alocada para 

acompanhar os trabalhos por meio de um Comitê Interno, bem como a apoiar logística, 

publicações e gestão administrativa.  

 

No período, também foi realizada chamada pública para a contratação de assistentes de pesquisa 

junto às universidades locais. Seis estudantes foram selecionados e atuaram no projeto. O Anexo 

1 apresenta o resumo das atividades dos bolsistas, cujo detalhamento já foi entregue à CTM via 

relatório específico em 21 de novembro de 2015). 

 

Quadro 3.1.2.1 

Equipe e Especialistas do Projeto Indicadores de Belo Monte 

Coordenação 
Geral Mario Prestes Monzoni Neto 
Técnica Daniela Gomes Pinto 
Articulação Políticas Públicas - Mapas dos 
Caminhos Marcos Dal Fabbro 

Pesquisa de Campo Letícia Ferraro Arthuzo 
Comunicação Carolina Derivi Vieira da Silva 
Pesquisadores 

Saneamento, Saúde, Educação, Deslocamentos Felipe Moraes Vasconcellos de Castro, Graziela 
Donario de Azevedo, Kena Azevedo Chaves 

Temas Indígenas Edgar Eduardo Bolivar-Urueta, Eric Silva Macedo 
Especialistas Temáticos 
Indicadores de Desenvolvimento e Educação Fernando Luiz Abrucio 
Questões Agrárias e Políticas Públicas Marcos Dal Fabbro 
Questões Indígenas Isabelle Vidal Giannini 
Tecnologia da Informação 

Plataforma de Banco de Dados Online Tracersoft (8 colaboradores), Diego Rabatone de 
Oliveira 
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Administrativo-Financeiro 

Gestão Financeira Mariana Goulios, Giselle Pinheiro de Oliveira 

Apoio Logístico Míria Rodrigues Alvarenga da Silva, Dheiliane 
Pereira de Souza 

Comunicação e Publicações 
Produção Bel Brunharo 

Diagramação Walkyria Garotti, Mariana Coan, Sandro Falsetti, 
Marcelo Pliger, Eduardo Asta 

Revisão José Julio do Espírito Santo, José Genulino Moura 
Ribeiro 

Fotografia Kena Azevedo Chaves 

Comitê Interno do Projeto Paulo Branco, Aron Belinky, Lívia Pagotto, Ricardo 
Barretto 

Assistentes de Pesquisa 
(Estudantes de Graduação - Universidade 
Federal do Pará) 

Claudiane Farias de Araújo, Elisiane Carvalho 
Viterbino, Marta Feitosa Nunes Rios, Sidney 
Fortunato da Silva Junior, Taís Silva de Jesus e 
Tarcizio Max Borges Soares 

Diretoria de Qualidade  
Controle de Qualidade Marcus Mentzingen de Mendonça 
 

 

3.1.3 Estruturação de Base em Altamira e Brasília 
 

Para garantir a necessária presença local, foi estruturada uma base da FGV em Altamira, com 

apoio de uma pessoa local para a logística, seis pesquisadores residentes e equipamentos de 

computador, datashow, sala de reunião e provisão de equipamentos de escritório. Em Brasília, foi 

instalada base para garantir interação com atores do Governo Federal e da sociedade civil.  

 

 

3.1.4 Plano de Trabalho Detalhado e Ciclos de Ação 
 

Conforme previsto na proposta técnica-comecial da FGV para execução dos trabalhos, após a 

assinatura do contrato e reunião inicial com a CTM, foi elaborado Plano de Trabalho Detalhado 

(Produto 1 - Relatório Técnico com Plano e Cronograma de Trabalho Detalhado). O Plano foi 

enviado à CTM e apresentado aos membros em Brasília, em reunião extraordinária com a 

Câmara Técnica em julho de 2014, para apreciação, comentários e validação. A versão final foi 

aprovada pela CTM e o documento passou a nortear a execução do projeto.  
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3.2 Alinhamento Estratégico e Validação das Matrizes 
 

Nos dezoito meses do projeto, foram realizadas 330 reuniões entre a equipe da FGV (já 

detalhadas ao longo dos meses pelo Produto 2 - Relatórios Mensais das Atividades 

Realizadas) e 112 interlocutores distintos - entre instituições locais, regionais, federais, 

consultores independentes e espaços de participação social.  

 

Nestas ocasiões, foram apresentados o escopo e os objetivos do trabalho, realizado alinhamento 

estratégico buscando diálogo e trabalho conjunto com as instituições contatadas e, quando 

pertinente, discutidas e validadas as matrizes temáticas de indicadores e analisadas 

oportunidades de articulação e sinergias com políticas públicas e ações governamentais. Nas 

reuniões, sempre que apropriado, foram coletadas informações quantitativas e qualitativas das 

matrizes temáticas. Cada uma das 330 reuniões foram documentadas em ata individual, para 

registro, posterior análise e sistematização.  

 

Com diversas instituições, as reuniões aconteceram com alguma periodicidade, resultando em 

trocas de informações, debates e atualizações contínuas, caracterizando-as como espaço de 

cooperação e disseminação do trabalho. 

 

Dentre as 112 instituições com as quais o projeto manteve contato, destacam-se:  

 
© Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); 

© Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); 

© Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); 

© Fundação Nacional do Índio (FUNAI); 

© Secretaria Geral da Presidência da República; 

© Ministério das Cidades (MCidades); 

© Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

© Ministério da Educação (MEC); 

© Ministério da Saúde (MS); 

© Casa Civil da Presidência da República; 

© Casa de Governo de Altamira; 

© FUNAI, sede Altamira; 
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© IBAMA, sede Altamira; 

© Ministério Público Federal e Estadual do Pará; 

© Universidade Federal do Pará (UFPA);  

© Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa); 

© Prefeituras Municipais de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Pacajá, Vitória do Xingu e 

Senador José Porfírio, Sub-prefeitura de Castelo dos Sonhos e de Cachoeira da Serra;  

© Associações Rurais (dos municípios da Área de Influência Direta - AID);  

© Associações de Jovens de Altamira;  

© Movimento Xingu Vivo Para Sempre; 

© Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); 

© Movimento de Mulheres; 

© Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs); 

© Conselhos Municipais de Saúde (dos municípios da AID); 

© Fundação Viver Produzir e Preservar (FVPP); 

© Instituto Socioambiental (ISA);  

© Norte Energia; e 

© Empresas executoras do Projeto Básico Ambiental (PBA), como CNEC WorleyParsons, 

e PBA Componente Indígena (PBA-CI), como Verthic Consultoria e Agrar/Engetec. 

 

Cabe ressaltar que, dentre os espaços, destacam-se: 

 

© Comitê Gestor do PDRS Xingu; 

© Comitê Gestor Indígena de Acompanhamento do PBA; 

© Fórum de Acompanhamento Social; e 

© Fórum em Defesa de Altamira. 

 

O Anexo 2 traz a lista completa das instituições e especialistas contatados no período.  
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3.3 Câmara Técnica de Monitoramento das Condicionantes da UHE 
Belo Monte - CTM 

 

No período, foram realizadas 17 reuniões com a Câmara Técnica de Monitoramento (CTM), de 

apresentação das atividades, avaliação dos resultados e pactuação coletiva de encaminhamentos 

futuros do projeto, sendo 14 realizadas no âmbito das reuniões do PDRSX em Altamira, em geral 

compreendendo o dia inteiro, e três reuniões realizadas com grupo reduzido de membros da CTM, 

em Brasília ou Altamira. 

 

Segundo a dinâmica estabelecida desde as primeiras reuniões, a equipe da FGV realizava 

apresentação detalhada dos avanços do período, relatatando sobre as reuniões mantidas e 

interlecutores contatados. Da mesma forma, debateu sobre o escopo e conteúdos das entregas 

planejadas, manteve a CTM atualizada em relação aos desafios decorrentes da execução do 

projeto, assim como realizou uma avaliação das estratégias adotadas e do plano de trabalho 

pactuado. Todo esse conteúdo, organizado em apresentações, era posteriormente compilado em 

ata de reunião pela FGV e disponibilizado à CTM junto aos relatórios mensais.  

 

Tal relação de trabalho, bastante intensa, teve a participação de toda a equipe de campo 

residente em Altamira, e da equipe sediada em Brasília e São Paulo (particularmente a área de 

comunicação), resultando na presença constante de profissionais da FGV em todas as reuniões 

realizadas pela CTM no decorrer da execução do projeto. 

 

Complementarmente, a equipe da FGV acompanhou todas as reuniões ordinárias e 

extraordinárias  realizadas pelo PDRSX no período. 

 

 

3.4 Decupagem, Documentação e Análise 
 

No período, foi feita ampla “decupagem” das informações disponíveis sobre a região de Belo 

Monte, que subsidiasse a construção metodológica do sistema de monitoramento. Entre as 

atividades realizadas, destacam-se: 
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© Levantamento bibliográfico sobre indicadores de avaliação de impacto e de políticas 

públicas e construção de referencial teórico e narrativa para os indicadores propostos; 

© Leitura e análise da matriz elaborada pela CTM, anterior ao Termo de Referência; 

© Leitura, análise e sistematização temática dos documentos:  

o Estudo de Impacto Ambiental (EIA); 

o Projeto Básico Ambiental (PBA), incluindo seus planos, programas e cronogramas, 

ações de execução das condicionantes, prazos estabelecidos e abrangência 

territorial, e indicadores existentes de monitoramento;  

o Plano Básico Ambiental - Componente Indígena (PBA-CI) e Plano Operativo do 

PBA-CI; 

o Sete Relatórios Semestrais de Acompanhamento do PBA pela Norte Energia e 

Notas Técnicas associadas; 

o Dezenas de Pareces Técnicos, Ofícios e Notas Técnicas do IBAMA, FUNAI e 

Ministério da Saúde;  

o Termos de Cooperação e Convênios, quando disponível publicamente;  

o PDRSX e demais planos e metas (Planejamento Estratégico do PDRSX, Ações 

Estruturantes, Agenda de Desenvolvimento Territorial, e outros); e 

o Planos Municipais e demais documentos compartilhados por órgãos públicos, 

empreendedor e sociedade civil; 

© Construção de template para matriz temática, inicialmente em escritório e 

posteriormente ajustada a partir das colheitas iniciais em campo, de forma a nivelar a 

metodologia proposta a partir da análise das informações e dos dados disponíveis; e  

© Elaboração de roteiro para levantamento de articulação e sinergias com políticas 

públicas e ações governamentais e elaboração dos Mapas dos Caminhos. 

 

Em dezembro de 2014, as sínteses temáticas – que embasam os trabalhos – foram concluídas, 

com a leitura de 120 documentos relacionados aos temas estudados, planos e metas definidos 

para a região, bem como a documentação relacionada aos processos de licenciamento ambiental. 

O detalhamento dos documentos já foi apresentado no Produto 3 - 1o Relatório Semestral. 

 

Ao longo do período, também foram analisados todos os novos Relatórios Semestrais de 

Acompanhamento do Projeto Básico Ambiental pela Norte Energia, bem como os respectivos 

Pareceres Técnicos do IBAMA. Também foram considerados no período uma série de 

documentos e notícias relacionados a Belo Monte, que ilustraram e contribuíram para as análises 
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do projeto. Por fim, as diferentes instituições contatadas pela equipe da FGV disponibilizaram uma 

série de materiais que foram também lidos ao longo do processo.  

 

 

3.5 Metodologia de Monitoramento  
 

O projeto Indicadores de Belo Monte desenvolveu um método de monitoramento de 

condicionantes do licenciamento ambiental à luz da efetividade para o desenvolvimento local. 

Reconhece-se, no método desenvolvido, que, para as aspirações sociais de desenvolvimento e da 

vida digna, o licenciamento – ou a obra em si – é parte de um todo. As ações específicas 

determinadas pelo órgão licenciador precisam de uma série de arranjos, exteriores a ele, para 

funcionarem a contento. O licenciamento, em que pese encerrar uma missão bastante específica 

e limitada, tem papel significativo no desenvolvimento do território. 

 

A matriz de indicadores desenvolvida para tal monitoramento olha, do ponto de vista metodológico 

– e antes de tudo –, para os processos de cumprimento das condicionantes: as articulações 

necessárias, o controle social e a imperiosa atenção às demandas locais e peculiaridades do 

contexto amazônico. Esses processos são fundamentais para que as ações engendradas pelo 

licenciamento ambiental efetivamente contribuam para o desenvolvimento local. Mas essas 

dinâmicas não são suficientes. Por isso a metodologia expande o olhar para os insumos 

necessários para garantir políticas e ações incidentes no território, de forma a garantir resultados 

efetivos rumo ao desenvolvimento territorial com justiça social, respeito às pessoas e ao meio 

ambiente. 

 

A metodologia desenvolvida também se esteia muito no poder da narrativa. Cada uma das 

matrizes – um conjunto de indicadores, métricas e análises – conta uma história, com uma trama 

em comum. É a história de uma condicionante (ou conjunto de condicionantes), como se originou 

(impactos), como foi ou está sendo implementada (indicadores de processos de cumprimento), 

como se relaciona com outras ações e políticas públicas que incidem sobre ela (indicadores de 

insumos) e, por fim, um panorama dos objetivos sociais de longo prazo (indicadores de 

resultados).  
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A construção da matriz de indicadores se deu a partir de perguntas norteadoras propostas pela 

CTM para a realização do trabalho: a partir das condicionantes selecionadas, deseja-se saber: “foi 

feito?”, “funciona bem?” e “contribui para o atendimento à satisfação social da sociedade?”.  

 

Figura 3.5.1 

Fluxo Esquemático da Construção da Matriz de Indicadores 

 
Fonte: FGV 

 

Assim, para responder a estas perguntas, as matrizes foram compostas por diferentes elementos:  

 

© A definição do tema e condicionante associada 

Definido a partir da prospecção e definição do tema correlato à condicionante a ser 

monitorada, o recorte temático serve para estabelecer as conexões com outras 

dimensões do processo que extrapolam a própria condicionante. É o que permite 

relacionar indicadores de natureza e prazos distintos, com um olhar mais abrangente. 

Por exemplo, na matriz de “Educação”, estão agrupadas sob o tema as condicionantes 

2.11, 2.12 e 2.13, relacionadas à implantação, à avaliação e ao planejamento futuro da  

suficiência dos equipamentos de educação e saúde nos municípios da Área de 

Influência Direta (AID) do empreendimento. 

 

© O levantamento dos impactos associados 

Definido a partir do resgate de onde veio a condicionante, qual foi a motivação, e com 

quais questões ela deve lidar. Essa referência, além de ampliar a compreensão sobre a 

própria condicionante, também influencia a formulação dos indicadores. Recuperar a 

memória dos impactos coaduna com a intenção de captar as transformações 

engendradas pelo empreendimento e entender de que forma isso afeta o contexto de 
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desenvolvimento local. Naturalmente que os impactos associados a um determinado 

tema são numerosos. Assim, foram escolhidos aqueles que estão ligados mais 

diretamente à condicionante. Nem todos vieram dos documentos do licenciamento, 

como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Projeto Básico Ambiental (PBA), e nem 

todos são negativos. Alguns são percepções ou mesmo expectativas de interlocutores 

locais, identificados em campo.  

 

© O mapeamento dos processos (“foi feito?”, que também evidencia o “como foi feito?” ) 

que demonstra o cumprimento 

A coluna batizada de “Processos” é o ponto de partida que avalia a situação de 

cumprimento da condicionante, mas com um radar especialmente voltado para as 

nuances desse processo, a forma como foram ou estão sendo encaminhadas as ações. 

Prazos e implementação são dados pelo órgão licenciador, IBAMA, com participação da 

FUNAI quando apropriado. É dali que os órgãos avaliam o cumprimento de determinada 

condicionante. É nos subtemas articulação, critérios e demandas locais e controle social 

que o monitoramento se aprofunda, uma das maiores inovações do método proposto. As 

instituições pertinentes para determinada ação se fizeram presentes e atuaram em 

sinergia? Foram observados critérios de qualidade, conforme o que faz sentido para os 

usuários, de acordo com particularidades sociais, culturais e ambientais do território? A 

comunidade local teve oportunidade de participar do planejamento e acompanhar a 

execução? Essa é uma das complementaridades do trabalho com relação ao 

monitoramento exercido via licenciamento, avaliação corroborada pelo próprio IBAMA e 

FUNAI em reuniões da equipe do projeto com seus técnicos. A maneira como as ações 

foram levadas a cabo evidencia eventuais gargalos, dá pistas sobre o amadurecimento 

institucional e participativo na região e, principalmente, impacta a sustentabilidade das 

ações, ou seja, o longo prazo.  

 

© O mapeamento dos insumos (“funciona bem?”) que demonstra a eficácia  

Este conjunto de indicadores lança luz sobre elementos que extrapolam o próprio 

cumprimento das obrigações previstas no licenciamento, mas que dizem respeito ao 

contexto em que as condicionantes se inserem. No exemplo do tema “Educação”, para 

uma escola funcionar bem, não basta o equipamento físico: é preciso ter alunos, 

transporte, professores, merenda, entre outros. Tais indicadores dialogam com políticas 

públicas mais amplas, que influenciam o bom resultado do cumprimento das 
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condicionantes. E também evidenciam alguns dos resultados esperados, negativos ou 

positivos. A coluna de “Insumos” é o elo de ligação entre a origem das condicionantes – 

os impactos  – e os objetivos mais amplos de desenvolvimento para o território. Esse 

grupo de indicadores e métricas reúne elementos que são essenciais para o atingimento 

do propósito derradeiro de todos os esforços, como por exemplo, no caso da Educação, 

a qualidade do ensino.  

 

© O mapeamento dos resultados (“atende às necessidades?”) que demostra a efetividade 

e satisfação social.  

Esses indicadores tratam dos objetivos mais amplos concernentes ao desenvolvimento 

local. Afinal, o que a sociedade deseja para o seu próprio território, dentro de um 

determinado tema? A coluna de “Resultados” têm origem em planos e metas pactuados 

previamente na região e também em parâmetros nacionais consagrados. Em alguns 

casos, referências anteriores não existiam e foi preciso criar indicadores de efetividade 

ainda não disponíveis para coleta, como as percepções dos povos indígenas. 

 

© O mapeamento do território a ser monitorado  

O território sobre o qual os indicadores de cumprimento da condicionante incidem é dado 

pelo próprio órgão licenciador, já que trata-se de um olhar para a condicionante. Já os 

indicadores de insumos das políticas e ações e os de efetividade/satisfação social dizem 

respeito, via de regra, ao território mais amplo dos 11 municípios do PDRSX – Altamira, 

Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Senador José Porfírio, Pacajá, Placas, Uruará, Vitória 

do Xingu, Gurupá e Porto de Moz. O objetivo, nesses casos, é amplificar o olhar para o 

desenvolvimento da região e, para tanto, foi escolhido um território já delimitado por uma 

série de avaliações das dinâmicas regionais, sociais e ambientais. No caso das Terras 

Indígenas, o recorte é definido a partir das terras definidas pela FUNAI como foco das 

condicionantes. 

 

© A identificação de gargalos e elaboração de Mapas dos Caminhos  

Alguns dados coletados na pesquisa mostram-se especialmente frutíferos para uma 

análise mais aprofundada, especialmente no campo da articulação e sinergia com 

políticas públicas e ações governamentais. Também se configuram mais urgentes, no 

contexto dinâmico e veloz das transformações sofridas no território que recebe Belo 

Monte. A essa análise denominou-se Mapa dos Caminhos. Trata-se de uma leitura sobre 
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a execução de determinadas ações que amplia a compreensão sobre os entraves para 

atingimento de uma qualidade satisfatória no longo prazo. O mapa lança luz, em 

especial, para potencialidades de cooperação entre os diferentes níveis de governo, o 

empreendedor e a sociedade civil. A mesma lógica, ao revés, poderá ser aplicada para 

identificar as virtudes processuais de ações notoriamente bem-sucedidas.  

 

 

3.5.1 Matrizes de Indicadores  
 

Foram construídas 12 matrizes de indicadores com 321 métricas. O indicador é a dimensão da 

realidade que é importante monitorar. A métrica é o critério de aferição. Todos os indicadores e 

métricas estão identificados com a fonte de pesquisa que lhe deu origem. É o testemunho dos 

bastidores da construção da matriz, quesito de transparência. Mas é também uma informação 

agregada, porque identifica quais elementos aparecem no radar de quais processos, seja o 

licenciamento, assim como os planos e as metas locais ou os parâmetros nacionais, sejam as 

entrevistas realizadas em campo. O rastreamento é ainda um facilitador para novas pesquisas 

que as partes interessadas queiram fazer a partir da matriz. O Produto 3 - 1o Relatório 

Semestral traz os rastreamentos de todas as matrizes, que também estão disponibilizados no 

sistema público de indicadores.  

 

A versão final das 12 matrizes de indicadores temáticos é apresentada no Anexo 3. 

 

É importante ressaltar que a formulação de todas as matrizes de cada um dos temas se deu de 

forma bastante participativa e com inúmeras consultas a instituições locais, regionais e nacionais. 

Foram inúmeras reuniões com instituições locais e federais, além de consultores temáticos que 

acompanharam todo o trabalho, para que a matriz ao final refletisse de forma genuína as questões 

mais relevantes, seja dos processos, das políticas públicas e ações no território, ou das 

transformações sociais esperadas na região. 

 

Em relação ao envolvimento dos órgãos federais, vale destacar o envolvimento do IBAMA e da 

FUNAI em vários momentos de análise das matrizes com contribuições bastante efetivas de 

ajustes metodológicos. Também há destaque para o envolvimento do Ministério da Saúde, a partir 

de agosto de 2015, ao participar nas discussões, culminando em seminário em Altamira no âmbito 
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da CT-7, a Câmara Técnica de Saúde, e nas reuniões de trabalho em Brasília. O envolvimento e 

interesse do Ministério foi crucial para as discussões e os ajustes necessários. Ressalta-se, 

especificamente, a contribuição oferecida pela equipe de controle da Malária do Ministério.   

 

Entretanto, também vale destacar duas exceções a este processo de consulta. Quanto à 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde e o tema de saúde 

indígena, em que pese inúmeras solicitações e posteriores três reuniões realizadas desde o início 

de 2015, a SESAI encaminhou nota técnica com comentários sobre a matriz de indicadores 

apenas no dia 4 de dezembro de 2015, quando o projeto já estava oficialmente finalizado.  

 

Da mesma forma, o Ministério da Educação – em que pese ter realizado quase uma dezena de 

reuniões com a equipe do projeto, culminando em reunião em 19 de agosto de 2015, quando ficou 

acordado que o Ministério elaboraria e enviaria Nota Técnica sobre a matriz de indicadores e as 

discussões quanto ao Mapa dos Caminhos do tema Educação – não apresentou/enviou nenhum 

documento à CTM até o fechamento do projeto Indicadores de Belo Monte. Exceção à equipe 

referente à educação escolar indígena, que trouxe comentários e avaliações durante a reunião 

supracitada.  

 

 

3.6 Coleta de Dados e Sistematização dos Resultados  
 

No período, a partir das matrizes de indicadores elaboradas, foram coletadas 227 informações 

qualitativas e quantitativas de um total de 321 métricas propostas nas matrizes. Mais de 100 

fontes de informação primárias e secundárias foram utilizadas para a coleta.  

 

Toda a coleta de dados qualitativa foi feita a partir de reuniões com instituições locais e também 

com diversos órgãos federais , com registro em ata individualizada, e posterior análise e 

sistematização.  

 

Os dados quantitativos foram obtidos de fontes primárias e secundárias, com destaque para o 

esforços de alguns órgãos locais na sistematização e disponibilidade de dados.  
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Os dados foram sistematizados em documentos word, enviados periodicamente à CTM por meio 

dos relatórios técnicos, e posteriormente sistematizados em banco de dados online e público, no 

sistema www.indicadoresdebelomonte.com.br. Cada matriz de indicadores conta com uma série 

de referências que embasam a escolha dos dados a serem monitorados, disponibilizadas na 

biblioteca do sistema online. 

 

 

3.7 Plataforma de Banco de Dados Online  
 

No período foi desenvolvido amplo sistema de banco de dados com todos os dados coletados, e 

disponível de forma amigável e pública em www.indicadoresdebelomonte.com.br. 

 

A plataforma traz todas as informações (métricas) coletadas, bem como, para cada uma delas, a 

condicionante e o impacto associado, a rastreabilidade de cada uma das matrizes, e todos os 

documentos associados ao projeto. Também apresenta, para cada uma das métricas, uma “Ficha 

da Métrica” com o protocolo de coleta da informação, que compreende: 

 

© Tema, subtema e indicador; 

© Cobertura territorial - quais os municípios monitorados; 

© Fontes de Informação; 

© Descrição da métrica; 

© Como coletar - roteiro da coleta do dado; 

© Justificativa - por que é importante acompanhar esse dado; e 

© Unidade temporal - qual a periodicidade disponível ou sugerida para o dado. 

 

A plataforma também traz os dados sistematizatos em tabelas e sempre que possível gráficos, 

com sistema amigável de visualização dinâmica do período apresentado, bem como dos 

municípios abrangidos pela informação.  
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Figura 3.7.1 

Plataforma de Banco de Dados Online do Sistema Indicadores de Belo Monte 

 
Fonte: FGV 

 

Figura 3.7.2 

Plataforma de Banco de Dados Online do Sistema Indicadores de Belo Monte 

 
Fonte: FGV 
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Figura 3.7.3 

Exemplo de Métrica do Sistema Indicadores de Belo Monte 

 
Fonte: FGV 
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3.8 Articulação e Sinergias com Políticas Públicas e Ações 
Governamentais - Mapas dos Caminhos 

 

A proposta técnica inicial da FGV indicava ampla articulação e sinergia das condicionantes 

monitoradas e sua execução com políticas públicas e, ao final do projeto, apresentação de 

documentos propositivos para ação a partir dos principais gargalos identificados – denominados 

Mapas dos Caminhos. Entretanto, no início das atividades, a CTM solicitou que esta elaboração 

fosse antecipada e escalonada ao longo da execução do projeto, de forma a subsidiar 

progressivamente a Câmara Técnica, ao longo dos 18 meses de trabalho, instrumentalizando-a 

para a ação, tendo em vista demandas de determinados processos em curso.   

 

Os Mapas dos Caminhos compreendem uma compilação dos principais desafios sistêmicos 

identificados pelo projeto Indicadores de Belo Monte. São questões que merecem uma leitura 

analítica mais atenta, seja pela urgência que certos impasses evocam, seja pela relevância na 

esteira do legado que Belo Monte deverá representar para a região, ou ainda pela característica 

de lição fundamental capaz de inspirar debates em outros contextos semelhantes, na atualidade e 

também para o futuro da Amazônia. Não se tratou de identificar os maiores problemas 

enfrentados pela região que recebe Belo Monte, mas o que está evidente a partir do escopo de 

trabalho do projeto1.  

 

Os Mapas dos Caminhos foram elaborados ao longo de todo o trabalho, sempre com um olhar 

nas ações e temas prioritários que decorrem dos processos em curso. Não são documentos 

estanques: são análises vivas que objetivam instrumentalizar os espaços de governança 

existentes na região, a começar pela própria CTM, para uma ação coordenada, proativa e incisiva 

sobre os principais entraves no caminho de desenvolvimento da região a partir da chegada do 

empreendimento. 

 

Todos os pontos apresentados como potenciais Mapas dos Caminhos foram validados em 

conjunto com a CTM e estão listados a seguir: 

 

 

                                                
1 Temas cruciais e com enormes gargalos na região, como violência e vulnerabilidade social, por exemplo, não foram contemplados 
por não estarem descritos no TdR do projeto. 
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1) Saneamento Básico em Altamira;  

2) Deslocamentos Compulsórios no Meio Rural;  

3) Proteção Territorial Indígena;  

4) Engajamento na Educação;  

5) Condicionantes de Saúde e o Legado para o Território;  

6) Saúde Indígena;  

7) Desmatamento e Degradação Florestal;  

8) Capacidade Institucional Local; 

9) Acesso à Informação, Transparência, Controle Social. 

 

No período foi realizada a validação e aprovação do roteiro para levantamento de informações em 

campo, a definição dos temas prioritários a serem elaborados Mapas dos Caminhos, e a 

elaboração e disseminação de sete mapas. O Mapa sobre Educação não foi elaborado como tal, e 

os temas de Capacidade Institucional e Acesso à Informação, Transparência e Controle Social 

foram apresentados conjuntamente. Conforme também pactuado com a CTM, a proposição de um 

plano de ação de forma a instrumentalizar espaços para a articulação e identificação de sinergias, 

foi feita de forma customizada, em cada um dos Mapas dos Caminhos entregues. 

 

Os documentos Mapas dos Caminhos compreenderam análises aprofundadas, em documentos 

que variaram de 25 a 40 páginas. Os conteúdos foram sempre apresentados à CTM em reuniões 

presenciais, as percepções e recomendações coletadas, e uma versão final elaborada para 

circulação para a CTM e posterior disseminação pública. Além disso, os conteúdos dos 

documentos foram apresentados presencialmente para atores selecionados, envolvidos nas 

reuniões temáticas.  

 

Todos os conteúdos, após aprovação da CTM, foram disponibilizados publicamente de forma 

amigável no site do projeto em www.indicadoresdebelomonte.com.br. As referências aos Mapas 

dos Caminhos elaborados são apresentados na sequência. 
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O Mapa dos Caminhos sobre Saneamento Básico em Altamira 

foi apresentado à Câmara Técnica de Monitoramento em novembro 

de 2014 e incluído no Produto 3 - 1o Relatório Semestral. Um 

adendo ao Mapa, com atualizações, foi solicitado pela CTM e 

entregue em julho de 2015, incluído no Produto 2 - 14o Relatório 
Mensal de Atividades.  

 

 

O Mapa dos Caminhos sobre Deslocamentos Compulsórios no 

Meio Rural foi entregue à Câmara Técnica de Monitoramento em 

fevereiro de 2015, e incluído no Produto 4 - Relatório Consolidado 

do Período Contratado. Um adendo ao Mapa, com atualizações, 

foi solicitado pela CTM e entregue em julho de 2015, estando 

incluído no Produto 2 - 14o Relatório Mensal de Atividades.  

 

 

O Mapa dos Caminhos sobre Proteção Territorial Indígena foi 

apresentado à Câmara Técnica de Monitoramento em julho de 2015 

e incluído no Produto 2 - 14o Relatório Mensal de Atividades. 
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O Mapa dos Caminhos sobre a Saúde Indígena foi apresentado à 

Câmara Técnica de Monitoramento em setembro de 2015 e incluído 

no Produto 2 - 16o Relatório Mensal de Atividades.  

 

 

O Mapa dos Caminhos sobre Desmatamento e Degradação 

Florestal foi apresentado à Câmara Técnica de Monitoramento em 

setembro de 2015 e incluído no Produto 2 - 17o Relatório Mensal 
de Atividades.  

 

 

O Mapa dos Caminhos sobre o Condicionantes de Saúde e o 

Legado para o Território foi apresentado à Câmara Técnica de 

Monitoramento em setembro de 2015 e incluído no Produto 2 - 18o 
Relatório Mensal de Atividades.  
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O Mapa dos Caminhos sobre Transparência, Controle Social e 

Capacidades Institucionais foi apresentado à Câmara Técnica de 

Monitoramento em novembro de 2015 e incluído no Produto 2 - 18o 
Relatório Mensal de Atividades.  

 

Um dos temas sugeridos pela FGV para aprofundamendo por meio de Mapa dos Caminhos foi o 

Engajamento na Educação. Este tema, na sua versão preliminar, foi apresentado à CTM em junho 

de 2015, em Altamira, a partir de uma série de dados coletados, bem como de duas pesquisas 

qualitativas realizadas pela FGV especialmente sobre o tema – uma investigação sobre as razões 

para potencial não engajamento dos jovens na escola, e um diagnóstico qualitativo sobre escolas 

com bom desempenho no Indice de Desempenho da Educação Básica (Ideb) em Altamira. O 

levantamento destes dados quantitativos e qualitativos tinham como objetivo o embasamento mais 

qualificado para os debates propostos.  

 

O processo pactuado com a CTM de elaboração desse Mapa incluia a discussão do conteúdo 

com o Ministério da Educação (MEC), continuidade do debate com membros da Câmara Técnica 

(CT) de Educação do PDRSX e instituições locais, para elaboração conjunta de diagnóstico e 

oportunidades (nos mesmos moldes do que foi realizado para a confecção do Mapa sobre Saúde).  

 

Ao longo do projeto, uma série de reuniões foram feitas com o MEC, bem como apresentação 

preliminar do Mapa para a CT de Educação, não resultando em encaminhamentos práticos para 

um processo de debate mais denso, formato inicialmente proposto na perspectiva de construção 

conjunta com estas instituições. Ainda que o MEC tenha sinalizado em diversos momentos 

motivação e engajamento na discussão, até o fechamento do projeto não havia sido encaminhada 

nota técnica que encaminharia tanto ajustes sobre as matrizes de indicadores, como 

potencialidades de aprofundamento das discussões para o Mapa.  

 

A FGV solicitou em inúmeras reuniões com a coordenação da CTM que este assunto fosse 

encaminhado, colocando à disposição, inclusive, a participação do especialista em Educação 
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Fernando Luiz Abrucio em debates com a Câmara de Monitoramento e demais CTs do PDRSX, 

bem como no MEC, ou mesmo na condução de seminários, oficinas e reuniões técnicas no 

território. Neste contexto de falta de resposta e aparente desinteresse, as pesquisas preliminares 

foram registradas nos relatórios, mas ficou inviável a construção do documento nos moldes 

propostos.  

 

 

3.9 Governança e Transferência da Tecnologia Social 
 

O monitoramento do desenvolvimento local de alguns temas prioritários para a região onde se 

instala Belo Monte, a partir de um conjunto de condicionantes do licenciamento ambiental, para 

além de um produto tangível, é também um legado para a região. Indicadores de monitoramento 

do desenvolvimento trazem a oportunidade de fortalecimento do tecido social, se continuamente 

discutidos e atualizados pela sociedade. Quanto mais forte o tecido social e mais engajada a 

sociedade, maior a capacidade de minimização dos problemas e o aproveitamento das 

oportunidades trazidas com a chegada da UHE Belo Monte.  

 

Mas o efetivo uso de qualquer ferramenta é diretamente proporcional à sua real aplicabilidade e 

capacidade de sugerir caminhos. Assim, o legado do Projeto Indicadores de Belo Monte, fruto de 

intensa parceria entre a FGV e a CTM, só é devidamente apropriado e se consolida, na medida 

em que se estabelecem conexões perenes com as dinâmicas locais, fortalecendo espaços de 

debate e articulação, de forma construtiva e pactuada, lastreadas por objetivos bem definidos.  

 

O processo de construção dos Indicadores de Belo Monte buscou desde o início o engajamento 

social e disseminação de informações de qualidade, de forma a construir continuamente este 

tecido social em torno de informações relevantes para a região.  

 

Para a sua permanência e vitalidade, é preciso fortalecer a construção de espaços de articulação 

e discussão sobre os temas monitorados, bem como formar quadros capazes de mantê-los 

operantes e vitalizados. Dessa forma, os resultados para o território não se limitam à metodologia 

e aos indicadores e conhecimentos produzidos, mas devem enraizar-se no território e nele se 

manter, quer no contexto do empreendimento que o suscitou, quer além dele. Em termos práticos, 

isso ocorre à medida que, assim como na construção e monitoramento dos indicadores, seja 
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estabelecido um diálogo com a comunidade local e demais partes interessadas, utilizando ou 

criando espaços de exercícios de uso e apropriação da ferramenta. 

 

No caso dos Indicadores de Belo Monte, este conceito amplo de uso e apropriação pode ser 

detalhado em três frentes de ação:  

 

© Uso e apropriação da metodologia de monitoramento das condicionantes e o 

diálogo com o desenvolvimento local;  

 

© Uso das informações coletadas e análises aprofundadas para reflexão, debate e 

ação; e  

 

© Formação para a gestão da ferramenta de indicadores, o que inclui capacidades 

para as coletas periódicas de dados, a sistematização em sistema de banco de dados 

público e em relatórios impressos, a condução de análises aprofundadas a partir dos 

dados coletados – em geral com coletas adicionais qualitativas – e a disseminação 

contínua dos resultados. 

 

A estrutura decorrente dessas diferentes frentes de uso e apropriação – a coleta contínua de 

dados, sistematização e disseminação, provocando de um lado a consolidação do método, e de 

outro, a mobilização contínua de atores sociais para a reflexão sobre as informações e fomento de 

ações resolutivas – compõe a governança dos Indicadores de Belo Monte ilustrado no Quadro 

3.9.1.  
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Quadro 3.9.1 

Diagrama - Escopo da Governança dos Indicadores de Belo Monte 

 
Fonte: Elaboração FGV. 

 

Espera-se que o funcionamento desta engrenagem, ao longo do tempo, desencadeie 

aprimoramentos nos processos sociais no território, em ao menos três frentes: 

 

© Aprimoramento das capacidades de planejamento do desenvolvimento local: 

espaços de governança territorial fortalecidos na sua capacidade de análise, 

identificação de prioridades, articulação institucional e tomada de decisão; 

 

© Aprimoramento das ferramentas de controle social: instituições da sociedade civil, 

de ensino e pesquisa, e outras atuantes na região, ampliando a capacidade de ação, a 

partir do acesso a informações atualizadas e organizadas sobre distintos temas de 

interesse para o desenvolvimento local; e  

 

© Aprimoramento dos procedimentos existentes de monitoramento de 

condicionantes e sua efetividade para o desenvolvimento local: órgãos 

intervenientes do processo de licenciamento ambiental, assim como demais instituições 
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que participem das iniciativas atreladas a ele,  apropriem-se do método desenvolvido e 

aprimorarem seus procedimentos de planejamento e monitoramento. 

 

O aprimoramento destas frentes de dinâmicas sociais associadas e demandadas pela realidade 

da região de Belo Monte pode contribuir, finalmente, para o objetivo último do projeto, qual seja, 

que as instituições locais – e o próprio tecido local do território – sejam fortalecidos a partir 

da ampliação da capacidade de análise crítica sobre o desenvolvimento local. 

 

 

3.9.1 Devolutivas - Uso e Apropriação da Ferramenta 
 

A FGV conduziu uma série de atividades de forma a iniciar a estruturação da governança dos 

Indicadores de Belo Monte. Isso se deu por meio de “devolutivas”, ou seja, encontros com 

instituições locais para a prática de uso e apropriação da ferramenta.  

 

A metodologia e dinâmica dos encontros foi customizada a partir do público-alvo. Assim, para 

instituições mais ligadas à coleta de dados, o foco das oficinas foi a discussão do método, da 

escolha e do uso de indicadores. Junto aos movimentos sociais, o foco foi o uso dos indicadores 

como ferramenta de controle social. Junto à CTs, o foco foi a discussão dos resultados 

encontrados na coleta de dados, e nas lições aprendidas (no período, apenas a CT de Saúde se 

interessou em realizar oficina específica). 

 

As instituições-alvo das devolutivas foram definidas em comum acordo com a CTM e o progresso 

de sua realização continuamente apresentado à essa Câmara nas reuniões mensais. A FGV 

também recebeu solicitações adicionais de realização de oficinas devolutivas, que, uma vez 

pactuadas com a CTM, também foram realizadas.  

 

As seguintes devolutivas foram realizadas no período: 
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Quadro 3.9.1.1 

Devolutivas Realizadas no Período 

Instituições/Espaços Data de 
Realização Participantes 

Câmaras Técnicas do 
PDRSX 

16 e 
17/07/2015 

Membros das Câmaras Técnicas do Plano de Desenvolvimento 
Regional Sustentável do Xingu (PDRSX). 

Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB) 31/08/2015 

Yuri Paulino, Elisa Estronioli, Francisca Joselia Amorim, Fabiano 
Vitoriano, Everaldo Sousa Amorim, Adnaldo Guedes Ferreira, 
Edizângela Alves Barros e Cleidiane Santos (MAB); Graziela Donario 
de Azevedo, Kena Azevedo Chaves (FGV); Elisanne Carvalho 
Viterbino e Tarcizio Max Borges Soares (assistente de pesquisa - 
Universidade Federal do Pará). 

Movimento das Mulheres 
Trabalhadoras Campo 
Cidade de Altamira 

01/09/2015 

Antônia Pereira Martins, Maria Eldinei Souza dos Santos, Joaquina 
dos Santos Freitas, Cely Kalynne Gil Nunes, Maria Raimunda Lima, 
Rosa da Silva Pessoa e Arlenúcia dos Santos (MMCC); Graziela 
Donario de Azevedo, Kena Azevedo Chaves, Carolina Derivi Vieira da 
Silva (FGV); Claudiane Araújo de Farias e Taís Silva de Jesus 
(assistente de pesquisa - Universidade Federal do Pará).  

Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI) - Brasília 03/09/2015 

Maria Janete Albuquerque de Carvalho e técnicos da FUNAI; Marcos 
Dal Fabbro, Daniela Gomes Pinto, Edgar Eduardo Urueta Bolivar, Eric 
Silva Macedo, Isabelle Vidal Giannini (FGV). 

Fórum em Defesa de 
Altamira (FDA) 22/09/2015 

Antônia Melo, Patricio Bresser, Jorge Gabriel, Geysiane Costa, 
Valdinéia Ferreira da Souza, José Alberto Braz de Lima, Marcos 
Sampaio, Sabrina do Nascimento, João Bosco e outros participantes 
(FDA); Graziela Donario de Azevedo, Marcos Dal Fabbro, Kena 
Azevedo Chaves (FGV); e Marta Feitosa Nunes Rios (assistente de 
pesquisa - Universidade Federal do Pará).  

Grupo de Jovens - 
Movimento das Mulheres 
Trabalhadoras Campo 
Cidade de Altamira (MMTC) 

26/09/2015 

Representantes e jovens atendidos em projetos do MMTC de 
Altamira; Biviany Rojas (Instituto Socioambiental); Graziela Donario 
de Azevedo, Daniela Gomes Pinto, Kena Azevedo Chaves (FGV); e 
Elisanne Carvalho Viterbino, Tais Silva de Jesus e Sidney Fortunato 
da Silva Junior (assistente de pesquisa - Universidade Federal do 
Pará).  

Coordenação Geral do 
Programa Nacional de 
Controle da Malária da 
Secretaria de Vigilância em 
Saúde (CGPNCM/SVS) - 
Brasília  

14/10/2015 Layana Costa Alves, Sheila Rodovalho e José Braz Damas Padilha 
(CGPNCM/SVS); Graziela Donario de Azevedo (FGV). 

Prefeitura Municipal de 
Brasil Novo 20/10/2015 

Niesker Oliveira Pereira e João Roque de Oliveira Junior (Secretaria 
Municipal de Educação); Rozinete Francisca Rezende (Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente); Fernando Rocca de Araújo (Secretaria 
Municipal de Agricultura); Paulo Barbosa dos Santos (Chefe de 
Gabinete); Noedson Carvalho Pereira e Rosa Dias Baldo (Secretaria 
Municipal de Saúde); Neto Portugal (Secretaria Municipal de 
Planejamento); Graziela Donario de Azevedo e Leticia Ferraro 
Arthuzo (FGV); e Elisanne Carvalho Viterbino (assistente de pesquisa 
- Universidade Federal do Pará).  
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Instituições/Espaços Data de 
Realização Participantes 

Prefeitura Municipal de 
Vitória do Xingu 20/10/2015 

Marcônio Paiva e Darli Silva (Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Turismo); Murilo Rosa (Secretaria Municipal de Saúde e de 
Educação); Dinah de Silva Gama e Ana Claudia Santos (Secretaria 
Municipal de Assistência Social); Ivan de Castro Tabosa e Rosinaldo 
dos Santos Ribeiro (Associação Comercial de Vitória do Xingu); 
Kassio Renê Gomes e José Odinaldo Caldas (Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Obras e Viação); Ingrid Dayane Silva (Secretaria 
Municipal de Administração); Francisco Raimundo Amaral Aragão e 
Benedito Wilson Dias Castro (Vereadores); Graziela Donario de 
Azevedo e Leticia Ferraro Arthuzo (FGV). 

Prefeitura Municipal de 
Senador José Porfírio 21/10/2015 

Auristélio Lima Mendes (Secretaria Municipal de Educação); Oziel de 
Souza Costa (Secretaria Municipal de Assistência Social); Andreza 
Souto (Secretaria Municipal de Meio Ambiente); Gilson Brandão 
(Secretaria Municipal de Agricultura); Laura Pena (Coordenação de 
Turismo); Maria Menezes de Morais (Secretaria Municipal de Saúde); 
Edison Palheta Teixeira (Secretaria Municipal de Planejamento); 
Graziela Donario de Azevedo e Leticia Ferraro Arthuzo (FGV); e 
Claudiane Farias de Araújo (Assistente de Pesquisa - Universidade 
Federal do Pará).  

Câmara Técnica 7 - Saúde 
(CT-7) do Plano de 
Desenvolvimento Regional 
Sustentável do Xingu 
(PDRSX) 

22/10/2015 

Roberta Aguiar Reis (Ministério da Saúde); Lindomar Carneiro da 
Silva (Secretaria Especial de Saúde Indígena); Waldecir Maia 
(Secretaria Municipal de Saúde de Altamira); Noedson Carvalho 
Pereira (Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo); Maria 
Menezes de Morais (Secretaria Municipal de Saúde de Senador José 
Porfírio); Ismael Ramos dos Santos (Secretaria Municipal de Saúde 
de Anapu); Érica Valquíria dos Santos Amorim (Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria Madeireira, Construção Civil e do 
Mobiliário de Altamira e Região); Marconio Danilo (Secretaria 
Municipal de Saúde de Medicilândia); Luciano Santos de Castro 
(Secretaria Municipal de Saúde de Uruará); Emerson Fernandez 
Varejão (Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz); José 
Domingos Pereira (Fundação Viver, Produzir e Preservar); César 
Augusto Oliveira Barcelos (Secretaria de Saúde do Estado do Pará); 
José Lázaro Brito Ladislau (Norte Energia); Ernesto Moraes Pessoa 
(Associação Agentes de Saúde); e outros participantes da CT7; 
Marcônio Paiva, João Lizardo Paixão, Rita Alves e Biviany Rojas 
(Câmara Técnica 5 - Monitoramento das Condicionantes da UHE Belo 
Monte); Graziela Donario de Azevedo, Leticia Ferraro Arthuzo, 
Daniela Gomes Pinto (FGV); Diego Rabatone de Oliveira - 
especialista contratado; Sidney Fortunato Silva Junior (assistente de 
pesquisa - Universidade Federal do Pará).  

Câmara Técnica de- Povos 
Tradicionais do Plano de 
Desenvolvimento Regional 
Sustentável do Xingu 
(PDRSX) 

22/10/2015 

Marcelo Salazar e Carolina Reis (ISA), representantes ICMBio, 
FUNAI, representantes de povos indígenas – citadinos e povos 
aldeados, representantes de associações de ribeirinhose de 
agricultores familiares; Kena Azevedo Chaves, Carolina Derivi Vieira 
da Silva e Marcos Dal Fabbro (FGV). 

Encontro Regional de 
Mulheres - Movimento de 
Mulheres - Altamira 

23/10/2015 

lideranças participantes do Encontro Regional de Mulheres; Graziela 
Donario de Azevedo, Leticia Ferraro Arthuzo, Daniela Gomes Pinto e 
Edgar Eduardo Urueta Bolivar (FGV); Taís Silva de Jesus e Claudiane 
Farias de Araújo (assistentes de pesquisa - Universidade Federal do 
Pará). 
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Instituições/Espaços Data de 
Realização Participantes 

Ministério da Saúde 19/11/2015 

Paulo Eduardo Sellera, Regina Melo e Soraya Oliveira Dos Santos 
(Departamento de Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de 
Saúde); José Braz Damas Padilha (Coordenação Geral do Programa 
Nacional de Controle da Malária); Mariana Schneider e 
Mariana  Pinheiro (Secretaria Executiva); Marcos Dal Fabbro, Daniela 
Gomes Pinto, Leticia Ferraro Arthuzo e Graziela Donario de Azevedo 
(FGV). 

Fundação Nacional do Índio 
- Altamira 24/11/2015 

Francisco Brasil, Luciano Pohl, Juliana Araújo, Ivaíde Rodriguez dos 
Santos e mais quatro servidores da FUNAI Altamira. Procurador da 
FUNAI em Altamira, dois procuradores do Incra-Altamira; Edgar 
Eduardo Bolívar Urueta e Marcos Dal Fabbro (FGV). 

Curso de Graduação em 
Biologia - Universidade 
Federal do Pará (UFPA) - 
Altamira  

24/11/2015 

Tatiana Pereira e estudantes da Universidade Federal do Pará; 
Graziela Donario de Azevedo, Leticia Ferraro Arthuzo, Daniela Gomes 
Pinto (FGV), Taís Silva de Jesus e Claudiane Farias de Araújo 
(assistentes de Pesquisa - Universidade Federal do Pará). 

Universidade Federal do 
Pará (UFPA) - Altamira 27/11/2015 

Tatiana Pereira, Ivana de Oliveira Gomes e Silva e Hermes Fonsêca 
de Medeiros (Universidade Federal do Pará); Ana Karina Moreyra 
Salcedo (Universidade do Estado do Pará); Mario Prestes Monzoni 
Neto, Daniela Gomes Pinto, Letícia Ferraro Arthuzo (FGV). 

Ministério Público Federal 
(MPF) - Altamira 27/11/2015 Thaís Santi (MPF); Edgar Eduardo Bolívar Urueta e Eric Silva Macedo 

(FGV) 

Fundação Viver, Produzir e 
Preservar (FVPP) 04/12/2015 

João Batista Uchoa Pereira, Antonia Pereira Martins, Ana Paula 
Souza, José Aparecido dos Santos e outros integrantes da FVPP; 
Leticia Ferraro Arthuzo e Graziela Donario de Azevedo (FGV). 

Subprefeitura do Distrito de 
Castelo dos Sonhos - 
Altamira 

07/12/2015 Zilda Serpa, Rony Heck, Ivaneide Santos (Subprefeitura); Leticia 
Ferraro Arthuzo e Graziela Donario de Azevedo (FGV) 

Subprefeitura de Cachoeira 
da Serra - Altamira 08/12/2015 Adilar Carenhato e Ivaneide Ramos (Subprefeitura); Leticia Ferraro 

Arthuzo e Graziela Donario de Azevedo (FGV). 

Sindicato dos Trabalhadores 
da Agricultura Familiar 
(SINTRAF) de Castelo dos 
Sonhos - Altamira 

08/12/2015 Nilson Araujo, Ivaneide Ramos e integrantes do SINTRAF; Leticia 
Ferraro Arthuzo e Graziela Donario de Azevedo (FGV) 

 

Vale ressaltar que, do plano de devolutivas desenhado juntamente com a CTM, todos os 

encontros foram atendidos e realizados, com exceção das devolutivas destinadas à Secretaria 

Geral da Presidência, Coordenadores das CTs do PDRSX e Norte Energia, que não responderam 

à solicitação da FGV, nem acionaram a equipe da Fundação para agendamento da devolutiva. 

Também ficou pendente reunião com Governo do Estado do Pará, pois não foi encaminhado à 

FGV o contato para agendamento da devolutiva2:  

 

 
                                                
2 A FGV se colocou à disposição em reuniões anteriores com a CTM para fazer contato diretamente com o Governo do Estado, mas 
foi orientada pelos representantes do Governo Federal - Secretaria Geral da Presidência e Ministério de Minas e Energia que 
aguardasse a recomendação deles sobre com quem agendar tal encontro.  
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3.9.2 Transferência da Tecnologia Social 
 

A ferramenta de indicadores depende, para sua permanência, de uma estrutura de governança 

capaz de garantir sua operacionalização e constante atualização no futuro. Tal estrutura, para 

operar de forma coordenada e integrada, demanda capacidades humanas de pesquisa e análise, 

de mobilização e de ampla articulação institucional.  

 

No Plano de Trabalho do projeto correspondente aos 18 meses iniciais de estruturação da 

ferramenta de monitoramento, a FGV elaboraria uma proposta de governança, identificaria e 

treinaria instituições locais para a condução da ferramenta e monitoramento futuro, de forma a 

“transferir” a tecnologia social a instituições locais que pudessem dar continuidade ao 

monitoramento nos 42 meses restantes de trabalho vislumbrados pela CTM.  

 

A estruturação de uma proposta para a governança da ferramenta foi discutida ao longo de vários 

meses de execução do projeto com a CTM, sendo as atividades e reuniões realizadas com 

inúmeras instituições, assim como as devolutivas, conforme já relatado, parte integrante da 

construção de um ambiente de uso e apropriação. 

 

Entretanto, ao longo do projeto foi continuamente discutido3 com a CTM os desafios e as 

dificuldades para a transferência da tecnologia social ainda nos primeiros 18 meses de execução. 

A análise foi de que no momento de estruturação – desenvolvimento do método, coleta da “linha 

de base” de dados e disseminação inicial dos resultados, bem como amadurecimento sobre os 

objetivos da ferramenta junto a atores externos à CTM – e em um complexo ambiente que incluía 

desconhecimento sobre o trabalho realizado, clima institucional acirrado com as expectativas 

quanto à Licença de Operação da UHE Belo Monte e respectivos compromissos assumidos, bem 

como dificuldades e resistências de internalização dos Indicadores de Belo Monte dentro do 

PDRSX, ainda era difícil construir um ambiente de disseminação do trabalho ideal e vislumbrar a 

identificação de instituições interessadas e aptas a assumirem a gestão da ferramenta.  

 

                                                
3 Em várias das reuniões mensais o tema foi abordado com a CTM, notadamente nas reuniões de maio e junho de 2015, quando ficou 
estabelecido que a transferência da tecnologia social precisaria de mais amadurecimento institucional local para acontecer e que 
deveria ser planejada para acontecer na continuidade do monitoramento em 2016. À época, a CTM ainda não tinha a informação de 
que seus recursos seriam drasticamente reduzidos pelo Comitê Gestor do PDRSX para a continuidade dos trabalhos em 2016. 
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Assim, em comum acordo e pactuado com a CTM, a FGV aprofundou o trabalho na estruturação 

da ferramenta, deixando para a próxima fase as ações voltadas à futura transferência da 

tecnologia social:  

 
Conforme solicitado em reunião anterior, a FGV apresentou uma proposta 
preliminar de escopo de trabalho para a continuidade do monitoramento de temas 
em 2016. A proposta levantou reflexões sobre as frentes de Formação, Usos e 
Apropriação e sobre a Governança dos Indicadores. 
 
(...) 
 
Foi mencionado que a CTM quer que a FGV apresente não apenas o que seria o 
escopo de trabalho em 2016, mas também o processo de transição, ou seja, de 
transferência da tecnologia social da FGV para outra instituição. Ainda que tal 
transição está sendo iniciada e é escopo do presente projeto da FGV, a CT-5 
entende que é necessário reforço nessa transição antes da transferência completa 
da metodologia. O objetivo da CTM é assegurar a continuidade do trabalho de 
monitoramento para 2016. (Ata da Reunião entre FGV e CTM - Anexo 1 - Produto 
2 - 13o Relatório Mensal de Atividades - Projeto Indicadores de Belo Monte).  
 

Assim, na perspectiva de que originalmente a CTM planejou o trabalho de monitoramento para 60 

meses, a continuidade do trabalho estruturado pela FGV nestes primeiros 18 meses deve incluir 

uma série de atividades de uso e apropriação que, ao atingirem seus objetivos, buscam criar 

ambiente e aprendizados para, ao final do percurso, consolidar a proposição de uma governança 

para os Indicadores de Belo Monte, com o envolvimento das instituições locais e protagonismo da 

CTM.  

 

Quadro 3.9.2.1 

Escopo de Governança dos Indicadores de Belo Monte 

BOX - Escopo de Governança dos Indicadores de Belo Monte 
 

1. Apropriação e contínuo ajuste do conceito e método, incluindo 12 matrizes temáticas de indicadores de 

monitoramento, dos processos, insumos e resultados; 

2. Apropriação e aplicação do método para a identificação de gargalos - Mapa dos Caminhos e 

encaminhamentos práticos de proposições e ações; 

3. Coleta e sistematização de dados qualitativos e quantitativos; 

4. Processo de articulação institucional com instituições locais, regionais e federais; 

5. Disseminação contínua dos resultados; 

6. Atualização do sistema de banco de dados online; e 

7. Processos de envolvimento e engajamento para uso e apropriação, no PDRSX e instituições e espaços 

públicos relevantes da região. 
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3.10 Sistema de Monitoramento, Comunicação e Disseminação  
 

No decorrer da execução do projeto foram desenvolvidas atividades e produtos voltados à 

comunicação e disseminação dos resultados, de forma a responder a ênfase sobre esta avenida 

de trabalho estabelecida pela CTM desde o estabelecimento do Termo de Referência para a sua 

realização, listados a seguir: 

 

 

© Diretrizes para a Comunicação do projeto Indicadores de Belo Monte; 

© Produção de folder de apresentação do projeto; impressão de 1.000 exemplares e ampla 

distribuição; 

© Produção de website institucional do projeto; 

© Produção de fascículos temáticos de Educação e Deslocamentos Rurais; impressão de 

200 exemplares e ampla distribuição aos atores locais; 

© Produção em meio eletrônico de 12 Boletins Periódicos;  

© Produção de duas publicações com resumo dos resultados: “Semestre em Revista” e 

“Ano em Revista”; impressão de 500 e 1.000 exemplares respectivamente e ampla 

distribuição junto a atores locais e regionais; 

© Disponibilidade de todos os conteúdos no sistema online, incluindo Mapas dos 

Caminhos e Boletins Eletrônicos; e sistema de busca cruzada de indicadores; e 

© Produção de publicação final com resultados do projeto, impressão e ampla distribuição. 

 

Figura 3.10.1 

Folder de Apresentação do Projeto - Elaborado no Início dos Trabalhos 

   
Fonte: FGV 
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Figura 3.10.2 

Imagem do Website Institucional do Projeto 

 
Fonte: FGV 

 

Figura 3.10.3 

Exemplo de Fascículo Temático 

 
Fonte: FGV 

 



 

45 / 87 
 

FGV Projetos CE Nº 0015/16 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 

Figura 3.10.4  

Exemplos de Boletins Periódicos 

 
Fonte: FGV 

 

Figura 3.10.5  

Semestre em Revista e Ano em Revista 

    
Fonte: FGV 
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4. Contribuição aos Processos de Planejamento e Controle Social 
 

Monitorar a execução de um conjunto de condicionantes do licenciamento ambiental estratégicas 

para a região, fazendo o rebatimento da eficácia dessas ações naquilo que o território acredita ser 

fundamental, avaliando o quão efetivas são no alcance das metas que a sociedade alinha para o 

seu futuro, impõs o desenvolvimento de métodos, coleta de dados e análises.  

 

Esse monitoramento do desenvolvimento local de alguns temas prioritários para a região onde se 

instala Belo Monte, a partir de um conjunto de condicionantes, para além de um produto tangível, 

é também um legado para a região.  Assim, a continuidade e fortalecimento desta ferramenta de 

monitoramento do desenvolvimento local é justificada pelo seu potencial de contribuição ao 

território do PDRSX e que recebe Belo Monte.  

 

O processo de construção dos Indicadores de Belo Monte buscou desde o início o engajamento 

social e disseminação de dados de qualidade, de forma a fortalecer continuamente o tecido social 

em torno de informações relevantes para a região. O projeto – não apenas pelos seus produtos 

específicos (monitoramento), mas também pela forma como foi construído e implementado – 

representa uma experiência prática, certamente não única, de participação e inclusão social por 

meio de discussões sobre a realidade local.  

 

O legado desse processo realizado em conjunto com a CTM ao longo dos primeiros dezoito 

meses de execução é um dos mais importantes frutos do projeto. Quanto mais forte o tecido social 

e mais engajada a sociedade, maior a capacidade de minimização dos problemas e o 

aproveitamento das oportunidades trazidas com a chegada da UHE Belo Monte na região. 

 

Em Belo Monte, o momento do licenciamento ambiental, com uma série de condicionantes ainda 

em execução, algumas delas em estágio inicial de implementação (notadamente indígenas), 

outras com demandas de atualização constantes de planejamentos e prazos (notadamente as 

referentes às populações riberirinhas), e novas condicionantes definidas a partir da recente 

licença de operação, remete à necessidade de manutenção da capacidade de monitoramento.  

 

Mesmo quando em conformidade perante os órgãos ambientais, as ações ligadas a 

condicionantes suscitam dúvidas e incertezas junto à sociedade local. Nestes casos, torna-se 
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imperativo o acompanhamento próximo de seus desencadeamentos, complementando a ação 

desenvolvida pelos órgãos competentes em suas atividades de fiscalização, para que os 

resultados de tais ações, para além de atingir conformidade perante a legislação vigente, 

garantam em última instância a correta sinergia entre a mitigação do impacto que originou tais 

ações, e a garantia de um legado positivo para o desenvolvimento humano sustentável da região.  

 

Ainda que o objetivo das ações previstas nas condicionantes se originem de uma mitigação de 

impacto ou compensação social, elas se caracterizam como investimentos relevantes para o 

território e que, se não acompanhados e interligados ao desenvolvimento da região, arriscam-se 

transformarem-se por si só em novos entraves para o desenvolvimento.  

 

A metodologia desenvolvida – com ampla mobilização de instituições locais e identificação de 

gargalos e critérios para o monitoramento futuro da efetividade das ações em curso –, traz a 

oportunidade de diálogo de uma das mais importantes obras do Plano de Aceleração do 

Crescimento (PAC) do Governo Federal com os grandes desafios nacionais e globais de 

desenvolvimento, numa perspectiva ampla e integrada, explorando as sinergias entre a legislação 

ambiental, as várias políticas públicas e, especialmente, a inclusão política dos atores impactados 

por grandes obras por meio de acesso à informação e protagonismo nas reflexões.  

 

Esse conjunto de informações, periodicamente atualizado, só faz sentido se amplamente debatido 

pelas instituições e lideranças dos municípios abrangidos pelo PDRSX. Da mesma forma, a 

capacidade desenvolvida no âmbito do Projeto Indicadores de Belo Monte e a tecnologia que 

organiza tal ganho pode dar guarida a ambientes de debate, prospecção, estudos e planejamento.  

 

O caso de Belo Monte coloca-se como referência da instalação de grandes empreendimentos na 

Amazônia Brasileira, em cujos erros e acertos irão mirar-se outros importantes empreendimentos. 

Trata-se de uma oportunidade de pensar e propor formas de monitoramento no âmbito da 

inserção de um empreendimento de tal porte na Amazônia, para contribuir não apenas para a 

qualidade de vida das pessoas, mas também para uma nova geração de empreendimentos, que 

estruturem uma visão de longo prazo para e pela região que os recebe. 
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4.1 Engajamento do PDRSX 
 

O monitoramento da realidade regional e discussão contínua e coletiva dos resultados podem 

acelerar a potencialização das capacidades institucionais da região, promovendo reflexões 

estratégicas, identificando gargalos e fomentando práticas de correção de rumos ou 

aproveitamento de oportunidades. Assim, o PDRSX e suas Câmaras Técnicas (CT) configuram-se 

– e configuravam-se, ao longo da execução do projeto – como espaço prioritário de uso e 

apropriação da ferramenta de indicadores. Entretanto, é necessário que haja vontade institucional 

de engajamento. 

 

Em relação à amplitude, a ferramenta Indicadores de Belo Monte compreende indicadores de 

todos os municípios do PDRSX, com foco, quando aborda condicionantes, nos municípios da 

Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, e englobando indicadores específicos para 

povos tradicionais e indígenas, notadamente nas Terras Indígenas foco de condicionantes do 

licenciamento ambiental. 

 

Na perspectiva da ampliação da capacidade analítica e de gestão associada aos espaços 

decisórios, sejam eles colegiados, tais como o próprio PDRSX, ou circunscritos à administrações 

municipais e outras instituições que dele participam, as métricas e indicadores representam 

método de monitoramento que, para além do resultado direto de ampliação da capacidade de 

acompanhar distintos processos, propicia análises e proposições – Mapas dos Caminhos – que 

auxiliam o olhar, a um só tempo, sobre diversas questões estruturais.  

 

Além disso, os temas abordados remetem às questões essenciais de planejamento do território na 

perspectiva do desenvolvimento humano. Saneamento, saúde, educação, ordenamento territorial 

e as questões indígenas são basilares e orientam diversos debates no âmbito do PDRSX, com 

possíveis reflexos sobre seleção de projetos, por exemplo, evitando sobreposições e favorecendo 

complementaridades. 

 

No projeto Indicadores de Belo Monte, esse diálogo iniciou-se publicamente com a apresentação 

e discussão dos resultados preliminares do projeto ao PDRSX e todas as CTs (em julho de 2015), 

seguido de atividades de aprofundamento da discussão com a realização de oficina específica 

com a CT de Saúde e da CT de Povos Tradicionais e Indígenas. Outras Câmaras Técnicas, como 
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a CT de Ordenamento Territorial e a CT de Inclusão Social, demonstraram interesse em continuar 

o aprofundamento do debate.  

 

Ao longo do projeto, aconteceram três reuniões, no Palácio do Planalto, em Brasília, com os 

coordenadores das Câmaras Técnicas do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do 

Xingu (PDRSX) – todos eles representantes do Governo Federal –, organizadas pela Casa Civil 

da Presidência da República. 

 

Na primeira ocasião, a FGV apresentou o trabalho e estabeleceu um diálogo e troca de 

informações com os diferentes Ministérios, bem como definiu contatos futuros para que o trabalho 

fosse incorporado e discutido no âmbito das demais Câmaras Técnicas (CTs) do PDRSX. O 

resultado desse primeiro encontro sinalizou o interesse das CTs em se apropriar do trabalho ora 

realizado, apontando para os usos múltiplos da ferramenta de monitoramento proposta.  

 

Posteriormente, foi realizado um segundo encontro coletivo para apresentação e discussão geral 

do trabalho, e posteriormente alguns coordenadores de Câmaras Técnicas tiveram reuniões 

específicas com a FGV para aprofundamento da troca de informações e encaminhamentos 

futuros, tais como a Câmara Técnica de Saúde e a Câmara Técnica de Ordenamento Territorial. 

 

Finalmente, em julho de 2015, foi realizada nova reunião com os coordenadores, com pauta 

específica relacionada ao planejamento da reunião extraordinária do PDRSX, momento para 

apresentação do trabalho Indicadores de Belo Monte pela FGV. Na ocasião, os representantes do 

Governo Federal aguardavam o teor dos resultados apresentados pela FGV, com 

questionamentos sobre o método, os registros e os resultados apresentados.  

 

Neste contexto, com informações do Projeto Indicadores de Belo Monte que traziam para o 

debate, no âmbito do PDRSX, temas relacionadas à execução do licenciamento ambiental e que 

incidiam diretamente sobre o cumprimento de condicionantes, ficou bastante evidente a 

dissonância entre os objetivos da CTM, de monitoramento e debate sobre as ações 

desencadeadas pela UHE Belo Monte, com as aspirações do Governo Federal, via 

representações no colegiado, bastante voltadas à execução de projetos e reativa às discussões 

sobre o monitoramento de condicionantes.  
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4.2 O Envolvimento de Órgãos Públicos Locais 
 

No âmbito local, o projeto estabeleceu articulações com relevantes atores locais. Foram 

construídos diálogos com as Prefeituras Municipais de Altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo, 

Senador José Porfírio e Anapu, por meio de vários Secretários Municipais e, no caso de Altamira 

e Vitória do Xingu, com os prefeitos e/ou vice-prefeitos. Também foram feitas aproximações com a 

Casa de Governo da Secretaria-Geral da Presidência da República (em Altamira), o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a Companhia de Saneamento do Estado do 

Pará (Cosanpa), o Ministério Público Federal, o Programa Terra Legal, entre muitos outros.  

 

Temas abordados diretamente por estudos realizados pela FGV, tais como o adendo ao Mapa dos 

Caminhos de Deslocamento Compulsório no Meio Rural, abordando a realocação de famílias 

ribeirinhas, foram também pautados pela Secretaria Geral da Presidência da República a partir de 

inspeção realizada pelo Ministério Público Federal e com protagonismo da Casa de Governo.  

 

Nesse contexto, a FGV foi convidada a participar de grupo técnico que elaboraria proposta de 

revisão dos procedimentos adotados pelo empreendedor em relação às ditas realocações, 

iniciativa bastante similar às providências apontadas pelo Projeto Indicadores de Belo Monte em 

suas análises e recomendações. No entanto, as tratativas sobre este ponto não tiveram 

continuidade, ao menos no âmbito do referido grupo técnico, sendo aguardada a continuidade 

desse processo em 2016, inclusive por força de condicionante da Licença de Operação. 

 

 

4.3 Envolvimento das Organizações da Sociedade Civil, Movimentos 
Sociais e Universidades 

 

Um dos maiores legados do projeto Indicadores de Belo Monte é a organização de informações 

cruciais aos processos de mobilização social em curso na região. A decupagem de uma centena 

de documentos, a organização de condicionantes e seu cumprimento, bem como análises inéditas 

sobre os principais gargalos que acometem a região servem de insumos e subsídios para a 

atuação dos movimentos sociais e da sociedade civil, de forma a amplificar o controle social e 

garantir maior transparência e acesso à informação. 
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Neste contexto, as universidades podem também se beneficiar do uso e apropriação de um 

método de sistematização do conhecimento, transformando as informações em pesquisas 

aplicadas e complementando suas próprias pesquisas, bem como customizando a metodologia 

para outros usos mais afins com os objetivos acadêmicos. 

  

Entre as universidades, uma primeira aproximação foi feita por meio de reunião de apresentação 

do projeto e discussão sobre potencial envolvimento, com professores da Universidade Federal do 

Pará (UFPA) e da Universidade Estadual do Pará (UEPA). Na ocasião, um representante da 

UFPA indicou caminhos bastante precisos para operacionalizar a criação de um possível grupo ou 

centro de estudos na universidade, que hospedaria e atualizaria os dados do projeto, por meio de 

pesquisadores e assistentes de pesquisa.  

 

Com a sociedade civil, o projeto apresentou o trabalho e estabeleceu diálogo e troca de 

informações com os principais movimentos sociais da região, com destaque para o Movimento 

Xingu Vivo Para Sempre, o Movimento das Mulheres Campo e Cidade de Altamira, o Movimento 

de Atingidos por Barragens, os Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs), os 

Conselhos Municipais de Saúde de Anapu e Vitória do Xingu, o Conselho Estadual de Educação 

do Pará, entre outros.  

 

Dentre as organizações sociais/espaços que mostraram-se interessados em aprofundar o 

conhecimento sobre a ferramenta, destacam-se o Movimento Xingu Vivo, Movimento dos 

Atingidos por Barragens, Movimento de Mulheres, e Fórum de Defesa de Altamira.  

 

 

4.4  IBAMA, FUNAI e Ministério da Saúde 
 

Monitorar um conjunto de condicionantes é aderente à demanda das instituições públicas que 

atuam no processo de licenciamento ambiental, uma vez que os processos de monitoramento são 

muitas vezes insuficientemente organizados ou mesmo não apropriados às dinâmicas do 

licenciamento ambiental. As instituições públicas podem se servir da qualificação dos processos e 

complementação de informações qualitativas sobre a execução das ações programadas em 

planos e projetos previstos nas condicionantes do licenciamento e, a partir delas, desenvolver com 

mais qualidade sua missão fiscalizadora e/ou orientativa. 
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A FUNAI, o IBAMA e o Ministério da Saúde representam esse esforço de cooperação institucional, 

tendo em vista seus mandatos como órgãos fiscalizadores e/ou intervenientes nos processos de 

licenciamento ambiental. 

 

Nesse sentido, se ressalta o alinhamento estratégico e contínuo diálogo estabelecido com a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), tanto com a Coordenação de Licenciamento Ambiental em 

Brasília, como o escritório regional em Altamira, bem como realização de seminário/oficina de 

trabalho com cerca de 20 técnicos da FUNAI, em Brasília, com discussão aprofundada do método 

e interesse do órgão em continuar o processo de uso e apropriação da ferramenta e customização 

para o aprimoramento dos seus processos de monitoramento. 

 

Necessário também destacar o trabalho conjunto com a Diretoria de Licenciamento Ambiental do 

IBAMA, culminando em dois seminários realizados em novembro de 2014 e maio de 2015 com a 

equipe responsável pelo acompanhamento das condicionantes do licenciamento ambiental da 

UHE Belo Monte, diálogo amplo, com troca de informações, esclarecimentos e debates quanto ao 

método e coleta de dados referentes às condicionantes monitoradas.  

 

A aproximação e o trabalho conjunto com esses dois órgãos foram fundamentais para a qualidade 

da metodologia desenvolvida, ajustando-a como bem público à utilização pelos principais órgãos 

envolvidos em processos de licenciamento ambiental. A troca de informações e as experiências 

devem contribuir tanto para as dinâmicas atualmente em curso em Belo Monte, como também em 

outros empreendimentos presentes e futuros. 

 

Junto ao Ministério da Saúde (MS), foram realizadas mais de uma dezena de reuniões com o 

corpo técnico, com envolvimento da Secretaria Executiva em momentos específicos, da equipe de 

controle da Malária e também da Saúde Indígena, bem como dos representantes do MS no 

PDRSX, com discussões aprofundadas do método e das métricas do Projeto Indicadores de Belo 

Monte.  

 

Tais tratativas indicam amplo campo de cooperação com essas instituições, seja fortalecendo 

processos internos de monitoramento, ampliando o uso de indicadores e métricas ou mesmo 

aproximando essas instituições dentro de um arranjo voltado para o licenciamento ambiental e 
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que encontre, em uma mesma ferramenta ou metodologia de monitiramento, a oportunidade de 

potencializar sinergias e bons resultados. 

 

 

4.5 Câmara Técnica de Monitoramento - CTM 
 

Para a continuidade das ações arquitetadas nos 18 meses de projeto, é necessária a continuidade 

da estruturação de um ambiente institucional, dedicado à transferência e apropriação da 

tecnologia social criada, sendo incorporada e operacionalizada por instituições locais.  

 

Neste contexto, a CTM tem papel crucial, como promotora da proposta de monitoramento das 

condicionantes, protagonizando a construção desses espaços, preservando o acompanhamento e 

diálogo contínuo, e as decisões coletivas. Além disso, à CTM é demandada a apropriação da 

ferramenta, incluindo a metodologia de monitoramento, de engajamento para a reflexão e ação, e 

a própria coleta de dados e sistematização, de forma que essa Câmara Técnica torne-se uma 

multiplicadora e disseminadora dessa estrutura. A CTM tem papel crucial na mobilização de 

atores e engajamento mais amplo para uso e apropriação da ferramenta Indicadores de Belo 

Monte.  

 

Há, no conjunto dos Mapas dos Caminhos elaborado pelo projeto, um forte conteúdo de possíveis 

encaminhamentos para a resolução de entraves e gargalos sobre os distintos temas monitorados, 

que permanecerão atuais em 2016. A CTM encomendou tal abordagem requerendo uma análise 

crítica, subsídios para o debate e construção de soluções. Trata-se, explicitamente, de experiência 

prática de uso e apropriação de indicadores, crucial para que o método seja efetivamente aplicado 

em sua plenitude, demonstrando, mesmo que tacitamente, que a coleta de dados, o 

monitoramento e a análise são investimentos essenciais, como inicialmente previsto pela CTM, no 

ajuste do foco das ações, políticas e projetos na região que recebe Belo Monte. 

 

Por fim, outros projetos de monitoramento financiados pela CTM certamente poderão usufruir dos 

métodos e ferramentas desenvolvidos dentro de uma perspectiva de uso e apropriação. 
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4.5.1 Lições Aprendidas 
 

Executar um projeto pari passu à construção da metodologia, emitindo constantes sinais sobre 

entraves e gargalos na execução daquilo que se propôs a monitorar, processo dialogado e 

acordado com instituições bastante diversas entre si é, sem dúvida, uma das maiores lições 

aprendidas.  

 

Já no seu início o projeto Indicadores de Belo Monte precisou romper com estigmas sobre seus 

objetivos, demonstrando que suas propostas e ações não se confundiam com a fiscalização 

realizada pelo órgão licenciado, e, ao contrário, eram complementares, buscavam na fronteira da 

atuação dos órgãos fiscalizadores o espaço para agir, não na perspectiva de apontar eventual 

debilidade, mas garimpando a lacuna para vedá-la via exercício explícito de cooperação.  

 

Conforme já preconizava o Plano de Trabalho discutido e validado em julho de 2014: 

 
Vale ressaltar que o enfoque não será na “fiscalização” das ações dos atores 
envolvidos, mas na explicitação de conflitos e identificação de áreas para 
construção de convergências. A metodologia permite tanto a priorização de 
esforços para atendimento a condicionantes, quanto a identificação clara de 
pontos de maior conflito ou divergências rumo à satisfação social. O objetivo é a 
criação de um modelo além do “medir e relatar”, visando reforçar a conexão entre 
os diferentes atores sociais e redes institucionais, nos seus diferentes níveis, e 
buscando fomentar mais do que relações institucionais planas, mas laços de 
cooperação, criando como legado uma estrutura de governança a ser apropriada 
pelos próprios atores envolvidos no território. (Plano de Trabalho – Indicadores de 
Belo Monte, pág. 11) 

 

No mesmo sentido, os achados do projeto eram apresentados à CTM ainda quando incipientes, 

acenando para um caminho a ser construído do qual a Câmara Técnica deveria participar 

ativamente, sendo protagonista e articuladora dos debates que poderiam culminar em soluções. 

Os primeiros aprofundamentos foram apresentados em novembro de 2014, sobre o saneamento 

em Altamira, e a partir daí, constantes análises e encaminhamentos propostos para a ação foram 

sendo apresentados ao longo dos meses.  

 

Às interlocuções mantidas com inúmeras instituições locais, , anunciando uma construção sob 

liderança de um espaço de monitoramento constituído no âmbito do PDRSX, não dava guarida às 

dúvidas sobre seus propósitos e de sua contribuição subsidiária à ação das instituições 

representadas na CTM. Essa forma de trabalho seria congratulada com respostas efetivas da 
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Câmara Técnica de Monitoramento, assumindo o debate construtivo, ampliando o uso e 

apropriação das informações geradas pelo Projeto. 

 

Após 18 meses de diálogo e inúmeras trocas no comando da CTM pelos representantes do 

Governo Federal, a capacidade desta instância em dar sequência ao debate, forjado a partir de 

dados levantados e análises construídas via Mapas dos Caminhos, se mostrou limitada, impondo 

restrições aos possíveis resultados práticos que poderiam resultar do Projeto. Nesse contexto, de 

observação e interação sobre como se estabelecem os arranjos institucionais no marco de uma 

grande obra, sobre os conflitos entre informações e objetivos estratégicos, reside, também, muito 

aprendizado.  

 

 
5. Considerações Finais 
 

Era uma das últimas reuniões devolutivas dos resultados do projeto em Altamira. Por ocasião do 

Outubro Rosa, mês de mobilizações em prol da saúde da mulher em todo o mundo, a equipe de 

pesquisadores da FGV apresentava ao Movimento de Mulheres a situação dos novos 

equipamentos de saúde implantados na região, os desafios identificados no processo e para o 

futuro. A certa altura, uma das integrantes do movimento pede a palavra e questiona, gentilmente: 

“Eu queria entender de que forma o trabalho de vocês pode nos ajudar”. 

 

A pergunta, tão pertinente e ao mesmo tempo tão desafiadora, ilustra o teste derradeiro da 

utilidade, cujo desdobramento essencial seria o resultado palpável nas vidas dos habitantes do 

território: para que serve tudo isso? 

 

Existe um tipo de entendimento segundo o qual a transparência é um bem em si mesmo. Se há 

luz sobre informação e disponibilidade do conhecimento, aí já está o resultado. O acesso à 

informação no contexto de Belo Monte seria, de imediato, um indicador de processo democrático 

saudável, especialmente levando-se em conta um projeto gestado pelo Plano Regional de 

Desenvolvimento Sustentável do Xingu (PDRSX), espaço coordenado pelo Governo Federal e 

com a participação do Governo de Estado, Municípios, sociedade civil, bem como o 

empreendedor de Belo Monte, Norte Energia, e onde todos, em medidas diferentes, estão 

envolvidos diretamente com questões da implantação da obra. Mais que isso, o olhar sobre os 

meandros do processo de cumprimento de condicionantes, a coragem para aprender e a ambição 
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de corrigir rumos no maior investimento público unitário em infraestrutura do País deveria ser do 

interesse de toda a sociedade brasileira. Um bem em si mesmo. 

 

O acesso, entretanto, é apenas a etapa inicial da mudança que se deseja promover. Depois de 

alcançada, ainda é preciso compreender a informação e torná-la útil. São dois desafios que 

iniciativas como esta podem abordar, mas não poderão superar isoladamente. 

 

O processo de licenciamento ambiental, especialmente em obras de grande impacto, precisa se 

tornar mais inteligível para a sociedade. As informações levantadas pelo projeto Indicadores de 

Belo Monte são apenas um passo nessa direção, limitadas que estão pela quantidade enorme de 

dados e análises levantados em profundidade, muitos deles com a natureza áspera do rigor 

técnico. Mas, adicionalmente, há limites na própria matéria prima. Foram necessários meses até 

que uma equipe de pesquisadores integralmente dedicada começasse a compreender a história 

por trás do cumprimento de algumas condicionantes e, ainda assim, há documentos que não 

puderam ser acessados, perguntas que não puderam ser respondidas.  

 

A principal fonte de informação – a troca de relatórios e pareceres entre Norte Energia e IBAMA – 

é um exemplo crucial da insuficiência do acesso. Os posicionamentos de ambos estão 

disponíveis, mas seguindo a lógica de comunicação bilateral, sem necessariamente preocupação 

em se fazer entender por observadores externos. Quando certos pontos de negociação não 

apresentam continuidade, de um relatório ou parecer ao outro, quando soluções são descritas por 

referência a outros documentos que não são de acesso público, o que se tem é um beco sem 

saída .  

 

Sintomaticamente, as centenas de entrevistas realizadas no âmbito do Indicadores de Belo Monte 

revelaram que atores chave, como administradores públicos locais e agentes de órgãos federais, 

frequentemente não dispunham de informações determinantes para o cumprimento adequado de 

suas próprias funções, dentro do processo de implementação das medidas do licenciamento.  

 

Na outra ponta, o esforço deste projeto vem sendo o de ilustrar a função do uso de indicadores 

para atender à seguinte pergunta: de todas as opções que estão disponíveis para atingir objetivos 

comuns, quais são as mais efetivas para o território?  
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A tomada de decisão com base em informação sistematizada é uma prática ainda não tão 

difundida em todas as esferas da administração pública, ou mesmo entre os movimentos sociais. 

Na área da educação, por exemplo, é bastante elementar a necessidade de construir escolas 

suficientes para atender à demanda de todos os jovens e crianças.  

 

Seguindo o senso comum, o próprio método buscou monitorar o que se entende necessário para 

uma escola funcionar bem, como professores, transporte, merenda, infraestrutura adequada. Mas 

quando deparou-se com os índices de reprovação e abandono no ensino médio, foi preciso 

acessar a comunidade escolar e descobrir gargalos como violência urbana, gravidez precoce e 

atratividade de oportunidades de emprego e renda em detrimento dos estudos, todos elementos 

exteriores à escola, mas com impacto direto sobre metas na educação. Trata-se de um 

conhecimento que, idealmente, deverá motivar estratégias direcionadas e mais eficazes para 

retenção dos jovens no ensino formal. 

 

A transparência e o controle social pertencem a uma cultura ainda incipiente, seja na gestão 

pública, seja na iniciativa privada. É natural que se imponham receios quanto à perda de controle 

ou à vulnerabilidade frente a diversas pressões sociais. Mas defender a utilidade do acesso à 

informação é também dizer que uma sociedade informada pode ser mais que um caldeirão de 

indignações: pode ser uma aliada indispensável na construção de soluções e de eficiência, na 

facilitação de processos turbulentos que, não raro, penalizam os interesses de empreendedores e 

desafiam governos. De todos os caminhos sugeridos por este projeto, são escassos aqueles que 

já não estavam forjados pela experiência dos cidadãos do Médio Xingu e das organizações que ali 

atuam. A sociedade hoje conectada em rede é também uma alegoria do caldo de inteligência 

coletiva que sempre esteve e estará disponível. 
 

De que forma este projeto pode ajudar? O que encerra-se agora não é mais que um convite: à 

transparência, à construção conjunta de estratégias, ao planejamento fundamentado em dados, à 

participação social qualificada. Seus desdobramentos só poderão ser aferidos pelo uso que o 

próprio território fizer desse convite, reformulando reflexões, recriando outros métodos. É o fim de 

um projeto, mas é também um começo. No momento em que Belo Monte entra na fase de 

operação, e a luz dos holofotes tende a esmorecer, nunca o monitoramento foi tão necessário. 

Superadas as fases mais agudas do licenciamento ambiental, enuncia-se a investigação sobre o 

legado desse grande empreendimento e sua prometida contribuição para o desenvolvimento local. 
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A Fundação Getulio Vargas considera um privilégio ter integrado uma ampla rede de pessoas, em 

todos os setores da sociedade, que se dedicam exatamente a esse objetivo. Ressalta-se a própria 

Câmara Técnica de Monitoramento (CTM) do PDRSX, um espaço ímpar de participação em que a 

multiplicidade de visões se faz representada, entre organizações da sociedade civil, academia, 

governos locais, governos estadual e federal, além da Norte Energia. A realização do projeto 

Indicadores de Belo Monte é um testemunho de que a colaboração é possível. 
 

Este projeto, por fim, agradece aos estudantes da Universidade Federal do Pará que foram 

assistentes de pesquisa e treinados pela FGV em metodologia de monitoramento: Claudiane 

Farias de Araújo, Elisanne Carvalho Viterbino, Marta Feitosa Nunes Rios, Tais Silva de Jesus, 

Tarcizio Max Borges Soares e Sidney Fortunato da Silva Junior. A formação desses jovens é, 

talvez, a mais concreta entrega para a sociedade local. Os esforços dos quais a FGV e CTM 

fizeram parte, dedicam-se, ao fim e ao cabo, ao futuro dessa geração. E é em nome desse futuro 

que todos seguem, em busca de caminhos cada vez mais abertos, criativos e responsáveis para o 

desenvolvimento humano.   
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Anexo 1 - Formação Local - Assistentes de Pesquisa 
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Formação Local - Assistentes de Pesquisa 

 

Durante a condução das atividades em campo, o Projeto contou com a participação de seis 

estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), que atuaram como assistentes de pesquisa 

durante um ano, com dedicação de 20 horas semanais. O benefício esperado desta estratégia era 

o desenvolvimento de capacidades locais, com a ampliação do legado para a região, além da 

troca de experiências e aprendizados entre as equipes. O diagrama a seguir ilustra o processo de 

formação e de engajamento dos assistentes de pesquisa no Projeto. 

 

 
Figura 01: Processo de formação e engajamento dos assistentes de pesquisa no Projeto. 

 

Para tanto, os estudantes passaram por um processo de sensibilização, composto de atividades 

de investigação junto a moradores da cidade de Altamira sobre temas propostos por eles como 

questões relevantes vivenciadas pela população: trânsito, assédio sexual e questões indígenas.  

 

A Figura 02 retrata algumas reflexões trazidas pelos estudantes a partir da atividade, buscando 

dar visibilidade, por exemplo, às mudanças significativas no trânsito da cidade de Altamira com a 

chegada do empreendimento.  
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Figura 02: Aglomerado de ônibus do Consórcio Construtor de Belo Monte. (Foto Claudiane Farias) 

 

A sensibilização foi seguida por uma formação a respeito da metodologia de construção da matriz 

de indicadores. Provocados a investigar a complexidade do tema segurança, apontado pelo grupo 

como elemento central nas transformações percebidas na região, os assistentes propuseram um 

conjunto de indicadores e métricas para monitoramento da questão. 

 

Nos meses seguintes, o foco dos esforços se voltou ao desenvolvimento de projetos 

experimentais de pesquisa propostos pelos estudantes e orientados pelos pesquisadores da FGV. 

O escopo dos cinco projetos – sendo um realizado em conjunto por dois estudantes – está 

relacionado ao contexto de construção da UHE Belo Monte e passa pela discussão sobre 

indicadores em cada um dos temas: (i) Reassentamentos urbanos; (ii) Segurança alimentar na 

Transamazônica; (iii) Segurança no trânsito em Altamira; (iv) Customização de políticas públicas 

de saúde - Reserva Extrativista Rio Xingu; e (v) Flores de Belo Monte, sobre a presença feminina 

na construção da UHE Belo Monte.  

 

Em específico sobre o tema educação, os assistentes auxiliaram na pesquisa qualitativa da FGV 

de qualificação de dados de reprovação e abandono na região, para compreender causas e 

dinâmicas associadas ao desengajamento dos alunos do ensino médio em Altamira. Eles atuaram 

no planejamento, no recrutamento de participantes e na condução de grupos focais com alunos e 

ex-alunos, além de participarem de entrevistas realizadas com profissionais de escolas, como 

diretores de ensino.  
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Os assistentes de pesquisa apoiaram a elaboração de relatórios de pesquisa sobre temas 

específicos, de suporte ao trabalho realizado pela FGV, tais como: desmatamento; prejuízos 

causados por enchentes; políticas de educação rural; ações para controle da malária; acordos de 

pesca; e distribuição de royalties em hidrelétricas. O grupo de estudantes apoiou também os 

pesquisadores da FGV no acompanhamento de reuniões e devolutivas de resultados, com o 

preparo de atas, a organização e a coleta de dados secundários. 

 

Fio condutor das atividades com os assistentes de pesquisa, a abordagem de formação pessoal e 

autodesenvolvimento dos estudantes estimulou reflexões sobre os aprendizados relacionados à 

participação no Projeto, o que culminou na elaboração de depoimentos pessoais, como os 

descritos a seguir: 
 

A experiência em participar como assistente de pesquisa da Fundação Getulio 
Vargas contribuiu na minha formação acadêmica e pessoal na construção de um 
aprendizado que conseguisse colaborar e atuar na conjuntura que passa a região 
da Transamazônica e Xingu e as consequências acarretadas por Belo Monte. Os 
desafios foram enormes principalmente na construção do projeto experimental, 
onde tive que sair da zona de conforto e partir para as aplicações de questionários 
na zona rural com agricultores familiares. Onde tive a oportunidade em conhecer e 
estudar o impacto que a obra vem ocasionando na dinâmica da produção familiar. 
As minhas maiores transformações nesse período foi como trabalhar um método 
que conseguisse responder como a realidade, além da organização e do trabalho 
coletivo com a equipe FGV. Toda essa vivência colaborou para o meu crescimento 
e para evolução da minha trajetória profissional, sem mas, agradeço a 
oportunidade em fazer parte dessa equipe e sentirei saudades das nossas 
reuniões de equipe, tempo interno e do nosso companheirismo.  
(Elisanne Carvalho Viterbino) 
 
Quando me inscrevi para concorrer a vaga de estágio na FGV, o que mais me 
interessou foi saber que o tema de trabalho seria dentro do contexto de Belo 
Monte, mas ao certo ainda não tinha claro como iriam ser feitos os trabalhos e o 
que realmente era o trabalho. Ao ser selecionada fiquei bastante feliz e ansiosa 
pela nova experiência que iria tomar a partir daquele momento, aos poucos fui 
compreendendo a metodologia FGV e ao decorrer dos dois semestres eu ganhei 
muita experiência, novas formas e visão de como compreender a chegada desses 
grandes projetos e como eles podem ser prejudicais a toda uma região se não 
forem administrados corretamente e além de cumprimentos de suas obrigações. 
Chegando ao fim do projeto, meu interesse por continuar estudando grandes 
projetos em cidades amazônicas só aumentou, e a participação na Fundação 
Getulio Vargas foi uma experiência inenarrável, tenho o sentimento de gratidão 
desde o primeiro momento que estive com a equipe de ter conhecido a todos . 
(Claudiane Farias de Araújo) 

 

As atividades desenvolvidas foram planejadas em dois Planos de Trabalho, pactuados com os 

assistentes de pesquisa. Os  resultados de todas as atividades realizadas foram apresentados e 

encaminhados em relatório específico, de autoria dos estudantes (enviado à CTM). Fizeram parte 
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do grupo de assistentes de pesquisa (vide Figura 03): Claudiane Farias de Araújo (Geografia), 

Marta Feitosa Nunes Rios (Engenharia Florestal), Taís Silva de Jesus (Biologia), Elisanne 

Carvalho Viterbino (Engenharia Florestal), Sidney Fortunato da Silva Junior (Engenharia Florestal) 

e Tarcízio Max Borges Soares (Letras). 

 

 
Figura 03: Citação extraída do relatório final de atividades dos assistentes de pesquisa - nov/2015. 
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Anexo 2 - Instituições e Especialistas Contatados no Período 
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INSTITUIÇÕES CONTATADAS NO PERÍODO 
 

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Altamira) 

Agrar/Engetec 

Apoena Soluções Ambientais 

Associação de Extrativistas da Vila Maribel  

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina  

Casa Civil da Presidência da República 

Casa de Governo - Escritório Especial da Secretaria Geral da Presidência da República 

em Altamira 

Comissão Estratégica do Plano da Lavoura Cacaueira (Altamira)  

Comitê Gestor Indígena do Plano Básico Ambiental Componente Indígena  

Companhia de Saneamento do Pará  

Conselho Distrital de Saúde Indígena de Altamira 

Conselho Estadual de Educação do Pará 

Conselho Municipal de Educação de Altamira 

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Brasil Novo 

Conselho Municipal de Saúde de Anapu 

Conselho Municipal de Saúde de Senador José Porfírio 

Conselho Municipal de Saúde de Vitória do Xingu 

Cooperativa de Pescadores e Beneficiadores de Pescado de Altamira e Xingu  

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

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 

Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador da Secretaria 

de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 

Distrito Sanitário Especial Indígena de Altamira 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Altamira) 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Altamira) 

Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas  

Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

Fórum em Defesa de Altamira 

Fundação Nacional do Índio (Altamira) 

Fundação Nacional do Índio (Brasília) 
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Fundação Viver, Produzir e Preservar 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Altamira) 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Altamira) 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Brasília) 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  

Instituto de Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade de Altamira 

Instituto de Pesquisa da Amazônia (Altamira) 

Instituto de Terras do Estado do Pará 

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Belém) 

Instituto Federal do Pará (Altamira) 

Instituto Floresta Tropical - Núcleo Altamira 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Altamira) 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Brasília) 

Instituto Socioambiental 

Ministério da Educação 

Ministério da Saúde - Secretaria Executiva 

Ministério das Cidades 

Ministério do Desenvolvimento Agrário  

Ministério do Meio Ambiente 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Ministério do Trabalho e Emprego (Altamira) 

Ministério Público Federal (Altamira) 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Campo e da Cidade (Altamira) 

Movimento dos Atingidos por Barragens 

Movimento Xingu Vivo para Sempre  

Norte Energia 

PM21 Consultores Associados Ltda. 

Prefeitura Municipal de Altamira 

Prefeitura Municipal de Brasil Novo 

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu 

Programa Municípios Verdes - Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado 

do Pará (Belém) 
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Programa Terra Legal (Altamira) 

Secretaria de Patrimônio da União (Brasília) 

Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Altamira)  

Secretaria de Saúde do Estado do Pará - 10º Centro Regional de Saúde  

Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde 

Secretaria Estadual de Educação do Pará (Altamira) 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente - Unidade Regional Xingu (Altamira) 

Secretaria Geral da Presidência da República 

Secretaria Municipal de Administração de Senador José Porfírio 

Secretaria Municipal de Administração de Vitória do Xingu 

Secretaria Municipal de Agricultura de Senador José Porfírio 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Altamira 

Secretaria Municipal de Educação de Altamira 

Secretaria Municipal de Educação de Anapu 

Secretaria Municipal de Educação de Brasil Novo 

Secretaria Municipal de Educação de Senador José Porfírio 

Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu 

Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo de Altamira 

Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo de Vitória do Xingu 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Brasil Novo 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Senador José Porfírio 

Secretaria Municipal de Planejamento de Altamira 

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Anapu 

Secretaria Municipal de Saúde de Altamira 

Secretaria Municipal de Saúde de Anapu 

Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo 

Secretaria Municipal de Saúde de Pacajá 

Secretaria Municipal de Saúde de Senador José Porfírio 

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória do Xingu 

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Infraestrutura de Altamira 

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Infraestrutura de Vitória do Xingu 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Altamira) 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Altamira) 
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Sindicato dos Produtores Rurais de Altamira 

Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Castelo dos Sonhos 

Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública do Estado do Pará 

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e da Madeira de Altamira 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Altamira 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Senador José Porfírio 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Uruará 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Vitória do Xingu 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Pará de Altamira 

Sistema Integrado de Ensino do Pará (Altamira) 

Subprefeitura de Cachoeira da Serra 

Subprefeitura de Castelo dos Sonhos 

The Nature Conservancy  

Universidade Federal do Pará - Campus Altamira 

Verthic Consultoria 

 

ESPECIALISTAS CONTATADOS NO PERÍODO 
 

Douglas Rodrigues 

Emilio Moran e equipe 

Marta Maria Azevedo  

Mauricio Torres 
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Anexo 3 - Matrizes de Indicadores - Versão Final 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA SANEAMENTO 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Processos – Indicadores de Cumprimento das Condicionantes 

Implementação e 
Prazos Infraestrutura de saneamento básico Obras entregues e em uso Coletado 

Articulação 
Participação das prefeituras Avaliação da participação das prefeituras na 

implementação da infraestrutura de saneamento Coletado 

Articulação com diferentes atores para 
a implementação 

Caracterização do arranjo institucional, com foco na 
gestão do sistema Coletado 

Critérios e 
Demandas Qualidade das instalações Avaliação sobre a qualidade das obras entregues Coletado 

Controle Social 

Transparência Canais de acesso à informação sobre a implementação 
do saneamento básico Coletado 

Participação social na implementação 
do saneamento básico 

Avaliação sobre o envolvimento de espaços de 
participação social na implementação do saneamento 
básico 

Coletado 

Insumos – Indicadores de Políticas e Ações 

Água Acesso à água e tratamento 

Domicílios com abastecimento de água  Coletado 

Número de ligações de abastecimento de água  Coletado 

População atendida pelo abastecimento público de 
água Coletado 

Acesso à água nas comunidades rurais Dados não 
disponíveis 

Rede de Esgoto 
Cobertura e instalação sanitária 

Domicílios com rede de esgoto ou instalação sanitária 
na área urbana Coletado 

Tipo de instalação sanitária na área rural Dados não 
disponíveis 

Tratamento da rede de esgoto Volume de esgoto tratado na área urbana Dados não 
disponíveis 

Lixo Destinação do lixo Destinação final do lixo domiciliar Coletado 

Drenagem 
Urbana Prejuízos causados por enchentes Avaliação sobre prejuízos causados por enchentes Não coletado 

Resultados – Indicadores de Efetividade e Satisfação Social 

Água de 
Qualidade Qualidade da água para usos múltiplos Qualidade da água no meio urbano e rios/igarapés: 

DBO, OD, nitrogênio, fósforo e amônia Não coletado 

Saúde da 
População 

Principais doenças Ocorrência de doenças relacionadas à água Coletado 

Incidência de malária Número de casos de malária Coletado 

Mortalidade Número de óbitos em crianças menores de 1 ano Coletado 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA EDUCAÇÃO 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Processos – Indicadores de Cumprimento das Condicionantes 

Implementação 
e Prazos 

Suficiência de equipamentos de 
educação 

Percentual de obras entregues, de acordo com cronograma Coletado 

Déficit / superávit de vagas escolares por etapa de ensino Coletado 

Manutenção de equipamentos de 
educação Manutenção dos equipamentos implementados Coletado 

Articulação 
Participação das prefeituras Avaliação da participação das prefeituras na implementação 

dos equipamentos de educação Coletado 

Articulação com diferentes atores 
para a implementação Caracterização do arranjo institucional Coletado 

Critérios e 
Demandas Qualidade das instalações Avaliação sobre a qualidade e a localização das obras 

entregues Coletado 

Controle Social 

Transparência Canais de acesso à informação sobre a implementação dos 
equipamentos de educação Coletado 

Participação social na 
implementação dos equipamentos 
de educação 

Avaliação sobre o envolvimento de espaços de participação 
na implementação dos equipamentos de educação Coletado 

Insumos – Indicadores de Políticas e Ações 

Acesso à 
Educação 

Matrículas por etapa de ensino 
Número de matrículas por etapa de ensino Coletado 

Número de vagas em creches Coletado 

Alunos por turma Número médio de alunos por turma Coletado 

Transporte escolar Número de alunos atendidos por transporte escolar Coletado 

Professores 

Rotatividade de professores Percentual de professores efetivos Coletado 

Qualificação de professores 

Número de capacitações de professores Coletado 

Número de professores capacitados por ano Coletado 

Percentual de funções docentes com curso superior por 
etapa/modalidade de ensino Coletado 

Infraestrutura 
Escolar 

Alimentação escolar Número de alunos atendidos com alimentação escolar Coletado 

Infraestrutura das escolas 
Número de escolas no meio rural e urbano Coletado 

Infraestrutura escolar por etapa de ensino  Não coletado 

Educação Rural Educação no campo/rural 

Número de estabelecimentos para educação rural Coletado 

Número de matrículas de educação rural Coletado 

Iniciativas de educação para povos e comunidades 
tradicionais Não coletado 

Educação 
Técnica e 
Profissionalizan
te 

Educação técnica e 
profissionalizante 

Número de vagas em Pronatec, escolas técnicas e 
profissionalizantes Não coletado 

Número de matrículas em cursos técnicos e 
profissionalizantes Não coletado 

Educação 
Superior Educação superior 

Número de matrículas no ensino superior Coletado 

Número de professores efetivos por curso de graduação e 
por titulação Coletado 

Alfabetização Alfabetização Número de professores capacitados em alfabetização Coletado 

Gestão escolar 
democrática Gestão escolar democrática 

Espaços coletivos de discussão sobre a educação Coletado 

Percentual de escolas com Projetos Políticos Pedagógicos 
(PPP) elaborados  Coletado 



 

73 / 87 
 

FGV Projetos CE Nº 0015/16 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 

MATRIZ DE INDICADORES – TEMA EDUCAÇÃO 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Resultados – Indicadores de Efetividade e Satisfação Social 

Qualidade do 
Ensino Qualidade do ensino 

Taxa de abandono por etapa de ensino Coletado 

Taxa de reprovação por etapa de ensino Coletado 

Distorção idade / série Coletado 

Desempenho na Prova Brasil  Coletado 

Desempenho no Enem na rede pública Coletado 

Desempenho no IDEB na rede pública Coletado 

Taxa de analfabetismo por faixa etária Coletado 

IDHM Educação Coletado 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA SAÚDE 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Processos – Indicadores de Cumprimento das Condicionantes 

Implementação e 
Prazos 

Suficiência de equipamentos de 
saúde 

Número de obras entregues de acordo com o 
cronograma Coletado 

Suficiência de equipamentos de saúde Coletado 

Manutenção de equipamentos de 
saúde Manutenção dos equipamentos implementados Coletado 

Articulação 

Participação das prefeituras na 
implementação 

Avaliação da participação das prefeituras na 
implementação dos equipamentos de saúde Coletado 

Articulação com diferentes atores para 
a implementação Caracterização do arranjo institucional Coletado 

Critérios e 
Demandas Qualidade das instalações Avaliação sobre a qualidade e a localização das obras 

entregues Coletado 

Controle Social 

Transparência Canais de acesso à informação sobre a implementação 
dos equipamentos de saúde Coletado 

Participação social na implementação 
dos equipamentos de saúde 

Avaliação sobre o envolvimento de espaços de 
participação social na implementação dos equipamentos 
de saúde 

Coletado 

Insumos – Indicadores de Políticas e Ações 

Recursos 
Humanos e 
Infraestrutura de 
Saúde 

Unidades e veículos de apoio à saúde 

Número de estabelecimentos de saúde Coletado 

Número de leitos Coletado 

Número de veículos de apoio à saúde Coletado 

Profissionais de saúde 

Número de profissionais de saúde por categoria  Coletado 

Número de profissionais de saúde por especialidade Coletado 

Capacitação para profissionais de saúde Não coletado 

Acesso à Saúde 
Assistência à população 

Número de procedimentos ambulatoriais e hospitalares Coletado 

Proporção da população atendida pelos PSF e PACS  Coletado 

Atendimento para a saúde mental Número de atendimentos de apoio psicossocial Coletado 

Saúde da Mulher 
Cobertura de pré-natal Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais 

consultas de pré-natal Coletado 

Gravidez precoce Nascidos vivos de mãe até 19 anos  Coletado 

Finanças 
Públicas Finanças públicas em saúde Recursos públicos para saúde por tipo Coletado 

Resultados – Indicadores de Efetividade e Satisfação Social 

Saúde da 
População 

Principais doenças 

Ocorrência das principais doenças Coletado 

Ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis Coletado 

Ocorrência de zoonoses Coletado 

Mortalidade 

Número de óbitos por acidentes de trânsito, segundo a 
condição da vítima Coletado 

Número de óbitos em crianças menores de 1 ano de 
idade Coletado 

Número de óbitos por doença diarreica em crianças 
menores de 5 anos Coletado 

Expectativa de vida Esperança de vida ao nascer Coletado 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA MALÁRIA 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Processos – Indicadores de Cumprimento das Condicionantes 

Implementação e 
Prazos 

Implementação do Plano de Ações para 
Controle da Malária (PACM) Linha do tempo de implementação do PACM Coletado 

Articulação Articulação com diferentes atores para a 
implementação 

Caracterização do arranjo institucional para 
implementação do PACM Coletado 

Critérios e 
Demandas 

Atendimento às recomendações do 
Programa Nacional de Controle da 
Malária (PNCM) 

Histórico do atendimento às recomendações do 
PNCM Coletado 

Cobertura do território para controle da 
malária 

Avaliação sobre localização e cobertura das 
estratégias para controle da malária no PACM Coletado 

Controle Social 
Transparência Canais de acesso a informação sobre a 

implementação do PACM Coletado 

Participação social na implementação 
do PACM 

Avaliação sobre o envolvimento de espaços de 
participação na implementação do PACM Coletado 

Insumos – Indicadores de Políticas e Ações 

Recursos 
Humanos e 
Infraestrutura 

Unidades e veículos de apoio para 
controle da malária 

Número de estabelecimentos para vigilância 
epidemiológica Coletado 

Percentual de unidades de saúde com diagnóstico e 
tratamento da malária  Coletado 

Número de veículos de apoio para vigilância 
epidemiológica Coletado 

Profissionais de saúde Profissionais de saúde capacitados para controle da 
malária Coletado 

Controle da 
Malária 

Tratamento da malária Percentual de tratamentos iniciados em menos de 
48 horas a partir do início dos sintomas Coletado 

Prevenção da malária 
Ações de educação em saúde sobre malária Coletado 

Número de mosquiteiros instalados Coletado 

Corpos Hídricos Modificações de corpos hídricos Formação de novos criadouros Dados não 
disponíveis 

Desmatamento Desmatamento e ocupação do solo Número de ações de controle vetorial em novas 
áreas de ocupação humana Não coletado 

Finanças Públicas Finanças públicas em saúde Recursos públicos para ações de controle da 
malária 

Dados não 
disponíveis 

Resultados – Indicadores de Efetividade e Satisfação Social 

Saúde da 
População Incidência de malária 

Número de casos de malária Coletado 

Número de óbitos por malária Coletado 

Índice Parasitário Anual (IPA) de malária Coletado 

Situação da transmissão da malária Coletado 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA DESLOCAMENTOS COMPULSÓRIOS NO MEIO RURAL 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Processos – Indicadores de Cumprimento das Condicionantes 

Implementação 

Caracterização social e 
fundiária   

Número de propriedades interferidas Coletado 

Número de famílias interferidas Coletado 

Aquisição de terras  

Número de indenizações por tipo  Coletado 

Área adquirida para implantação da UHE  Coletado 

Variação dos valores pagos por benfeitorias reprodutivas  Coletado 

Situação dos processos por área interferida Coletado 

Realocação das famílias Área dos novos imóveis rurais destinados às famílias   Não coletado 

Prazos Prazos atendidos  Prazos estabelecidos e status do cumprimento Coletado 

Articulação Arranjos institucionais 
constituídos Caracterização dos arranjos institucionais formalizados  Coletado 

Critérios e 
demandas 

Qualidade e localização do 
novo imóvel ou projeto de 
assentamento 

Percepção quanto à satisfação com a localização do novo 
imóvel rural ou lote Não coletado 

Controle social 
Transparência Canais de acesso à informação sobre a realocação na 

área rural Coletado 

Espaços de acompanhamento 
e negociação  

Caracterização dos espaços de acompanhamento e 
negociação Coletado 

Insumos – Indicadores de Políticas e Ações 

Condições para a 
manutenção da vida 
no campo 

Acesso ao crédito e à 
assistência técnica rural 

Número de famílias atendidas por programas de 
financiamento às atividades produtivas,  por município Coletado 

Número de famílias atendidas por projetos de assistência 
técnica, por município Coletado 

Número de cooperativas atendidas pela EMATER  Coletado 

Mobilidade Vias em condições de trafegabilidade na zona rural Não coletado 

Saneamento básico 

Destinação final de resíduos sólidos Não coletado 

Acesso à água nas comunidades rurais Não coletado 

Tipo de esgotamento sanitário Não coletado 

Acesso à saúde e à educação 

Número de estabelecimentos para educação rural Coletado 

Número de matrículas de educação rural Coletado 

Número de escolas no meio rural e urbano Coletado 

Proporção da população atendida pelos PSF e PACS na 
zona rural Não coletado 

Número de estabelecimentos de saúde na zona rural  Não coletado 

Resultados – Indicadores de Efetividade e Satisfação Social 

Desenvolvimento 
social 

Perfil das famílias na zona rural 

População total por faixa etária e gênero Coletado 

População total por faixa etária e situação do domicílio Coletado 

Renda média das famílias na zona rural dos municípios  Coletado 

Conflitos  no campo Conflitos no uso e ocupação da terra Coletado 

Condições de trabalho na zona 
rural Condições de trabalho na zona rural  Coletado 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA DESLOCAMENTOS COMPULSÓRIOS NO MEIO RURAL 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Conservação 
ambiental 

Cadastro ambiental rural Área cadastrada do Cadastro Ambiental Rural - CAR Coletado 

Pagamentos por serviços 
ambientais Iniciativas de pagamento por serviços ambientais  Coletado 

Desmatamento Taxa de desmatamento Coletado 

Desenvolvimento 
econômico Produção agropecuária 

Número de associações e cooperativas de produtores 
rurais/pescadores  Não coletado 

Área plantada por tipo de cultura temporária Coletado 

Valor da produção cacaueira Coletado 

Área plantada em cacau Coletado 

Volume da produção cacaueira Coletado 

Produção de origem animal por tipo Coletado 

Rebanho bovino - caracterização da produção  Coletado 

Caracterização das principais cadeias produtivas Coletado 

Número de Declarações de Aptidão ao PRONAF (DAP) 
emitidas Coletado 

Domínio sobre a 
terra Regularização fundiária Número de imóveis titulados Não coletado 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Processos – Indicadores de Cumprimento das Condicionantes 

Implementação Fortalecimento da fiscalização 
ambiental Unidades de apoio à fiscalização ambiental Coletado 

Articulação 
Articulação com/entre municípios 
e Estado para fiscalização 
ambiental da região 

Caracterização dos arranjos institucionais Coletado 

Controle social 

Transparência Canais de informação sobre as ações de fiscalização Coletado 

Envolvimento de espaços de 
participação na implementação/ 
acompanhamento das ações de 
fiscalização 

Caracterização dos espaços de acompanhamento Coletado 

Insumos – Indicadores de Políticas e Ações 

Fiscalização 
ambiental 

Crimes ambientais  
Número de denúncias recebidas pelo IBAMA  - Regional 
Xingu Não coletado 

Número de denúncias recebidas pela SEMA - Unidade Xingu  Coletado 

Operações de fiscalização 
ambiental 

Número de autuações por tipo Coletado 

Número de autuações por desmatamento e queimadas ilegais Não coletado 

Volume de madeira ilegal apreendida e destinação Não coletado 

Acordos de pesca Número e região dos acordos de pesca Não coletado 

Recursos 
humanos e 
infraestrutura  

Recursos humanos e 
equipamentos  nas Secretarias 
Municipais de Meio Ambiente 

Número de funcionários Coletado 

Numero de veículos de apoio Coletado 

Programas e 
projetos de 
conservação 

Programas de conservação e uso 
sustentável da fauna e flora  Caracterização dos programas/projetos  Não coletado 

Licenciamento 
ambiental Licenciamento ambiental  

Licenciamento Ambiental de atividades de impacto local Coletado 

Área cadastrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR) Coletado 

Licença de atividade rural (LAR) Coletado 

Autorização de exploração florestal (AUTEF) Coletado 

Municípios habilitados para gestão ambiental compartilhada Coletado 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Resultados – Indicadores de Efetividade e Satisfação Social 

Conservação 
ambiental 

Desmatamento 

Taxa de desmatamento Coletado 

Área dos Remanescentes Florestais Coletado 

Situação dos municípos de acordo ao PMV Coletado 

Área ocupada por assentamentos  Coletado 

Produção de madeira 

Valor da produção de madeira em tora  Coletado 

Extração de madeira em tora  Coletado 

Produtores certificados para comercialização de madeira legal 
e volume produzido/ano Não coletado 

Número de trabalhadores no setor madeireiro  Coletado 

Qualidade da água para usos 
múltiplos 

Qualidade água meio urbano e rios/igarapés: DBO, OD, 
Nitrogênio, Fósforo e Amonia Não coletado 

Biodiversidade Presença/ausência de espécies que indicam qualidade 
ambiental Não coletado 

Pagamento por Serviços 
Ambientais Iniciativas de pagamento por serviços ambientais Coletado 

Áreas protegidas  

Situação das Unidades de Conservação  Coletado 

Estágio do processo de regularização por TI Coletado 

Total da área protegida  Coletado 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Processos – Indicadores de Cumprimento das Condicionantes 

Implementação e 
Prazos 

Estabelecimento de Política 
de Educação Escolar 
Indígena para o Médio Xingu 

Acompanhamento do Plano de Ação do Território 
Etnoeducacional (TEE) Médio Xingu Coletado 

Constituição da Comissão Gestora do TEE Médio 
Xingu Coletado 

Número de seminários do TEE Médio Xingu e 
reuniões da Comissão Gestora do TEE Médio Xingu Coletado 

Estruturação da educação 
escolar indígena 

Escolas construídas nas aldeias, mobiliadas e 
equipadas  Coletado 

Projetos Político Pedagógicos elaborados (por etnia) Coletado 

Produção de material didático específico (por etnia) Coletado 

Formação de professores  indígenas  Não coletado 

Articulação Articulação  

Caracterização do arranjo institucional para a 
implementação do Plano de Ação do TEE Médio 
Xingu e relação com o Projeto Básico Ambiental-
Componente Indígena (PBA-CI) 

Coletado 

Critérios e 
Demandas 

Diagnóstico da situação da 
EEI na região 

Caracterização da demanda dos povos indígenas em 
relação à educação escolar indígena Coletado 

Controle Social 

Transparência Canais de acesso à informação  Não coletado 

Participação social na 
elaboração do programa de 
educação escolar indígena 

Espaços de participação dos povos indígenas na 
proposta e operação das ações de estruturação da 
educação escolar indígena 

Coletado 

Insumos – Indicadores de Políticas e Ações 

Acesso à 
Educação Básica 
e Superior 

Matrículas na educação 
básica em escolas indígenas 

Número de matrículas, por etapas e modalidades de 
ensino (por Terra Indígena) Coletado 

Número de indígenas matriculados em escolas não 
indígenas – áreas rural e urbana dos municípios, por 
etapas e modalidades de ensino 

Dados não disponíveis 

Acesso ao ensino superior 

Número de indígenas matriculados em universidades, 
por curso e gênero Dados não disponíveis 

Universidades com processo seletivo diferenciado 
para indígenas em Altamira Dados não disponíveis 

Estudantes com acesso ao Bolsa Permanência ou 
outro tipo de apoio acadêmico Dados não disponíveis 

Recursos 
Humanos 

Profissionais atuantes na 
educação escolar indígena 

Número de professores indígenas (por povo e gênero, 
atuação nas etapas e modalidades da Educação 
Básica) 

Dados não disponíveis 

Outros profissionais atuantes na educação escolar 
indígena Dados não disponíveis 

Frequência do acompanhamento pedagógico Dados não disponíveis 

Modelo de contratação dos professores indígenas  Dados não disponíveis 

Qualificação de professores Formação continuada de professores não indígenas Dados não disponíveis 

Transporte 

Acesso dos insumos às 
aldeias 

Transporte de professores não indígenas, equipes 
técnicas, material e alimentação escolar Dados não disponíveis 

Transporte escolar indígena Situação do transporte escolar indígena no Médio 
Xingu Dados não disponíveis 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Capacidade 
Institucional 

Recursos financeiros para a 
educação escolar indígena 

Recursos financeiros específicos para educação 
escolar indígena no TEE Médio Xingu por aluno Dados não disponíveis 

Recursos humanos para a 
gestão 

Número de profissionais na gestão da educação 
escolar indígena Dados não disponíveis 

Qualificação de profissionais na gestão da educação 
escolar indígena Dados não disponíveis 

Escolas 

Estrutura das escolas 
indígenas 

Escolas indígenas regulamentadas no Médio Xingu 
com Decreto de criação e PPP reconhecido Dados não disponíveis 

Alimentação escolar 

Aldeias que produzem a própria alimentação escolar e 
regulamentação para aquisição da produção local Dados não disponíveis 

Produtos que compõem a alimentação escolar Dados não disponíveis 

Participação indígena na gestão de recursos do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar e na 
definição dos cardápios 

Dados não disponíveis 

Resultados – Indicadores de Efetividade e Satisfação Social 

Fortalecimento e 
autonomia dos 
povos indígenas 

Adequação dos Projetos 
Políticos Pedagógicos (PPP) 

Construção de práticas pedagógicas próprias Coletado 

Definições de estruturas de funcionamento das 
escolas Coletado 

Calendários escolares ajustados aos calendários 
étnicos, metodologias e processos de avaliação 
específicos, currículos diferenciados 

Coletado 

Uso do tempo do indivíduo com a educação escolar 
indígena Não coletado 

Avaliação periódica dos PPPs Não coletado 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA SAÚDE INDÍGENA 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Processos – Indicadores de Cumprimento das Condicionantes 

Implementação 
Reestruturação do Distrito 
Sanitário Especial Indígena 
(DSEI)  

Reestruturação do modelo de atendimento à 
saúde indígena Coletado 

Equipamentos de saúde indígena  Coletado 

Meios de transporte para acesso à saúde  Coletado 

Prazos Prazos Cronograma de execução da implementação da 
reestruturação do DSEI Coletado 

Articulação Articulação institucional 
Articulação entre atores envolvidos na 
reestruturação do atendimento à saúde indígena 
pelo DSEI 

Coletado 

Critérios e 
Demandas 

Política Nacional de Atendimento 
à Saúde dos Povos Indígenas 

Plano Distrital do DSEI adequado à Política 
Nacional de Atendimento à Saúde dos Povos 
Indígenas 

Dados não 
disponíveis 

Controle Social 

Transparência Canais de acesso à informação Coletado 

Participação social na 
reorganização do serviço e 
construção de equipamentos de 
saúde indígena 

Caracterização dos espaços de participação na 
reorganização do serviço e construção de 
equipamentos de saúde indígena 

Coletado 

Insumos – Indicadores de Políticas e Ações 

Assistência nas 
Aldeias 

Acesso à saúde nas aldeias Número de atendimentos por aldeia, por categoria 
profissional 

Dados não 
disponíveis 

Promoção de saúde 

Cobertura de ações de educação em saúde nas 
aldeias 

Dados não 
disponíveis 

Distribuição de mosquiteiros impregnados e 
preservativos 

Dados não 
disponíveis 

Proporção de crianças menores de 5 anos 
acompanhadas pela vigilância alimentar e 
nutricional 

Dados não 
disponíveis 

Proporção de crianças menores de 5 anos com 
esquema vacinal completo 

Dados não 
disponíveis 

Medicina tradicional Ações de fortalecimento da medicina tradicional Coletado 

Uso de remédios Número de tratamentos com anti-inflamatórios e 
analgésicos 

Dados não 
disponíveis 

Assistência na 
Cidade 

Atendimento à população 
indígena em Altamira 

Número de atendimentos realizados em Altamira Não coletado 

Proporção de partos por local (cidade e aldeia) e 
proporção de partos normais na cidade Coletado 

Taxa de ocupação da Casai Dados não 
disponíveis 

Recursos Humanos 

Profissionais em atuação no 
DSEI Número de profissionais por formação Coletado 

Capacitação dos profissionais do 
DSEI 

Número de profissionais capacitados, por ano, por 
categoria 

Dados não 
disponíveis 

Agentes Indígenas de Saúde e 
Saneamento 

Número de Agentes Indígenas de Saúde e 
Saneamento Coletado 

Formação profissional Número de formações técnicas Coletado 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA SAÚDE INDÍGENA 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Saneamento Saneamento básico 

Proporção de aldeias com destino adequado de 
rejeitos 

Dados não 
disponíveis 

Proporção de aldeias com sistemas de 
abastecimento de água 

Dados não 
disponíveis 

Proporção de aldeias com destino adequado de 
resíduos sólidos 

Dados não 
disponíveis 

Resultados – Indicadores de Efetividade e Satisfação Social 

Saúde da 
População Indígena 

Doenças e fatores de risco 

Incidência de HIV/AIDS, sífilis e hepatite B Coletado 

Incidência de tuberculose e hanseníase Coletado 

Incidência de malária Coletado 

Incidência de doenças diarreicas Coletado 

Prevalência de consumo prejudicial de álcool 
Dados não 
disponíveis 

Taxa de prevalência de déficit nutricional em 
crianças menores de 5 anos 

Dados não 
disponíveis 

Taxa de prevalência de obesidade em gestantes Dados não 
disponíveis 

Incidência de diabetes, hipertensão Dados não 
disponíveis 

Índice de CPOD (Dentes cariados, perdidos e 
obturados) 

Dados não 
disponíveis 

Mortalidade e expectativa de 
vida 

Taxa de mortalidade infantil e número de casos 
por causa mortis  

Dados não 
disponíveis 

Taxa de mortalidade materna Dados não 
disponíveis 

Taxa de mortalidade proporcional por causa  Dados não 
disponíveis 

Proporção de óbitos por causas mal definidas 
Dados não 
disponíveis 

Proporção de indivíduos maiores de 60 anos Não coletado 

Qualidade do 
Atendimento 

Resolutividade do atendimento 
nas aldeias 

Número de remoções para tratamento de saúde 
em Altamira  

Dados não 
disponíveis 

Qualidade do atendimento à 
saúde indígena 

Percepção sobre a qualidade do serviço de 
atendimento à saúde indígena pelos povos 
indígenas 

Não coletado 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INDÍGENA 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Processos – Indicadores de Cumprimento das Condicionantes 

Implementação e 
Prazos Regularização fundiária Estágio do processo de regularização, por TI Coletado 

Articulação Articulação entre atores envolvidos Caracterização do arranjo institucional no 
processo de demarcação de TIs Coletado 

Controle Social 
Transparência Canais de acesso à informação Coletado 

Participação indígena no processo de 
regularização fundiária 

Participação indígena no processo de 
regularização fundiária Não coletado 

Insumos – Indicadores de Políticas e Ações 

Desintrusão Ocupantes não-indígenas nas Tis Ocupantes não-indígenas nas TIs Coletado 

Processos Ações judiciais e contraditórios Ações judiciais de questionamento do processo 
demarcatório, por TI Não coletado 

Resultados – Indicadores de Efetividade e Satisfação Social 

Plena Posse da 
Terra 

Uso e ocupação Percepção sobre uso e ocupação do território Não coletado 

Ameaças Percepção sobre ameaças Não coletado 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA PROTEÇÃO TERRITORIAL INDÍGENA 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Processos – Indicadores de Cumprimento das Condicionantes 

Implementação e 
Prazos 

Plano de Proteção às Terras 
Indígenas (PPTI) 

Implementação do Plano de Proteção às Terras 
Indígenas (PPTI) Coletado 

Implementação das Unidades de Proteção Territorial Coletado 
Recursos humanos contratados Coletado 
Implementação do Centro de monitoramento remoto Coletado 
Cronograma de execução do Plano de Proteção de 
Terras Indígenas (linha do tempo) Coletado 

Articulação Articulação entre atores envolvidos 
no atendimento à fiscalização de TIs 

Atores envolvidos na implementação do Plano de 
Proteção às Terras Indígenas Coletado 

Critérios e 
Demandas 

Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas (PNGATI) 

Adequação do Plano de Proteção à PNGATI Coletado 

Controle Social 
Transparência Canais de acesso à informação Coletado 
Participação indígena nas etapas de 
implementação do PPTI Espaços e participação indígena no PPTI Coletado 

Insumos – Indicadores de Políticas e Ações 

Gestão Territorial Gestão territorial das TIs 

Número de aldeias e habitantes, por TI Coletado 
Processo de planejamento de gestão ambiental e 
territorial, por TI 

Coletado 

Relação do Plano de Proteção Territorial com 
Programa de Gestão Territorial Indígena do PBA-CI Não coletado 

Fortalecimento 
institucional 

Fortalecimento institucional da 
FUNAI 

Número de servidores da FUNAI (geral, Diretoria de 
Proteção Territorial e Altamira) Coletado 

Previsão orçamentária da FUNAI para ações de 
proteção territorial Não coletado 

Entorno das TIs 

Integração com proteção do 
mosaico da Terra do Meio Participação indígena na gestão do mosaico Não coletado 

Faixa de proteção etnoambiental 
Planos e programas de ordenamento territorial no 
entorno (reserva legal, plano de manejo, recuperação 
de áreas degradadas e acordos para conservação) 

Não coletado 

Resultados – Indicadores de Efetividade e Satisfação Social 

Pressões sobre Tis 

Desmatamento 

Desmatamento por Terra Indígena Coletado 
Número de focos de calor por Terra Indígena Coletado 
Número de focos de calor na faixa de proteção 
etnoambiental 

Coletado 

Desmatamento no entorno das TIs Coletado 

Ameaças 
Percepção indígena sobre invasões em seus 
territórios, por tipo Não coletado 

Denúncias sobre as pressões nas TIs Não coletado 

Proteção das TIs 
Fortalecimento político e 
organizacional dos indígenas para 
proteção das TIs 

Expedições indígenas de vigilância e controle 
territorial Não coletado 

Percepção sobre apropriação de instrumentos de 
gestão e controle territorial Não coletado 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA COMITÊ GESTOR INDÍGENA DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL – COMPONENTE INDÍGENA 
versão final 

Subtema Indicador Métrica Situação 

Processos – Indicadores de Cumprimento das Condicionantes 

Implementação e 
Prazos 

Implementação do Comitê 
Gestor Indígena (CGI) 

Alterações no regimento interno Coletado 

Reuniões realizadas (ordinárias e extraordinárias) Coletado 

Temas relativos às ações de programas do PBA-CI, por 
reunião Coletado 

Temas relativos a assuntos não contemplados no PBA-CI, por 
reunião Coletado 

Articulação Articulação entre atores 
participantes do CGI  

Descrição da articulação entre as instituições e lideranças 
participantes do CGI  Coletado 

Critérios e 
Demandas 

Adequação do CGI aos 
povos indígenas 
participantes 

Descrição da adequação do CGI aos povos indígenas 
participantes  Coletado 

Controle Social 

Transparência Sistematização e disponibilização das informações Coletado 

Participação Social 
Envolvimento de lideranças indígenas na concepção, 
elaboração, definição de pautas e condução das reuniões do 
CGI 

Coletado 

Participação na elaboração do Plano Anual  Coletado 

Insumos – Indicadores de Políticas e Ações 

Protagonismo 
indígena  

Protagonismo em outros 
espaços 

Fluxo de pautas ou encaminhamentos entre CGI e outros 
espaços de controle social  Coletado 

Fortalecimento 
institucional 

Ações de fortalecimento 
institucional  

Ações de fortalecimento institucional no PBA-CI voltadas ao 
CGI e subcomitês Coletado 

Outras ações de formação para participação qualificada Coletado 

Consulta prévia Processos de consulta no 
CGI e subcomitês 

Iniciativas de consulta prévia, livre e informada nos espaços 
do CGI e subcomitês Coletado 

Resultados – Indicadores de Efetividade e Satisfação Social 

Encaminhamentos Encaminhamentos 
construídos no comitê 

Encaminhamentos por reunião Coletado 

Percepção sobre a efetividade das ações encaminhadas nos 
comitês Não coletado 

Empoderamento 
indígena 

Participação por povo 
indígena, situação de 
contato e gênero 

Percepção sobre frequência e qualidade da participação por 
povo, por gênero Coletado 

Articulação política entre TIs Percepção sobre a articulação política entre TIs Não coletado 

Construção de políticas 
públicas específicas 

Influência indígena nos processos de licenciamento e na 
construção de políticas públicas específicas  Coletado 
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MATRIZ DE INDICADORES – TEMA COMITÊ INDÍGENA PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DA VAZÃO REDUZIDA NO 
TRECHO DA VOLTA GRANDE DO XINGU 

versão final 
Subtema Indicador Métrica Situação 

Processos – Indicadores de Cumprimento das Condicionantes 

Implementação e 
Prazos 

Implementação do 
Comitê Indígena 
para Controle e e 
Monitoramento da 
Vazão Reduzida no 
Trecho da Volta 
Grande do Xingu 
(CVR) 

Regimento interno: descrição do funcionamento Coletado 
Periodicidade de reuniões ordinárias, extraordinárias e comparação com 
cronograma de construção da obra Coletado 

Percepção sobre frequência e qualidade da participação por povo, por 
gênero Não coletado 

Principais temas levantados, por reunião Coletado 

Articulação 
Articulação entre 
os atores 
participantes  

Caracterização da participação dos membros e convidados nas reuniões Coletado 

Critérios e 
Demandas 

Adequação do 
CVR aos povos 
indígenas 
participantes 

Descrição da adequação do CVR aos povos indígenas participantes Coletado 

Controle Social 

Transparência Sistematização e disponibilização das informações  Coletado 

Participação Social 

Demanda de informações sobre a Vazão Reduzida nos comitês (CVR e 
CGI) e das aldeias Coletado 

Fluxo de demandas, comunicação de encaminhamentos e informações 
entre aldeias, subcomitês na Volta Grande do Xingu (VGX), TITB, e CVR Coletado 

Envolvimento dos indígenas e ribeirinhos na definição e revisão do 
hidrograma de consenso no Trecho de Vazão Reduzida Coletado 

Insumos – Indicadores de Políticas e Ações 

Acompanhament
o das 
transformações 
socioambientais 
na VGX 

Projetos de 
monitoramento 

Projetos de monitoramento existentes na VGX e TITB e fluxo de 
informações para o CVR Coletado 

Formação para 
monitoramento 

Projetos de formação de indígenas para o monitoramento socioambiental 
na VGX e TITB Coletado 

Fortalecimento 
organizacional 

Fortalecimento 
institucional 

Ações de fortalecimento institucional no PBA-CI voltadas a CVR e 
subcomitês Coletado 

Outras ações de formação para participação indígena/ribeirinha Coletado 

Consulta prévia Processos de 
consulta no CVR Iniciativas de consulta prévia, livre e informada no espaço do CVR  Coletado 

Resultados – Indicadores de Efetividade e Satisfação Social 

Encaminhamento
s 

Encaminhamentos 
construídos no 
comitê 

Encaminhamentos por reunião Coletado 
Percepção sobre a efetividade das ações encaminhadas pelo comitê Coletado 

Construção de 
politicas publicas 
especificas 

Influência indígena na dinâmica das condições de vida  Coletado 

 


