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APRESENTAÇÃO
A Nota Técnica apresentada neste documento foi elaborada por solicitação da Belo
Sun Mineração Ltda., com vistas a esclarecer as principais questões levantadas na
Audiência Pública (13/09/2012), que ocorreu no município de Senador José Porfírio no
dia 13 de Setembro de 2012, em função do procedimento administrativo de
Licenciamento Ambiental Prévio do Projeto Volta Grande, em curso na Secretaria de
Meio Ambiente do Estado do Pará - SEMA, processo no 2012/0000005028.
As principais questões que foram abordadas na Audiência Pública (13/09/2012) e que
compõem esta Nota Técnica são as seguintes:

1 - DIREITOS MINERÁRIOS ALVO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Em função dos questionamentos apresentados na Audiência Pública (13/09/2012)
sobre a área alvo do licenciamento e os demais processos sob titularidade do
empreendedor na região, se faz necessária uma diferenciação entre os diferentes
status desses e as distâncias de cada um com relação às Terras Indígenas-TI.

2 - ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO PROJETO PARA O MEIO ANTRÓPICO
Questionamentos apresentados na Audiência Pública (13/09/2012) sobre as áreas de
influência direta e indireta, referentes aos impactos ambientais previstos para o Projeto
Volta Grande, serão esclarecidos, com ênfase sobre a extensão dos impactos
ambientais sobre Terras Indígenas, em especial as tribos Paquiçamba e Arara da
Volta Grande do Xingu, que se encontram mais próximas do empreendimento.

3 - IMPACTOS SOBRE AS TERRAS INDÍGENAS
Questionamentos, apresentados na Audiência Pública (13/09/2012), dos impactos
sobre as Terras Indígenas, previstos nos estudos ambientais, serão esclarecidos neste
documento, apresentando suas reais extensões e significâncias.

4 - IMPACTOS SINÉRGICOS E CUMULATIVOS
Os impactos sinérgicos e cumulativos, já apresentados no EIA serão destacados nesta
Nota Técnica, de modo a esclarecer a sua extensão e significância, em especial em
função do Projeto Belo Monte.

5 - BARRAGEM DE REJEITOS, DETONAÇÕES E SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES
Os riscos envolvidos nas detonações da extração mineral serão melhor explicitados
neste documento, de modo a possibilitar a sua compreensão e interferência na
segurança da barragem de Belo Monte e para as comunidades ribeirinhas e Terras
Indígenas.
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6 - PROJETOS DE ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA
Em função dos questionamentos apresentados na Audiência Pública (13/09/2012), o
presente documento tem como objetivo melhor explicitar quais são os Projetos de
Assentamento da Reforma Agrária do Governo Federal que se encontram dentro das
áreas para ocupações de estruturas projetadas para o empreendimento da Belo Sun
Mineração e que deverão ser objeto de negociação fundiária, conforme ocorrer
comumente quando se tem em vista uma implantação de empreendimentos minerários
e ocupação da superfície por comunidades devidamente já instaladas no local de
interesse.

7 - CAVA E ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS
Em função dos questionamentos apresentados na Audiência Pública (13/09/2012), o
presente documento tem como objetivo melhor explicitar através de estudos recentes
hidrogeológicos para a região da cava e suas conclusões sobre o rebaixamento do
lençol freático e eventuais (não) interferências com o volume de água do rio Xingu, em
especial em função da vazão reduzida projetada pelo barramento de Belo Monte.

8 - REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS
Em função dos questionamentos apresentados na Audiência Pública (13/09/2012), o
presente documento tem como objetivo melhor explicitar os critérios e parâmetros a
serem adotados pela Belo Sun para o seu Programa de Realocação, que por sua vez
é detalhado na próxima fase de licenciamento (LI).

9 - PLANO CONCEITUAL DE FECHAMENTO
Em função dos questionamentos apresentados na Audiência Pública (13/09/2012), o
presente documento tem como objetivo melhor explicitar e conceituar os cenários
possíveis para o fechamento do empreendimento após a exaustão da mina,
considerando principalmente eventuais alternativas sociais para ocupação das
pessoas da região que vierem a ser empregadas na mineração.

10 - INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS E CUSTOS OPERACIONAIS
Em função dos questionamentos apresentados na Audiência Pública (13/09/2012), o
presente documento irá esclarecer os valores para implantação e operação do Projeto
Volta Grande, conforme já indicado nos estudos ambientais. Contudo, neste
documento serão apresentados separadamente os valores relativos à implantação
(CAPEX) e operação (OPEX), apontando, inclusive, aqueles a serem gastos com mãode-obra, impostos, entre outros custos.
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11 - CONCEITOS
ANTRÓPICO

BÁSICOS

DOS

PROGRAMAS

RELATIVOS

AO

MEIO

Foi solicitado na Audiência Pública (13/09/2012) que os programas indicados para a
socieconomia fossem mais detalhados, para se ter um melhor entendimento das
questões a serem discutidas junto à comunidade. Como a fase de detalhamento dos
programas se dá na etapa de LI, foi então solicitado que houvesse uma conceituação
básica de cada programa social para que se possa, em linhas gerais, compreender as
diretrizes e a funcionalidade de cada programa proposto.
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1 - DIREITOS MINERÁRIOS
AMBIENTAL

ALVO

DE

LICENCIAMENTO

No mapa 1.1, a seguir, pode-se notar a quantidade de poligonais delineando os
processos minerários na região. Dentre as centenas de processos minerários
encontram-se as poligonais, em cor rosa, objetos do referido licenciamento ambiental.
As demais poligonais, em cor vermelha, representam processos de terceiros junto ao
DNPM. As poligonais, em cor preta, são os demais processos de titularidade da Belo
Sun na região. Ressalta-se que as poligonais em preto não fazem parte do
licenciamento e nem possuem ainda viabilidade comprovada, caso ocorra pesquisa e
exploração no futuro, serão alvo de um novo processo de licenciamento ambiental.
Segundo a Portaria Interministerial 419/2011 em seu Artigo 3º fica o empreendedor
obrigado a comunicar ao Órgão Ambiental possíveis interferências quando a atividade
ou empreendimento submetido ao licenciamento ambiental localizar-se em Terra
Indígena ou apresentar elementos que possam gerar dano socioambiental direto no
interior da Terra Indígena, respeitados os limites do Anexo II. Contudo, a atividade de
mineração pretendida pelo Projeto Volta Grande, em licenciamento, não interfere em
Terra Indígena e nem está em distância inferior aos 10 km preconizados pelo Anexo II.
O mapa 1.2 demostra a distância calculada para as TI’s mais próximas da área do
Projeto Volta Grande e suas poligonais de DNPM. Nota-se que, em relação à terra
Trincheira Bacajá, a distância é superior a 37 km, para a Ituna/Itatá a distância é
superior a 31 km. A Arara da Volta Grande do Xingu apresenta distância superior a 16
km, e por fim, a distância para a Paquiçamba é de 12,58 km.
No quadro abaixo estão relacionados os quatro processos do DNPM com o relatório
final de pesquisa aprovados, sendo as próximas etapas a cumprirem do rito junto ao
DNPM, o protocolo do Plano de Aproveitamento Econômico da lavra e o pedido de
requerimento de lavra. Apenas esses quatro processos são alvo do pedido de
licenciamento ambiental prévio junto ao órgão ambiental competente. (Quadro 1.1).
QUADRO 1.1- DNPM’s objeto do licenciamento
PROCESSO
DNPM

FASE

PROCESSO
DNPM

Área em hectares

805.658/76

Relatório Final de Pesquisa Aprovado

805.658/76

552,02

805.659/76

Relatório Final de Pesquisa Aprovado

805.659/76

645,07

812.559/76

Relatório Final de Pesquisa Aprovado

812.559/76

637,30

805.657/1976

Relatório Final de Pesquisa Aprovado

08/10/2012

522,02

TOTAL

2.356,41
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FIGURA 1.1 - DNPM’s na região e as distâncias das terras indígenas de entorno
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FIGURA 1.2 - DNPM’s da Belo Sun objeto de licenciamento e as distância das terras indígenas de entorno
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2 - ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO PROJETO PARA O MEIO
ANTRÓPICO
Conforme Resolução CONAMA nº 01/1986, a Área de Influência (AI) de um
empreendimento é definida como a área geográfica a ser direta ou indiretamente
afetada pelos impactos do mesmo, considerando, em todos os casos, a bacia
hidrográfica na qual se localiza.
Desta forma os estudos ambientais do Projeto Volta Grande (EIA, parte 7, capítulo 7)
definiram assim as seguintes áreas: Área Diretamente Afetada (ADA), onde se
encontram as estruturas do empreendimento; Área de Influência Direta (AID), onde
ocorrem os impactos diretos do empreendimento; e a Área de Influência Indireta (AII),
afetada pelos impactos diretos e indiretos. Cada um desses subespaços recebe
impactos nas fases de implantação, operação e fechamento do empreendimento, ora
com relações causais diretas, ora indiretas, além da ADA onde se localiza o
empreendimento.
As áreas de influência relativas ao meio antrópico, foram delimitadas com base na
percepção de uma equipe de especialistas multidisciplinares sobre os diversos
aspectos que compõem o cenário socioeconômico da região onde o empreendimento
pretende se instalar, levando em consideração também as características do
empreendimento. Estes aspectos estão relacionados aos impactos mais diretos tais,
como:
- Expectativa da população principalmente quanto ao processo de realocação;
- Alteração do modo de vida da população local e das formas de apropriação e uso do
solo;
- Pressão habitacional;
- Incremento no nível de emprego e renda;
- Aumento na arrecadação de impostos;
- Alteração no cotidiano da população local, inclusive de populações tradicionais;
- Alteração do uso e ocupação do solo;
- Incremento na circulação de veículos;
- Exposição dos colaboradores à infecção por doenças tropicais;
- Pressão sobre os equipamentos e serviços públicos;
- Incremento do fluxo migratório;
- Destruição parcial ou total do patrimônio arqueológico e;
- Desmobilização da mão de obra.
Área Diretamente Afetada - ADA
Diante deste contexto, a Área de Influência Diretamente Afetada (ADA) foi definida
como sendo a área patrimonial onde será implantado o empreendimento, ou seja, as
extensões territoriais onde estarão inseridas fisicamente todas as estruturas
administrativas e operacionais que receberão os impactos diretamente. Tendo por
base a situação atual, a ADA corresponde às áreas onde, hoje, estão localizadas a
Vila da Ressaca, o Garimpo do Galo e o Garimpo Ouro Verde, bem como, a área onde
se localiza o alojamento já existente (Figura 2.1).
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FIGURA 2.1 - Mapa da área diretamente afetada de Volta Grande
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Área de Influência Direta -AID
A Área de Influência Direta (AID), foi delimitada a partir da análise detalhada dos
possíveis impactos diretos gerados pela mina sobre o meio antrópico, tomando por
base o contexto socioeconômico local que prioriza o seguinte critério:
- Pressão direta sobre as estruturas e infraestrutura urbana, tais como trânsito,
circulação de mercadorias, moradia, educação, saúde, saneamento e segurança
pública.
A AID do empreendimento foi considerada a área delimitada pela Vila Ilha da Fazenda,
Agrovila Sol Nascente e Garimpo do Itatá, conforme ilustra a Figura 2.2.
É importante mencionar, que a Vila Ilha da Fazenda está inserida na área de influência
direta, pois está localizada próximo à área do empreendimento, entretanto, não terá
nenhuma interferência com as estruturas do Projeto Volta Grande.
A Agrovila Sol Nascente, localizada às margens da Rodovia Transassurini, via de
acesso à área do empreendimento, destaca-se por apresentar maior número de
equipamentos públicos quando comparados com os vários núcleos habitacionais,
denominados localmente de travessões agrícolas. Desta forma, esta Agrovila foi
considerada AID, pois levou-se em consideração o tempo de travessia da balsa sobre
o rio Xingu, uma vez que, os equipamentos e infraestrutura da agrovila poderão servir
de apoio aos colaboradores da mina em caso de necessidade.
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FIGURA 2.2 - Área de influência direta do Projeto Volta Grande sobre o meio antrópico
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Área de Influência Indireta - AII
A Área de Influência Indireta - AII consiste na área para a qual estão previstos os
impactos indiretos decorrentes do empreendimento, ou os impactos provenientes da
sinergia com os impactos de outros empreendimentos próximos, como exemplo o
Projeto Belo Monte.
Vale destacar que a região de estudo possui uma particularidade quanto à delimitação
política territorial, onde o município de Senador José Porfírio é “cortado” por parte do
território do município de Vitória do Xingu. Portanto o município de Senador José
Porfírio possui uma porção de seu território mais a Norte, onde está localizada a sede
municipal, e uma porção mais a Sul, onde está localizada a área do empreendimento.
Tomando por base este cenário, o município de Senador José Porfírio foi considerado
Área de Influência Indireta, pois além de alocar o empreendimento, é o município que
arrecadará os impostos provenientes do Projeto Volta Grande. O município de
Altamira foi considerado como AII devido à relação indireta com o empreendimento.
Os aspectos deste município foram bem analisados, principalmente quanto à sua
infraestrutura, pois trata-se de um município polo, que poderá absorver alguns
impactos indiretos decorrentes do empreendimento, sobretudo, quanto à pressão
sobre os equipamentos públicos. Quando analisados os impactos que poderão ocorrer
em Altamira, foram considerados também os impactos sinérgicos com outros
empreendimentos.
O município de Vitória do Xingu foi considerado Área de Influência Indireta, tão
somente devido seus limites territoriais e a situação de desmembramento do município
de Senador José Porfírio. Foi levado também em consideração o uso de serviços de
Vitória do Xingu, como exemplo o porto existente, que é utilizado eventualmente pela
facilidade de acesso fluvial à sede de Senador José Porfírio.
As comunidades indígenas foram contempladas como AII, pois não há impactos sobre
os territórios protegidos, que continuarão com a capacidade plena de reprodução da
vida social dos indígenas. Os impactos, sustentáculos dessa inserção, seriam
destinados aos indígenas que interagem com a população local fora de suas terras,
corroborando a inclusão das terras indígenas na categoria de AII.
Desta forma, foram consideradas AII, os municípios de Senador José Porfírio,
Altamira, Vitória do Xingu, além das Terras Indígenas Paquiçamba e Arara da Volta
Grande do Xingu, conforme ilustra a Figura 2.3.
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FIGURA 2.3 - Área de Influência Indireta do Projeto Volta Grande sobre o meio antrópico
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3 - IMPACTOS SOBRE AS TERRAS INDÍGENAS
O Projeto Volta Grande, da empresa Belo Sun, encontra-se em processo de
licenciamento ambiental (LP) junto ao órgão competente do Estado do Pará. Tendo
em vista a Portaria Interministerial n° 419 de 2011, não é requisito, para instrução do
processo de obtenção da Licença Prévia, a realização de pesquisas antropológicas
nas terras indígenas situadas a mais de dez quilômetros do possível empreendimento.
Contudo, tendo em vista o Princípio da Precaução, o empreendedor busca obter
autorização junto a Fundação Nacional do Índio - FUNAI para realização de estudos
complementares sobre os povos indígenas Paquiçamba (situado a 12 quilômetros do
empreendimento) e Araras (situado a 16 quilômetros do empreendimento), ver Anexo
2 deste documento onde contempla o protocolo do pedido de estudo junto à FUNAI.
O Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio
Ambiental apresentam a análise dos impactos sobre as comunidades em questão.
Todavia, na Audiência Pública (13/09/2012), realizada no município de Senador José
Porfírio, resultou no levantamento de questionamentos, por parte do Ministério Público,
acerca da existência de conflitos, impactos e alterações nos modos de vida
tradicionais dos povos indígenas. Nesse sentido, o presente documento elenca alguns
elementos técnicos, contidos ou não no Estudo de Impacto Ambiental, visando
justificar a abordagem apresentada e esclarecer a questão indígena na região, sujeita
a impactos externos. A possível instalação da Usina Hidroelétrica de Belo Monte, nas
imediações da região de pesquisa, insere um novo elemento socioeconômico na
dinâmica sociocultural. A perspectiva de uma pesquisa preventiva se insere como fator
de múltiplos ganhos aos povos locais, à comunidade e a União.
É preciso salientar, previamente, que os estudos empreendidos pela equipe técnica
responsável não apontaram impactos significativos sobre os povos indígenas.
Ademais, o Estudo de Impacto Ambiental observou, estritamente, a legislação
pertinente. Contudo, algumas questões de ordem técnica e jurídica devem ser citadas
e esclarecidas, permitindo a correta análise do componente-síntese indígena.
Com efeito, o presente documento discute, à luz do prognóstico ambiental, as
principais decorrências do empreendimento sobre as populações indígenas, além das
possíveis implicações sinergéticas e cumulativas, oriundas da instalação de Belo
Monte. Ademais, para perfeita observação dos temas, é preciso abordar a
contextualização técnica e jurídica da questão indígena, os impactos analisados ao
longo do Estudo de Impacto Ambiental, a dinâmica social local e as medidas de
mitigação propostas. Os capítulos subsequentes são baseados nos resultados do
estudo de impacto ambiental e desenvolvem, de modo harmônico, a argumentação
proposta.
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3.1- Considerações sobre a natureza da questão indígena e
contextualização do cenário do Projeto Volta Grande
A legislação brasileira, apoiada nos princípios do estado democrático de direito,
garante o direito à existência e reprodução (material e cultural) dos modos de vida de
populações tradicionais. Os indígenas, e suas terras, são aparados pelos seguintes
artigos da Constituição Federal, os quais serão comentados pontualmente:
Art. 4.º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais pelos seguintes princípios:
(...)
III - autodeterminação dos povos; (Brasil 1988)

A autodeterminação dos povos garante o direito à existência e a liberdade das
populações inscritas no território nacional. Enquanto unidade étnica, é resguardado
aos povos indígenas a liberdade para implementação de suas determinações, bem
como a manutenção de elementos, culturais, sociais e econômicos, intrínsecos à
cultura.
Ademais, o artigo 20 da Constituição Federal alude à posse estatal das terras
tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, conforme citação subsequente:
Art. 20. São bens da União:
(...)
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

Nesse sentido, a territorialidade indígena, espaço fundamental para a perpetuação dos
modos de vida das comunidades, é protegida por lei. Essa definição é clara enquanto
a necessidade de conservação do cenário de perpetuação material, social e cultural
dos povos indígenas. Emerge, desse ponto, a soberania e política de proteção dos
chamados Territórios Indígenas.
De modo sintético, é possível concluir pela legitimidade da defesa da causa indígena.
A constituição, nesse sentido, também é explícita ao determinar os elementos de
defesa e proteção da territorialidade indígena, ou seja, o palco para celebração e
perpetuação das modalidades de vida dessas populações.
CAPÍTULO VIII
Dos Índios
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens.
§ 1.º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as
por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.
§ 2.º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes.
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§ 3.º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas
minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados
da lavra, na forma da lei.
§ 4.º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5.º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas
terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso
de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população,
ou no interesse da soberania do País, após deliberação do
Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o
retorno imediato logo que cesse o risco.
§ 6.º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos,
os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a
posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração
das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes, ressalvado relevante interesse público da União,
segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a
nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas
da ocupação de boa-fé. (Brasil 1988)

Há, nesse ponto, dois contextos distintos, os quais são centrais para o entendimento
da questão indígena na região do Xingu. Primeiramente, a legislação diferencia dois
temas. Os indígenas, enquanto membros da população nacional, porém dotados de
modos e costumes distintos, possuem regulação específica, visando a preservação
das identidades e a soberania nacional. Nessa medida, para consecução desses
objetivos, fora necessário desenvolver uma abordagem sobre as Terras Indígenas.
Esses espaços são, de fato, indissociáveis ao processo de reprodução social ampliada
dos povos indígenas, sendo devidamente caracterizados pelo paragrafo 1° do capitulo
VIII da constituição, conforme citação acima. Assim, a legislação abarca as medidas
necessárias para a proteção desses espaços, abordando, de modo enfático, o veto às
ingerências externas nesses territórios. De fato, embora a legislação destine-se à
proteção dos indivíduos, é preciso considerar a materialidade das Terras Indígenas
enquanto foco da defesa do processo de perpetuação da cultura indígena.
Assim, é preciso considerar, enfaticamente, a necessidade de preservação das TI’s,
como modo de manutenção e de defesa dos povos indígenas. Em natureza, trata-se
de dois conceitos distintos, porém complementares.
É mister compreender, no entanto, a integração socioambiental dos territórios,
considerando-se a miríade de conexões de natureza ambiental e cultural com o meio
circundante. Nessa medida, mesmo que empreendimentos potencialmente
impactantes não estejam situados em territórios indígenas, é necessário identificar e
prevenir a eventual existência de impactos, diretos ou indiretos, sobre tais
espacialidades.
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Para instrumentalizar a análise dos impactos sobre os territórios indígenas, o Estado
Brasileiro promoveu dois processos de regulação. Em 2011, através da Portaria
Interministerial n° 419, regulamentou a instrução do processo de licenciamento
ambiental, quando da possível interferência sobre Territórios Indígenas. Isto posto,
nota-se que, embora o objetivo da legislação seja proteger as populações, é clara a
observância da defesa dos territórios, enquanto elementos materiais mensuráveis para
efeito de análise socioambiental.
A referida Portaria aborda os procedimentos necessários para a composição de
estudos ambientais e, no caso das Terras Indígenas, define os parâmetros para
realização dos estudos. Presume-se, portanto, que as terras fora do raio máximo
indicado estariam, preliminarmente, alheia aos impactos de empreendimentos. Nesse
caso, a Portaria n° 419 define as espacialidades nas quais se infere a possível
existência de impactos: O quadro abaixo, extraído na íntegra da referida Portaria,
apresenta as demandas para realização de estudos ambientais voltados ao
componente indígena.
QUADRO 3.1 - Limites para realização de Estudos de Componente Indígena

Fonte: Portaria interministerial 419 de 2011

Conforme observado, os empreendimentos minerários, devem elaborar estudos de
componente indígena quando a futura ADA encontra-se até dez quilômetros (no caso
de territórios amazônicos). Contudo, apesar do Projeto Volta Grande estar a mais de
dez quilômetros da mais próxima comunidade indígena, optou-se pelo princípio da
precaução a conduzir os referidos estudos de componente indígena, A realização
desses estudos, com a devida orientação da FUNAI, é balizada pela Instrução
Normativa 001 de 2012, a qual remete à referida Portaria. Com isso, a correta análise
de impactos sobre comunidades indígenas depende, fundamentalmente, da
observância das regras da FUNAI e legislação pertinente, a qual impede a entrada em
Terras Indígenas sem devida justificativa. Em síntese, a análise ambiental, pertinente
ao EIA/RIMA, difere-se, em diversos sentidos, da avaliação de impactos e proposição
de medidas de mitigação envolvidas na composição do Estudo de Componente
Indígena.
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Na área do Projeto Volta Grande foram identificados dois Territórios Indígenas, quais
sejam: Paquiçamba e Arara da Volta Grande. A heterogeneidade existente na região
em questão, em conjunto com as diversidades econômicas, reflete sobre o padrão de
ocupação e distribuição geográfica dos diversos grupos (Plano de Desenvolvimento
Sustentável do Xingu/2009).
Em relação aos grupos étnicos indígenas, o Plano de Desenvolvimento Regional
Sustentável do Xingu PDRS Xingu, caracteriza três situações quanto à ocupação:
-

Grupos étnicos indígenas isolados;
Grupos étnicos indígenas aldeados;
Grupos étnicos indígenas não aldeados;
Grupos étnicos indígenas citadinos;

Considerando a proximidade com a área onde o Projeto Volta Grande pretende se
instalar, assim como a relação de dependência entre as populações indígenas e as
comunidades do entorno imediato ao empreendimento, foi realizado um levantamento
mais detalhado sobre as Terras Indígenas localizadas próximo ao Projeto, ou seja,
Paquiçamba, pertencentes à etnia Juruna e Arara da Volta Grande do Xingu,
pertencente à etnia Maia.
A Terra Indígena Paquiçamba, foi demarcada com uma área de 4.348, 266 hectares e
está localizada a jusante do município de Altamira na margem esquerda do rio Xingu,
limita-se a oeste com o Km 27 da Transamazônica, à norte e à sul com algumas
propriedades rurais e à leste com a comunidade dos Maias pertencente à etnia Arara.
A tipologia de vegetação na TI Paquiçamba é predominantemente secundária, onde se
sobressaem áreas de várzea e terra firma, é a única área de floresta primária
conservada na Volta Grande do Rio Xingu.
Os Arara vivem na Volta Grande do Xingu entre os rios Bacajá e Bacajaí, no município
de Senador José Porfírio. Ocupam esta área desde o final do século XIX e início do
século XX.
Recentemente, com a instalação da AHE Belo Monte, a região tem ganhado grande
enfoque, nacional e internacional, motivado pela necessidade de preservação dos
modos de vida dos povos da região.
A Figura 3.1 demonstra as Terras indígenas existentes na região do empreendimento,
com destaque à Arara da Volta Grande do Xingu, que dista 16,77 km do
empreendimento e à Paquiçamba distante 12,78 km.
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FIGURA 3.1 - Etnias indígenas existentes e a relação com a ADA do Projeto Volta Grande
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3.2 - Análise de impactos, cumulatividades, sinergias e as terras
indígenas Paquiçamba e Arara da Volta Grande
Ainda que a legislação pertinente exclua a possibilidade de impactos sobre povos
indígenas - manifestos por interferências em suas territorialidades, é preciso conceber
formas secundárias e terciárias de influência, manifestas pela possível ocorrência de
impactos indiretos. Nessa medida, o Estudo de Impacto Ambiental analisou, tendo em
vista o veto legal à entrada não autorizada nas Terras Indígenas, possíveis impactos
sobre povos e territórios indígenas por meio da metodologia conhecida como análise
conservadora de impactos.
A Brandt Meio Ambiente, ao longo do Estudo de Impacto Ambiental do Projeto Volta
Grande, utilizou uma metodologia de definição das áreas de influência, balizadas nas
mais modernas formas de compreensão dos estudos ambientais. Em conformidade
com Sanchez (2009), a definição das áreas de influência dos empreendimentos
potencialmente impactantes é construída após a análise dos impactos. Em outras
palavras, as respectivas áreas de influência dos meios físico, biótico e socioeconômico
são geradas por meio da espacialização do perímetro máximo dos impactos primários,
secundários e de demais ordens. Conforme observado no EIA, a área de influência do
meio biótico e físico dista, no mínimo, oito quilômetros em relação aos limites da TI
mais próxima (Arara da Volta Grande). De fato, impactos como supressão de fauna,
alijamento de recursos hídricos, alterações na qualidade da água ou ar serão
inexistentes ou insignificantes nas Terras Indígenas. Nesse sentido, a integridade
territorial e ambiental nas nações indígenas encontra-se preservada. A definição
dessas áreas é apresentada no EIA, por meio das figuras 7.4 e 7.5 (Brandt 2011).
Em relação ao meio socioeconômico, as duas Terras Indígenas estão situadas na
chamada Área de Influência Indireta. Desse modo, os impactos sujeitos são de
natureza terciária, sem grandes capacidades de interferência significativa no contexto
local. O EIA/RIMA considerou, no entanto, possíveis interferências. O EIA explicita os
impactos positivos (geração de emprego e renda), além de impactos negativos (como
a alteração dos usos do solo, a pressão sobre infraestrutura, incremento do fluxo
migratório e impactos sobre patrimônio arqueológico, dentre outros). Contudo, o
impacto dotado de maior significância, o qual, de forma secundária, é capaz de
influenciar os povos indígenas é a alteração de cotidianos.
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A análise ambiental, expressa no EIA/RIMA (Parte 9, item 6, Avaliação de Impacto
Ambiental), é apresentada na sequência:
Em relação aos povos indígenas, é preciso destacar que, no
caso do empreendimento da Belo Sun, as aldeias Paquiçamba
e Araras da Volta Grande localizam-se fora da área de
influência direta do empreendimento. A legislação remete aos
impactos sobre povos indígenas em seus territórios. Portanto,
eventuais transtornos gerados aos indígenas, quando alheios
aos seus espaços de reprodução da vida social, são analisados
sob a ótica das relações e interações socioeconômicas e
culturais locais, sem envolver o direito e a preservação ao
território indígena. Desta feita, como não há impactos sobre os
territórios indígenas, as populações tradicionais estão
salvaguardadas em relação a suas respectivas capacidades de
perpetuação cultural. Essa ressalva se faz pertinente, ao
observar-se o Diagnóstico Socioeconômico, pelo trânsito de
indígenas fora das reservas legais. Com efeito, ao deixarem
seus territórios, em livre exercício das liberdades
constitucionais, os indígenas se inscrevem em um cenário
social multifacetado, alheio ao contexto indígena original,
preservado das interferências do empreendimento. (Brandt
Meio Ambiente 2011)

Conforme apresentado, há uma importante diferenciação entre os conceitos de TI e
Povo Indígena. Primeiramente, é preciso considerar a natureza da TI, conforme a
análise integrada, não há previsão de impactos significativos nessas espacialidades.
Contudo, os povos indígenas estão, social e economicamente, integrados ao contexto
cultural regional. Nesse sentido, como partilhantes dos modos de vida, urbano e rural,
do município de Senador José Porfírio, alguns indivíduos das etnias indígenas
estariam sujeitos aos impactos diretos. Nesse cenário prognosticado, não se observa
pressão direta sobre os modos de vida nas Terras Indígenas, mas interferências, ao
nível individual, na qualidade de vida de parte dos indígenas, quando de seus fluxos
cotidianos em direção ao núcleo urbano local. Há, necessariamente, uma questão
técnica a ser discutida - a natureza e avaliação de impactos sobre povos e territórios
indígenas - os quais, embora dialeticamente conectados, diferem-se em fundamento.
Em síntese, entende-se que o Estudo de Impacto Ambiental apresentado avaliou tais
impactos, propondo medidas de compensação e mitigação, tendo em vista os
aspectos técnicos e legais inerentes.
Por fim, em relação à cumulatividade e sinergia em relação aos impactos gerados pela
AHE Belo Monte, delineia-se cenário semelhante. Esses mesmos impactos tendem a
tomar proporções maiores em perspectiva comparada, alterando a dinâmica social do
entorno. Contudo, uma análise de cumulatividade e sinergia não significa, meramente,
a expansão dos limites dos impactos prognosticados, mas uma análise assertiva sobre
a natureza de possíveis alterações, ainda que dispersas por uma espacialidade
fragmentada. Nesse sentido, todos os impactos cumulativos e sinergéticos estariam,
de certa forma, correlacionados aos impactos já observados, sendo mitigados por
meio das medidas preconizadas e detalhadas no EIA. Ainda que a UHE Belo Monte
gere consequências negativas aos povos habitantes das TI’s Paquiçamba e Arara da
Volta Grande, tais elementos não seriam necessariamente decorrentes da interação
com o projeto da Belo Sun. A definição clara dos impactos apresentados,
especialmente correlatos aos meios físico e biótico, descartaria tal possibilidade.
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3.3 - Prevenção e mitigação de impactos
A partir da análise da questão indígena, especialmente por meio da diferenciação
entre o conceito de TI e a natureza dos povos tradicionais, observou-se a existência
de um tipo específico de impacto. Evidentemente, essa definição baseia-se na
legislação pertinente, a qual desconsidera a existência de impactos para além de 10
(dez) quilômetros de empreendimentos minerários, e, especialmente, nas conclusões
técnicas apresentadas. Contudo, a fluida dinâmica social dos indígenas locais levaram
ao desenvolvimento de uma abordagem específica, baseada na observação das
relações entre indígenas e população local em cenário distinto das TI’s. Tais impactos
são relevantes, mas não afetarim a capacidade de reprodução social ampliada dos
povos, residente na integridade das TI’s.
O Estudo de Impacto Ambiental do Projeto Volta Grande contemplou diversas medidas
de mitigação, buscando prevenir impactos sobre os indivíduos residentes na região,
incluindo os indígenas. Nessa medida, as alterações, negativas e positivas, seriam
controladas por meio das seguintes medidas:
-

Programa de Comunicação Social;
Programa de Educação Ambiental
Programa de Controle Nosológico;
Programa de Fomento ao Desenvolvimento Local;
Programa de Educação Patrimonial.

As supracitadas medidas de mitigação não são focadas diretamente nos povos
indígenas, contudo, é preciso ressaltar que as medidas mitigam impactos no contexto
geral da localidade. Em outro sentido, beneficiariam duplamente os povos indígenas.
Primeiramente, tendo em vista que os impactos prognosticados referem-se
exclusivamente aos indígenas partilhantes dos modos de vida da sociedade local, tais
indivíduos, como quaisquer outros moradores locais, estariam sujeitos às ações das
iniciativas. Ademais, em contexto regional, a mitigação de impactos gerais conduziria à
redução do nível, preliminarmente considerado como insignificante, dos possíveis
impactos indiretos na região das TI’s. Com efeito, é preciso ressaltar que a
inexistência de ações específicas para os grupos indígenas não significaria,
necessariamente, a ausência de medidas potencialmente voltadas aos povos
tradicionais da região.

3.4 - Conclusões
De acordo com os aspectos técnicos pertinentes à análise dos impactos sobre povos e
territórios indígenas, o EIA do Projeto Volta Grande apresentou aspectos relevantes
em relação à conclusão acerca da viabilidade do empreendimento.
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Primeiramente, do ponto de vista puramente processual, a legislação ambiental
brasileira, expressa por meio da Constituição Federal (capítulo VIII), Portaria
Interministerial n° 419 e Instrução Normativa FUNAI de 2012, é claramente respeitada.
Conforme abordado, a análise de impactos sobre TI’s é realizada somente mediante
autorização da FUNAI, e deve instruir processos de licenciamento de
empreendimentos minerários situados menos de 10 km de Terras Indígenas na região
amazônica. Nesse sentido, o empreendimento da Belo Sun estaria processualmente
adequado e em conformidade à egislação nacional. Contudo, ainda assim, a Belo Sun
solicitou posicionamento à FUNAI, solicitando autorização para detalhamento do
cenário por meio de um Estudo de Componente Indígena. Esse processo encontra-se
protocolado na autarquia federal desde Fevereiro de 2012 e, atualmente, está
submetido a análise dos técnicos da Coordenação Geral de Gestão Ambiental
(CGGAM).
Ademais, ainda que a legislação dispense a abordagem específica, cabe ao Estudo de
Impacto Ambiental retratar e analisar corretamente, e de modo amplo, a vasta gama
de aspectos conectados às realidades locais. Com efeito, conforme apresentado, fora
identificado dois aspectos relevantes. Primeiramente, os estudos ambientais
concluíram pela inexistência de impactos significativos sobre os Territórios Indígenas,
garantindo-se, assim, a perpetuação dos modos de vida tradicionais. A análise
integrada dos impactos, negativos e positivos, embasados pela metodologia de
definição das esferas de influência em função da materialização espacial do
prognóstico é assertiva nesse ponto.
Contudo, não foram desconsideradas as relações sociais dos povos indígenas.
Embora a TI seja o espaço de materialização do fenômeno social indígena, os
membros das etnias Juruna (Paquiçamba) e Maia (Arara da Volta Grande do Xingu),
são livres na composição de laços sociais, econômicos e culturais na região do
empreendimento. De fato, tais indivíduos possuem transito na região, e, nesse sentido,
estariam sujeitos, como indivíduos, aos impactos do empreendimento. Assim, embora
a estrutura original das respectivas culturas não seja perturbada pelo
empreendimento, não pode-se desconsiderar influências negativas no âmbito
individual.
Dessa forma, o EIA indicou o impacto mais significativo aos indivíduos das etnias Maia
e Juruna, em suas relações com os demais habitantes da Área de Influência Indireta,
no caso, a alteração de cotidianos. Para além, conforme o prognóstico ambiental
apresentado, estariam sujeitos, fora das TI’s, aos impactos negativos do Projeto.
Portanto, são propostas as medidas de mitigação necessárias.
Essas ações estão presentes no EIA do Projeto Volta Grande. Ainda que não
detalhadas especificamente para os povos indígenas, tais medidas mostram-se
efetivas para prevenção ou mitigação dos impactos identificados, corroborando para a
manutenção da qualidade de vida dessa parcela dos indígenas da região de Volta
Grande.
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4 - IMPACTOS SINÉRGICOS E CUMULATIVOS
Os impactos sinergéticos cumulativos foram analisados nos estudos ambientais
desenvolvidos para o empreendimento e encontram-se no EIA, Parte 6 - Capítulo 6.
Ressalta-se que a análise contemplou todas as etapas do empreendimento: Etapa de
Planejamento, Implantação, Operação e Fechamento, considerando também ações
passadas e futuras.
Para a avalição dos impactos cumulativos e sinérgicos, também foram considerados
os três meios ambientais individualmente: o meio físico, o meio biótico e o meio
antrópico, conforme pode ser visto nos referidos quadros abaixo, transcritos e
complementados do EIA, onde também são descritas as características destes
impactos.
Os impactos cumulativos são discutidos e analisados conforme a identificação
realizada quando da elaboração da matriz de impactos ambientais unitários para o
empreendimento em questão.
Para a avaliação desses impactos considerou-se as ações, projetos ou demais
atividades passadas, presentes e futuras, que porventura resultem em cenários de
sinergismo e cumulatividade de impacto ambiental entre os mesmos e o
empreendimento em questão. Considerando-se os impactos não mais unitários, mas
sim o conjunto dos mesmos concentrados espacialmente e no tempo, avaliando os
mesmos sempre a partir do foco do empreendimento a ser licenciado.
A aplicabilidade desta análise é também destacada no Art. 6º, II da Resolução
CONAMA nº 001 de 1986, onde o termo de referência expedido pela SEMA-PA
reiterou tal necessidade de evidenciar os impactos cumulativos e sinérgicos
potenciais, considerando não só a implantação do Projeto Volta Grande, mas a
existência de outras atividades existentes na região. A finalidade de se avaliar
impactos cumulativos e sinérgicos é de demonstrar o ônus e os benefícios
socioambientais na região onde empreendimento em questão pretende-se instalar.
Ressalta-se que os levantamentos desses impactos, ocorreram sempre em função do
empreendimento a ser licenciado, no sentido de manter o foco e alcance dos objetivos
de uma análise de impactos cumulativos e sinérgicos, considerando em especial o
empreendimento denominado de UHE Belo Monte.
Cada impacto cumulativo foi identificado no sentido de relacionar os projetos, ações,
programas ou atividades relevantes e co-localizadas. Portanto, têm-se no EIA os
quadros que visam relacionar os tipos de impactos prováveis, considerando as demais
fontes geradoras de aspectos e impactos ambientas passados, presentes e futuros em
cada fase do empreendimento que está pleiteando o devido licenciamento ambiental.
A partir da visualização do quadro comparativo acima, percebe-se que há de fato
sinergia entre os impactos previstos pelo Projeto da Hidrelétrica de Belo Monte e o
Projeto Volta Grande. Essa sinergia observada se dá pelo fato da amplitude dos
impactos previstos no projeto de Belo Monte, que possui influência que englobam os
impactos identificados pela atuação do Projeto Volta Grande.
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QUADRO 4.1 - Levantamento das fontes geradoras de impactos cumulativos do Meio Físico

IMPACTO

OUTRAS AÇÕES PASSADAS, PRESENTES E FUTURAS
INVESTIMENTOS
ATIVIDADES
PROJETO BELO
ATIVIDADE
DO PAC E PODER
MADEIREIRAS
MONTE-HBM
GARIMPEIRA
MUNICIPAL
OU OUTROS

CARACTERÍSTICAS DO EFEITO CUMULATIVO

ETAPA DE PLANEJAMENTO
-

-

-

-

-

-

ETAPA DE IMPLANTAÇÂO

Alteração da Qualidade das Águas
Superficiais e Subterrâneas

-

Alteração da Dinâmica Hídrica Superficial
e Redução da Disponibilidade do Recurso
Hídrico

X

Indução e Aceleração de Processos
Erosivos

X

-

-

-

X

-

-

Assoreamento de Cursos D´Água

X

X

-

-

Alteração Física da Paisagem

-

X

-

-

Alteração da Qualidade das Águas
Superficiais e Subterrâneas

-

-

-

-

Alteração da Dinâmica Hídrica Superficial
e Redução da Disponibilidade do Recurso
Hídrico

X

-

-

-

Indução e Aceleração de Processos
Erosivos

-

-

-

-

Assoreamento de Cursos D´Água

-

X

-

-

Alteração Física da Paisagem

-

-

-

-

-

-

-

-

Visto presença da atividade do garimpo nas áreas previstas para as cavas, os impactos da alteração da qualidade das águas na
implantação interagem com os impactos de alteração qualitativa das águas atualmente e preteritamente ocasionada pelas atividades
garimpeiras. O uso de cianeto na forma indiscriminada e sem controle como ocorre hoje, também deixará de ocorrer. Por se tratar de
um empreendimento em escala industrial, obviamente que o consumo de cianeto pelo Projeto Volta Grande será bem maior que o
consumo atual da atividade garimpeira; no entanto este consumo será feito em ambiente industrial, de forma controlada e com
monitoramento contínuo. As instalações industriais de recebimento, estocagem e distribuição de cianeto para a área industrial serão
fiscalizadas pelo Ministério do Exército, como ocorre com qualquer empreendimento minerador de ouro no país. Por outro lado, toda a
polpa de minério será tratada no final do processo industrial para a destruição do cianeto, ainda nas dependências da planta
metalúrgica, e antes do bombeamento do rejeito para a barragem de rejeito. Desta forma, os padrões de lançamento de efluentes
estarão atendendo os padrões exigidos pela legislação vigente.
Visto localização do Projeto Volta Grande, mais precisamente no trecho de vazão reduzida da UHE Belo Monte, associam-se os
impactos de redução da disponibilidade hídrica do recurso hídrico, resultante dos dois empreendimentos. Além disso, ambos os
empreendimentos possuem como impacto associado a alteração da dinâmica hídrica superficial na bacia hidrográfica do rio Xingu. Em
consulta ao Estudo de Impacto Ambiental para o aproveitamento hidrelétrico de Belo Monte, apresentado pelo consórcio de construção
de Belo Monte (CCBM), em seu volume 1, página 208-209, podemos ver na página 208, tabela 4.2.4-36, intitulada “Comparativo de
Vazões de Hidrogramas Estudados, temos que para a alternativa considerada (Alternativa 1 na referida tabela), a vazão mínima no
trecho em questão será de 200 m3/s, ou seja, 720 000 m3/h. Por outro lado, consultando-se o balanço de água à pagina 88 da
Caracterização do Empreendimento para o Projeto Volta Grande, temos que a captação horária de água será de 514 m3/h. Isto
corresponde a 0,07% da vazão prevista no documento do CCBM.
Na área de influência do presente empreendimento, durante a sua implantação, ocorrerá o impacto da indução e aceleração de
processos erosivos ocasionados tanto pelas atividades de implantação do empreendimento quanto pelos processos erosivos
expressivos ocasionados pelas atividades atuais e pretéritas de garimpagem.
Tanto a implantação do empreendimento Belo Sun, quanto a implantação de Belo Monte e as atividades garimpeiras presentes,
ocasionam a cumulatividade do impacto de assoreamento de cursos d´água na área de influência do presente empreendimento.
Associa-se a implantação do empreendimento às atividades garimpeiras, que ocasionam a cumulatividade do impacto da alteração
física da paisagem.

ETAPA DE OPERAÇÃO
Visto que não haverá, na fase de operação, a presença da atividade do garimpo não espera-se a interação dessa com os impactos de
alteração qualitativa das águas previstos para a operação. Ou seja, como mostrado acima para a etapa de implantação, espera-se
inclusive que a qualidade da água para os parâmetros de cianeto e mercúrio fiquem melhores no futuro, uma vez que o mercúrio não
mais será usado e também devido ao fato de que o uso de cianeto será feito sobre controle e tratamento rigoroso.
Visto localização do Projeto Volta Grande, no trecho de vazão reduzida da UHE Belo Monte, na fase de operação ainda associam-se os
impactos de redução da disponibilidade hídrica do recurso hídrico, resultante dos dois empreendimentos. Além disso, ambos os
empreendimentos contribuem com o impacto associado à alteração da dinâmica hídrica superficial na bacia hidrográfica do rio Xingu.
Ressalta-se que o balanço hídrico de consumo do Projeto Volta Grande (água captada e água tratada) será quase equivalente, ou seja,
praticamente a mesma quantidade de água captada será tratada e depois devolvida ao rio Xingu.
Visto que na operação do empreendimento não haverá presença dos garimpos, não se prevê a associação dos impactos de indução e
aceleração dos processos erosivos.
Nessa fase, prevê-se a cumulatividade do impacto de assoreamento de cursos d´água, na área de influência do presente
empreendimento, devido as atividades dos empreendimentos Belo Sun e belo Monte.
Não se prevê a associação dos impactos de alteração da paisagem física pelas atividades garimpeiras, visto que essas não estarão
presentes na área do empreendimento na sua fase de operação.

ETAPA DE FECHAMENTO
-

-

Fonte: Adaptado de Senner et. al. (2002), apud Sánchez (2006).
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QUADRO 4.2 - Levantamento das fontes geradoras de impactos cumulativos Meio Biótico
OUTRAS AÇÕES PASSADAS, PRESENTES E FUTURAS
IMPACTO

CARACTERÍSTICAS DO EFEITO CUMULATIVO

PROJETO BELO
MONTE-HBM

ATIVIDADE
GARIMPEIRA

INVESTIMENTOS DO PAC
E PODER MUNICIPAL

ATIVIDADES
MADEIREIRAS OU
OUTROS

Aumento dos casos de atropelamento de fauna

-

X

-

X

Geração de conhecimento científico
ETAPA DE IMPLANTAÇÂO

X

-

-

-

Aumento da pressão sobre os recursos naturais

-

-

-

X

A presença de pessoas no ambiente natural favorece o aumento da pressão sobre os recursos
naturais.

Alteração do metabolismo vegetal pela deposição de
material particulado na face superior das folhas

-

X

-

X

O trânsito de quaisquer veículos aumenta o volume de material particulado em suspensão.

Afugentamento e perturbações da fauna

-

X

-

X

Alterações na dinâmica ecológica da comunidade
aquática e fauna associada

X

X

-

-

Alterações na dinâmica ecológica da fauna edáfica

-

X

-

-

Alteração da paisagem

X

X

-

X

Aumento dos casos de atropelamento de fauna

-

X

-

X

Alterações populacionais da fauna

X

X

-

X

Perda de habitats aquáticos
ETAPA DE OPERAÇÃO

X

-

-

-

Aumento da pressão sobre recursos naturais

-

-

-

X

Afugentamento e perturbações da fauna
Alterações no metabolismo das plantas em função do
acúmulo de material particulado na face superior das
folhas
Alterações na dinâmica ecológica da comunidade
aquática e fauna associada
Aumento dos casos de atropelamento de fauna

-

-

-

X

A presença de pessoas no ambiente natural favorece o aumento da pressão sobre os recursos
naturais.
A geração de ruídos e a supressão de fragmentos florestais deverão aumentar o impacto.

-

-

-

X

O trânsito de quaisquer veículos aumenta o impacto pela geração material particulado.

X

-

-

-

-

-

-

X

Alterações na dinâmica ecológica da fauna edáfica

-

-

-

-

Alteração da paisagem

-

-

-

X

Perda de habitats aquáticos
ETAPA DE FECHAMENTO

-

-

-

-

ETAPA DE PLANEJAMENTO

Aumento da pressão sobre recursos naturais

-

X

X

X

O aumento da frota de veículos aumenta, de foram cumulativa o número de casos de
atropelamento da fauna na AII do presente empreendimento.
Estudos ambientais realizados para Belo Monte também geraram conhecimento científico.

Quaisquer ruídos gerados e quaisquer vegetação suprimida levam ao afugentamento e à
perturbações da fauna.
Atividades que gerem efluentes ou alterem a vazão de rios levam a alterações cumulativas no
ambiente aquático.
Atividades garimpeiras levam a contaminação (cianeto, mercúrio e rejeitos) e retirada de
camadas do solo.
A perda de espécies da flora se acumula, alterando a comunidade terrestre e levando a
alterações na paisagem. Ainda, alterações na vazão do Xingu e alterações do terreno também
alteram a paisagem.
Veículos usados nestas atividades deverão levar a perda de espécimes por atropelamento.
Especialmente em função da caça feita por moradores, há perda de indivíduos da fauna, que se
acumula na alteração populacional das espécies.
A alteração de vazão e/ou a perda de corpos d’água leva a perda de habitats aquáticos.

Atividades que gerem efluentes ou alterem a vazão de rios levam a alterações cumulativas no
ambiente aquático.
Veículos usados nestas atividades deverão aumentar o impacto sobre a fauna.
As alterações na fauna edáfica devem se restringir a fase de implantação, uma vez que não
haverá mais atividade de garimpo.
A alteração da paisagem continuará ocorrendo em função do aumento das pilhas de estéril e
das alterações causadas pela retirada de madeira,
Os habitats aquáticos já terão sido reduzidos na fase de implantação.
A desativação da mina tende a aumentar a quantidade de madeireiros e garimpeiros, a não ser
que haja investimento do poder público gerando novos empregos para a população da região.
Ainda haverá atividades garimpeiras na periferia da mina, além da atividade madeireira, o que
deverá manter pessoas no ambiente natural, levando ao aumento da pressão sobre os recursos
naturais.
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QUADRO 4.3 - Levantamento das fontes geradoras de impactos cumulativos Meio Antrópico
OUTRAS AÇÕES PASSADAS, PRESENTES E FUTURAS
IMPACTO

PROJETO BELO
MONTE-HBM

ATIVIDADE
GARIMPEIRA

INVESTIMENTOS DO
PAC E PODER
MUNICIPAL

ATIVIDADES
MADEIREIRAS OU
OUTROS

X

-

-

-

CARACTERÍSTICAS DO EFEITO CUMULATIVO

ETAPA DE PLANEJAMENTO
Geração de Emprego e Renda

A etapa de planejamento de um empreendimento demanda uma gama de serviços que acabam por
dinamizar a economia local dos municípios da região e também na geração de empregos diretos e
indiretos.

ETAPA DE IMPLANTAÇÂO
Incremento no Nível de Emprego e Renda

X

—

—

—

Pressão Habitacional

X

-

X

-

Pressão sobre os equipamentos e serviços
públicos em função da contratação de
trabalhadores externos e da atração de
pessoas em busca de empregos

X

-

-

-

X

-

-

-

X

X

X

X

Geração de Expectativas

Incremento do Fluxo Migratório

Relaciona-se à necessidade de contratação de mão de obra para as atividades de implantação de
empreendimentos. Indiretamente está relacionado, também, à dinamização da economia e ao aumento do
consumo de bens e serviços dos municípios da região, principalmente em Altamira que exerce uma função
polarizadora.
A implantação de empreendimentos tende a gerar pressões sobre o sistema habitacional, entendido aqui
como conjunto de demandas por moradia - construção e aluguel - decorrentes do incremento do
contingente populacional. Incremento estimulado pelas oportunidades de emprego geradas por
empreendimento, essa dinâmica tende a exercer uma pressão adicional também nos investimentos do
governo voltados para habitação.
As obras relativas à implantação de empreendimentos tende a gerar empregos diretos, indiretos e
decorrentes do efeito-renda e, por conseguinte, a atração de novos contingentes populacionais, o que
implicará em implicará em maiores esforços orçamentários, por parte do poder público no que tange ao
atendimento adicional no sistema público e de serviços.
Uma proposta empreendedora se manifesta para a consciência social como um sinal, uma dimensão a ser
interpretada e dotada de significados. Sobre um empreendimento são lançadas múltiplas formas de
avaliação, sendo cada qual mediada pelas propriedades simbólicas e materiais dos grupos que para ele se
voltam. Com efeito, um empreendimento, ainda enquanto proposta é capaz de suscitar no meio social um
conjunto diverso de expectativas; estas modeladas pelos interesses, experiências, conhecimentos e
posições sociais e geográficas dos segmentos que compõem a coletividade. O empreendimento pode
causar tensões, adversidades e conflitos ou, ao contrário, mover um grande senso de adesão e otimismo,
podendo, inclusive, gerar um cenário favorável à promoção de investimentos e das atividades econômicas.
A atratividade populacional gerada por um empreendimento é função de sua magnitude - grandeza do
investimento, potencial de geração de empregos - e das condições socioeconômicas de sua área de
influência, com destaque para seus atributos demográficos e o quadro geral de emprego. Em contextos
microrregionais parcialmente caracterizados pelo desemprego, subemprego, precárias condições de
trabalho, empregos temporários, relações de trabalhistas informais e falta de perspectivas ascensionais, um
empreendimento de grande porte - com remunerações acima da média de mercado, estabilidade
temporária de emprego, relação formal, perspectiva de fixação na organização, entre outros - tende a
estruturar um elevado grau de atratividade. Logo, pode-se observar que a atração de contingentes não é
uma função autônoma do empreendimento, mas também das condições econômicas e sociais do contexto
no qual ele se instala, não sendo, portanto, um impacto cuja emergência possa ser a ele exclusivamente
atribuído.

ETAPA DE OPERAÇÃO
Diversificação das bases econômicas locais

X

Alteração do perfil dos empregos pelo
incremento no nível de formalidade das
relações trabalhistas

X

Advém da necessidade de contratação de uma gama de serviços imprescindíveis para o funcionamento
dos empreendimentos, que vão desde máquinas especializadas até o fornecimento de gêneros alimentícios
com rebatimento em vários municípios da região.
A operação do empreendimento irá reduzir o grau de informalidade nas relações trabalhistas dos
municípios inseridos na região dos projetos. Isto porque os empregos gerados diretamente pelos Projetos
serão celetistas, ou seja, regidos pela CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. Este é um processo que
representa um importante passo no sentido de uma maior formalidade nas relações de trabalho da região,
tendendo a modificar a concepção de trabalho de muitos na região.
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Continuação

OUTRAS AÇÕES PASSADAS, PRESENTES E FUTURAS
IMPACTO

Incremento do Fluxo Migratório

PROJETO BELO
MONTE-HBM

ATIVIDADE
GARIMPEIRA

INVESTIMENTOS DO PAC E
PODER MUNICIPAL

X

X

CARACTERÍSTICAS DO EFEITO CUMULATIVO

A atratividade populacional gerada por um empreendimento é função de sua magnitude - grandeza do
investimento, potencial de geração de empregos - e das condições socioeconômicas de sua área de
influência, com destaque para seus atributos demográficos e o quadro geral de emprego.
Em
contextos microrregionais parcialmente caracterizados pelo desemprego, subemprego, precárias
condições de trabalho, empregos, relações de trabalhistas informais e falta de perspectivas
ascensionais, um empreendimento de grande porte - com remunerações acima da média de
mercado, estabilidade temporária de emprego, relação formal,
perspectiva de fixação na
organização, entre outros - tende a estruturar um elevado grau de atratividade. Logo, pode-se
observar que a atração de contingentes não é uma função autônoma do empreendimento, mas
também das condições econômicas e sociais do contexto no qual ele se instala, não sendo, portanto,
um impacto cuja emergência possa ser a ele exclusivamente atribuído.
A oferta de mão de obra excedente, a contratação de trabalhadores provenientes de outros
municípios, se pode prever que os municípios que receberão os novos empreendimentos sofrerá um
incremento em seus portes demográficos pressionando assim os vários setores de serviços e
equipamentos.

X

X

X

X

Os empreendimentos representarão novas relações de trabalho numa região caracterizada pela
agricultura e pecuária de subsistência, pela extração ilegal de madeira e garimpo, refletindo no
imaginário coletivo da população como fator positivo, estimulando os jovens da região o desejo por
novas formas de relações trabalhistas.

X

Caso não ocorra a diversificação e fortalecimento das bases econômicas, tendencialmente muitos dos
trabalhadores poderá se inserir nas atividades garimpeiras e madeireiras.

X

Caso não ocorra a diversificação e fortalecimento das bases econômicas, tendencialmente muitos dos
trabalhadores poderá se inserir nas atividades garimpeiras e madeireiras.

Pressão sobre os equipamentos e serviços
públicos de saúde, educação, segurança
pública e infraestrutura urbana e de
saneamento.
Impacto da alteração cultural nos municípios da
Área de Estudo

ATIVIDADES
MADEIREIRAS OU
OUTROS

ETAPA DE FECHAMENTO
Impactos do fechamento sobre o meio
socioeconômico
Desmobilização da Mão de obra
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FIGURA 4.1 - Sinergismo entre os impactos da área diretamente afetada de Belo Monte e Volta Grande
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FIGURA 4.2 - Sinergismo entre os impactos da área de influência direta de Belo Monte e Volta Grande
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FIGURA 4.3 - Sinergismo entre os impactos da área de influência indireta de Belo Monte e Volta Grande
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Em comparação de ordens de grandeza das áreas de influência de Belo Monte em
relação à Belo Sun, pode-se dizer que a Área Diretamente Afetada- ADA de Belo Sun
representa aproximadamente apenas 0,38% da ADA de Belo Monte, a Área de
Influência Direta- AID de Belo Sun representa, aproximadamente, apenas 0,79%, da
AID de Belo Monte, e a Área de Influência Indireta-AII de Belo Sun representa 0,31%,
aproximadamente, da AII de Belo Monte.
Para melhor elucidação e ilustração das áreas de influência previstas, segue, nas
figuras 4.1, 4.2 e 4.3 abaixo, a sobreposição das áreas de influência dos dois projetos,
exibindo a dimensão e relação espacial da influência de ambos projetos.
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5 - BARRAGEM DE REJEITOS, DETONAÇÕES E SEGURANÇA
NAS OPERAÇÕES
5.1 - Barragem de rejeitos e segurança nas operações
A barragem de rejeitos é uma estrutura indispensável em projetos de mineração, tem a
função de comportar os resíduos gerados na planta de beneficiamento, que retira o
ouro do minério. A forma de expansão (alteamento) será definida após os estudos
geotécnicos em andamento, que indicarão o melhor método em função de questões
econômicas e ambientais.
Durante a Audiência Pública (13/09/2012) do Projeto Volta Grande, realizada em
Senador José Porfírio, município do estado do Pará, foi levantada a questão
relacionada com o rompimento da barragem de rejeitos. A dúvida surgiu em função da
tabela de quantificação dos perigos (Parte 8, item 11 do EIA), dentre os quais, lista-se
a possibilidade de rompimento da barragem. Esta questão foi adequadamente tratada
no Estudo Ambiental, conforme será apresentado neste texto.
No item Avaliação de Riscos/Perigos (Parte 8, item 11 do EIA), contemplado nos
estudos ambientais, foram listados, descritos e valorados todos os impactos
relacionados com o empreendimento. Entende-se como impacto qualquer alteração
ambiental, seja positiva (benéfica) ou negativa (adversa), causada direta ou
indiretamente pelas atividades do empreendimento. Para uma correta avaliação dos
impactos, é necessário que se estabeleçam critérios inequívocos.
Dentre os impactos identificados, alguns se relacionam com a Barragem de Rejeitos,
especialmente durante a fase de operação do projeto. Os dois principais impactos
relacionados são:
- Alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas: neste impacto, a
barragem pode influir pela deposição inadequada dos rejeitos, sendo bastante
mitigado com os programas ambientais propostos;
- Alterações nas propriedades do solo: mais uma vez a disposição inadequada dos
resíduos contribuiria com este impacto, sendo as medidas mitigadoras propostas
bastante eficientes para torna-lo pouco expressivo.
Além dos impactos, também são avaliados os perigos/riscos ambientais inerentes ao
projeto. A avaliação dos perigos/riscos foi apresentada no capítulo 8 do EIA, página
11, item 8. De modo similar ao que ocorre com a avaliação de impactos, a Análise
Preliminar de Perigos estabelece critérios bem definidos para quantificar os perigos
associados e gerar uma matriz de comparação, com os riscos associados a cada
perigo. Desta forma, foram identificados nos estudos ambientais, alguns dos
riscos/perigos relacionados com a operação da barragem tais como:
- Extravasamento da barragem de rejeitos e diques de contenção por aporte hídrico
maior do que a capacidade de suporte do sistema;
- Rompimento da barragem de rejeitos;
- Rompimento do rejeitoduto.
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Como se observa, não só foram avaliados os impactos como também os riscos
associados ao empreendimento. Tal levantamento foi de suma importância para que
pudessem ser desenvolvidas medidas mitigadoras para cada um dos perigos/riscos
levantados de modo que os mesmos sejam reduzidos ao mínimo possível.
Sendo assim, faz-se necessária uma diferenciação entre impacto e perigo. Via de
regra, impactos têm ocorrência certa em função de uma atividade inerente ao
empreendimento. Por exemplo: se há trânsito de veículo em estradas não
pavimentadas, é certo que ocorrerá a suspensão de material particulado, ocasionando,
invariavelmente, alterações na qualidade do ar. Há várias maneiras de se minimizar
esse impacto, tornando-o, possivelmente, irrelevante.
Por sua vez, um perigo é uma situação à parte das circunstâncias normais. Um
exemplo pode ser dado pela chance de alguém ser atingido por um veículo em estrada
não pavimentada. A situação de perigo é a permanência constante a pé na estrada. O
risco é representado pela chance do perigo se tornar realidade, nesse caso, tornandose um acidente (impacto). As consequências do acidente podem ser brandas, como
apenas de um pequeno ferimento, ou muito graves, podendo chegar ao óbito. Todos
esses aspectos são levados em conta durante a avaliação de perigos.
Assim, um perigo sempre terá uma chance de ocorrer em um espaço de tempo, o que
é chamado de frequência, e um nível de consequência, chamado de severidade. Para
ilustrar, pode-se dizer que a chance de alguém ser morto por um veículo na estrada é
pequena. Portanto, sua frequência é muito baixa.
O perigo de rompimento da barragem de rejeitos foi definido como pouco provável,
mas tendo consequências catastróficas. Segundo os critérios da metodologia de
avaliação de perigos (conforme descrito a partir da pág. 2 do EIA, P11, ITEM 8), uma
frequência pouco provável é aquela que apresenta “no máximo 01 (uma) ocorrência ao
longo da vida útil da instalação (frequência inferior a uma em 100 anos)”. Assim sendo,
a probabilidade de ocorrência do perigo é da ordem de 1% (p=0,01). No espaço de 10
anos, essa probabilidade cai para um décimo, ou seja, 0,1% (p=0,001).
Há que se ressaltar que a Análise Preliminar de Perigo- APP é uma análise qualitativa
e preliminar, mas de suma importância para qualquer processo de licenciamento
ambiental. A incerteza é parte integrante da estruturação metodológica de uma APP,
mas este fato não a desabilita como uma importante ferramenta de identificação e
visualização dos potenciais eventos perigosos indesejáveis de um empreendimento.
Conceitualmente, um evento perigoso é definido como um acontecimento capaz de
causar danos às pessoas, à propriedade, ao meio ambiente ou à combinação destes e
encontra-se relacionado com o desenvolvimento de uma atividade.
Ainda que realizada na fase inicial do projeto, a APP permite, a partir da identificação
de potenciais eventos perigosos indesejáveis, o planejamento e o estabelecimento de
ações preventivas e mitigadoras, com vistas à elevação da segurança operacional de
um empreendimento e suas atividades correlatas para o máximo possível. As ações
preventivas são aquelas que quando implementadas, são capazes de reduzir o
número de ocorrências de um evento perigoso indesejável por unidade de tempo
(frequência), assim como a intensidade/importância (severidade) de suas
consequências. Já as ações mitigadoras são aquelas desenvolvidas com o objetivo de
reduzir os impactos ambientais significativos para níveis aceitáveis.
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Sucintamente, o objetivo fundamental da APP, como a elaborada para o Projeto Volta
Grande, foi o de identificar estes potenciais eventos perigosos indesejáveis, incluindo
suas principais causas e efeitos, estando estes relacionados com atividades de
implantação, operação e fechamento.
Em momento algum, nenhuma citação acerca da ocorrência de um rompimento é
apresentada de maneira afirmativa, ou seja, não se afirma que ocorrerá um
rompimento, até porque, conforme apresentado acima, a APP está relacionada com
possibilidades e eventualidades. Por outro lado, entende-se que não se pode
descartar a possibilidade de que um evento desta natureza ocorra, uma vez que
historicamente estas situações já ocorreram no Brasil e no mundo, na maioria das
vezes pelo negligenciamento da adoção de medidas preventivas e mitigadoras.
Ao assumir o fato de que existe a possibilidade de rompimento desta estrutura, tornase importante mencionar que o objetivo não foi o de levantar dúvidas quanto à
segurança e estabilidade da estrutura da barragem de rejeitos, bem como fazer
qualquer tipo de critica ao projeto, até porque a APP se limitou a considerar a
caracterização do empreendimento integrante do EIA, cujos elementos para sua
elaboração foram os projetos conceituais de engenharia. A intenção foi a de destacar
a importância de se prever medidas preventivas e mitigadoras que permitam reduzir
esta frequência para improvável, elevando esta condição para a de máxima segurança
operacional.
Abaixo são listadas as medidas de prevenção e de mitigação apresentadas na própria
APP e relacionadas a um eventual rompimento da barragem de rejeitos:
I.

Projeto e implantação da Barragem de Rejeitos adequados, conforme ABNT: NBR
13.028/2.006 (Mineração - Elaboração e apresentação de projeto de barragens
para disposição de rejeitos, contenção de sedimentos e reservação de água);
II. Vistoria/fiscalização e manutenção periódica da barragem e do sistema extravasor;
III. Monitoramento da estabilidade da barragem;
IV. Monitoramento dos níveis de assoreamento da barragem;
V. Instrumentação de controle - monitoramento hidrogeológico;
VI. Desassoreamento ou alteamento da barragem antes do período chuvoso (aumento
da capacidade de retenção);
VII. Programa de Comunicação Social;
VIII. Plano de Ação Emergencial da Barragem de Rejeitos (Lei Nº 12.334/2010, que
estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens);
IX. Programa de Gerenciamento dos Recursos Hídricos;
X. Programa de Controle de Processos Erosivos;
XI. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
XII. Programa de Gerenciamento de Riscos e de Atendimento a Emergências.
Conforme pode ser lido no EIA do Projeto Volta Grande, “A segurança de uma
barragem está intimamente relacionada aos aspectos do projeto, construção,
instrumentação/inspeção, operação e manutenção” (página. 143, parte 11, item 8,
subitem 2.9.2.9.3). A Lei 12.334 de 20 de setembro de 2010 também aborda estas
questões de segurança principalmente em seus artigos 4°, 8° e 10°.
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Por ser uma estrutura de fundamental importância para as atividades do projeto, a
barragem de rejeitos será mantida em perfeito funcionamento durante toda a vida útil
do empreendimento e após o encerramento das operações. Para tanto, além de um
projeto de engenharia bem elaborado seguido de sua perfeita execução em campo,
são empregados vários procedimentos de monitoramento e segurança, de modo a se
identificar e remediar quaisquer alterações indesejadas no seu funcionamento, antes
que se tornem um problema. O monitoramento ocorrerá em consonância com o
preconizado pelo Comitê Brasileiro de Grandes Barragens em 1996.
Estão previstas manutenções preventivas periódicas, além de um monitoramento
visual de rotina e um plano de emergências (conforme exigido pela Lei 12.334/10), de
forma a se reduzir ao mínimo possível quaisquer riscos associados à barragem de
rejeitos.
Todos esses procedimentos são melhor explicados no parte 02, item 2 do EIA, que
traz a Descrição do Empreendimento, dentro do subitem 2.9.2.9.3, que trata do
monitoramento da barragem de rejeitos (pág. 143).

5.2 - Detonações e segurança nas operações
As operações de lavra no Projeto Volta Grande consideram o desmonte de rocha feito
com a utilização de explosivos nas cavas a céu aberto.
O dimensionamento das cargas de explosivo será feito de acordo com os planos de
desmonte, diferenciados de acordo com o tipo de material a desmontar, minério ou
estéril.
O controle das vibrações geradas pelas detonações será uma atividade corriqueira no
dia-a-dia das operações, visando preservar a integridade física das estruturas do
empreendimento, como escritórios, usina de beneficiamento, barragem de rejeitos,
alojamentos, britagem primária, subestações, oficinas, etc.
A quantidade de explosivos detonada de cada vez (tecnicamente denominada de
“carga por espera”) será calculada para manter os níveis de vibrações dentro dos
limites aceitáveis, para que não haja o comprometimento das estruturas do
empreendimento, indicadas acima.
Cabe ressaltar que as estruturas citadas estarão próximas das cavas, até 650 metros,
o que reforça a necessidade do controle de vibrações. Desta forma, a possibilidade de
que as vibrações geradas pelas detonações nas cavas do Projeto Volta Grande,
venham a comprometer a estabilidade da barragem de Belo Monte no sítio Pimental,
distante cerca de 17 km, é praticamente nula, dada à distância e o controle que será
implementado.
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5.3 - Uso de cianeto nas operações
Como parte inerente ao processo de tratamento do minério o uso de Cianeto é
uma realidade no processo metalúrgico, seja qual for o empreendimento. Este
assunto foi devidamente tratado nos estudos ambientais (EIA), em seu volume I,
item 2.9.2.5.12 - Tratamento do rejeito, pg. 122. A seguir será feita uma breve
discussão a respeito do processo já descrito no EIA.
O rejeito contendo cianeto será tratado no tanque de rejeito final, ainda na planta
metalúrgica, antes de seu bombeamento para a barragem de rejeito, com solução de
ácido peroximonosulfúrico, também conhecido como ácido de caro, um forte agente
oxidante.
Desta forma, a polpa de minério chegará a barragem já tratada, com baixas
concentrações de cianeto, conforme será visto adiante. O cianeto presente no rejeito
(CN-) será oxidado pela ação do ácido de caro (H2SO5) segundo a reação I
apresentada abaixo, produzindo o cianato (OCN-) e ácido sulfúrico (H2SO4).

I)

H2SO5 +

-

CN =======> OCN

-

+

H2SO4

Contudo, o cianato ainda é um composto tóxico e deverá ser eliminado na
continuidade das reações que ocorrerão no tanque de rejeito final, localizado ainda na
planta metalúrgica. Dessa forma, o cianato gerado (OCN-) deverá ser hidrolisado no
reator através da ação do íon hidróxido (OH-) e do íon monopersulfato (SO52-),
conforme a reação II a seguir. Os produtos da reação II caracterizam-se como inertes
e não tóxicos (carbonato - CO32-, nitrogênio gasoso - N2, sulfato - SO42-, e água - H2O).

II)

2 OH

-

+ 2 OCN

-

2-

+ 3 SO5

2-

=======> 2 CO3

2-

+ N2 + 3 SO4

+ H2O

A reação II é normalmente realizada sob controle de pH, sendo que o pH ótimo se
situa na faixa entre 7,0 e 10,0. Assim, o ácido produzido na reação I será neutralizado
pela cal já presente na polpa de minério, conforme exposto no item 2.9.2.5.6
(Lixiviação e adsorção), ou mediante a adição de leite de cal (Ca(OH)2). Ressalta-se
aqui que este uso de leite de cal para correção do pH será um evento raro, uma vez
que a própria polpa que está sendo tratada já contem cal que foi utilizado na etapa de
lixiviação do ouro. Na verdade, é até desejável que o pH caia para entre 6 e 9, que são
os limites de pH para lançamento de efluentes em corpo receptores, ou seja, na
barragem (e isto poderá ser feito de forma controlada e segura no processo). O
processo de tratamento do rejeito será operado de forma contínua e será totalmente
automatizado, trazendo segurança operacional.
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Após o tratamento do rejeito, a polpa será bombeada para a barragem de rejeitos
(corpo receptor). O teor de cianetos no rejeito será reduzido de 1,8 g/L (afluente da
planta de tratamento) para valores menores que 0,2 mg/L (efluente da planta de
tratamento). Desta forma, a água contida no rejeito já chegará à barragem tratada e
com teor de cianeto em conformidade com a legislação pertinente que estabelece
padrão de 1,0 mg/L para o lançamento de efluentes contendo cianeto (Resolução
CONAMA n°430 de 2011), concentração suficiente para atender aos padrões de
qualidade da água para rios de águas doces classe 2, considerando o fator de diluição
do efluente (valor de referência igual a 0,005 mg/L segundo a Resolução CONAMA
n°357 de 2005). Portanto, a água contida na barragem em qualquer tempo estará
pronta para descarte imediato.
Mesmo assim, como garantia total da qualidade, conforme pode ser visto no volume 1
do EIA, em seu item 2.9.2.9.2 (Descrição da Barragem, página 141) qualquer descarte
no rio Xingu somente será efetuado mediante monitoramento contínuo. A tubulação de
efluente será equipada com instrumento medidor de pH e instrumento medidor do teor
de cianeto na água. Este instrumento estará ligado às bombas de efluente de modo
que, na remota hipótese de ocorrência de qualquer anormalidade na planta, o
bombeamento será interrompido e um alarme soará na sala de controle. Assim, os
operadores tomarão conhecimento de qualquer anormalidade e poderão agir de
imediato na identificação e correções das causas do problema, caso ocorram.
Na hipótese remota de uma eventual necessidade de correção do teor de cianeto para
atendimento a padrões de lançamento, a água a ser descartada será tratada. Para tal,
está prevista uma estação de captação, tratamento e bombeamento de efluente a ser
construída próximo à barragem. Nesta estação será empregado o mesmo tratamento
descrito anteriormente para a eliminação do cianeto no rejeito utilizando-se ácido de
Caro. Os detalhes de locação desta estação podem ser vistos no Anexo 1 do referido
EIA, volume I.
Outra preocupação, embora não seja tão relevante, é a carga de sulfato (produto final
da reação II). A Belo Sun esclarece que este será precipitado no reator, ainda na
planta metalúrgica, na forma de sulfato de cálcio, que nada mais é do que gesso, um
material inerte e não tóxico, e que ficará incorporado ao rejeito na barragem. O cálcio
para esta reação será proveniente do leite de cal já presente no rejeito a ser tratado.
As reações químicas são as seguintes:
Ca(OH)2 === Ca2+ + 2 (OH)-

(III)

Ca+2 + SO42- == CaSO4

(IV)

Entretanto, por ser o sulfato de cálcio um produto pouco solúvel (solubilidade de 0,2
g/100 g de água a 20 °C) e também devido a sua propriedade incomum de diminuir a
sua solubilidade com o aumento da temperatura, e sendo a temperatura na região
superior a 20 °C, senão durante todo o ano, pelo menos em sua maior parte, somente
uma pequena parte deste estará presente na água, porém em valores baixos e dentro
dos padrões de lançamento.
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Ainda com relação ao uso de cianeto nas operações, podemos acrescentar o descrito
no volume 1 texto de caracterização do empreendimento, EIA, em seu ítem 2.9.2.8.3,
(Estocagem e Preparação de Cianeto de Sódio), página 134, onde temos o seguinte:
O cianeto de sódio terá tratamento diferenciado dos demais insumos de uso na planta
metalúrgica. Este será recebido em tambores de aço, devidamente selados, que serão
estocados em galpão coberto exclusivo para cianeto. O galpão será construído em
local seguro, será cercado com tela de arame, devidamente sinalizado, e será
continuamente monitorado pela segurança patrimonial da empresa. A estocagem e
manuseio obedecerão às melhores práticas de segurança, incluindo aquelas
especificadas pelo Ministério do Exercito. As instalações de manuseio e preparação de
cianeto serão também fiscalizadas pelo Ministério do Exército, conforme legislação
específica vigente (R-105 da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do
Exército Brasileiro).
A preparação de soluções de cianeto será feita em pequeno galpão ao lado do galpão
maior de estocagem, e ainda dentro da área cercada. Por questões de segurança, a
preparação será feita de modo a preencher um tanque com volume equivalente ao
consumo de três dias, para que não seja necessária a preparação do produto durante
os finais de semana e feriados, e nem à noite, minimizando assim os riscos. Como
todos os demais insumos, o tanque de preparo será dotado de dique de contenção em
concreto armado, com volume superior ao do tanque. Como o dique de contenção
será construído em concreto armado, a possibilidade de ruptura do mesmo é
praticamente nula. Será usado cianeto de sódio em briquetes. Por medida adicional de
segurança, o cianeto de sódio será sempre preparado por dissolução dos briquetes
em solução previamente preparada de soda cáustica a 2%, para que o pH seja
mantido sempre acima de 10 durante a preparação. Assim será evitada qualquer
possibilidade de liberação de gás cianídrico durante o preparo da solução de cianeto.
Antídotos específicos para cianeto, máscaras de segurança e todos os equipamentos
de proteção individual estarão disponíveis no galpão de preparação de reagentes, e
também no galpão de estocagem e preparação de cianeto. Todos os empregados
serão adequadamente treinados para lidar com situações de emergência com cianeto,
e haverá simulações periódicas para verificar a necessidade de qualquer treinamento
de reciclagem adicional. Cursos de primeiros socorros serão também ministrados a
todos os funcionários da planta metalúrgica.

- Segurança e operação das pilhas
Com base nos estudos realizados para a cubagem do estéril gerado durante a vida útil
do empreendimento, ou seja, das operações de lavra, foram dimensionadas duas
pilhas para a disposição do estéril (Relatório VG11-027-1-EG-RTE-0003 - Estudos de
Pré-Viabilidade) conforme as recomendações da norma NBR 13029/06. As pilhas de
projeto apresentam em sua geometria bancos de 20 metros de altura com ângulos de
36,70º, e bermas de 10 metros de largura. A elevação máxima das estruturas será até
a cota 295,00 m com altura máxima de 200,0m.
Como há indicativo de talvegues e nascentes na região de implantação das pilhas
foram previstas estruturas específicas para drenagem interna das mesmas. O sistema
de drenagem interna será constituído por drenos de fundo com a finalidade de coletar
as contribuições provenientes das nascentes e fundos de vale, bem como do aporte
das águas oriundas da infiltração na pilha, evitando saturações e possíveis condições
de instabilidade das pilhas.
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Entretanto, durante a ocorrência desses eventos poderá ocorrer o carreamento de
partículas mais finas. Para evitar o aporte de sedimentos para os talvegues naturais,
bem para os corpos receptores (rio Xingu) foram previstos diques de contenção de
sedimentos para as Pilhas de Disposição de Estéril.
Os reservatórios dos diques de contenção de sedimentos foram dimensionados de
forma a conter o volume de sedimentos provenientes das áreas das pilhas, e também
o volume pluviométrico máximo e detenção, destinado a fornecer o tempo de retenção
necessário para que ocorra a sedimentação das partículas no interior do reservatório,
antes do transbordamento de suas águas.
Todo dimensionamento das estruturas que compõem os projetos das pilhas foi
realizado atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras (NBR 13029/06)
vigentes para fase de projeto em questão e as melhores práticas da engenharia atual.

- Diques de contenção de cheias
A VOGBR desenvolveu um estudo de inundações nos afluentes do rio Xingu que
tangenciam as áreas do Projeto Volta Grande. Esse estudo avaliou, para a etapa
corrente do projeto, as elevações da inundação nesses afluentes a fim de prever a
necessidade de estruturas de contenção de cheias.
Os resultados dos estudos realizados pela VOGBR (vide relatório VG11-027-1-EGRTE-0003 - Estudos de Pré-Viabilidade) evidenciam a necessidade de construção de
pequenos diques de contenção de cheias nas mediações da cava. Além disso, os
resultados propiciam informações consoantes com o nível de projeto para o
estabelecimento das elevações características dessas estruturas.
Ressalta-se que os estudos não consideram a influência benéfica proporcionada pelo
controle de cheias no rio Xingu, em função da construção da UHE Belo Monte. Ao
incorporar a influência da UHE Belo Monte, em etapas futuras do projeto, a magnitude
das cheias pode ser reduzida a ponto das estruturas de contenção, hoje propostas,
tornarem-se prescindíveis.

BELO SUN MINERAÇÃO LTDA. - SENADOR JOSÉ PORFÍRIO – PA - PROJETO VOLTA GRANDE DO XINGU - NOTA TÉCNICA DE ESCLARECIMENTO DAS PRINCIPAIS QUESTÕES ABORDADAS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO - 2BSML001-1-CE-MAP-0009

65

BRANDT Meio Ambiente

6 - PROJETOS
AGRÁRIA

DE

ASSENTAMENTOS

DE

REFORMA

Da página 156 a 161 do Diagnóstico Ambiental do Meio Antrópico - P07 - ITEM 4.4 do
estudo ambiental (EIA) está descrita a situação fundiária da região do Projeto Volta
Grande. Conforme o estudo, grandes porções de terra na região são de propriedade
da União, determinado pelo Decreto Lei 1164/71, que federalizou as áreas localizadas
a 100 km de rodovias federais na Amazônia, inclusive a BR-230, como forma de
promover ações estratégicas para a integração da região.
O Decreto Lei 2375 de 1987, revogou o DL 1164/71, estabelecendo assim, o retorno
das terras ao patrimônio estadual, antes federalizadas, que não houvessem sido
arrecadadas e designadas pelo INCRA. Assim, a região do Xingu é formada por dez
municípios totalizando uma área de aproximadamente 250.791,94 km², com jurisdição
fundiária dividida entre a gestão estadual (Iterpa) e federal (INCRA), com predomínio
da União formada, sobretudo, por Unidades Territoriais de Gestão Especial (Terras
Indígenas e Unidades de Conservação).
Os municípios pertencentes à área de estudo possuem vários projetos de
assentamento do INCRA, destinados à produção agrícola.
Os Quadros abaixo, devidamente descritos no EIA demonstram os principais projetos
de assentamentos da reforma agrária em Senador José Porfírio.
QUADRO 6.1 - Projetos de Assentamento da Reforma Agrária em Senador José
Porfírio
Gleba

Nome

Área total(ha)

Famílias
Assentadas

Situação

Belo Monte

Araraquara

3.940,00

126

Em consolidação

Belo Monte

Canoé

10.709,00

396

Em consolidação

Belo Monte

Jurauá

4.737,00

65

Em consolidação

Belo Monte

Arapari

9.243,00

549

Em consolidação

Indefinida

Ressaca

30.265,00

462

Em consolidação

Ituna
Itatá*
105.734,24
929
Criado
Fonte: IETRPA/INCRA/INCRA*assentamento pertencente tanto a Senador José Porfírio quanto à Altamira

É importante mencionar que nas proximidades da área do empreendimento existem 04
PAs, são elas: Ressaca, Morro das Araras, Assurini e Itapuama. Existe ainda o Plano
de Desenvolvimento Sustentável - PDS de Itatá e a Gleba Bacajaí, conforme ilustra a
Figura 4.4.8.1.2.3-27 do EIA - Projetos de Assentamentos nas Proximidades do
Projeto Volta Grande.
A Figura 6.1 abaixo (no EIA, Parte 7, Capítulo 4.4, figura 4.4.8.1.2.3-27) enfatiza a
situação de conflito existente na região e já descrita anteriormente. A região do Projeto
Volta Grande, caracteriza-se por um cenário marcado por ações violentas,
principalmente, referente ao contexto das áreas de fronteira agrícola.
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Desta forma, pode-se visualizar alguns impactos decorrentes das questões fundiárias
na região do Projeto, a partir da abordagem do cenário atual, sobre a perspectiva de
um cenário futuro, onde estão previstas grandes transformações, sobretudo, quanto às
pressões das frentes de ocupações territoriais. Dentre eles destacam-se:
- Alteração do modo de vida da população local e das formas de apropriação e uso do
solo;
- Pressão habitacional;
- Alteração do uso e ocupação do solo.
É importante frisar que para tais impactos estão previstos Planos e Programas de
Controle e Monitoramento Ambiental (EIA, Parte 12, Capítulo 9) específicos, que
possuem o objetivo de minimizar os efeitos negativos provenientes do
empreendimento e potencializar os positivos, são eles:
- Programa de Comunicação Social - Este programa tem por finalidade informar a
população interessada sobre os diversos aspectos da empresa em suas fases de
implantação, operação e desativação (tem como o princípio o permanente diálogo
entre os envolvidos no processo).
- Programa de Realocação - Tem como foco nortear a população envolvida sobre a
nova forma de ocupação, para que os incômodos provenientes do processo de
realocação sejam minimizados. O programa possui ainda ações voltadas para a
diminuição dos impactos relacionados à pressão habitacional.
- Programa de Apoio à Gestão Pública - Este programa tem como finalidade
fornecer apoio ao setor público por meio de indicadores sociais da população local,
que tem como princípio o direcionamento de ações de orientação e intervenção para
diversificação da base econômica. Tal programa poderá auxiliar a gestão pública de
Senador José Porfírio quanto às questões fundiárias da região do Projeto.
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FIGURA 6.1 - Projetos de Assentamentos nas Proximidades do Projeto Volta Grande
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7 - CAVA E ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS
Os estudos contratados pela Belo Sun junto à empresa especializada em
Hidrogeologia e Geotecnia, VOGBR, na tentativa de se identificar conexão entre o
rio Xingu e a cava futura.
Após concluídos os estudos da VOGBR, algumas conclusões importantes
puderam ser avaliadas. Dentre elas pode-se destacar que o levantado do modelo
hidrogeológico conceitual daquele relatório apontou para o não-lineamento de
falhas e/ou fraturas, hidrogeologicamente ativas, que pudessem conduzir a água
do rio Xingu ou de outros corpos d'água para o interior das futuras cavas do
projeto quando elas forem escavadas.
Esta suposição foi confirmada pelas sondagens que foram realizadas entre a área
das cavas e o rio Xingú, uma vez que elas não se encontraram evidências da
existência de tais fraturas/falhas (Anexo 2 - Relatório de Hidrogeologia da
VOGBR), embora se saiba que essas sondagens verticais são investigações
pontuais. Os testes hidráulicos realizados durante as sondagens apontaram
valores de condutividade hidráulica (K) variando entre 10-5 e 10-9 m/s com
preponderância dos valores mais baixos. Isto, em termos práticos, nos indica que a
rocha tem baixa propensão para a circulação de água no seu interior, funcionando
com uma barreira rochosa impermeável para as águas do rio Xingu. O estudo da
VOGBR encontra-se no Anexo 2 desta Nota Técnica
Segundo ainda os estudos, considerando as características dos materiais e sua
distribuição espacial, concebe-se que exista um padrão mais provável de
escoamento subsuperficial na área do Projeto, no qual este escoamento é
eminentemente local e se processa, em sua maior parte, no sistema aquífero
formado pela associação da camada de solo/saprolito com a camada de maciço
fraturado. Isto quer dizer que não foi identificado um sistema de artesiano que
comporte grande porção de água no entorno deste maciço rochoso. A água
subterrânea se dá essencialmente subsuperficialmente, ou seja, em pouca
profundidade.
Com o avanço das operações de lavra, a drenagem de água subterrânea nas
rochas fraturadas e sãs poderá ser feita por meio de sumps (bacias) de fundo de
cava ou mesmo sumps intermediários, escavados nas bermas. O aporte de água
subterrânea para a cava dependerá da espessura saturada dos solos e rochas
fraturadas, da densidade e conectividade do fraturamento. A partir de então, o
aporte adicional de água para a cava deverá ser gradualmente reduzido já que a
camada superior (com grande capacidade de armazenamento) será
paulatinamente removida ao mesmo tempo em que as camadas de solos e de
rochas fraturadas serão drenadas.
Segundo ainda os estudos elaborados pela VOGBR (Anexo 2 - Relatório de
Hidrogeologia da VOGBR), em caráter excepcional, não se pode descartar uma
eventual circulação subterrânea, de caráter mais regional, em que a água poderia
ser conduzida por fraturas e, principalmente, por falhas de grandes extensões
interconectadas entre a região das cavas e o rio Xingu.
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Neste cenário, além do aporte para a cava considerado anteriormente, haveria um
aporte adicional, realizado pelas falhas, quando interceptadas pelos taludes da
cava, que seriam condutoras de águas subterrâneas provenientes de áreas mais
distantes. Ou seja, nesse cenário seria possível a descarga, na cava, de águas
subterrâneas que circulariam num sistema regional. Com isto, rio Xingu
representaria um fornecedor de grandes proporções para esse aporte. Contudo,
conforme já comentado nos estudos da VOGBR (Anexo 2 - Relatório de
Hidrogeologia da VOGBR) indicam a inexistência destas eventuais fraturas/falhas.
No entanto, como as sondagens são investigações pontuais, serão realizadas na
próxima fase do Projeto a execução de levantamentos geofísicos geoelétricos
(caminhamento elétrico) para se confirmar a inexistência de estruturas de grande
porte.
Tendo em vista as cotas finais dos fundos das cavas (-230 m para Ouro Verde e 160 m para Grota Seca) e o desnível em relação à superfície (320 m para Ouro
Verde e 250 m para Grota Seca), existe a possibilidade que possam aparecer
outras contribuições adicionais de água subterrânea para a cava. Estas
contribuições se originariam de eventuais conexões hidráulicas que poderiam ser
estabelecidas com regiões mais distantes da cava, por meio da interceptação de
lineamentos de falhas e fraturas hidrogeologicamente ativas, na medida em que o
avanço de lavra progredir. Estas eventuais conexões hidráulicas poderiam trazer
água dos corpos d'água mais próximos para dentro da cava, principalmente do rio
Xingu. Ressalta-se, todavia, que as investigações geológico-geotécnicas,
conduzidas no trecho entre as cavas e rio Xingu, não mostram evidências, até o
momento, que tais conexões hidráulicas ativas possam existir.
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8 - REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS
Através dos estudos socioambientais (EIA, Parte 7, Item 4.4) foram diagnosticadas
nas áreas de influência direta e indireta do Projeto Volta Grande as comunidades Vila
Ressaca, Garimpo do Galo e Ouro Verde. Desta forma, previu-se a necessidade de
realocação de famílias em função da proximidade com as futuras estruturas da mina,
impedindo assim que as comunidades convivam com os riscos diários inerentes de
uma operação minerária/industrial.
Diante dos aspectos socioambientais levantados e da necessidade de uma futura
realocação, a Belo Sun deu início há algumas atividades de comunicação social,
instruindo a comunidade dos reais planos pretendidos pela organização na área.
Dando continuidade às demandas da comunidade local a Belo Sun vem realizando
uma série de estudos e pesquisas de campo para cadastramento (físico e social) das
comunidades afetadas, através da empresa Integratio Mediação Social e
Sustentabilidade - empresa com extensa experiência em mediação social e gestão de
acesso a terra de grandes empreendimentos.
O planejamento socioambiental adotado pela Belo Sun foi concebido tendo como
referência os Princípios do Equador (1), observando, desde a fase de pesquisa do
Projeto Volta Grande, os Padrões de Desempenho da International Finance
Corporation - IFC(2).
Nesse sentido, buscou-se, como primeiro instrumento de planejamento prévio das
questões relacionadas à aquisição de terra e realocação, a realização, entre os meses
de janeiro a março de 2012, de um amplo censo e pesquisa socioeconômica nas
comunidades da Vila Ressaca, Galo, Ouro Verde, Itatá e Ilha da Fazenda.
O objetivo geral deste primeiro censo foi estabelecer bases para o registro quantitativo
das populações afetadas e reconhecimento do perfil socioeconômico e cultural da
região. Nesta etapa, foram contabilizados nas cinco comunidades um total de 977
habitantes, sendo a maior delas a Vila Ressaca, com 454 residentes.
A partir dos dados obtidos no trabalho de campo, foi elaborado um Marco de
Reassentamento elencando os princípios gerais de uma possível realocação,
necessidade confirmada apenas para as Vilas Ressaca, Galo e Ouro Verde em razão
da proximidade dos espaços de moradia dessas comunidades da futura área de
operação do Projeto Volta Grande. O motivo principal da necessidade de realocação
não é a existência de recursos minerais nestas áreas - pois este fato não ocorre, mas
a segurança operacional para as próprias pessoas residentes, em função do porte e
do nível de industrialização e mecanização do processo produtivo a ser implantado.

1

Os Princípios do Equador são um conjunto de exigências socioambientais aplicadas na concessão de financiamento
de grandes projetos por bancos signatários e servem como referência de gestão e avaliação socioambiental aplicada
obrigatoriamente por empresas contratantes de empréstimo para viabilização de seus projetos e voluntariamente por
empresas cujo intuito é basear-se em padrões de gestão socioambiental reconhecidos internacionalmente, como é o
caso da Belo Sun.

2

O IFC é um braço do Grupo Banco Mundial que tem a missão de promover o investimento sustentável do setor
privado dos países em desenvolvimento através da concessão de empréstimos, capital, produtos para a gestão de
riscos e financiamento estruturado, e serviços de consultoria para a evolução do setor privado nos países em
desenvolvimento.
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Destaca-se, no entanto, que o estudo realizado neste mesmo documento analisou
ainda a relação de interdependência entre cada uma dessas vilas, evidenciando no
estudo o papel central da Ressaca como núcleo de acesso a serviços públicos como
saúde e educação e estabelecimentos comerciais mais diversificados.
Concluiu-se, também, a partir deste trabalho, sobre a necessidade de
desenvolvimento de um programa voltado para a realocação e restauração do modo
de vida em função do caráter de deslocamento físico e econômico da população. Este
último diz respeito ao vínculo das comunidades com o uso dos recursos naturais como
fonte de subsistência, destacando-se a pesca, agricultura e o garimpo.
O censo também estabeleceu a condição das pessoas passíveis de deslocamento
pela realocação. A IFC considera, nesse quesito, três classificações, quanto aos
superficiários que:
(i) tenham direitos formais à terra ou bens que ocupam ou usam;
(ii) não tenham direitos formais sobre à terra ou bens, mas tenham uma pretensão a
esta terra que é reconhecida ou reconhecível pelas leis do país;
(iii) não tenham direitos ou pretensões legais reconhecíveis à terra que ocupam ou
usam.
Todos os domicílios visitados foram identificados, pelos chefes de família
entrevistados, como pertencentes ao grupo II, uma vez que não possuem título algum,
sendo o uso e ocupação do solo reconhecido pelo estatuto da posse.
Com o estabelecimento deste quadro de investigação socioeconômica, configurado
pela profundidade da coleta de dados com cada entrevistado, o Marco de
Reassentamento delineou também os valores significantes para a população em sua
relação com o local que habitam. Destacaram-se, nesse sentido, como valor para as
comunidades a tranquilidade, o rio Xingu e as amizades.
Concluiu-se, com isso, acerca da relevância de se promover a construção de uma
nova vila que preserve as características socioculturais das comunidades e promova
melhorias nas condições de vida dessas populações, evitando recorrer ao mecanismo
de negociação exclusivamente indenizatória, não excluindo, porém, essa alternativa,
caso ela seja de interesse expresso do superficiário.
Tendo como melhor alternativa a construção desta nova Vila para preservar os laços
sociais e garantir a continuidade de acesso ao rio Xingu, associada à melhoria das
condições de vida, é que a Belo Sun Mineração trabalha na identificação e aquisição
de área anfitriã para permitir oportunidade de escolha às populações afetadas.
A construção de uma nova vila, em um raio próximo à atual localização da Ressaca,
com implantação e melhoria de acessos por via terrestre, está embasada também na
necessidade de garantir e melhorar o acesso aos serviços públicos básicos como
educação e saúde, que será oportunizado com a instalação de um núcleo distrital bem
estruturado e que promoverá um desenvolvimento em toda região da Volta Grande,
onde atualmente a população vivencia carências de todas as ordens.
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Desenvolvido este cenário, a Belo Sun Mineração avançou no referido planejamento
socioambiental, estabelecendo as bases para a definição da elegibilidade. Foi
realizado um novo trabalho de campo, desta vez com foco nas Vilas Ressaca, Galo e
Ouro Verde. O objetivo foi consolidar uma lista de beneficiários legítimos antes do
início do empreendimento para rejeitar as pretensões duvidosas e expectativas de
pessoas a serem instalados na área do projeto apenas para obter benefícios,
prejudicando, principalmente, o direito da população local e desestabilizando um
núcleo de convivência estabelecido há anos.
Antes deste trabalho de campo foi dada ampla publicidade ao processo, conforme
recomenda o próprio IFC, através de reuniões prévias com representantes do Poder
Público Municipal e da própria comunidade afetada. Na ocasião do encontro de
esclarecimento realizado na Vila Ressaca foi proposta pela empresa a criação de uma
Comissão de Moradores, cuja atribuição principal era acompanhar o trabalho dos
agentes de campo e reunir-se periodicamente com a empresa para conhecimento,
análise e validação dos resultados.

Reunião Prévia de Apresentação do Cadastramento Físico e Social das Vilas

Através das reuniões realizadas com os moradores foi constituída uma comissão com
o intuito de representar a comunidade nos assuntos relacionados à realocação, cujos
representantes estão abaixo relacionados.
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Vila da Ressaca
Jessé Oliveira Aranha
Eudiram Barbosa nascimento (presidente)
Jorge dos Reis Carvalho (Bem te Vi)
Joelma Reinaldo de Sousa
Francisco Carlos Rodrigues.
Vila do Galo
Dalva – Agente de Saúde Comunitária.
Concomitante ao trabalho da Integratio foram realizadas também visitas pela empresa
Vaz de Mello (empresa especializada em levantamento de imóveis e gestão fundiária)
aos imóveis recenseados, com o objetivo de elaborar uma avaliação patrimonial de
cada domicílio, desenvolvida de acordo com os parâmetros da ABNT (NBR - 14653-1,
14653-2 e 14653-3). Ressalta-se que a avaliação imobiliária serve principalmente para
conhecer o padrão construtivo dos imóveis e estabelecer as bases de uma futura
negociação que seja socialmente justa, com valores indenizatórios, quando for o caso,
que possibilitem a nova inserção social das famílias em imóveis com condições
habitacionais equivalentes ou melhores.
Com a consolidação desse conjunto de informações e a definição de uma futura área
anfitriã para se instalar a nova Vila, a empresa espera avançar também na elaboração
do Plano de Restauração do Modo de Vida que atenda as demandas do deslocamento
econômico das populações atingidas. Este Plano será fundamental para a definição de
alternativas econômicas para os grupos atingidos, com foco em três pilares:
1.
2.
3.

Qualificação e Capacitação de Mão de Obra;
Desenvolvimento de Fornecedores Locais;
Disponibilização de Tecnologias Sociais por meio de alianças intersetoriais, que
fomentem o acesso ao microcrédito e as atividades produtivas que se apoiem nas
vocações e ativos locais, como é o caso dos recursos naturais.

Para fins deste planejamento e implantação, umas séries de entidades parceiras já
estão em processo de consulta e definição de contribuições a serem incorporadas. A
Secretária de Indústria, Comércio e Mineração do Estado do Pará - SEICOM vem
participando deste planejamento.
Ressalta-se, por fim, o entendimento de que a construção de uma nova Vila na região
da Volta Grande, dotada de infraestrutura e equipamentos públicos e sociais que
garantam a melhoria das condições de vida das populações afetadas é um dos
legados que Projeto da Belo Sun tende a deixar para a região. No entanto, a Belo Sun
entende que, para o êxito deste trabalho, é necessário o amplo envolvimento de todas
as partes capazes de contribuir para o seu planejamento, envolvendo os três setores público, privado e sociedade, destacando o papel central do Poder Público Municipal
na gestão da região da Volta Grande a longo prazo.
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9 - PLANO CONCEITUAL DE FECHAMENTO
Plano de Fechamento, constante no EIA, parte 9, capítulo 9, é um instrumento
norteador em constante evolução, que abrange todas as atividades ao longo da vida
útil do empreendimento, levando em conta possíveis alterações no cenário
socioeconômico, técnico e ambiental, com o decorrer do tempo. Logo, o Plano de
Fechamento pode ser encarado como um Plano Diretor a ser seguido pelo
empreendimento, com foco para o fechamento e pós-fechamento do mesmo, devendo
ser revisado periodicamente ou sempre que ocorrer um fato relevante ao fechamento
(descomissionamento).
O fechamento de mina é um processo de planejamento contínuo que se inicia, ainda
no planejamento da mesma. O Plano de Fechamento evolui ao longo da implantação e
operação, tornando-se a cada momento mais detalhado e mais adequado às
realidades exigidas à medida que chega a época do fechamento. Tal conceito será
amplamente adotado pela Belo Sun.
Conforme aponta ICMM (2008), um Plano de Fechamento de mina deve abordar como
um empreendimento mineiro será projetado, de tal forma a tornar mais fácil a
finalização de todas as atividades inerentes a este empreendimento.
Como já salientado, o planejamento para o fechamento de uma mina se configura
como um processo permanente ao longo da vida útil do empreendimento que tem seu
término marcado na transferência de custódia da concessão. Este planejamento leva
em conta a desativação e a reabilitação, além é claro da componente social. A
desativação caracteriza-se pelas atividades de remoção de todas as estruturas físicas
do projeto, se este for o cenário mais apropriado. E a reabilitação seria o retorno das
áreas afetadas a uma condição estável e produtiva.
Para o Plano de Fechamento do projeto Volta Grande, no âmbito ambiental, vários
foram os objetivos traçados para a região, dentre eles podemos destacar: a garantia
dos princípios de estabilidade física, química, biológica e a sustentabilidade
socioeconômica da Área Diretamente Afetada e das Áreas de Influência Direta e
Indireta; o desenvolvimento de programas que venham a fazer parte do plano com o
intuito de tratar situações de fechamento e monitoramento pós-fechamento;
identificação e monitoramento contínuo de possíveis usos futuros para a área ocupada
pelo empreendimento; de possíveis alternativas tecnológicas e de procedimento para
o fechamento da mina a partir dos usos futuros determinados; avaliação continua dos
riscos e problemas de cada uma dessas alternativas identificadas; gerar subsídios que
permita o provisionamento de recursos que serão necessários quando do
descomissionamento da mina.
A base inicial de um Plano de Fechamento é a definição de usos futuros. No caso
específico, diante das mais variadas opções de cenário futuro, uma diretriz geral
permeia a concepção, qual seja, objetiva a sustentabilidade socioeconômica e
ambiental das áreas diretamente e indiretamente afetadas pelo empreendimento.
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Conforme conceitos gerais apresentados para a composição do Plano Conceitual de
Fechamento, em seu item 9.23, propõe-se como estrutura para planejamento e
atualização continuada deste Plano a incorporação articulada e integrada dos projetos
de desenvolvimento social visando, ao longo do tempo de operação da mina, a
identificação de ativos e vocações locais cuja atividade possa oferecer alternativas
econômicas para geração de renda e emprego, constituindo cadeias de valor que
impulsionem a região a partir do consumo inicial gerado pelo Projeto Volta Grande.
Nesse sentido, o Plano de Fechamento de Mina torna-se um núcleo de referência que
possa agregar todas as atividades socioeconômicas decorrentes do empreendimento
e potencializá-las produtivamente, objetivando a autossustentação. O Plano de
Fechamento de Mina configura-se, portanto, como um grande planejamento que
abarque diversas áreas, promovendo a devida articulação entre estas. Este Plano,
portanto, não tratará apenas da recuperação e regeneração ambiental, da destinação
futura da área e de identificação, ao logo do tempo, de alternativas socioeconômicas procedimentos técnicos e requisitos normais a todos os planos deste tipo e
devidamente contemplados no EIA, mas buscará transcender este universo para
construir e abrigar, sob sua égide, todo o delineamento de alternativas concretas,
perenes e sustentáveis para a consolidação de um futuro melhor para a comunidade
da Volta Grande do Xingu.
Para maximizar essas diretrizes, o Plano de Fechamento deverá prevê a inclusão de
um programa voltado à capacitação das pessoas para conduzir novos
empreendimentos, muitas vezes, próprios, de forma a reduzir a dependência do
empreendimento ao final de sua vida, dando sempre prioridade as alternativas
socioeconômicas, de acordo com a vocação da região e das pessoas nela inseridas.
Outro programa, como o de reaproveitamento de infraestrutura poderá incluir
alternativas de aproveitamento de parte das estruturas existentes, com vistas ao
desenvolvimento de outras atividades econômicas, de acordo com o avanço dos
estudos de cenário futuro.
Embora o Plano de Fechamento deva ser orientado para a busca da sustentabilidade
econômica e ambiental da área, eventualmente com aproveitamento de equipamentos
industriais e de infraestrutura já existentes, deverá ser adotado como uma das
premissas a possibilidade da total desmobilização de todas as estruturas industriais e
de transporte, com reabilitação das mesmas. Considera-se que esta seja a situação
mais crítica operacionalmente e significativa do ponto de vista financeiro e de custos
de fechamento, devendo a empresa estar preparada para tal.
Neste sentido, para este Plano, dois cenários básicos são pertinentes como exercício
para identificação dos usos futuros:
- “Cenário Meta”: baseado na continuação de uso humano das áreas afetadas pelo
empreendimento;
- “Cenário Conservador”: desmontagem de toda a estrutura e infraestrutura com
reabilitação de todas as áreas interferidas pelo empreendimento, sem que se tenha
nenhum uso antrópico sobre as mesmas.
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Entre estes dois cenários básicos poderão ser construídos muitos outros, os quais
poderão ser desenvolvidos a partir de usos que se definam e que utilizarão parte de
algumas áreas ou mesmo edificações dentro destas. É importante ressaltar que um
plano de fechamento deve abordar a avaliação dos impactos ambientais e sociais
decorrentes de cada um destes dois cenários apresentados.
Fica evidente que o cenário de retorno à condição primitiva apresenta ganhos de
ordem ecológica. Este cenário apresenta, por outro lado, um importante impacto social
negativo, decorrente da cessação da principal atividade econômica, bem como fonte
de impostos, renda e de emprego da região.
Para o cenário de encerramento das atividades de mineração, com continuação dos
usos sobre a área, tem-se um impacto social positivo, com diversificação da economia,
gerando assim alternativas de oportunidades e renda local.
O Plano de Fechamento do Projeto da Belo Sun será consolidado em “programas de
fechamento”, cujo escopo será avaliado em função das estruturas que serão
implantadas na área e futuramente descomissionadas, bem como em função da
situação socioeconômica futura e da vocação regional. A seguir, serão listados os
programas mínimos que, neste primeiro momento, deverão fazer parte deste plano de
fechamento. Cabe ressaltar que estes programas poderão sofrer modificações ao
longo do tempo, até mesmo com a possibilidade de inclusão de novos, conforme o
cenário de fechamento for se tornando-se cada vez mais definido em relação ao uso
futuro da área.
I. Programa de desmontagem de equipamentos e demolição de estruturas;
II. Programa de reaproveitamento de infraestrutura;
III. Programa de descontaminação e neutralização de áreas contaminadas e de
resíduos;
IV. Programa de reabilitação de áreas degradadas (PRAD);
V. Programa de identificação e remediação de passivos ambientais;
VI. Programa de capacitação de pessoal para auto-sustentabilidade econômica;
VII. Programa de comunicação social durante a desativação;
VIII.
Programa de atualização dos programas socioeconômicos do EIA;
IX. Programa físico de fechamento das estruturas de mineração;
X. Programa de monitoramentos pós-fechamento;
Nesse contexto, o Plano Conceitual de Fechamento está ancorado nos diversos
desdobramentos econômicos e articulações institucionais estabelecidos a partir da
fase de implantação do Projeto Volta Grande - com o desenvolvimento e
implementação de seus diversos programas socioeconômicos - até a fase de
operação da mina, cuja contribuição maior está na estabilidade econômica decorrente
de sua atividade de anos, porém finita, o que exige todo esse planejamento e
atualização continuada para ajustar investimentos potenciais e gerar novos ciclos
produtivos que possam se perpetuar, expandir e substituir economicamente a
atividade de mineração, sem prejuízos e perda dos ganhos conquistados.
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10 - INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS E CUSTOS
OPERACIONAIS
De acordo com o que foi exposto no Estudo de Impacto Ambiental para o Projeto Volta
Grande, no item 2.8.13, página 32, o investimento financeiro (custo do projeto) será de
US$ 380.077.000,00 sendo que, no período de implantação, ou seja, nos três
primeiros anos será de US$ 305.821.000,00. A partir do quarto ano, será investido o
restante do montante, ou seja, US$ 74.256.000,00, diluídos ao longo dos anos
restantes (total de 12 anos).
Com relação aos custos de operação do empreendimento (OPEX) os valores
estimados são de US$ 712.702.000,00. Cabe ressaltar que este montante não será
investido de uma só vez, e sim, diluído ao longo dos 12 anos de vida útil do Projeto.
O Quadro 10.1 abaixo apresenta os investimentos de implantação e operação
previstos para o Projeto Volta Grande.
QUADRO 10.1 - Investimentos referentes ao Projeto Volta Grande
INVESTIMENTO (US$)

TEMPO ESTIMADO

Investimento na implantação
(CAPEX)

305.821.000,00

Diluídos nos três primeiros
anos (implantação)

Restante do investimento
(CAPEX)

74.256.000,00

Diluídos nos 10 anos seguintes

TOTAL CAPEX

380.077.000,00

-

Custo de operação (OPEX)

712.702.000,00

Diluídos ao longo de 12 anos

INVESTIMENTO TOTAL
(CAPEX + OPEX)

1.092.779.000,00

Diluídos ao longo de 13 anos
(implantação + operação)

O Quadro 10.2 seguinte apresenta as arrendações previstas em termos de tributos a
serem pagos nas esferas federal, estadual e municipal.
QUADRO 10.2 - Tributos previstos para arrecadação do Projeto Volta Grande
(Federais, Estaduais e Municipais)
NATUREZA DO TRIBUTO

VALORES (R$)

TEMPO ESTIMADO

Carga tributária sobre o
investimento inicial (CAPEX)

63.901.000,00

Diluídos nos dois anos iniciais

Carga tributária sobre o custo
de operação (OPEX)

460.289.000,00

Diluídos ao longo de 11 anos

Investimento corrente
(Sustaining Capital)

49.135.000,00

Diluídos ao longo de 11 anos

Sobre o lucro operacional

371.810.000,00

Diluídos ao longo de 9 anos

Sobre a venda de ouro

122.352.000,00

Diluídos ao longo de 11 anos

ARRECADAÇÃO TOTAL

1.067.487.000,00

Diluídos ao longo de 13 anos
(implantação + operação)
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Cabe ressaltar que os tributos previstos para arrecadação com o Projeto da Belo Sun
deverão significar importante aumento nas receitas fiscais, sendo:
- Direta: ISSQN, IPTU, CFEM (65% p/Senador José Porfírio; 23% p/Estado PA e 12%
p/ DNPM), IPVA, ICMS.
- Indireta: pelo aumento dos Repasses pelos Fundos Federais (receitas do IR, IPI e
I.I.) e notadamente o repasse via “Lei Kandir” pela exportação do produto;

Na figura abaixo pode se observar o cronograma de distribuição das etapas do Projeto
e, consequentemente, os investimentos distribuídos ao longo do tempo.

FIGURA 10.1 - Tributos previstos para arrecadação do Projeto Volta Grande
(Federais, Estaduais e Municipais)
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11 - CONCEITOS BÁSICOS DOS PROGRAMAS RELATIVOS
AO MEIO ANTRÓPICO
- Programa de Controle Nosológico
Durante o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foram constatadas potenciais ameaças
à saúde humana pela presença de mosquitos vetores de doenças como malária,
leishmaniose e febre amarela. No intuito de evitar problemas relacionados a estas
enfermidades foi proposto o presente Programa de Controle Nosológico que deve
auxiliar no controle de doenças vetoriadas por mosquitos e prevenir as contaminações
através da contenção da proliferação dos vetores.
O programa tem como princípio conhecer o de maneira aprofundada o perfil endêmico
da área onde será implantado o Projeto da Belo Sun visando definir estratégias
necessárias para proteção dos trabalhadores das endemias tropicais e impedir que
elas sejam disseminadas na região do empreendimento e da nova Vila. Para tanto,
deve-se acompanhar a incidência destas doenças entre os trabalhadores e a
ocorrência dos vetores, determinando áreas de maior risco e as respectivas ações de
mitigação.
As condições oferecidas pelos hospitais e postos de saúde locais com relação à
disponibilidade de vacinas e medicações adequadas também precisam ser avaliadas
em conjunto. Baseado nestas premissas, durante a execução do programa devem ser
apresentadas as medidas de controle das endemias. Espera-se que com a execução
do Programa de Controle Nosológico haja a minimização dos problemas associados
às doenças, com redução das ocorrências de endemias tropicais entre os
trabalhadores e moradores e controle das explosões populacionais dos vetores das
doenças, além da conscientização dos próprios trabalhadores sobre a eliminação de
focos. Ressalta-se que todos os programas serão detalhados na fase de Licença de
Isntalação-LI, seguindo assim o rito sumário do processo de licecimanto.

- Programa de Comunicação Social
O Programa de Comunicação Social se insere no contexto do Plano de Controle
Ambiental (PCA) da Belo Sun. Esse é um recurso para envolver as comunidades e
instituições públicas dos municípios da área de influência do empreendimento,
mantendo-as informadas sobre o empreendimento, sobre o processo do licenciamento
ambiental e das ações que, em maior ou menor escala, afetarão a realidade local,
reduzindo, assim, as expectativas e anseios, evitando as incertezas que normalmente
surgem com a desinformação.
O Programa de Comunicação Social pode ser entendido como o conjunto de
iniciativas e procedimentos voltados para a institucionalização de um processo
interativo onde a empresa e a comunidade possam, num fluxo contínuo, veicularem
informações, dúvidas, sugestões e esclarecimentos acerca do empreendimento e suas
repercussões socioambientais.
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O canal de comunicação que será aberto entre a empresa e a comunidade terá a
função de corrigir e mitigar impactos negativos e potencializar impactos positivos
advindo da implantação e operação da mina do Projeto Volta Grande Busca-se,
portanto, o direcionamento adequado, constante e satisfatório do fluxo de informações,
de parte da Belo Sun, referentes às fases do empreendimento, mantendo os
interessados a par de todo o processo. As ações de comunicação auxiliam, também, o
monitoramento das repercussões que possam advir das atividades desenvolvidas.
Ressalta-se que todos os programas serão detalhados na fase de Licença de
Instalação-LI, seguindo assim o rito sumário do processo de licecimanto.

- Programa de educação ambiental
O Programa de Educação Ambiental (PEA) tem como fator balizador a necessidade da
empresa em se estabelecer na região seguindo os princípios da sustentabilidade
ambiental, por meio da educação, sensibilização e conscientização. A Educação
Ambiental é considerada um valioso instrumento para o exercício da cidadania, à
medida que cria oportunidades de participação dos diferentes atores sociais na
construção de uma ética socioambiental.
O programa de educação ambiental, em seus troncos temáticos apresenta as
diretrizes estabelecidas a Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9.795/1999
e o Decreto nº 4.281/2002 de 27/04/1999. O PEA tem como marco a sensibilização,
mobilização, conscientização e capacitação dos diversos segmentos da sociedade
inseridas no contexto da ADA, AID e AII, para que ampliem de forma progressiva e
integrada os conhecimentos sobre o meio ambiente favorecendo uma integração
harmônica entre homem, saúde e natureza.

- Programa de saúde e segurança da mão de obra
As questões da segurança do trabalho, dos cuidados com a saúde, da dependência
química, da qualidade de vida e meio ambiente compõem, hoje, papel fundamental e
estratégico dentro da empresa, assim como o crescimento e o sucesso da carreira
profissional. Percebe-se, assim, a importância do Programa de Saúde e Segurança da
Mão de obra tanto para a Belo Sun quanto para os trabalhadores e comunidades
inseridas no processo de implantação e operação do empreendimento minerário.
O Programa de Saúde e Segurança da Mão de obra proposto zelará para que os
colaboradores da Belo Sun Mineração Ltda. de vínculo empregatício direto ou indireto
tenham condições e treinamentos adequados de trabalho e contribuirá para que todas
as normas de segurança sejam observadas. Ademais, estabelecerá ações que
promoverão a saúde do trabalhador e trabalhará para que as práticas preventivas de
acidentes e doenças do trabalho sejam tomadas como hábitos diários no ambiente de
trabalho. Destaca-se, também, como ação a ser desenvolvida pelo programa a
participação popular na promoção da saúde e segurança coletiva.
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- Programa de realocação
Para a implantação do empreendimento da Belo Sun com toda sua estrutura, estão
previstos a desapropriação e realocação das unidades domiciliares existentes na Vila
Ressaca, Garimpo do Galo e Garimpo Ouro Verde. Para tanto, será necessário um
programa específico para dar apoio às famílias atingidas pelo empreendimento. Desta
forma, a retirada e realocação das famílias residentes na faixa de domínio futura do
empreendimento, dispondo ou não de título de propriedade regularizado, implica em
diversas ações não somente de responsabilidade do empreendedor, mas também do
Poder Público Municipal, a fim de uma solução habitacional futura para essas famílias.
Tendo em vista que o deslocamento e relocação de uma população em função da
implantação de um empreendimento é uma forma drástica de interferência no direito à
propriedade e moradia de um cidadão, o Programa de Relocação será desenvolvido
tendo como princípio uma política justa de realocação e que seja eficiente no
atendimento das demandas geradas em decorrência das obras de implantação do
empreendimento. Tal ação será monitorada e avaliada de modo a garantir todo
amparo necessário ás famílias atingidas, fazendo com que o processo ocorra de forma
pacífica visando atender todas as premissas determinadas pela legislação específica.

- Programa de capacitação e priorização de mão de obra local
Tendo em vista que todo empreendimento tende a gerar expectativa na população
local em relação à geração de empregos e que a mão de obra qualificada para ocupar
os postos de empregos gerados é escassa, faz-se necessário um programa que
garanta a criação de ações estruturadas para o atendimento das demandas de
formação e capacitação profissional oriundas do empreendimento, objetivando conferir
aos participantes, maior competitividade e qualificação para acessar as oportunidades
de emprego e renda geradas por Belo Sun em suas fases de implantação e operação.
Destaca-se, também, que este programa estabelecerá ações para que, depois de
devidamente qualificados, os trabalhadores oriundos da região, principalmente,
Senador José Porfírio sejam absorvidos pelo empreendimento. Em função da
dinamização da economia, este Programa deverá estar conectado ao contexto local a
fim de garantir a sinergia entre as demais iniciativas em desenvolvimento na região do
empreendimento.
O Programa de Capacitação e Priorização da Mão de obra, como o próprio título
preconiza, tem como meta capacitar e absorver o maior número possível de mão de
obra local, em seu contingente de trabalhadores. Dito de outra forma, as metas dizem
respeito a quatro pontos, sendo eles: a) capacitação dos da mão de obra local; b) a
absorção de mão de obra dos municípios influenciados pelo empreendimento; c)
recrutar indivíduos e fornecedores locais para a prestação de serviços; d) potencializar
os aspectos positivos da geração de emprego e renda; e e) contratar pessoas e
serviços adequados às normas utilizadas pela empresa, garantindo, assim, a
sustentabilidade socioambiental das localidades influenciadas e do empreendimento.

BELO SUN MINERAÇÃO LTDA. - SENADOR JOSÉ PORFÍRIO – PA - PROJETO VOLTA GRANDE DO XINGU - NOTA TÉCNICA DE ESCLARECIMENTO DAS PRINCIPAIS QUESTÕES ABORDADAS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO - 2BSML001-1-CE-MAP-0009

84

BRANDT Meio Ambiente

- Programa de desenvolvimento ao fomento local
A Belo Sun possuirá presença significativa no contexto econômico e social da sua
área de inserção, conforme apontado na Avaliação de Impactos Ambientais. Portanto,
torna-se fundamental que a empresa contribua para o surgimento e a manutenção de
um cenário econômico favorável a investimentos públicos e privados, promovendo
benefícios que venham a ser percebidos e efetivamente apropriados pelas sociedades
dos municípios de Senador José Porfírio e região. Assim, o programa visa a definição
de diretrizes para atuação da empresa no que tange a ações voltadas para o
incremento dos agentes econômicos locais, que tiverem o interesse de participar da
cadeira produtiva do empreendimento.
O Programa de Fomento ao Desenvolvimento Local deverá estar alinhado com as
políticas de desenvolvimento econômico e social de âmbito federal, estadual e
municipal, em andamento na área. Também deverá contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico sustentável, por meio do fortalecimento dos agentes econômicos
locais. Suas ações deverão voltar-se ao estabelecimento de uma cultura
empreendedora na região, estimulando o crescimento do capital social e a
participação dos agentes econômicos no desenvolvimento socioeconômico local.
A transparência da postura institucional da empresa estará presente durante todas as
etapas do Programa, por meio das ações de comunicação, de modo a reforçar os
relacionamentos econômicos e sociais da empresa com a sociedade local e regional.
Destaca-se, ainda, neste contexto o Subprograma de Desenvolvimento de
Fornecedores. O subprograma é a medida que beneficiará agentes econômicos locais,
uma vez que as demandas do empreendimento por bens, matérias-primas, insumos e
serviços tende a não ser absorvida nos municípios da Área de Influência. O
subprograma propiciará o estímulo ao desenvolvimento econômico de Senador José
Porfírio e demais municípios influenciados, através do fortalecimento, consolidação,
ampliação e diversificação de suas empresas e dos bens por elas transacionados no
mercado. A dinamização do setor empresarial, por sua vez, implicará no incremento
da participação relativa dos agentes econômicos locais no conjunto de compras
realizadas pela Belo Sun.

- Programa de apoio à gestão pública
A implantação e operação do Projeto da Belo Sun no município de Senador José
Porfírio originará transformações na dinâmica socioeconômica da localidade,
promovendo o aquecimento da economia e proporcionando a maior circulação de
riquezas em virtude de ações como a contratação de mão de obra e serviços,
aquisição e transporte de materiais e equipamentos, bem como transporte de pessoas.
Estes incrementos na economia local significarão aumento de arrecadação de
impostos e na demanda sobre serviços públicos como a saúde, a educação, a
segurança publica, entre outros.
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Diante do alto nível de carência que vivem os habitantes do município Senador José
Porfírio, faz-se oportuno o desenvolver políticas e ações que promovam a melhoria da
qualidade de vida dessa população. O pilar desse programa será o apoio constante ao
setor público, focando a construção de um futuro com justiça e equidade social. Esse
apoio se dará por meio do constante monitoramento dos indicadores sociais da
população local que, com o tempo, conduzirão as principais demandas da população
local. Assim, o programa contribuirá, com ações de treinamento, capacitação,
orientação e intervenção, para a diversificação da base econômica local e,
especialmente, aumento da qualidade de vida, proporcionando a ascensão de novos
mecanismos de interação entre sociedade, gestão pública municipal e a esfera
privada, além de apontar as reais demandas da população. Como metas espera-se
que o programa possa:
- Envolver comunidade e poder público municipal na busca por soluções conjuntas
aos problemas cotidianos;
- Promover o desenvolvimento sustentável de Senador José Porfírio através das
parcerias com a Prefeitura, focando o desenvolvimento de novas oportunidades de
trabalho e organização social;
- Apoiar a elaboração de planos, projetos e metas entre população e Governo
Municipal, com foco especial na construção de soluções aos problemas cotidianos.
- Assessorar, de modo proativo, o Poder Público Municipal nas decisões que
envolvam os planejamentos futuros e questões atuais em todas as áreas da vida
social.
A atividade proposta pelo Projeto da Belo Sun promoverá a geração de impostos e
incrementos na arrecadação do município de Senador José Porfírio, possibilitando
assim, investimentos de forma a dinamizar a economia local, para além da promoção
de melhorias em infraestrutura e serviços públicos, sobretudo no Município
arrecadador desses impostos.
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ANEXOS
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ANEXO 1 - PROTOCOLO JUNTO A FUNAI
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ANEXO 2 - RELATÓRIO DE HIDROGEOLOGIA DA
VOGBR
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