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1.

INTRODUÇÃO

O projeto Monitoramento das Condicionantes da UHE Belo Monte para a Câmara Técnica do
Monitoramento do PDRS Xingu, para a PM21 Consultores Associados Ltda. – doravante
denominado neste relatório como Indicadores de Belo Monte –, tem como objeto a execução do
monitoramento de um conjunto de condicionantes da usina hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, com
foco na sua efetividade e grau de satisfação social, para a Câmara Técnica de Monitoramento
(CTM) do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRSX).
O objeto do projeto está definido de acordo com Termo de Referência elaborado pela CTM em 27
de março de 2013 e aprovado pelo Comitê Gestor (CG) do PDRSX, e contrato PM21-PS-0042014 firmado entre a Fundação Getulio Vargas e a PM21 Consultores Associados Ltda.,
responsável pelas execuções de projetos e serviços de suporte no âmbito do PDRSX.
De acordo com o Termo de Referência supracitado, o objetivo geral do projeto é “propor e
implantar um projeto executivo de monitoramento de condicionantes ambientais da UHE de
Belo Monte, considerando o conceito de monitoramento definido pela CTM, com foco na sua
efetividade e grau de satisfação social” (grifo nosso). O Termo de Referência detalha como
objetivos específicos:
I. Identificar, propor e aplicar indicadores de efetividade e satisfação social no
atendimento do conjunto de condicionantes elencadas para o monitoramento;
II. Identificar sinergias entre as atividades em execução para cumprimento das
condicionantes e os programas e ações governamentais com incidência na região;
III. Subsidiar com dados técnicos a tomada de decisão da CTM em relação ao
acompanhamento das condicionantes sociais das licenças Ambientais que tenham
conectividade com a atuação do Poder Público e com Políticas Públicas;
IV. Apresentar as avaliações sistematizadas sobre a verificação do cumprimento
das condicionantes, com base nos levantamentos, associado às ações
complementares
cabíveis
para
cada
atividade,
associando-as
a
corresponsabilidades governamentais, em todas as esferas.

O presente produto, denominado de Produto 3 - 1º Relatório Semestral, compreende as
realizações do projeto no período de 1 de junho a 30 de novembro de 2014.
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2.

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

As atividades realizadas no período de 1 de junho a 30 de novembro de 2014 foram
apresentadas mensalmente por meio do Produto 2 - Relatórios Mensais das Atividades
Realizadas. O presente relatório compila o que foi realizado de forma resumida, e apresenta os
primeiros resultados do Projeto.

2.1

Alinhamento Estratégico e Validação das Matrizes

Nos seis meses do projeto foram realizadas mais de 60 reuniões com instituições locais, regionais
e federais (já detalhadas ao longo dos meses pelo Produto 2 - Relatórios Mensais das
Atividades Realizadas). Nestas ocasiões, foram apresentados o escopo e objetivos do trabalho,
foi feito um alinhamento estratégico buscando diálogo e trabalho conjunto com as instituições
contatadas e, quando pertinente, discutidas e validadas as matrizes temáticas de indicadores com
os atores locais, bem como a identificação de oportunidades de articulação e sinergias com
políticas públicas e ações governamentais. No período também aconteceram reuniões mensais
com a Câmara Técnica de Monitoramento (CTM).

2.2

Documentação e Análise

No mês de novembro de 2014, as sínteses temáticas – que embasam os trabalhos – foram
concluídas, com a leitura de mais de 100 documentos relacionados aos temas estudados, planos
e metas definidos para a região, bem como documentação relacionada aos processos de
licenciamento ambiental (vide Anexo 1 - Referências).

2.3

Matrizes de Indicadores

As matrizes de indicadores foram discutidas e complementadas continuamente a partir das
contribuições dos membros da CTM e demais atores locais consultados nas reuniões de trabalho
mencionadas no item 2.1. No período, a equipe também desenvolveu e consolidou o método para
6
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acompanhamento dos indicadores de eficácia (introduzido no método), efetividade e satisfação
social.
O método consolidado, as matrizes temáticas de indicadores – em uma versão preliminar,
passível de alterações conforme as etapas conseguintes do projeto –, e um completo
rastreamento dos elementos componentes de cada uma das matrizes são apresentados neste
relatório. Nesses primeiros seis meses do Projeto, foram também realizadas as primeiras coletas
de dados, exclusivamente no tema Educação, e os resultados preliminares também são
apresentados no presente documento.

2.4

Articulação

e

Sinergias

com

Políticas

Públicas

e

Ações

Governamentais
Os trabalhos de articulação com diferentes atores aconteceram ao longo de encontros já
mencionados no item 2.1 e detalhados nos Relatórios Mensais das Atividades Realizadas.
Destaca-se, no período, as articulações e posterior trabalho conjunto com o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e com a Fundação Nacional do
Índio (FUNAI), articulações com dois órgãos federais diretamente envolvidos nos processos de
licenciamento ambiental. A troca de informações e experiências deve contribuir tanto para as
dinâmicas atualmente em curso em Belo Monte, como também em outros empreendimentos
presentes e futuros. Também ressalta-se no período a reunião de apresentação do projeto e troca
de experiências com os coordenadores das demais Câmaras Técnicas do PDRSX (CTs), todos
representantes do Governo Federal. O resultado do encontro sinalizou o interesse das CTs em se
apropriar do trabalho ora realizado, apontando para os usos múltiplos da ferramenta de
monitoramento proposta.
Conforme o Plano de Trabalho, a atividade de Articulação e Sinergias com Políticas Públicas e
Ações Governamentais também compreende a elaboração de “Mapas dos Caminhos” para buscar
desobstruir gargalos em temas prioritários relacionados ao escopo do projeto.
Assim, no período, foi elaborado o Mapa dos Caminhos sobre o Saneamento em Altamira, o
primeiro tema acordado pela CTM para aprofundamento, e o primeiro documento a ser entregue
7
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14
Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

neste contexto. O documento é apresentado no Anexo 2 - Mapa dos Caminhos - Saneamento
Básico em Altamira. Vale lembrar que este primeiro documento é ainda interno, para
instrumentalizar a CTM para encaminhamentos futuros.

2.5

Sistema de Monitoramento, Comunicação e Disseminação

Entre junho e novembro de 2014, foram realizadas as seguintes atividades:
Produção de quatro Boletins Periódicos Mensais1;
Produção de website institucional do projeto;
Reuniões com equipe de desenvolvimento do sistema e equipe de pesquisadores para
avanços na definição de escopo do sistema a ser desenvolvido; e
Impressão e início da distribuição do folder de apresentação do projeto.
Importante ressaltar que, seguindo as orientações do Termo de Referência para contratação dos
serviços pela FGV, as definições da própria proposta técnica da FGV, bem como as diretrizes de
comunicação para o projeto aprovadas pela CTM, todos os conteúdos relacionados a compilação
dos resultados devem ser elaborados em linguagem acessível, de fácil compreensão, com
formato e narrativa para atingir e atender aos diferentes públicos envolvidos tanto na CTM, como
nos públicos-alvo do trabalho. Dessa forma, o conteúdo ora apresentado segue estas diretrizes e
apresenta formato e redação adequados a essa abordagem.
O material é, todavia, preliminarmente interno, a ser enviado à CTM e discutido em reunião
ordinária em Dezembro de 2014, para posterior elaboração de comunicação externa.

1 Em acordo com a CTM, no mês de Junho de 2014 não foi elaborado Boletim Periódico Mensal, considerando que o projeto estava
ainda se estruturando; e as atividades de Julho e Agosto de 2014 foram compiladas em um único Boletim, também em comum acordo
com a CTM.
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3.

MÉTODO

Se “os métodos são as verdadeiras riquezas2”, é preciso lembrar que antes da torrente cativante
das respostas, existe valor intrínseco num jeito particular de fazer perguntas. No contexto do
projeto Indicadores de Belo Monte, esse jeito particular traz, antes de tudo, a inovação de se
olhar para as condicionantes do licenciamento ambiental no contexto do desenvolvimento local.
Em verdade, pergunta-se: de que forma esses processos estão relacionados? Como as ações e
dinâmicas decorrentes do empreendimento afetam as comunidades locais e são por elas
absorvidos?
A riqueza parece estar em reconhecer que, para as aspirações sociais de desenvolvimento e da
vida digna, o licenciamento – ou a obra em si – não é panaceia. É parte de um todo. Mesmo as
ações específicas determinadas pelo órgão licenciador precisam de uma série de outros arranjos,
exteriores a ele, para funcionarem a contento. O licenciamento, em que pese encerrar uma
missão bastante específica, portanto limitada, não é, na realidade, estanque.
Assim, para além da pergunta “o empreendimento está mitigando ou compensando bem seus
impactos?” também é lançada à questão “o empreendimento pode ser um catalizador de vida de
qualidade, o sentido último do desenvolvimento?”.
A etapa de entrega da primeira versão das matrizes de indicadores e métricas para o conjunto de
condicionantes que compõem o trabalho é também o momento de amadurecimento de uma
metodologia.
A matriz de indicadores apresentada olha, do ponto de vista metodológico – e antes de tudo –,
para os processos de cumprimento das condicionantes: as articulações necessárias, o controle
social e a imperiosa atenção às demandas locais e peculiaridades do contexto amazônico. Esses
processos são fundamentais para que as ações engendradas pelo licenciamento ambiental
efetivamente contribuam para o desenvolvimento local. Mas essas dinâmicas não são suficientes.
Por isso a metodologia expande o olhar para os insumos necessários para garantir eficácia das
politicas e ações incidentes no território, de forma a garantir resultados efetivos rumo ao
desenvolvimento territorial com justiça social, respeito às pessoas e ao meio ambiente.

2 Nietzsche, Friedrich, citado em Paulo Neves da Silva, Nietsche: Citações e pensamentos (2011).
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A metodologia ora apresentada também se esteia muito no poder da narrativa. Cada uma das
matrizes – um conjunto de indicadores, métricas e análises – conta uma história, com uma trama
em comum. É a história de uma condicionante (ou conjunto de condicionantes), como se originou
(impactos), como foi ou está sendo implementada (processos), como se relaciona com outras
ações e políticas públicas que incidem sobre ela (insumos) e, por fim, um panorama dos objetivos
sociais de longo prazo (resultados).
As matrizes falam de futuro, porque ao longo do tempo se poderá monitorar de que forma tudo
que acontece influencia ou não o desenvolvimento da região. E falam de memória, porque mesmo
encerrados os ritos mais agudos do licenciamento se poderá recuperar de onde vieram
determinados insumos e ações e como se comportam no tempo da análise.
Não há, contudo, uma ordem cronológica, tampouco existe um nexo causal absoluto. Todas as
caixinhas são ingredientes necessários para se chegar a objetivos sociais importantes, com
sustentabilidade. Mas o caminho não é matemático. Olhando-se para a coleta de dados, será
possível criar hipóteses – e, a rigor, novas perguntas.
Da mesma forma, alguns indicadores têm uma forte dimensão humana e subjetiva, e não poderão
ser medidos com precisão numérica. Mas colocá-los no mapa é organizar o pensamento e lançar
luz sobre o que é importante observar.
O que se apresenta aqui já é resultado de construção coletiva, bastante influenciado pelas
peculiaridades da região do Xingu. No entanto, o processo de consulta e apropriação está apenas
começando. O projeto passa agora por uma nova fase, com ênfase na coleta de dados e
apropriação local desta ferramenta de controle social.

3.1

Matriz de Indicadores

A matriz de indicadores foi desenvolvida a partir das perguntas norteadoras propostas pela CTM
para a realização do trabalho: a partir das condicionantes selecionadas, deseja-se saber: “foi
feito?”, “funciona bem?” e “contribui para o atendimento à satisfação social da sociedade?”. Esta
simplificação do escopo proposto ajuda a construir a narrativa proposta pelas matrizes de
indicadores desenvolvida.
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Assim, para responder a estas perguntas, as matrizes foram compostas por diferentes elementos:
A definição do tema e da condicionante associada;
O levantamento dos impactos associados;
O mapeamento dos processos (“foi feito?”, “como?”) que demonstra o cumprimento;
O mapeamento dos insumos (“funciona bem?”) que demonstra a eficácia; e
O mapeamento dos resultados (“atende às necessidades?”) que demostra a efetividade
e satisfação social.
Figura 3.1.1
Fluxo Esquemático da Construção da Matriz de Indicadores

A seguir, é destrinchada cada uma das partes que compõem a matriz de indicadores de
”Educação”, de forma a introduzir de forma ilustrativa o método que se aplica também para os
demais temas.
O Anexo 1 traz o rastreamento de cada um dos elementos das matrizes de indicadores (mais
sobre Rastreamento no item 3.1.8 adiante).

3.1.1

Tema e Condicionantes Associadas

Tudo começa na prospecção e definição do tema correlato à condicionante a ser monitorada. O
recorte temático serve para estabelecer as conexões com outras dimensões do processo que
extrapolam a própria condicionante. É o que permite relacionar indicadores de natureza e prazos
distintos, com um olhar mais abrangente.
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Figura 3.1.1.1
Diagrama da Matriz de Indicadores - Foco no Tema e Condicionante

Fonte: FGV

Por exemplo, em “Educação”, estão agrupadas sob o tema as condicionantes 2.11, 2.12 e 2.13,
relacionadas à implantação, avaliação e planejamento futuro da suficiência dos equipamentos de
educação e saúde nos municípios da Área de Influência Direta (AID) do empreendimento.

3.1.2

Impactos

Trata-se de lembrar de onde veio a condicionante, qual foi a motivação, com quais questões ela
deve lidar. Essa referência, além de ampliar a compreensão sobre a própria condicionante,
também influencia a formulação dos indicadores. Recuperar a memória dos impactos coaduna,
portanto, com a intenção de captar as transformações engendradas pelo empreendimento e
entender de que forma isso afeta o contexto de desenvolvimento local.

12
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14
Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Figura 3.1.2.1
Diagrama da Matriz de Indicadores - Foco na Coluna Impactos

Fonte: FGV

Naturalmente que os impactos associados a um determinado tema são numerosos. Assim, foram
escolhidos aqueles que estão ligados mais diretamente à condicionante, chamados de “latentes”.
Nem todos vieram dos documentos do licenciamento, como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
e o Projeto Básico Ambiental (PBA), e nem todos são negativos. Alguns são expectativas de
interlocutores locais, identificadas em campo, como é o caso, em “Educação”, do “Aumento de
oferta de Ensino Superior”.

3.1.3

Processos - Indicadores de Cumprimento da Condicionante

A coluna batizada de “Processos” é o ponto de partida que avalia o status de cumprimento da
própria condicionante, mas com um radar especialmente voltado para as nuances desse
processo, a forma como foram ou estão sendo encaminhadas as ações, o que evidencia pontos
fundamentais da história.
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Figura 3.1.3.1
Diagrama da Matriz de Indicadores - Foco na Coluna Processos

Fonte: FGV

Prazos e implementação são dados pelo órgão licenciador, IBAMA, com participação da FUNAI
quando apropriado. É dali que os órgãos avaliam o cumprimento de determinada condicionante.
Mas a matriz já ensaia uma complementariedade em relação à checagem oficial ao qualificar as
informações. No caso de “Educação”, por exemplo, a matriz evidencia meses com déficit de
vagas, provocando a reflexão sobre impactos decorrentes dos atrasos. Da mesma forma, em
“Suficiência de Equipamentos de Educação”, busca-se acrescentar a perspectiva de instalações
em uso. Relatos preliminares colhidos em campo dão conta de que haveria um inchaço de alunos
na área urbana e obsolescência dos equipamentos de educação na área rural (mais no capítulo 6
- Coleta Preliminar de Dados - Tema Educação).
É nos subtemas articulação, critérios e demandas locais e controle social que o monitoramento se
aprofunda, uma das maiores inovações do método proposto. As instituições pertinentes para
determinada ação se fizeram presentes e atuaram em sinergia? Foram observados critérios de
qualidade, conforme o que faz sentido para os usuários, de acordo com particularidades sociais,
culturais e ambientais do território? A comunidade local teve oportunidade de participar do
planejamento e acompanhar a execução?
14
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Essa é a principal complementaridade desse trabalho com relação ao monitoramento exercido via
licenciamento, avaliação corroborada pelo próprio IBAMA em reuniões da equipe do projeto com
seus técnicos. É importante porque a maneira como as ações foram levadas a cabo evidencia
eventuais gargalos, dá pistas sobre o amadurecimento institucional e participativo na região e,
principalmente, impacta a sustentabilidade das ações, ou seja, o longo prazo.

3.1.4

Insumos - Indicadores de Eficácia das Políticas e Ações

Este conjunto de indicadores lança luz sobre elementos que extrapolam o próprio cumprimento
das obrigações previstas no licenciamento, mas que dizem respeito ao contexto em que as
condicionantes se inserem.
Figura 3.1.4.1
Diagrama da Matriz de Indicadores - Foco na Coluna Insumos

Fonte: FGV

Como se vê em “Educação”, para uma escola funcionar bem, não basta o equipamento físico: é
preciso ter alunos, transporte, professores, merenda, entre outros. Os indicadores de eficácia
dialogam com políticas públicas mais amplas, que influenciam o bom resultado do cumprimento
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das condicionantes. E também evidenciam alguns dos resultados esperados, negativos ou
positivos.
De certa forma, a coluna de “Insumos” é o elo de ligação entre a origem das condicionantes – os
impactos

– e os objetivos mais amplos de desenvolvimento para o território. Note-se, em

“Educação”, por exemplo, que o subtema “Professores” debruça-se sobre o impacto aventado de
“Rotatividade” desses profissionais, assim como o indicador “Transporte escolar” busca avaliar os
impactos do trânsito na pontualidade do transporte dos estudantes, portanto no bom andamento
das aulas e do programa de estudos.
Esse grupo de indicadores e métricas também reúne elementos que são essenciais para o
atingimento do propósito derradeiro de todos os esforços, que é a qualidade do ensino.
Encadeamento semelhante entre “Impactos” e “Resultados” também se pode observar nas demais
matrizes.
Busca-se, da mesma forma, avaliar a adequação dos insumos à luz das especificidades locais.
Exemplo disso, em “Educação”, é a métrica “Número e qualidade dos veículos de transporte
escolar” que discerne entre os tipos mais adequados às áreas rurais e de reservas extrativistas,
como bicicletas e bajaras. Tal exercício deve ser aplicado em outras métricas, de forma a
representar e salientar as particularidades amazônicas e as heterogeneidades existentes.

3.1.5

Resultados - Indicadores de Efetividade/Satisfação Social

Esses indicadores tratam dos objetivos mais amplos concernentes ao desenvolvimento local.
Afinal, o que a sociedade deseja para o seu próprio território, dentro de um determinado tema?
Entende-se que, para a educação, a meta em última análise é ensino de qualidade com
participação social na gestão escolar, de modo que o planejamento e a execução espelhem
necessidade e prioridades locais.
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Figura 3.1.5.1
Diagrama da Matriz de Indicadores - Foco na Coluna Resultados

Fonte: FGV

A coluna de “Resultados” têm origem em planos e metas pactuados previamente na região e
também em parâmetros nacionais consagrados. Em alguns casos, como será apresentado a
seguir, as referências anteriores não existiam e foi preciso criar indicadores de efetividade a partir
da experiência da equipe de pesquisadores e de consultores especialistas.

3.1.6

Território de Monitoramento

O território sobre o qual os indicadores de cumprimento da condicionante (processo) incidem é
dado pelo próprio órgão licenciador, já que trata-se de um olhar para a condicionante. Já os
indicadores de eficácia das políticas e ações (insumos) e os de efetividade/satisfação social
(resultados) dizem respeito, via de regra, ao território mais amplo dos 11 municípios do PDRSX –
Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Senador José Porfírio, Pacajá, Placas, Uruará, Vitória
do Xingu, Gurupá e Porto de Moz. O objetivo, nesses casos, é amplificar o olhar para o
desenvolvimento da região e, para tanto, foi escolhido um território já delimitado por uma série de
avaliações das dinâmicas regionais, sociais e ambientais.
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3.1.7

Indicador e Métrica

O indicador é a dimensão da realidade que é importante monitorar. A métrica é o critério de
aferição. Na metodologia aqui desenvolvida, os indicadores podem ser de processo – aqueles que
acompanham as diferentes etapas no cumprimento de determinada condicionante, de eficácia –
aqueles que identificam se os elementos necessários para o sucesso de uma ação estão
presentes – ou de efetividade – aqueles que revelam se o conjunto de ações e políticas estão de
fato obtendo sucesso. Há inserção também de indicadores de satisfação social, entendidos como
prioridades específicas da região expressas em planos e metas previamente acordados. Em
alguns casos, a satisfação social se apresenta pela consulta a grupos focais – espécie de roda de
conversa que traz opiniões de maior convergência. Nas matrizes elaboradas, as métricas
marcadas em itálico ainda precisam ter sua formulação amadurecida com especialistas e atores
locais.

3.1.8

Rastreamento da Matriz de Indicadores

Todos os indicadores estão identificados com a fonte de pesquisa que lhe deu origem. É o
testemunho dos bastidores da construção da matriz, quesito de transparência. Mas é também
uma informação agregada, porque identifica quais elementos aparecem no radar de quais
processos, seja o licenciamento, sejam ao planos e as metas locais ou os parâmetros nacionais,
sejam as entrevistas realizadas em campo. Além do mais, o rastreamento é um facilitador para
novas pesquisas que as partes interessadas queiram fazer a partir da matriz. O Anexo 1
apresenta os rastreamentos de todas as matrizes apresentadas neste documento.

3.2

Mapa dos Caminhos

Alguns dados coletados na pesquisa mostram-se especialmente frutíferos para uma análise mais
aprofundada, especialmente no campo das articulação e sinergia com políticas públicas e ações
governamentais. Também se configuram mais urgentes, no contexto dinâmico e veloz das
transformações sofridas no território que recebe Belo Monte. A essa análise chamamos “Mapa
dos Caminhos”. Trata-se de uma leitura sobre a execução de determinadas ações que amplia a
compreensão sobre os entraves para atingimento de uma qualidade satisfatória no longo prazo. O
18
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14
Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

mapa lança luz, em especial, para potencialidades de cooperação entre diferentes níveis de
governo, o empreendedor e a sociedade civil. A mesma lógica, ao revés, poderá ser aplicada para
identificar as virtudes processuais de ações notoriamente bem-sucedidas.
Os mapas dos caminhos serão elaborados ao longo de todo o trabalho, sempre com um olhar nas
ações e temas prioritários que decorrerem dos processos em curso. Não são documentos
estanques: são análises vivas que objetivam instrumentalizar os espaços de governança
existentes na região, a começar pela própria Câmara Técnica de Monitoramento do PDRSX, para
uma ação coordenada, proativa e incisiva sobre os principais entraves no caminho de
desenvolvimento da região a partir da chegada do empreendimento.
Seguindo o exemplo de “Educação”, acredita-se que a participação das prefeituras nas definições
sobre as obras, escolha das localidades e ajustes ao longo da implementação – com instrumentos
de transparência e participação social de outros atores da sociedade – deve ser objeto dessa
análise. A rotatividade dos professores – que deixam o magistério atraídos por oportunidades
mais vantajosas ou desencorajados pelo aumento do custo de vida – também emerge como
potencial objeto de estudo aprofundado, pois, ainda que específico, aponta para um tema cujos
transtornos temporários podem ter sequelas permanentes para a sociedade local.

4.
4.1

MATRIZ DE INDICADORES - PRELIMINAR (VERSÃO 1.0)
Educação

Como já apresentado, a matriz “Educação” traz luz a indicadores de processos no cumprimento
das condicionantes, especificamente em relação às necessárias articulações com entes
federativos e órgãos envolvidos na definição de infraestrutura escolar. Também distingue os
insumos necessários para uma escola “funcionar bem”, tais como: professores, alunos, transporte,
merenda). Destaca-se, na matriz, dois temas a serem aprofundados no monitoramento: a
rotatividade dos professores, que aparentemente vem prejudicando a qualidade do ensino em
algumas escolas, e o necessário olhar para a heterogeneidade dos grupos sociais existentes na
região, tais como ribeirinhos e extrativistas, e a existência de políticas adaptadas para esses
contextos.
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Tabela 4.1.1
Matriz de Indicadores - Educação

TEMA: EDUCAÇÃO

PRAZOS

Cumprimento de prazos

Avaliação periódica sobre os
equipamentos implementados
Capital humano, processos
tecnológicos, existência de
estruturas de planejamento
% de obras entregues de acordo com
o cronograma

Adequação de alunos por
turma

Transporte escolar

Articulação com diferentes
atores para implementação

Caracterização do arranjo
institucional

Qualidade das instalações

Avaliação pela prefeitura sobre a
qualidade das obras entregues

Localização das escolas

Avaliação sobre a cobertura de
atendimento das escolas

Transparência

Canais de acesso à informação sobre
a implementação dos equipamentos
de educação

Avaliação sobre o envolvimento de
Participação social na
espaços de participação na
implementação dos
implementação dos equipamentos
equipamentos de educação
de educação

AID: Altamira,
Vitória do Xingu,
Brasil Novo,
Senador José
Porfírio e Anapu

Rotatividade de
professores

Qualificação de
professores

Merenda escolar

INDICADOR

Taxa de evasão, taxa de abandono por
grau de ensino

Número de matriculados / vagas em creches

Defasagem idade / série

Número de alunos / turma

Pontualidade / atrasos em relação as aulas

Taxa de reprovação por grau de ensino
Qualidade do ensino Acesso à educação superior (número de
matrículas)
Desempenho na Provinha Brasil e Enem,
IDEB

Número e qualidade dos veículos de transporte
escolar (ônibus, vans, bicicletas, bajaras, etc.)

Taxa de alfabetização por faixa etária,
taxa de analfabetismo funcional

% de professores efetivos sobre o quadro geral de
professores

IDHM Educação

Número de contratações e desligamentos por
semestre
Número de capacitações ofertadas por ano
Número de professores por nível de formação
Quantidade média de refeições servidas na
merenda por alunos/dia
Produtores locais com DAP

TERRITÓRIO

MÉTRICA

Número de matrículas por grau de ensino /
população em idade escolar

Número de alunos atendidos por transporte
escolar, por tipo de transporte

Número de meses com déficit de
vagas desde a LI, por grau de ensino

Participação das prefeituras /
estado na seleção das Avaliação da eficácia das ações em
localidades, definições sobre as relação aos objetivos, acordos,
obras e em ajustes ao longo da encontros, reuniões, periodicidade
implementação

MÉTRICA

SUB
TEMA

QUALIDADE DO ENSINO

Manutenção das instalações

INDICADOR

Matrículas por grau de
ensino

ALFABETIZAÇÃO

CONTROLE SOCIAL

2.11/ 2.12/ 2.13
Equipamentos de
educação: análise de
suficiência de vagas,
disponibilização de
equipamentos e
ações antecipatórias
adicionais

ARTICULAÇÃO

Êxodo rural / inchaço
urbano

CRITÉRIOS E DEMANDAS

Sobrecarga na gestão
da Administração
Pública

MÉTRICA

% de obras entregues e % de obras
entregues em uso, do total de obras
Suficiência de equipamentos de
planejadas
educação
Déficit / superávit de vagas escolares
por grau de ensino

Capacidade institucional

Aumento da oferta de
ensino superior

SUB
TEMA

PARTICIPAÇÃO
SOCIAL

INDICADOR

TERRITÓRIO

ACESSO À EDUCAÇÃO

Rotatividade de
professores

RESULTADOS
INDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL

PROFESSORES

Trânsito (transporte
escolar)

INSUMOS
INDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES

INFRAESTRUTURA ESCOLAR

IMPLEMENTAÇÃO

Demanda sobre
equipamentos de
educação
Evasão escolar no
ensino médio

SUB
TEMA

PROCESSOS
INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE

EDUCAÇÃO
RURAL

CONDICIONANTE
ASSOCIADA

EDUCAÇÃO
TÉCNICA E
PROFISSION
ALIZANTE

IMPACTOS E
EXPECTATIVAS

Participação social / Número de APMs e conselhos escolares
gestão escolar
Número de PPPs elaboradas / total de
democrática
escolas
Municípios do
PDRSX (11
municípios)

Avaliação nutricional da merenda
Número de escolas por grau de ensino, rural e
urbano
Infraestrutura das escolas

Número de bibliotecas, quadras, água, energia,
computador, internet, instalação sanitária

Número de CEFAs (Casas e Escolas Familiares),
CFRs (Casas Familiares Rurais) e Escola Técnica do
Educação no campo/rural Campo (ETECAMPO); número de matrículas por
tipo de escola
Educação para povos tradicionais
Número de vagas em Pronatec, escolas técnicas e
Educação técnica e
profissionalizantes
Número de matriculados em cursos técnicos e
profissionalizante
profissionalizantes, por curso
Taxa de alfabetização na idade certa
Número de professores capacitados em
Alfabetização
alfabetização
Matrículas em Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Fonte: FGV
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4.2

Saúde

Aqui foram reunidas as mesmas condicionantes da matriz “Educação”, no que diz respeito à
implantação de equipamentos de saúde. Por conta dessa origem em comum, a estrutura dos
indicadores de “processos” é bastante semelhante entre ambas, inclusive no que tange ao desafio
de se estabelecer métricas demonstráveis para processos tão sistêmicos quanto articulação
institucional e controle social. Conforme explicou-se anteriormente, a matriz de indicadores é o
ponto de partida que organiza os aspectos para os quais se deve ou se deseja olhar. Em alguns
casos, as formas de aferir os pontos de interesse ainda carecem de amadurecimento e serão
estabelecidas oportunamente.
A matriz “Saúde” traz alguns desafios específicos, especialmente quanto à análise de suficiência.
Enquanto em “Educação” a suficiência se revela pelo número de vagas ofertadas em comparação
com o número de pessoas em idade escolar, em “Saúde” esses parâmetros não estão claros. O
Ministério da Saúde considera o patamar mínimo de três leitos a cada mil habitantes. Os relatórios
do empreendedor valem-se da média do Estado do Pará, que é de 2,2 leitos por mil habitantes.
Ainda não foi possível dirimir a dúvida sobre qual a referência formalmente adotada, uma vez que
ainda não se teve acesso à Nota Técnica sobre o Plano de Saúde Pública, que deve trazer
detalhes sobre tais parâmetros.
A mesma situação vale para o campo de “insumos”, quando o escopo de análise se amplia para a
estruturação dos serviços de saúde no território do PDRSX. O empreendedor faz referência em
seus relatórios a uma portaria do Ministério da Saúde, segundo a qual a equipe do Programa
Saúde da Família (PSF), que deve contar com um médico, é capaz de atender até 4 mil pessoas.
A Organização Mundial da Saúde recomenda o mínimo de um médico a cada mil habitantes. A
inserção da métrica “Número de médicos/1000 habitantes” para o indicador “Profissionais de
saúde” é um registro de que é preciso avançar na investigação dos conceitos, dos gargalos e na
discussão sobre parâmetros amplamente aceitos, na busca dos melhores fundamentos para se
avaliar suficiência, portanto a qualidade dos serviços de saúde.
Merece destaque o indicador “Unidades e veículos de apoio à saúde” que aponta para a falta de
estruturas elementares que compõem a cadeia de atendimento médico, tais como laboratórios e
ambulâncias. Aqui também se apresenta a necessidade de se avaliar as políticas customizadas,
com a disponibilização de ambulanchas e atendimento de emergência em lugares de mais difícil
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acesso. Os equipamentos de saúde podem ainda estar contextualmente ligados à crise crônica de
disponibilidade de médicos nas áreas mais remotas do País, já que o baixo interesse dos
profissionais em se estabelecerem nessas áreas não se explica apenas por remuneração ou pela
escolha subjetiva do lugar onde se deseja viver. É preciso investigar se as condições de trabalho
influenciam o quadro na região.
Da mesma forma, a aferição de “Recursos públicos para a saúde” promete distinguir uma das
questões mais relevantes para essa área na região, já que será preciso comparar o cômputo
populacional oficial – que dá base aos repasses federais – com estimativas extraoficiais do
período intercensitário.
Por fim, cumpre ressaltar os indicadores e métricas que tiveram origem no trabalho de
interlocução em campo, ou foram sugeridos pela própria CTM, tais como “drogas e álcool” e
“gravidez precoce”, que evocam a dimensão de vulnerabilidade social no contexto de Belo Monte,
bem como “Entradas no hospital decorrentes de acidentes de trânsito”, que busca investigar o
presumível contorno epidêmico desse fenômeno e consequente pressão sobre a gestão da saúde
na região, especialmente Altamira.
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Tabela 4.2.1
Matriz de Indicadores - Saúde

TEMA: SAÚDE
PROCESSOS

Capacidade institucional

ARTICULAÇÃO

2.11/ 2.12/ 2.13
Equipamentos de
saúde: análise de
suficiência,
disponibilização de
equipamentos e ações
antecipatórias
adicionais

PRAZOS

Impactos na saúde da população

Manutenção de equipamentos de
saúde

CRITÉRIOS E
DEMANDAS

Capital humano, processos tecnológicos, existência de
estruturas de planejamento
% de obras entregues de acordo com o cronograma

Cumprimento de prazos

Unidades e veículos de apoio à
saúde
Número de veículos de apoio à saúde

Número de profissionais de saúde por
categoria e especialidades
Profissionais de saúde

Qualificação de profissionais
de saúde

Assistência à população

Caracterização do arranjo institucional

Qualidade das instalações

Avaliação pelas prefeituras sobre a qualidade das obras
entregues

Transparência

Canais de acesso à informação sobre a implementação
dos equipamentos de saúde

Participação social na
implementação dos
equipamentos de saúde

Avaliação sobre o envolvimento de espaços de
participação social na implementação dos
equipamentos de saúde

Capacitação para profissionais de saúde
Número de procedimentos ambulatoriais e
hospitalares

AID: Altamira,
Vitória do Xingu,
Participação das prefeituras na
Brasil Novo,
seleção das localidades, definições Avaliação da eficácia das ações em relação aos
Senador José
sobre as obras e ajustes ao longo objetivos, acordos, encontros, reuniões, periodicidade
Porfírio e Anapu
da implementação

INDICADOR

Proporção da população atendida pelos PSF
e PACS (urbana, rural e RESEX)
Entradas no hospital decorrentes de
acidentes de trânsito, por tipo de veículo
Número de atendimentos de apoio
psicossocial

Atendimento para a saúde
mental

Número de pacientes em tratamento de
drogas e álcool

Educação em saúde

Campanhas de educação em saúde

Finanças públicas em saúde

Recursos públicos para saúde

TERRITÓRIO

MÉTRICA
Ocorrência das principais doenças

Número de médicos/1.000 habitantes

Número de meses com déficit de leitos desde a Licença
de Instalação

Articulação com diferentes atores
para a implementação

CONTROLE SOCIAL

Avaliação períodica sobre os equipamentos
implementados

SUB
TEMA

Número de estabelecimentos de saúde
(hospitais, UBS, centros de diagnóstico, etc.)

ACESSO À SAÚDE

Sobrecarga na gestão da
Administração Pública

Quantidade de leitos/1.000 habitantes

MÉTRICA

EDUCAÇÃO
EM SAÚDE

Subdimensionamento de
repasses públicos

Suficiência de equipamentos de
saúde

INDICADOR

SAÚDE DA POPULAÇÃO

% de obras entregues e % de obras entregues em uso,
do total de obras planejadas
IMPLEMENTAÇÃO

Demanda sobre equipamentos
de saúde

SUB
TEMA

MÉTRICA

RESULTADOS
INDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL

SAÚDE DA MULHER

INDICADOR

INSUMOS
INDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES

Principais doenças

Ocorrência de doenças relacionadas à água
(febre tifóide, diarreia, hepatite, leptospirose,
dengue)

Incidência de malária

Taxa de incidência de malária

Qualidade do atendimento em
saúde

Humanização da saúde

Beneficiadas em Programas de Saúde da Mulher
Assistência à mulher
Entradas no hospital de mulheres em trabalho de
parto, por faixa etária
Cobertura de pré-natal

SAÚDE DA CRIANÇA

SUB
TEMA

TERRITÓRIO

Mortalidade

EXPECTATIVA DE
VIDA

INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE

RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUTURA DE SAÚDE

CONDICIONANTE
ASSOCIADA

FINANÇAS
PÚBLICAS

IMPACTOS E EXPECTATIVAS

Expectativa de vida

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou Municípios do
PDRSX (11
mais consultas de pré-natal
municípios)
Taxa de mortalidade por doença diarreica em
menores de 5 anos

Taxa de mortalidade infantil

Esperança de vida ao nascer

Fonte: FGV
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4.3

Malária

Diferentemente dos temas anteriormente apresentados, a questão da malária impõe um universo
de análise bastante específico. Nota-se pela presença de um único indicador de efetividade na
matriz: a incidência da doença.
Mas a cooperação entre o Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância Sanitária e a Norte
Energia – a que a condicionante 2.20 faz referência – é de grande interesse para este projeto por
representar um exemplo de articulação bem sucedida. Segundo relatos colhidos na região, as
ações de prevenção e controle não só foram capazes de evitar o estouro da doença que
geralmente acompanha novos desmatamentos e afluxos populacionais, como logrou uma queda
dos casos.
É de grande valia estudar e compreender os arranjos institucionais que resultaram nesse êxito, o
que deve resultar em um “Mapa dos Caminhos”, até mesmo com a intenção de inspirar outras
áreas. Entretanto, uma preocupação que ainda se mantém é sobre a continuidade das ações após
a concessão da Licença de Operação (LO). Por isso, destaca-se na matriz, além do conjunto de
indicadores de processos, o indicador “Finanças em saúde”, que busca endereçar essa questão
ao acompanhar os recursos destinados para o controle da malária ao longo do tempo.
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Tabela 4.3.1
Matriz de Indicadores - Malária

TEMA: MALÁRIA
PROCESSOS
INDICADOR

MÉTRICA

Execução do PACM

Contextualização e características do PACM;
acompanhamento da sua implementação pelos
indicadores de ações para controle da malária

Cumprimento de prazos

Impactos na saúde da
população

CONTROLE SOCIAL

2.20 (...) e) MS/SVS:
executar o Plano de
Ação para Controle
da Malária – PACM

CRITÉRIOS E
DEMANDAS

ARTICULAÇÃO

Demanda sobre equipamentos
de saúde

SUB
TEMA

Transparência

RESULTADOS
INDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL

INDICADOR

MÉTRICA

AID (Altamira,
Vitória do Xingu,
Brasil Novo,
Senador José
Porfírio e
Anapu) e Pacajá
Canais de acesso a informação sobre a execução + Terras
do PACM
Indígenas desses
municípios
Avaliação sobre o atendimento às
recomendações do PNCM

SUB
TEMA

INDICADOR

Número de estabelecimentos e veículos para vigilância
epidemiológica
Unidades e veículos de apoio para
diagnóstico e tratamento da malária
Percentual de unidades de saúde e de emergência 24
horas com diagnóstico e tratamento da malária

Número de profissionais de saúde atuantes no
controle da malária

Linha do tempo de implementação do PACM

Articulação com diferentes atores para a Caracterização do arranjo institucional para
implementação
implementação do PACM

Atendimento às recomendações do
Programa Nacional de Controle da Malária
(PNCM)

INSUMOS
INDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES

TERRITÓRIO

MÉTRICA

Taxa de incidência de malária
SAÚDE DA POPULAÇÃO

Alteração na qualidade da água

SUB
TEMA

TERRITÓRIO

AÇÕES PARA CONTROLE DA MALÁRIA

Aumento do fluxo migratório

INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE

IMPLEMENTAÇÃO

CONDICIONANTE
ASSOCIADA

PRAZOS

IMPACTOS E EXPECTATIVAS

Incidência de malária

Número absoluto de óbitos por
malária

Mapa da malária georreferenciado

Profissionais de saúde para controle
da malária
Profissionais de saúde capacitados para controle da
malária, por ano

Percentual de tratamentos iniciados em até 24 horas
a partir da coleta do sangue para exame
Tratamento da malária
Número de visitas domiciliares para monitoramento
do tratamento

Envolvimento de espaços de participação Avaliação sobre o envolvimento de espaços de
na execução do PACM
participação na na execução do PACM

Municípios do
PDRSX (11
municípios)

Campanhas de educação em saude sobre malária
Prevenção da malária

ÁGUA DE
QUALIDADE

Qualidade da água para usos
múltiplos

Qual. água meio urbano e rios/igarapés: DBO, DQO,
turbidez, coliformes fecais, cianobactérias, nos pontos
de coleta de análise pela NE

DESMATA
MENTO

Desmatamento

Taxa de desmatamento

FINANÇAS
PÚBLICAS

Número de operações para controle de vetores

Finanças públicas em saúde

Recursos públicos para ações de controle da malária

Fonte: FGV

4.4

Saneamento Básico

A matriz da condicionante 2.10 é aquela cujo preenchimento pareceu mais automático. Os
indicadores e métricas são referenciados em parâmetros técnicos clássicos ou tiveram lastro
direto nos documentos do licenciamento. Parte do próprio EIA, a concepção do saneamento
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básico tanto como questão de saúde pública, quanto questão ambiental. É o que compõe a coluna
de indicadores de “resultados”. A exemplo do que se fez em “Saúde”, a pressão sobre as
instituições no que tange à gestão do sistema é especialmente sensível, por isso mereceu um
subtema específico na coluna de “insumos”.
O indicador que busca distinguir “Prejuízos causados por enchentes” segue uma importante linha
de investigação, qual seja a de impactos decorrentes de transtornos temporários. Observar a
situação da instalação de drenagem urbana, quando se fala em “insumos”, aponta a perspectiva
de que essa é uma questão com a qual a política pública terá de se haver cedo ou tarde. Aqui se
explicita uma espécie de custo-oportunidade da potencial não realização de obras de drenagem
em toda a área urbana, ao mesmo tempo em que a região recebe rede de água e esgoto.
Antecipam-se impactos materiais e também para a saúde da população.
Alguns elementos despontam como particularizados para a região do PDRSX. É o caso do “Tipo
de instalação sanitária na área rural”, já que essa é a característica territorial prevalecente nos
municípios e costuma fugir ao monitoramento de sistemas de saneamento, tipicamente voltados
para as áreas urbanas.
Já se presume, contudo, que os indicadores de saneamento – que incluem métricas de qualidade
da água, consumo, destinação final de lixo e esgoto, entre outros – serão de difícil coleta,
considerando-se que há pouca disponibilidade de dados secundários. À exceção de Altamira, cujo
sistema hoje é gerenciado pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), todos os
municípios do PDRSX têm a gestão de saneamento centrada nas prefeituras. Será preciso coletar
os dados primariamente em cada uma delas. E a experiência da equipe indica que dificilmente as
informações estarão sistematizadas e disponíveis.
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Tabela 4.4.1
Matriz de Indicadores - Saneamento

TEMA: SANEAMENTO

Participação das
prefeituras em
Avaliação da eficácia das ações em
definições sobre as
relação aos objetivos, acordos, encontros,
obras e em ajustes ao
ADA: Altamira,
reuniões, periodicidade
longo da
Vitória do
implementação
Xingu, Belo
Monte e Belo
Articulação com
Monte do
diferentes atores para a Caracterização do arranjo institucional
Pontal
implementação

CONTROLE SOCIAL

Qualidade das
instalações

Avaliação do processo de implementação
do saneamento básico (eventuais
distúrbios, horário das obras, trânsito,
etc.)
Avaliação pela prefeitura da qualidade
das obras entregues

Transparência

Cobertura e
instalação
sanitária

Domicílios com rede de esgoto
na área urbana

Tipo de instalação sanitária na
área rural

Tratamento da Volume de esgoto tratado na
rede de esgoto
área urbana
Quantidade de lixo produzido na
área urbana, por fonte e
destinação; destinação final do
Produção, coleta
lixo domiciliar
e destinação do
lixo
Frequência da coleta do lixo

ÁGUA DE QUALIDADE

ÁGUA

Acesso à água nas comunidades
rurais (rede, microssistema,
poço, cacimba, outros)

SUB
INDICADOR
TEMA

SAÚDE DA POPULAÇÃO

2.10 Que faz
referência à
implantação do
saneamento básico,
segundo
cronograma
incorporado na
Licença de
Instalação.

MÉTRICA

Abastecimento público de água
na área urbana (água consumida
vs. água tratada, número de
Acesso à água e ligações, população atendida)
tratamento

Capital humano, processos tecnológicos,
existência de estruturas de planejamento

% de obras entregues de acordo com
Cumprimento de prazos
cronograma

CRITÉRIOS E DEMANDAS

Sobrecarga na
gestão da
Administração
Pública

Capacidade
institucional

RESULTADOS
INDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL TERRITÓRIO

SAÚDE
DA
CRIANÇA

Solução para
enchentes anuais

% de obras entregues e em uso, do total
de obras planejadas
Infraestrutura de
(aterro sanitário, drenagem urbana,
saneamento básico
abastecimento de água, esgotamento
sanitário, remediação do lixão)

REDE DE ESGOTO

Impactos na saúde
da população

SUB
INDICADOR
TEMA

MÉTRICA

PRAZOS

Riscos aos usos
múltiplos do Rio
Xingu

INDICADOR

TERRITÓRIO

ARTICULAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO

Alteração na
qualidade da água

INSUMOS
INDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES

LIXO

SUB
TEMA

PROCESSOS
INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE

DRENAGEM
URBANA

IMPACTOS E CONDICIONANTE
EXPECTATIVAS ASSOCIADA

MÉTRICA

Qual. água meio urbano e
Qualidade da rios/igarapés: DBO, DQO,
água para usos turbidez, coliformes fecais,
múltiplos cianobactérias, nos pontos de
coleta de análise pela NE

Principais
doenças

Ocorrência de doenças
relacionadas à água (febre
tifóide, diarreia, hepatite,
leptospirose, dengue)

Incidência de
malária

Taxa de incidência de malária

Mortalidade

Mortalidade infantil

Municípios do
PDRSX (11
municípios)

Prejuízos
Danos materiais, relacionados à
causados por
saúde, outros
enchentes

Canais de acesso à informação sobre a
implementação da infraestrutura

Participação social na Avaliação sobre o envolvimento de
implementação do
espaços de participação social na
saneamento básico implementação do saneamento básico

Fonte: FGV
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4.5

Questões Indígenas

As condicionantes 2.28 da Licença Prévia e 2.20 da Licença de Instalação foram agrupadas em
seis matrizes temáticas: saúde, educação, regularização fundiária, proteção das terras indígenas
e dois espaços de participação social, o comitê gestor indígena do Plano Básico Ambiental
Componente Indígena (PBA-CI) e o comitê indígena de monitoramento do trecho de vazão
reduzida da Volta Grande do Xingu.
Esse é o universo em que a metodologia aparece com mais adaptações. Uma diferença evidente
é que o território é dado pelos indígenas envolvidos ou atingidos nos diferentes processos. Em
alguns casos, o território segue o conjunto de terras indígenas implicadas, como nas ações de
regularização, plano de proteção das terras indígenas e o comitê de monitoramento da Volta
Grande do rio Xingu. Em outros, inclui ainda os indígenas moradores da cidade de Altamira e
ribeirinhos, como nas ações de saúde, educação, e participação no comitê gestor indígena do
PBA-CI.
Respeitando-se o preceito de autodeterminação dos povos, em todas as colunas de “efetividade”
busca-se contemplar a percepção dos próprios indígenas sobre a adequação dos processos, bem
como sobre ameaças e invasões às suas terras.
O uso de indicadores para monitoramento de questões indígenas é desafiador e existem poucas
referências metodológicas para tanto – razão pela qual as atuais matrizes ainda devem passar por
uma robusta esteira de consultas a especialistas e organizações afins. A problemática está em dar
sentido para métricas gerais aplicadas a um contexto de extrema diversidade, considerados os
tipos de organização social e o grau de contato com a sociedade não-indígena. Com efeito, é no
reconhecimento das mais sutis especificidades que a política indigenista encontra o seu melhor
esteio.
É na coleta de dados que essas intrincadas diferenças devem se revelar. É provável, por exemplo,
que os projetos político-pedagógicos, em educação, sejam definidos por cada etnia. Já para a
disponibilidade de professores, supõe-se mais adequado aferir a situação em cada aldeia
separadamente. A aplicação de indicadores, portanto, representa uma aposta: a de que é possível
organizar um mapa de pensamento com elementos fundamentais das políticas, sem prejuízo da
representação de uma realidade marcadamente heterogênea.
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4.5.1

Educação e Saúde Indígenas

A principal característica dessas duas matrizes é que as condicionantes dizem respeito a
programas que seguem a aplicação da própria política pública, como é o caso da consolidação do
direito a uma educação diferenciada, prevista na Constituição Federal. Assim, os diferentes tipos
de indicadores se misturam. Em ambas, a diferenciação entre “processos” e “insumos” se dá mais
por sutileza de amplitude, sendo o primeiro grupo de indicadores referente aos procedimentos
iniciais necessários, e o segundo às ações estruturantes das quais dependem a sustentabilidade
no médio e/ou longo prazo.
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Tabela 4.5.1.1
Matriz de Indicadores - Educação Indígena

TEMA: EDUCAÇÃO INDÍGENA
PROCESSOS

INSUMOS

RESULTADOS

INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE

INDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES

INDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL
TERRITÓRIO

MÉTRICA

INDICADOR

Análise sobre elaboração do Plano de
ação do TEE Médio Xingu

Desestruturação das
cadeias de transmissão
de conhecimento
tradicional

Programa de educação Avaliação sobre implementação do
escolar indígena Plano de ação do TEE Médio Xingu e
relação com o PBA-CI

PRAZOS

Cumprimento de
prazos

ARTICULAÇÃO
CRITÉRIOS E
DEMANDAS
CONTROLE SOCIAL

2.28 Programas e
condições do Parecer
Técnico nº21 - FUNAI: 1.3.
Elaboração de proposta de
atendimento à educação
escolar para as
comunidades impactadas,
em conjunto com a
Secretaria Estadual de
Educação do Pará e MEC.
(...) 1.5. Programa de
atendimento à educação
escolar elaborado e
operante.

Acesso ao ensino
superior

Avaliação sobre cumprimento de prazos
estipulados

Participação social

Participação indígena na elaboração
dos PPPs

Universidades com processo seletivo
diferenciado para indígenas em Altamira

Materiais didáticos diferenciados
disponíveis (por etnia) e envolvimento
indígena na elaboração

Número de professores indígenas (por povo,
anos iniciais, finais, médio)

Capacitação de professores não indígenas
(por TI, anos iniciais, finais, médio)

Percepção indígena sobre qualidade da
educação (adequação do ensino,
material, equipamentos, etc)
Satisfação com a Percepção indígena sobre incorporação
educação escolar de demandas ao programa e sobre
cumprimento de prazos
Percepção sobre participação na
formulação da proposta e no
acompanhamento

Calendários escolares ajustados aos
calendários étnicos

Metodologias e processos de avaliação
específicos (por etnia)

Currículos diferenciados (por etnia)
Escolas indígenas regulamentadas no
Médio Xingu
Número de escolas construídas e
reformadas

Estrutura das
escolas indígenas

Professores indígenas formados (magistério
indígena, formação continuada e ensino
superior) e número de bolsas disponíveis
Qualificação de
professores

MÉTRICA

Definição de estruturas de
funcionamento das escolas (por etnia)

Modelo de contratação dos professores
indígenas (criação da categoria "professores
indígenas" no magistério, com plano de
cargos e salários)

Formação de indígenas para participação
na construção da proposta

INDICADOR

Construção de práticas pedagógicas
próprias (por etnia)

Periodicidade de visitas pedagógicas

Participação dos indígenas na
construção da proposta

SUB
TEMA

Adequação dos PPPs

Outros profissionais (diretor, coordenador,
Profissionais secretários, vigia, barqueiro, merendeira,
atuantes na
servente)
educação escolar
indígena

Adequação do programa à política dos
TEE

Espaços de participação social (Comissão
Gestora do TEE, Comitê Gestor PBA-CI)

Número de indígenas matriculados em
universidades de Altamira

Número de professores / número de aldeias
e relação professor/aluno

Articulação entre
atores envolvidos no
Número de seminários do TEE (e outros
atendimento à
espaços/oficinas)
educação escolar
indígena
Adequação entre cronogramas do Plano
de Ação do TEE Médio Xingu e Plano
Operativo do PBA-CI

Território
Etnoeducacional

MÉTRICA

Projetos Político
Formação indígena para participação
Pedagógicos
na elaboração dos PPPs

Número de indígenas em idade escolar não
matriculados

Avaliação sobre articulação entre
instituições (Semeds, Seduc, MEC, Funai,
povos indígenas, PBA-CI, PDRSX)

Valorização cultural dos
povos indígenas

INDICADOR

Projetos Político Pedagógicos
elaborados

Matrículas em
escolas indígenas

Apoio técnico e financeiro (MEC) para
execução do Plano de Ações do TEEMX

Violência nas cidades receio de mudança
para cidade para acesso
a anos finais do
fundamental e médio

MÉTRICA

Número de matrículas (por etnia e por
aldeia, fundamental, médio, EJA)

ALUNOS

IMPLEMENTAÇÃO

Conflito de gerações

SUB
TEMA

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

INDICADOR

SUB
TEMA

PROJETOS PEDAGÓGICOS

SUB
TEMA

11 Terras
Indígenas + AI
Juruna do km
17 + índios
residentes na
cidade de
Altamira e
índios
ribeirinhos

Modelo de novas escolas e
participação indígena na definição
ESCOLAS

CONDICIONANTE
ASSOCIADA

PROFISSIONAIS

IMPACTOS E
EXPECTATIVAS

Aldeias que produzem a própria
merenda e regulamentação para
aquisição da produção local

Acesso dos Transporte de professores, equipes técnicas,
insumos às aldeias
material e merenda

Transporte escolar Situação do transporte escolar indígena no
indígena
Médio Xingu

Produtos que compõem a merenda

CAPACIDADE INSTITUCIONAL

TRANSPORTE

Merenda escolar

Orçamento

Rubrica específica no orçamento para
educação indígena no município

Número de profissionais na gestão da
educação escolar indígena (SEMEDs)
Recursos humanos
Qualificação de profissionais na gestão
da educação escolar indígena (SEMEDs)

Fonte: FGV
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Tabela 4.5.1.2
Matriz de Indicadores - Saúde Indígena

TEMA: SAÚDE INDÍGENA

Articulação entre atores
envolvidos na reestruturação
do atendimento à saúde
indígena pelo DSEI

Política Nacional de
Atendimento à Saúde dos
Povos Indígenas

MÉTRICA

Assistência nos postos de Número de atendimentos por
saúde
aldeia

(SESAI-MS, DSEI, PBA-CI,
Secretarias municipais e
estadual de saúde, Funai)

Adequação à Política Nacional
de Atendimento à Saúde dos
Povos Indígenas

Campanhas de educação em
saúde
Promoção do uso
adequado de
medicamentos e ações de
prevenção
Ações de controle de pragas

INDICADOR

MÉTRICA

Capacitação dos
profissionais do DSEI

Ações de fortalecimento da
medicina tradicional

Número de Agentes
Indígenas de Saúde

Incidência de malária, dengue,
esquistossomose e leishmaniose

Aumento da demanda por
assistência à saúde nas Tis
Desestruturação das
cadeias de transmissão de
conhecimento tradicional

Atendimento médico à
população indígena

SANEAMENTO

Participação indígena no
CONDISI

Tipo de esgotamento
sanitário por aldeia

Saneamento básico

Destinação final de resíduos
sólidos

Número de atendimento em
pólos base
Número de leitos garantidos
em hospitais

Núcleo de vigilância em Implantação do Núcleo de
saúde
vigilância em saúde

Número de
encaminhamentos a hospitais

Doenças e fatores de risco

Tipo de acesso e qualidade
da água consumida nas
aldeias

Número de atendimentos da
CASAI, por tipo
INFRAESTRUTURA

Espaços de participação social

Incidência de DST, AIDS

Incidência de tuberculose,
hanseníase

Número de Agentes
Indígenas de Saneamento

Pólos base

Implantação de pólos base

Postos de saúde

Número de postos de saúde
por aldeia, reformados e
novos

TERRITÓRIO

MÉTRICA

Número de capacitações

Medicina tradicional
Percepção sobre a
manutenção e fortalecimento
da medicina tradicional
indígena

INDICADOR

Profissionais em atuação Número de profissionais por
no DSEI
formação

Agentes Indígenas de
Saúde e Saneamento

Conselho Distrital de Saúde
Indígena

SUB
TEMA

SAÚDE DA POPULAÇÃO INDÍGENA

Cumprimento de prazos

INDICADOR

SUB
TEMA

PROFISSIONAIS

IMPLEMENTAÇÃO

Reestruturação do DSEI

MÉTRICA

SUB
TEMA

ASSISTÊNCIA NA CIDADE E PÓLOS
BASE

Problemas provenientes da
eutrofização com provável
domínio de cianobactérias
(algas azuis)

INDICADOR

PRAZOS

2.28 Programas e
condições do Parecer
Técnico nº 21 FUNAI:
Contaminação de peixes Reestruturação do
atendimento à saúde
por metais pesados
decorrente da atividade indígena pelo DSEI na
região de Altamira;
garimpeira
Programa de
atendimento à
saúde...

RESULTADOS
INDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL

ARTICU LAÇÃO

Exposicão a uso abusivo de
álcool e entorpecentes

INSUMOS
INDICADORES POLÍTICAS E AÇÕES

SUB
TEMA

CRITÉRIOS E
DEMANDAS

Aumento do fluxo
migratório, com aumento
de endemias e da
demanda sobre serviços
públicos

PROCESSOS
INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE

ASSISTÊNCIA NAS ALDEIAS

CONDICIONANTE
ASSOCIADA

CONTROLE SOCIAL

IMPACTOS E
EXPECTATIVAS

11 Terras
Indígenas +
Incidência de doenças diarreicas e Juruna do km 17
+ índios
parasitores intestinais
residentes na
cidade de
Altamira e índios
Incidência de uso abusivo de ácool, ribeirinhos
entorpecentes e remédios
Incidência e/ou morbidade por
tipo de doença: diabetes,
hipertensão, cardíacas (segurança
alimentar) pulmonares
(vulnerabilidade), doenças mentais

Mortalidade infantil

Taxa de mortalidade infantil

Expectativa de vida

Esperança de vida ao nascer

Percepção sobre qualidade do
Qualidade do atendimento à
serviço de atendimento à saúde
saúde indígena
indígena

Fonte: FGV

4.5.2

Regularização Fundiária e Plano de Proteção das Terras
Indígenas

Estes são acompanhamentos que andam juntos: a regularização das terras indígenas, uma vez
plenas, leva aos arranjos institucionais e comunitários para a ampla proteção dos territórios. O
Plano de Proteção está sob disputa judicial, portanto há que se ajustar a metodologia adotada a
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partir das decisões que se façam no futuro. Muitas vezes, a regularização fundiária é um processo
de longo prazo, mas a matriz deve dar luz às necessárias articulações para que os diferentes
órgãos conversem e agilizem resultados, haja vista que a referida condicionante, bem como as
ações de fiscalização, são consideradas ações antecipatórias.
Tabela 4.5.2.1
Matriz de Indicadores - Regularização Fundiária Indígena

TEMA: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INDÍGENA

Número de não-indígenas
nas TIs

Prazos estabelecidos

Tempo do processo de
regularização e análise dos
processos administrativos

Número de ocupantes
considerados de má-fé, por TI

PF, Funai, Ibama, Incra, AGU e
Força Nacional - âmbito do
GEPAC

INDICADOR

MÉTRICA

SUB
TEMA

PLENA POSSE DA TERRA

Estágio do processo de
regularização, por TI

Articulação entre atores
envolvidos

SUB
TEMA

DESINTRUSÃO

Regularização fundiária

INDICADOR

MÉTRICA

Uso e ocupação

Percepção sobre uso e
ocupação do território

Ameaças

Percepção sobre ameaças

TERRITÓRIO

Ocupantes nãoindígenas nas Tis
Número de ocupantes
considerados de boa-fé, por
TI

Análise dos impasses e avanços
Direito originário ao território na garantia do direito indígena ao
território

Número de famílias
cadastradas, indenizadas e
reassentadas

Participação indígena no processo
Ações com participação indígena
de regularização fundiária

Ações judiciais de
Ações judiciais e questionamento do processo
demarcatório, por TI
contraditórios

PROCESSOS

ARTICULAÇÃO

MÉTRICA

IMPLEMENTAÇÃO

RESULTADOS
INDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL

PRAZOS

INSUMOS
INDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES

INDICADOR

CRITÉRIOS E
DEMANDAS

Aumento da
pressão sobre os
territórios
indígenas e seus Condicionante 2.28:1.1.
Ação conjunta entre a
recursos
Polícia Federal, Funai,
Ibama, Incra, AGU e Força
Nacional para viabilizar as
seguintes ações de
regularização fundiária
Acirramento dos
das terras indígenas:
conflitos
1.1.1. Demarcação física
interétnicos
das Tis Arara da Volta
Grande e Cachoeira Seca;
1.1.2. Atualizar
levantamento fundiário e
Expectativa dos iniciar desintrusão da TI
indígenas
Apyterewa;
1.1.3. Apresentar solução
para os ocupantes não
indígenas cadastrados
como não sendo de boa
fé;
1.1.4. Apoiar arrecadação
de áreas para o
reassentamento dos
ocupantes não indígenas
de boa fé.

PROCESSOS
INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE
SUB
TEMA

CONTROLE SOCIAL

IMPACTOS E CONDICIONANTE
EXPECTATIVAS ASSOCIADA

Terras indígenas
afetadas pela UHE
Belo Monte em
processo de
regularização
fundiária (TI
Apyterewa, TI Arara
da VGX, TI
Cachoeira Seca, TI
Paquiçamba, Juruna
km17)

Contraditórios

Fonte: FGV
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Tabela 4.5.2.2
Matriz de Indicadores - Plano de Proteção às Terras Indígenas

TEMA: PLANO DE PROTEÇÃO ÀS TERRAS INDÍGENAS
INSUMOS

RESULTADOS

INDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES

INDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL

Postos de vigilância

Invasões das TIs

Bases operacionais

Construção e
implementação de UPTs

Risco de aumento da
atividade garimpeira

Contratação de agentes

Aumento da pressão sobre
os recursos naturais

IMPLEMENTAÇÃO

Ações de extrusão

2.20: Atender ao disposto no
Ofício no. 126/PRES-FUNAI:
(...) Implementação do Plano
de Proteção das TIs
Ações de informação

Aviventação de limites e instalação de
placas

Gestão territorial das TIs
Protagonismo indígena na construção de
Plano de Gestão Territorial e Ambiental
(quando desejado)

Fortalecimento
institucional

Integração com proteção
do mosaico da Terra do
Meio

Faixa de proteção
etnoambiental

Acordos para conservação da faixa de gestão
compartilhada

CRITÉRIOS E
DEMANDAS

Articulação entre atores
Número de ações conjuntas e descrição
envolvidos no atendimento
das ações
à fiscalização de TIs

CONTROLE
SOCIAL

Número de denúncias

11 Terras Indígenas
Fortalecimento político e
Expedições indígena de vigilância e + AI Juruna do km17
organizacional dos
e Ituna-Itatá
controle territorial
indígenas para proteção
Apropriação de instrumentos de gestão
das Tis
e controle territorial
Número de aldeias e reocupação
tradicional do território

Planos de manejo das atividades no entorno
Projetos de recuperação de áreas degradadas
no entorno de Tis

Ações com participação indígena

Ameaças

Regularização de reservas legais no entorno

(Comparação com cronograma da obra)

Participação indígena nas
etapas de implementação

Percepção indígena sobre invasões em
seus territórios, por tipo (garimpo,
extração seletiva de madeira, etc)

Iniciativas indígenas de defesa territorial

Ordenamento territorial no entorno

Adequação do Plano de Proteção à
PNGATI

Dinâmica do desmatamento no entorno
das Tis

Participação indígena na gestão do mosaico
(reuniões conselhos)

Monitoramento por imagens de satélite

PNGATI

Desmatamento

Pontos vulneráveis por TI

Adensamento populacional do entorno

Prazos estabelecidos

Dinâmica do desmatamento por TI

Previsão orçamentária da Funai para ações de
proteção territorial

Plano de comunicação das UPTs fixas e
móveis

TERRITÓRIO

MÉTRICA

Número de ações na justiça x ações
resolvidas

Assentos indígenas em conselhos de UCs

Análise do processo e cumprimento de
prazos

INDICADOR

Número de servidores da Funai (contratados e
concursados)

Monitoramento territorial (rotas)

Gerenciamento de banco de dados das
UPTs

PRAZOS

Povos que passaram por processo de
planejamento de gestão ambiental e territorial
(quando desejado)

Ações de fiscalização

Ações de prevenção

ARTICULAÇÃO

Número de profissionais envolvidos no
programa de proteção territorial
Recursos humanos
envolvidos na proteção
das Tis
Número de indígenas envolvidos no programa
de proteção territorial

Ações de controle

Capacitação de agentes e indígenas para
proteção territorial e ambiental

MÉTRICA

PRESSÕES SOBRE Tis

Ocupação desordenada do
entorno das TIs

INDICADOR

SUB
TEMA

PROTEÇÃO DAS Tis

MÉTRICA

RECURSOS HUMANOS

INDICADOR

SUB
TEMA

GESTÃO TERRITORIAL

SUB
TEMA

PROCESSOS
INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE

FUNAI

CONDICIONANTE
ASSOCIADA

ENTORNO DAS Tis

IMPACTOS E
EXPECTATIVAS

Fonte: FGV
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4.5.3

Comitê Gestor Indígena do PBA-CI e Comitê Indígena de
Monitoramento do Trecho de Vazão Reduzida da Volta Grande
do Xingu

Monitorar a efetividade de espaços de participação social é avaliar os processos e as percepções
dos envolvidos. A efetividade se dá por garantir voz aos indígenas, de modo que seus
posicionamentos sejam ouvidos e concretizados. Há ainda um longo caminho de amadurecimento
metodológico para se criar métricas mensuráveis e viáveis de serem coletadas ao longo do tempo,
além de se definir em quais espaços específicos essas informações poderiam ser levantadas.
De um modo geral, considera-se que o desafio está em considerar a inclusão de mecanismos de
promoção da participação indígena na construção e no monitoramento dos indicadores.
Destaca-se que a FUNAI já sugeriu a possibilidade de auxiliar e participar da construção das
estratégias de ajustes contínuos das matrizes, bem como na coleta de dados, não apenas para
estas matrizes, mas também para os demais temas indígenas, no que tange as métricas
propostas de percepção.
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Tabela 4.5.3.1
Matriz de Indicadores - Comitê Gestor Indígena do PBA-CI

TEMA: COMITÊ GESTOR INDÍGENA DO PBA-CI
PROCESSOS

INSUMOS

RESULTADOS

INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE
SUB
INDICADOR
MÉTRICA
TEMA

INDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES

INDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL

IMPLEMENTAÇÃO

MÉTRICA

PRAZOS

Prazos estabelecidos

Protagonismo indígena Participação na elaboração do Plano
no Comitê
Anual
Capacidade dos atores do PBA de
mobilização e pactuação de ações
com as comunidades

Avaliação sobre cumprimento
de prazos

Instituições participantes do
Articulação entre atores
Comitê (membros e convidados)
envolvidos
por reunião
Mediação de reuniões do
comitê e subcomitês
Análise de atas para
Autodeterminação dos levantamento das principais
povos nos assuntos
questões
tratados pelo Comitê Encaminhamento das questões
levantadas

SUB
TEMA

Propostas construídas por indígenas

Número de reuniões dos
subcomitês

CONTROLE SOCIAL

- Formação de um
Comitê Gestor Indígena
para as ações
referentes aos
programas de
compensação do AHE
Belo Monte.

Composição dos cargos por
mandato (cargo/etnia ou
instituição/mandato)

ARTICULAÇÃO

Condicionante 2.20: Em
relação aos órgãos
envolvidos no
licenciamento
ambiental, observar as
seguintes orientações;
a) Funai: atender ao
disposto no Ofício no
126/PRES – FUNAI
(Anexo III)

Implementação do CGI

Número de reuniões/ano +
número de presentes, por etnia
(representatividade)

INDICADOR

EMPODERAMENTO INDÍGENA

Ata de formação e regimento
interno elaborado

Participação indígena
no acompanhamento
das ações do PBA
Componente Indígena

SUB
TEMA
PROTAGONISMO INDÍGENA

CONDICIONANTE
ASSOCIADA

CRITÉRIOS E DEMANDAS

IMPACTOS E
EXPECTATIVAS

INDICADOR

TERRITÓRIO

MÉTRICA

Percepção sobre a efetividade do comitê
(diálogo entre indígenas e instituições
envolvidas no PBA-CI, percepção sobre
Efetividade do Comitê
caráter deliberativo do Comitê,
contribuições dos mais velhos e
mulheres)
Articulação política regional Percepção de melhorias na articulação
entre indígenas
entre aldeias e entre TIs
Influência indígena na
construção de políticas
públicas específicas

Assentos de indígenas do Médio Xingu
em espaços de decisão
11 Terras
Indígenas + AI
Juruna do km 17
+ índios
residentes na
cidade de
Altamira e índios
ribeirinhos

Mediação

Transparência

Canais de acesso a informações
sobre o andamento e pautas do
comitê

Difusão de informações Registro e repasse de
nas comunidades informações nas comunidades

Fonte: FGV
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Tabela 4.5.3.2
Matriz de Indicadores – Comitê Indígena de Monitoramento do Trecho de Vazão Reduzida
da Volta Grande do Xingu

TEM A: COM ITÊ INDÍGENA DE M ONITORAM ENTO DO TRECHO DE VAZÃO REDUZIDA DA VOLTA GRANDE DO XINGU

-Criação de um comitê
indígena para controle
e monitoramento da
vazão que inclua
mecanismos de
acompanhamento –
preferencialmente nas
terras indígenas, além
de treinamento e
capacitação, com
ampla participação das
comunidades.

PROCESSOS

INSUM OS

RESULTADOS

INDICADORES DE CUM PRIM ENTO DA CONDICIONANTE

INDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES

INDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL

Implementação do Comitê
de monitoramento da
vazão reduzida da VGX

M ÉTRICA

Número de Indígenas capacitados para o
monitoramento do TVR

Número de reuniões/ano + número de
presentes, por etnia
(representatividade)

Troca de informaçõescom
monitoramentosindependentesdoTVR

Prazos estabelecidos Avaliaçãosobrecumprimentodeprazos

Mediação

M ÉTRICA

Ata deformaçãoe regimentointerno
elaborado

Representatividadenoscargosdo
Comitê

Articulação entre atores
envolvidos

INDICADOR

Acompanhamento das
transformações
ambientais na VGX

Acompanhamentoda viabilidadedo
hidrograma deconsenso
Monitoramentodascondiçõesde
navegabilidade
Análise de monitoramentoparticipativoda
ictiofauna, quelôniose flora

Instituições participantes do Comitê
(membros e convidados)

Fluxode informaçõesentrePBAgeral e
PBA-CI

SUB
TEM A
MONITORAMENTO PARTICIPATIVO

INDICADOR

SUB
TEM A

TRANSFORMAÇÕES NA VGX

I M P LEM EN T A ÇÃ O
P R A ZO S
A R T I CU LA ÇÃ O

Participação indígena no
acompanhamento das
alterações ambientais da
Volta Grande do Xingu Condicionante 2.20:
Em relação aos órgãos
envolvidos no
licenciamento
ambiental, observar as
seguintes orientações;
a) Funai: atender ao
disposto no Ofício no
126/PRES– FUNAI
(Anexo III)

SUB
TEM A

CR I T ÉR I O S E
D EM A N D A S

CONDICIONANTE
ASSOCIADA

CO N T R O LE SO CI A L

IM PACTOS E
EXPECTATIVAS

INDICADOR

TERRITÓRIO

M ÉTRICA
Percepção indígena sobre a efetividade
do comitê
Percepção indígena sobre as
transformações ambientais

Efetividade do
monitoramento

Influência domonitoramentoindígena
doTVRsobretomadasdedecisão
Repasseadequadode dadosobtidosno
monitoramentoparticipativoindígena

Tis Paquiçamba,
Arara da VGX (e
TITB)

Mediaçãode reuniõesdoComitê

Análisedeataspara levantamentodas
Autodeterminação dos
principaisquestões
povos nos assuntos
Encaminhamento
dasquestões
tratados pelo comitê
levantadas
Transparência

Canais de acesso a informações sobre o
andamento e pautas do comitê

Difusão de informações nas Registro, repasse e apropriação de
aldeias
informações nas comunidades

Fonte: FGV

4.6

Reassentamentos Agrários

Inicialmente, a interpretação da condicionante 2.20 a ser monitorada indicava como questão
central as interlocuções do empreendedor com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) e com o Instituto de Terras do Pará (Iterpa).

36
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14
Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Os primeiros contatos com as instituições envolvidas demostram que as referidas tratativas
correspondem a acordo específico, no caso do órgão federal, e que inexistem no caso da
instituição estadual, dadas as responsabilidades desses em relação às famílias diretamente
impactadas pelo empreendimento, em especial quando da realocação dos assentamentos
agrários. Dessa forma, o Incra estabeleceu cooperação com a Norte Energia para apoio aos
processos de realocação de famílias interferidas e que mantém algum vínculo com a instituição, e
o Iterpa, por não ter responsabilidade direta sobre qualquer área diretamente atingida, manteve-se
distante de todo o processo.
O escopo assim parecia bastante reduzido, ao se considerar que, de aproximadamente 1.800
famílias diretamente atingidas, apenas algo em torno de 100 eram oriundas de projetos de
assentamento administrados pelo Incra. Abriu-se, assim, a possibilidade de reinterpretar o
monitoramento da condicionante a partir de um olhar mais amplo, buscando compreender as
dinâmicas que orientam todo o processo e que objetiva garantir a justa realocação de famílias da
zona rural da Área Diretamente Atingida, com manutenção dos modos de vida e sem prejuízo
para as cadeias produtivas.
Nota-se pela abrangência dos indicadores e métricas na coluna de “processos”, com destaque
para o subtema “implementação”, que a estrutura fundiária e as possibilidades de negociação
denotam um cenário de intrincada complexidade. O território, neste caso, é dado pelo grupo de
pessoas diretamente atingidas. Já que é impossível monitorar os rumos de todos os realocados, o
recorte se volta para os processos que culminaram em indenizações ou reassentamento de
famílias.
Historicamente, a realocação de pessoas atingidas por grandes obras é motivo de notória
controvérsia. Entendemos que esse conjunto de indicadores oferece um valioso ponto de partida
para se entender a questão em profundidade, permitindo trilhar os caminhos que conduziram as
famílias a uma nova condição, bem como a sistematização de aprendizados significativos para a
região do Xingu e outras em que grandes empreendimentos venham a se instalar.
Já nas colunas de “insumos” e “resultados” a análise se amplia para os municípios do PDRSX. O
que se deseja investigar é se as dinâmicas e os impactos decorrentes do empreendimento
reverberaram no território, bem como a interferência nos aspectos fundamentais para o bem-estar
humano e na própria forma de ocupação do espaço, nas suas dimensões econômica, social e
37
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ambiental. Registre-se que o domínio pleno sobre a terra é questão de tamanha relevância no
contexto específico da região amazônica que, na matriz, foi alçada ao mesmo patamar dos eixos
que compõem o tripé do desenvolvimento sustentável.
Aqui, dada a intrincada relação entre desenvolvimento econômico, social e conservação
ambiental, assim como o vasto acúmulo proporcionado pela sociologia rural, os indicadores e
métricas certamente receberão ainda muitas contribuições de atores locais e de estudos diversos.
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Tabela 4.6.1
Matriz de Indicadores - Reassentamentos Agrários

TEMA: REASSENTAMENTOS AGRÁRIOS

SUB
TEMA

INDICADOR

IMPLEMENTAÇÃO

Número de processos judicializados por área
interferida
Famílias inseridas no PNRA - Articulação
INCRA/Norte Energia

Realocação das famílias

Número de famílias reassentadas
(individualmente e em projetos coletivos)
Famílias interferidas
na zona rural
Área dos novos imóveis rurais destinados às
famílias (compra direta e lotes para
reassentamento)

Prazos atendidos

Arranjos institucionais
constituídos

CONTROLE SOCIAL

CRITÉRIOS E DEMANDAS

CONDICIONANTE 2.20 - Em
relação aos órgãos
envolvidos no licenciamento
ambiental, observar as
seguintes orientações: (...)
INCRA e ITERPA: apresentar
manifestação quanto ao
prosseguimento do processo
de licenciamento ambiental,
no que tange à conclusão
das trativas referentes aos
assentamentos agrários.

Valores médios pagos por benfeitorias por área
interferida

PRAZOS

Perda de atividades
produtivas

Aquisição de terras

ARTICULAÇÃO

Perda de terras agricultáveis

Valores médios pagos pelo hectare por área
interferida

Qualidade das terras

RESULTADOS
INDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL

INDICADOR

MÉTRICA

Número de famílias atendidas por
programas de financiamento às atividades
produtivas, por município
Acesso ao crédito e à
assistência técnica
rural
Número de famílias atendidas por projetos
de assistência técnica, por município

Número de famílias cadastradas e respectiva
categoria social dos ocupantes e proprietários,
por área interferida
Número de indenizações por tipo e categoria
social

Comprometimento das
relações econômicas e sociais

INSUMOS
INDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES

Mobilidade

Saneamento básico

Vias em condições de trafegabilidade na
zona rural

INDICADOR

População rural dos municípios (faixa etária
e gênero)

Perfil das famílias na
Renda média das famílias na zona rural dos
zona rural
municípios

Atividades de subsistência e outras formas
de complementação da renda familiar
Violência no campo

Conflitos no uso e ocupação da terra

Tipo de acesso/abastecimento de água
potável

Violação de direitos
trabalhistas

Número de casos de violação de direitos
trabalhistas

Tipo de esgotamento sanitário

Cadastro ambiental
rural

Número de produtores/imóveis que
realizaram CAR

Pagamentos por
serviços ambientais

Iniciativas de pagamento por serviços
ambientais

Desmatamento

Taxa de desmatamento (série histórica)

Número de escolas na zona rural por
município

Prazos estabelecidos e status do cumprimento

Proporção da população atendida pelos PSF
e PACS na zona rural

Caracterização dos arranjos institucionais
formalizados

Número de estabelecimentos de saúde na
zona rural

Percepção sobre a eficácia das parcerias
desenvolvidas

TERRITÓRIO

MÉTRICA

Destinação final de resíduos sólidos

Número de CEFAs (Casas e Escolas
Familiares), CFRs (Casas Familiares Rurais) e
Escola técnica do campo – ETECAMPO;
número de matrículas por tipo de escola

Acesso à saúde e à
educação

SUB
TEMA

Número de associações e cooperativas de
produtores rurais/pescadores

Produção agropecuária

Municípios do
PDRSX (11
municípios)

Área plantada por tipo de lavoura,
quantidade produzida e valor da produção

Produção de origem animal por tipo

Formas de escoamento da produção
Comercialização da
produção

Classificação das terras adquiridas

Canais de comercialização
DOMÍNIO SOBRE
A TERRA

Perda de referências
socioespaciais

Especulação Imobiliária

MÉTRICA
Número de imóveis rurais cadastrados e
situação fundiária por área interferida

Caracterização social e
fundiária

Expectativa de
desapropriação gerada na
população

SUB
TEMA

CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CAMPO

Transferência compulsória
das populações

TERRITÓRIO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDICADORES DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CONDICIONANTE
ASSOCIADA

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROCESSOS
IMPACTOS E
EXPECTATIVAS

Localização do novo
Percepção quanto à satisfação com a localização
imóvel ou projeto de
do novo imóvel rural ou lote
assentamento

Espaços de
acompanhamento e
negociação

Caracterização dos espaços de
acompanhamento e negociação

Transparência

Canais de acesso à informação sobre a
realocação na área rural

Regularização fundiária

Número de imóveis titulados

Fonte: FGV
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4.7

Fiscalização Ambiental

A condicionante 2.21 está inserida no âmbito mais amplo dos planos de segurança pública
previstos no PBA. O detalhamento das ações consta de plano de trabalho anexo a um Acordo de
Cooperação Técnica ao qual a equipe ainda não teve acesso. Enquanto a cooperação entre o
empreendedor e o IBAMA se mostra mais clara – com foco em construção de unidades de apoio à
fiscalização, como postos e galpões –, os acordos com o estado e os municípios dizem respeito a
recursos de segurança pública como um todo, de modo que ainda será preciso aprofundar a
pesquisa para distinguir os elementos de interesse ambiental.
Na coluna “insumos”, os indicadores voltados para fiscalização e infraestrutura

são

complementados por uma visão integrada de política ambiental, o que inclui projetos de
conservação e uso sustentável de fauna e flora. Destaca-se, ainda, os “acordos de pesca”. Tais
arranjos intracomunitários, com anuência dos órgãos oficiais, costumam ser muito efetivos como
modelo de autogestão da fiscalização.
O desmatamento é, sem dúvida, o indicador que mais chama atenção no contexto de instalação
de grandes obras, tipicamente influenciado pelo aquecimento econômico e pela pavimentação de
estradas. Mas a coluna “resultados” busca dar conta de uma variedade de indicadores pertinentes
à saúde ambiental dos territórios, tanto do ponto de vista biológico (“Qualidade da água para usos
múltiplos” e “Espécies indicadores de qualidade ambiental”), quanto da legalidade dos arranjos
produtivos e da propriedade privada (“Produção de Madeira” e “Cadastro Ambiental Rural”).
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Tabela 4.7.1
Matriz de Indicadores - Fiscalização Ambiental

TEMA: FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
PROCESSOS

Foco do TdR:
(i) promoção de ações de
fortalecimento de
fiscalização ambiental na
região da usina
hidrelétrica de Belo Monte
e
(ii) ações de
fortalecimento da
segurança pública, prevê a
implantação de um
Centro Integrado de
Defesa do Meio Ambiente
em Altamira.

ARTICULAÇÃO

Perda de biodiversidade

RESULTADOS
INDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL

INDICADOR

Fortalecimento da fiscalização ambiental Unidades de apoio à fiscalização (caracterização
do Centro de Altamira: localização, função e
acompanhamento das atividades; e bases de
fiscalização do IBAMA)

Operações de
fiscalização ambiental

SUB
TEMA

INDICADOR

MÉTRICA

Desmatamento

Taxa de desmatamento

Número de autuações por
desmatamento e queimadas ilegais

TERRITÓRIO

Quantidade e valor da produção na
extração vegetal
Produção de madeira

Articulação com/entre municípios e estado Avaliação dos arranjos institucionais, (acordos,
para fiscalização ambiental da região
convênios)

Volume de madeira suprimida (pela UHE
Belo Monte)

Volume de madeira ilegal apreendida e
destinação

Canais de acesso à informação sobre as ações de
fiscalização

Envolvimento de espaços de participação
na implementação/ acompanhamento das
ações de fiscalização

Número de apreensões de animais
silvestres (porte ou comércio ilegal)

Produtores certificados para
comercialização de madeira legal e
volume produzido/ano

Cadastro Ambiental
Rural

Número de produtores/imóveis que
realizaram CAR

Supressão vegetal

AID: Altamira,
Vitória do Xingu,
Brasil Novo,
Senador José
Porfírio e Anapu

Transparência

MÉTRICA
Número de operações, vistorias, multas,
notificações (Sec. Municipal; Sec.
Estadual e IBAMA)

Ações de fortalecimento da fiscalização

CRITÉRIOS E
DEMANDAS

Melhoria na fiscalização
ambiental

Condicionante 2.21: Dar
continuidade às ações de
apoio à fiscalização
ambiental, a exemplo
daquelas definidas nos
Acordos de Cooperação
Técnica com o IBAMA e
com o Estado do Pará

CONTROLE SOCIAL

Antropização elevada;
desmatamento intenso;
queimadas; extração ilegal e
pesca predatória

SUB
TEMA

MÉTRICA

PRAZOS

IMPLEMENTAÇÃO

Sobrecarga na gestão da
Administração Pública

INDICADOR

INSUMOS
INDICADORES DE POLÍTICAS E AÇÕES

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

SUB
TEMA

TERRITÓRIO

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE

Acordos de pesca

Número e região dos acordos de pesca

RECURSOS HUMANOS
E INFRAESTRUTURA

CONDICIONANTE
ASSOCIADA

Recursos humanos e
equipamentos nas
Secretarias Municipais
de Meio Ambiente

Número de funcionários

PROGRAMAS E
PROJETOS DE
CONSERVAÇÃO

IMPACTOS E EXPECTATIVAS

Programas de
conservação e uso
sustentável da fauna e
flora

Qual. água meio urbano e rios/igarapés: Municípios do
Qualidade da água para DBO, DQO, turbidez, coliformes fecais, PDRSX (11
usos múltiplos
cianobactérias, nos pontos de coleta de municípios)
análise pela NE
Biodiversidade

Presença/ausência de espécies que
indicam qualidade ambiental

Número de veículos de apoio

Número de programas/projetos (e
descrição)

Fonte: FGV

5.

COLETA PRELIMINAR DE DADOS - TEMA EDUCAÇÃO

Este capítulo apresenta os primeiros dados coletados referentes à matriz de indicadores de
Educação, que partem das condicionantes 2.11., 2.12. e 2.13 da Licença de Instalação (LI). Os
dados correspondem a indicadores de suficiência de equipamentos escolares (“indicadores de
processos para o cumprimento das condicionantes”) e qualidade do ensino (“indicadores de
resultados - efetividade/satisfação social”).
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As métricas apresentadas são: (i) déficit/superávit de vagas escolares por grau de ensino; (ii) taxa
de abandono; (iii) taxa de reprovação; e (iv) o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB). Os dados têm como fonte os relatórios consolidados de andamento do Projeto Básico
Ambiental (PBA) e o atendimento de condicionantes disponibilizados semestralmente pela Norte
Energia (NE) para a métrica (i) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), para as métricas (ii) (iii) e (iv).
As séries históricas são apresentadas conforme sua disponibilidade. Os dados referentes à taxa
de abandono e à taxa de reprovação são apresentados a partir de 2007, já que essa é a base
disponível nos arquivos disponibilizados pelo INEP. O IDEB tem 2005 como primeiro ano de sua
série histórica, ocasião quando teve início a mensuração do indicador. A suficiência de vagas é
apresentada a partir de 2012, momento de início do monitoramento socioeconômico realizado
pela Norte Energia. Informações e dúvidas quanto a estes dados ainda precisam ser checadas
com o empreendedor, mas até o momento não foi possível realizar esse contato.
Dentre os indicadores de processos para o cumprimento das condicionantes, além dos dados de
vagas escolares, foram coletadas informações preliminares quanto aos indicadores de articulação,
critérios e demandas locais, e controle social. Estes registros requerem aprofundamento e
validação junto às Secretarias Municipais de Educação (SEMED) dos cinco municípios da área de
influência direta (AID) do empreendimento, assim como às instituições estaduais e à Norte
Energia. Assim, eles são aqui apresentados preliminarmente e em caráter ilustrativo dos dados a
serem coletados para os indicadores de processos.
No que diz respeito às áreas geográficas, optou-se por agrupar os municípios em três territórios.
O primeiro agrupa os cinco municípios definidos pelo PBA como Área de Influência Direta (AID). O
segundo é composto pelos seis municípios remanescentes que compõem a Área de Influência
Indireta (AII) do empreendimento, denominados para fins desta análise de Municípios de
Observação (MO). O terceiro território compreende a totalidade dos onze municípios considerados
influenciados pela UHE Belo Monte (Municípios da AII, o que inclui a AID) e que corresponde
também ao território do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRSX).
A Tabela 5.1. apresenta os três grupos. Cabe destacar que, para o cálculo das taxas e notas
desses grupos, foi utilizada a média simples dos dados dos municípios de cada conjunto.
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Tabela 5.1
Territórios de Análise
Municípios do

Área de Influência

“Municípios de

PDRSX

Direta (AID)

Observação”

(11 municípios)

(5 municípios)

(6 municípios)

Altamira

Altamira

-

Anapu

Anapu

-

Brasil Novo

Brasil Novo

-

Senador José Porfírio

Senador José Porfírio

-

Vitória do Xingu

Vitória do Xingu

-

Gurupá

-

Gurupá

Medicilândia

-

Medicilândia

Pacajá

-

Pacajá

Placas

-

Placas

Porto de Moz

-

Porto de Moz

Uruará

-

Uruará

Fonte: FGV

A Tabela 5.2 localiza os dados ora coletados na matriz de indicadores de Educação.
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Tabela 5.2
Matriz de Indicadores de Educação - Localização dos Dados Coletados
RESULTADOS
INDICADORES DE EFETIVIDADE/SATISFAÇÃO SOCIAL
(MÉDIO E LONGO PRAZO)

PROCESSOS
INDICADORES DE CUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE

Suficiência de equipamentos
de educação
IMPLEMENTAÇÃO

Manutenção das instalações
Capacidade institucional

PRAZOS

ARTICULAÇÃO

Cumprimento de prazos

SUB
TEMA

MÉTRICA
% de obras entregues e % de obras entregues
em uso, do total de obras planejadas
Déficit / superávit de vagas escolares por grau
de ensino
Avaliação periódica sobre os equipamentos
implementados
Capital humano, processos tecnológicos,
existência de estruturas de planejamento
% de obras entregues de acordo com o
cronograma
Número de meses com déficit de vagas desde
a LI, por grau de ensino

Participação das prefeituras /
Avaliação da eficácia das ações em relação
estado na seleção das
localidades, definições sobre as aos objetivos, acordos, encontros, reuniões,
periodicidade.
obras e em ajustes ao longo da
implementação
Articulação com diferentes
Caracterização do arranjo institucional
atores para implementação
Qualidade das instalações

Avaliação pela prefeitura sobre a qualidade
das obras entregues

Localização das escolas

Avaliação sobre a cobertura de atendimento
das escolas

Transparência

Canais de acesso à informação sobre a
implementação dos equipamentos de
educação

Participação social na
implementação dos
equipamentos de educação

Avaliação sobre o envolvimento de espaços de
participação na implementação dos
equipamentos de educação

INDICADOR

MÉTRICA
Taxa de evasão, taxa de abandono por grau de
ensino

Fonte: relatórios
consolidados de
andamento do PBA e do
atendimento de
condicionantes
disponibilizados
semestralmente pela
Norte Energia (NE)

QUALIDADE DO ENSINO

INDICADOR

Defasagem idade / série
Taxa de reprovação por grau de ensino
Qualidade do ensino

Acesso a educação superior (número de
matrículas)
Desempenho na Provinha Brasil e Enem, IDEB
Taxa de alfabetização por faixa etária, taxa de
analfabetismo funcional
IDHM Educação

PARTICIPAÇ
ÃO SOCIAL

SUB
TEMA

Participação social /
gestão escolar
democrática

Número de APMs e conselhos escolares
Número de PPPs elaboradas/total de escolas

Fonte: Coleta preliminar
em campo com as
Secretarias Municipais de
Educação (SEMED) da AID.

CRITÉRIOS E DEMANDAS

CONTROLE SOCIAL

Fonte: FGV
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Fonte: Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira (INEP)

5.1

Resumo e Análise dos Dados Coletados

Os dados coletados nos Relatórios Semestrais de Acompanhamento da Norte Energia
demonstram suficiência de vagas no Ensino Fundamental e Médio para os cinco municípios da
Área de Influência Direta (AID) da UHE Belo Monte – com exceção do segundo semestre de 2012,
que não apresenta dados – e para o Ensino Médio em Senador José Porfírio no primeiro semestre
de 2013, que apresentou déficit, ou seja, falta de vagas.
O Ensino Infantil apresenta maior fragilidade, com insuficiência em quatro dos cinco municípios
por mais de um semestre, na maior parte dos casos, de acordo com os dados da Norte Energia.
As percepções das Secretarias Municipais de Educação (SEMEDs) da AID reforçam esse cenário
de carência de vagas. Cabe lembrar que esse é o ciclo educacional que tem menos
universalização entre os ciclos obrigatórios, em âmbito nacional. O Governo Federal tem aplicado
políticas para aumentar a oferta nessa etapa educacional e os onze municípios da região
poderiam se articular para obter recursos destinados a cada um deles, ou para um
consórcio intermunicipal que trabalhasse com os investimentos nesse quesito.
Outra fragilidade apontada pela coleta preliminar qualitativa junto às SEMEDs refere-se às
informações que qualificam os dados de suficiência de vagas e sugerem um contexto de inchaço
do número de alunos nas escolas urbanas, bem como ociosidade nas escolas rurais (relatos de
Altamira, Brasil Novo, Anapu e Vitória do Xingu). Para avaliar adequadamente a suficiência de
vagas escolares seria importante obter a desagregação dos dados pelas áreas rural e
urbana, bem como aprofundar as informações junto às Secretarias Municipais.
Sobre os dados coletados nos relatórios semestrais da Norte Energia, cabe destacar a existência
de variações que merecem um olhar mais detalhado. Algumas aparentam intensidade
desproporcional, como é o caso dos dados do 4º Relatório de Anapu, os dados do Ensino
Fundamental e Médio de Brasil Novo e os dados do Ensino Médio de Senador José Porfírio. Tais
variações precisariam ser melhor compreendidas, com apoio dos técnicos envolvidos nas análises
da Norte Energia. Mais importante: é preciso entender a ausência de dados, especialmente
referentes a Novembro de 2012, que inviabiliza a confirmação ou não da suficiência de
vagas neste período.
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A coleta preliminar com as SEMEDs também lançou luz sobre aspectos do processo de
cumprimento das condicionantes. Há indicação de baixa articulação institucional no
processo, especialmente na avaliação da suficiência de vagas. As secretarias relatam não ter
conhecimento sobre o resultado das avaliações de suficiência realizadas, assim como da
possibilidade de reuniões semestrais de avaliação conjunta da suficiência para retroalimentação
das políticas e projetos em curso (condicionantes 2.11 e 2.13 da LI). Esta aparente carência de
integração pode ter relação com os investimentos que resultaram em equipamentos sem
uso. É o caso de pelo menos doze das cinquenta obras concluídas, segundo relatos preliminares.
Destaca-se o caso do município de Vitória do Xingu, que concentra onze das obras desativadas.
Maior e contínua integração leva a um embasamento técnico mais aprofundado, o que seria
desejável para um plano complexo como este que leva a cabo o cumprimento da
condicionante de equipamentos escolares.
Em relação às infraestruturas concluídas, segundo representantes das SEMEDs, há obras com
problemas prediais identificadas pelas prefeituras após o seu pleno uso. Em alguns casos as
prefeituras manifestam insuficiência ou ausência de apoio em manutenção, mesmo em caso de
equipamentos em período de garantia (apoio este previsto na condicionante 2.12). Tais
informações foram coletadas ainda em caráter preliminar e passarão agora por uma coleta mais
aprofundada.
O Ensino Médio apresenta ter plena oferta de vagas, tanto de acordo com percepções de campo,
quanto segundo dados dos relatórios. Esse aspecto nos remete aos dados coletados de qualidade
do ensino.
O abandono e a reprovação escolar são indicadores complementares e estão relacionados com a
evasão escolar. Um aluno que não está mais comprometido com as atividades escolares pode
chegar ao abandono ou à reprovação. Os dados apresentam um cenário de aumento do
desengajamento de alunos, tanto no Ensino Fundamental, como no Ensino Médio na região
do PDRSX. Esse fenômeno também se apresenta na totalidade do estado do Pará, entretanto,
com menor intensidade. Provavelmente a maior intensidade manifestada na região está
associada às dinâmicas trazidas pelo empreendimento, como a oferta de empregos para
jovens.
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A Área de Influência Direta (AID) apresenta especial piora nas taxas de reprovação, sendo a área
urbana de Altamira e Anapu os dois municípios aparentemente mais influenciados. Seria
fundamental, neste caso, aplicar uma metodologia qualitativa com os jovens da região, por meio
de entrevistas e grupos focais, para entender melhor o fenômeno. Também seria interessante um
trabalho conjunto dos municípios para atuar, particularmente no segundo turno escolar, em prol do
engajamento educacional dos jovens. Vários municípios do país, individualmente ou por
consórcio, já estão fazendo isso, inclusive com recursos da União ou de entidades do Terceiro
Setor.
Existem resultados positivos e negativos quando analisados cada município ou localização
(urbana ou rural) por faixa de ensino de modo particular. Entretanto, de modo geral, há piora nos
três indicadores de qualidade de educação avaliados (IDEB, Taxa de Abandono e Taxa de
Reprovação), especialmente nas áreas urbanas a partir de 2011.
No Brasil, há influências demográficas e de programas como o Bolsa Família, por exemplo, que
favorecem a melhora dos indicadores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Desse modo,
tanto a diminuição do IDEB dos anos iniciais do Ensino Fundamental, como o aumento da
reprovação no Ensino Fundamental da AID (destacando-se Altamira e Anapu) caracterizam um
ponto de atenção importante para a região. Não menos importante seria avaliar maneiras de
estancar a piora dos indicadores do Ensino Médio, especialmente na área urbana da AID. Sem o
desenvolvimento do capital humano da região, a tendência é um aumento da dependência
em relação ao empreendimento. Essa dependência tem potencial de aumentar a
desigualdade e outros problemas sociais.
As dinâmicas do estado e dos municípios se influenciam mutuamente. Deste modo, para além das
especificidades municipais – incluindo-se as dinâmicas geradas por UHE Belo Monte – existem
aspectos estaduais que contribuem para os resultados apresentados. A articulação entre o
governo estadual e municipal é um mecanismo chave para combater o cenário apresentado
nas métricas. O governo estadual pode contribuir com políticas que influenciam os recursos
humanos, financeiros e de gestão dos municípios. É preciso reforçar, então, a parceria com o
estado, e isso poderia ser feito de maneira consorciada pelos municípios.
Como próximos passos para os estudos do tema Educação, pretende-se dar sequência à coleta
de dados de insumos para a eficácia das políticas públicas e dados referentes aos indicadores de
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efetividade, bem como aprofundar a coleta dos indicadores de processos, por meio de trabalho
conjunto com as Secretarias Municipais de Educação e outras instituições municipais e estaduais.
Em relação ao IDEB, pretende-se fazer um estudo de caso focado nas práticas das escolas que
apresentaram maior avanço na nota.
O levantamento de mais fatores qualitativos complementares às métricas de dados
estatísticos deve permitir avaliações mais conclusivas. Até o momento, boa parte das
reflexões levantadas ainda deve ser compreendida como indicações a serem validadas e
mais estudadas por meio de instrumentos de entrevistas, estudos de caso etnográficos e
grupos focais, além de um processo contínuo de devolutivas para as instituições
envolvidas.
A seguir são apresentados os dados aqui resumidos.

5.2

Déficit e Superávit de Vagas Escolares

ALTAMIRA
De acordo com levantamento semestral realizado pela Norte Energia, desde junho de 2012 até
maio de 2014, Altamira apresenta mais vagas que alunos (superávit) em todos os graus de ensino
(Infantil, Fundamental e Médio), com exceção de novembro de 2012, quando não há informação
acessível. Em maio de 2014, última medição disponível, foi observado um superávit de 4.640
vagas em Altamira em todos os graus de ensino.
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Tabela 5.2.1. Suficiência de vagas escolares e obras entregues – Altamira, Pará
Ano/Mês

2012

2013

2014

Junho

Nov

Maio

Outubro

Maio

541

790

494

888

339

1411

1542

1396

1553

2646

490

- **

993

1379

1655

3069

2836

3527

3492

3718

Núm. Alunos - E. Fundamental

14335

14480

15764

15546

15580

Núm. Alunos - E. Médio

5063

4942

4896

4653

4877

4

7

10

12

14

Déficit/Superávit Vagas - E.
Infantil
Déficit/Superávit Vagas - E.
Fundamental
Déficit/Superávit Vagas - E.
Médio
Núm. Alunos - E. Infantil

Obras entregues* - Norte Energia
2o,

3o,

4o,

5o

6o Relatórios

Fonte:
e
de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) – Norte Energia.
*Obras entregues: obras de responsabilidade do empreendedor definidas no PBA.
** Informação não disponível.

Gráfico 5.2.1. Suficiência de vagas escolares e obras entregues – Altamira, Pará
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ANAPU
De acordo com o levantamento semestral realizado pela Norte Energia desde junho de 2012 até
maio de 2014, Anapu apresenta mais vagas que alunos (superávit) nos ensinos Fundamental e
Médio, com exceção da observação feita para novembro de 2012. Já no Ensino Infantil, Anapu
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não apresenta dados para 2012** e contata-se insuficiência de vagas ao longo do ano de 2013,
com superávit apenas na medição de maio de 2014. Neste mês, última medição disponível, foi
observado um superávit de 631 no total de vagas escolares (Infantil, Fundamental e Médio) em
Anapu. Vale ressaltar que os dados de suficiência de vagas em Anapu apresentam grande
oscilação, e uma investigação detalhada junto aos coletores de dados pela Norte Energia faz-se
necessária (por exemplo, os dados de Maio de 2013).

Tabela 5.2.2. Suficiência de vagas escolares e obras entregues – Anapu, Pará
Ano/Mês

2012

2013

2014

Junho

Nov

Maio

Outubro

Maio

Déficit/Superávit Vagas - E.
Infantil
Déficit/Superávit Vagas - E.
Fundamental
Déficit/Superávit Vagas - E.
Médio
Núm. Alunos - E. Infantil

-**

-**

-70

-84

57

137

169

996

230

348

188

0

331

210

226

481

458

510

524

518

Núm. Alunos - E. Fundamental

2788

3202

3319

3338

3162

Núm. Alunos - E. Médio

757

861

890

820

778

3

3

3

4

4

Obras entregues* - Norte Energia

Fonte: 2o, 3o, 4o, 5o e 6o Relatórios de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) – Norte Energia.
*Obras entregues: obras de responsabilidade do empreendedor definidas no PBA.
** Informação não disponível.

Gráfico 5.2.2. Suficiência de vagas escolares e obras entregues – Anapu, Pará
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BRASIL NOVO
De acordo com levantamento semestral realizado pela Norte Energia desde junho de 2012 até
maio de 2014, Brasil Novo apresenta mais vagas que alunos (superávit) nos Ensinos Fundamental
e Médio, com exceção de novembro de 2012, quando não há dados disponíveis. Já no Ensino
Infantil, Brasil Novo apresentou insuficiência de vagas ao longo do segundo semestre de 2013
(faltaram oito vagas), retomando o superávit em 2014.
Em maio de 2014, última medição disponível, foi observado um superávit de 1.333 no total de
vagas escolares em Brasil Novo.
Destaca-se que os dados de suficiência de vagas em Brasil Novo apresentam grande oscilação, e
uma investigação detalhada junto aos coletores de dados pela Norte Energia faz-se necessária
(por exemplo: os dados de Ensino Médio e Ensino Fundamental).

Tabela 5.2.3. Suficiência de vagas escolares e obras entregues – Brasil Novo, Pará
Ano/Mês
Déficit/Superávit Vagas - E.
Infantil
Déficit/Superávit Vagas - E.
Fundamental
Déficit/Superávit Vagas - E.
Médio
Núm. Alunos - E. Infantil
Núm. Alunos - E. Fundamental
Núm. Alunos - E. Médio
Obras entregues* - Norte Energia

2012

2013

2014

Junho
95

Nov
29

Maio
34

Outubro
-8

Maio
70

565

246

536

124

742

94

-**

372

464

521

464

491

471

533

572

1.738

1.843

1.923

2.073

1.945

494

663

714

672

711

3

6

8

8

8

Fonte: 2o, 3o, 4o, 5o e 6o Relatórios de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) – Norte Energia.
*Obras entregues: obras de responsabilidade do empreendedor definidas no PBA.
** Informação não disponível.
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Gráfico 5.2.3. Suficiência de vagas escolares e obras entregues – Brasil Novo,
Pará
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Fonte: 2o, 3o, 4o, 5o e 6o Relatórios de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) – Norte Energia.

SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
Segundo o levantamento semestral realizado pela Norte Energia desde junho de 2012 até maio de
2014, Senador José Porfírio apresenta mais vagas que alunos (superávit) nos Ensinos
Fundamental e Médio. As exceções são novembro de 2012, quando não há informações
disponíveis, e maio de 2013, quando faltaram 22 vagas para o Ensino Médio. Já no Ensino
Infantil, o levantamento da Norte Energia não apresenta dados para 2012 e revela insuficiência de
vagas ao longo das duas últimas avaliações: faltaram 43 vagas ao longo do segundo semestre de
2013 e 28 vagas no primeiro semestre de 2014.
Em maio de 2014, última medição disponível, foi observado um superávit de 1.073 no total de
vagas escolares em Senador José Porfírio.
Ressalte-se que os dados de suficiência de vagas em Senador José Porfírio apresentam
oscilação, e uma investigação detalhada junto aos coletores de dados pela Norte Energia faz-se
necessária (como os dados de Ensino Médio).
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Tabela 5.2.4. Suficiência de vagas escolares e obras entregues – Senador J. P., Pará
Ano/Mês
Déficit/Superávit Vagas - E.
Infantil
Déficit/Superávit Vagas - E.
Fundamental
Déficit/Superávit Vagas - E.
Médio
Núm. Alunos - E. Infantil
Núm. Alunos - E. Fundamental
Núm. Alunos - E. Médio
Obras entregues* - Norte Energia
2o,

3o,

4o,

5o

2012

2013

2014

Junho
-**

Nov
-**

Maio
4

Outubro
-43

Maio
-28

159

406

618

514

309

221

-**

-22

192

792

421

448

402

421

368

1.855

1.680

1.770

1.814

1.845

451

447

499

475

480

0

2

4

5

5

6o Relatórios

Fonte:
e
de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) – Norte Energia.
*Obras entregues: obras de responsabilidade do empreendedor definidas no PBA.
** Informação não disponível.

Gráfico 5.2.4. Suficiência de vagas escolares e obras entregues – Senador José
Porfírio, Pará
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Fonte: 2o, 3o, 4o, 5o e 6o Relatórios de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) – Norte Energia.

VITÓRIA DO XINGU
De acordo com levantamento semestral realizado pela Norte Energia desde junho de 2012 até
maio de 2014, Vitória do Xingu apresenta mais vagas que alunos (superávit) nos Ensinos
Fundamental e Médio, com exceção de Novembro de 2012, quando não há informação disponível.
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Já no Ensino Infantil, o levantamento da Norte Energia não apresenta dados para junho de 2012,
revela insuficiência de vagas no segundo semestre de 2013, e superávit no primeiro semestre de
2014, ainda que próximo do limite de vagas.
Em maio de 2014, última medição disponível, foi observado um superávit de 491 no total de vagas
escolares (Infantil, Fundamental e Médio) em Vitória do Xingu.

Tabela 5.2.5. Suficiência de vagas escolares e obras entregues – Vitória do Xingu, Pará
Ano/Mês
Déficit/Superávit Vagas - E.
Infantil
Déficit/Superávit Vagas - E.
Fundamental
Déficit/Superávit Vagas - E.
Médio
Núm. Alunos - E. Infantil

2012
Novembr
Junho
o
-**
35

2013

2014

Maio

Outubro

Maio

37

-4

3

368

259

282

200

368

147

-**

67

156

120

373

379

402

447

447

1.408

1.380

1.540

1.601

1.654

Núm. Alunos - E. Médio

364

354

423

392

468

Obras entregues* - Norte Energia

18

19

19

19

19

Núm. Alunos - E. Fundamental

Fonte: 2o, 3o, 4o, 5o e 6o Relatórios de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) – Norte Energia.
*Obras entregues: obras de responsabilidade do empreendedor definidas no PBA.
** Informação não disponível.

54
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14
Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Gráfico 5.2.5. Suficiência de vagas escolares e obras entregues – Vitória do Xingu, Pará
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Fonte: 2o, 3o, 4o, 5o e 6o Relatórios de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) – Norte Energia.

5.3

Outros

Indicadores

de

Processos

-

Cumprimento

das

Condicionantes
Em relação aos processos de cumprimento da condicionante, conversas preliminares com
representantes da Secretaria Municipal de Educação dos cinco municípios da AID apontam o
seguinte cenário:
Altamira: A percepção local é de que há insuficiência de vagas no Ensino Infantil em
todo o município, e no Ensino Fundamental na área urbana. Há relatos da necessidade
de aluguel de equipamentos (prédios) para atender alunos da zona urbana, o que aponta
aparente sobrecarga, em contraponto à potencial ociosidade na área rural.
Anapu: A percepção local é de que há insuficiência de vagas no Ensino Infantil em todo
o município e no Ensino Fundamental na área urbana. Há relatos de excesso de alunos
por turma, alunos sem vagas para 2015, e necessidade de empréstimo de terrenos para
construção de salas de aula adicionais pela Prefeitura. Há aparente sobrecarga de
alunos na área urbana e ociosidade de vagas na área rural.
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Brasil Novo: A percepção local é de que há insuficiência de vagas no Ensino Infantil em
todo o município e no Ensino Fundamental na área urbana. Aparentemente, há
sobrecarga de alunos na área urbana, com falta de vagas, enquanto há ociosidade de
vagas na área rural.
Senador José Porfírio: A percepção local é de que há insuficiência de vagas no Ensino
Infantil em todo o município, e no Ensino Fundamental na área rural do município. Há
aparente variação entre vagas disponíveis e demandas nas áreas rural e urbana. A zona
rural teria recebido famílias indenizadas de Vitória do Xingu, o que aumentou a demanda
nessa área.
Vitória do Xingu: De acordo com a Prefeitura, em relato preliminar, 11 das 19 obras
implementadas através do PBA estão sem uso. A percepção local é de que há
insuficiência de vagas no Ensino Infantil em todo o município, e no Ensino Fundamental
– anos iniciais – na área urbana. Já o Ensino Fundamental – anos finais – e o Ensino
Médio apresentam suficiência.
Em todos os municípios, os relatos de variações sobre as demandas e equipamentos disponíveis
entre as áreas urbana e rural apontam para a necessidade da informação ser avaliada a partir de
dados de suficiência desagregados por área rural/urbana, para que uma análise e interpretação
mais aprofundada dos gargalos seja possível. Tal informação não está disponível nos relatórios do
empreendedor e até o momento a equipe da Fundação Getulio Vargas não conseguiu acesso a
tais informações.

ARTICULAÇÃO
Em relação às articulações necessárias previstas para o cumprimento da condicionante, todos os
municípios da AID, por meio de suas Secretarias Municipais de Educação apontam
desconhecimento quanto à possibilidade de reuniões semestrais de repactuação, nas quais
empreendedor e poder público local têm a oportunidade de analisar os dados do semestre anterior
e planejar as obras e/ou manutenções futuras necessárias, conforme preconiza a condicionante.
Essa articulação pode ter acontecido em gestões anteriores, já que muitas das infraestruturas já
estão prontas, mas há aparente carência de informações no momento atual.
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CRITÉRIOS E DEMANDAS LOCAIS
Representantes da Secretaria Municipal de Educação apontam para a existência de
equipamentos com problemas prediais, algumas vezes sem apoio de manutenção. A aparente
carência na articulação pode também ter rebatimentos na avaliação das Prefeituras quanto a
critérios e demandas locais dos equipamentos de educação, como por exemplo, critérios para
definição da localização das escolas a serem construídas, ou demandas de manutenção
específicas no meio rural.

CONTROLE SOCIAL
Relatos na maioria dos municípios contatados preconizam desconhecimento sobre a análise de
suficiência de vagas escolares realizada semestralmente pelo empreendedor, e também sobre
como acessar as informações por meio dos relatórios técnicos. O acesso regular a informações
parece ser um gargalo relevante para o uso eficiente dos recursos voltados a infraestruturas
escolares na região, bem como para uma participação mais efetiva dos atores envolvidos com a
Educação nas tomadas de decisão.

5.4

Taxa de Abandono

ENSINO FUNDAMENTAL
A tendência geral dos onze municípios do PDRSX é de redução da taxa de abandono desde
2007, acompanhando a mesma tendência do Pará, Região Norte e Brasil.
Entretanto, em dois dos municípios da AID – Altamira e Senador José Porfírio – a taxa de
abandono, que vinha diminuindo desde 2007, voltou a crescer. Em Altamira, observa-se 57% de
aumento de 2011 para 2013, e em Senador José Porfírio um aumento de 148% de 2012 para
2013. Em Altamira, o aumento se dá tanto na área urbana como rural, enquanto que em Senador
José Porfírio o aumento acontece apenas na área rural. Mesmo com o aumento do abandono em
Altamira, este município apresenta uma taxa inferior ao Pará, Região Norte e Brasil. Já Senador
José Porfírio apresenta uma taxa em 2013 quase três vezes maior que a do Pará.
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Destaca-se ainda, na AID, além do crescimento de 2012 para 2013 da taxa de abandono na área
urbana de Altamira de 80%, o crescimento de 36% em Anapu no mesmo período. No grupo de
Municípios de Observação, composto pelos seis municípios do PDRSX que não estão na AID,
destaca-se o crescimento de 290% da taxa de abandono na área rural de Gurupá, de 2011 para
2013.
Vale ressaltar que não é possível saber se este número de abandono se converte em evasão,
pois pode ser vinculado a transferências ou a casos de alunos que retornam no ano seguinte.
Gráfico 5.4.1
Taxa de Abandono - Ensino Fundamental - AID
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Gráfico 5.4.2
Taxa de Abandono - Ensino Fundamental - Brasil e Regiões
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ENSINO MÉDIO
Em que pese o Pará, a Região Norte e o Brasil apresentarem redução na taxa de abandono no
Ensino Médio desde 2008, o mesmo não é observado em alguns dos municípios do PDRSX. A
tendência para o conjunto dos onze municípios é um aumento na taxa de abandono do Ensino
Médio a partir de 2011. Esse aumento se dá por conta dos municípios de Anapu, Vitória do Xingu
e Senador José Porfírio (AID), e Pacajá, Porto de Moz e Uruará (Municípios de Observação).
A AID apresentou crescimento da taxa de abandono de 5% de 2011 para 2012 e 5,4% de 2012
para 2013. A taxa apresentada em 2013 (20,5) é 14% maior que a do estado do Pará (17,9), 72%
maior que a taxa da Região Norte (11,9) e mais de duas vezes maior que a taxa nacional (8,8).
Se avaliados apenas os seis Municípios de Observação, a taxa de abandono, que vinha
diminuindo desde 2010, volta a crescer em 2013. Em comparação com 2012, o aumento foi de
14,9%. Uruará e Pacajá são os municípios que se sobressaem com os maiores aumentos, 177%
e 137% respectivamente. Apesar de relatos preliminares de algumas SEMEDs da AID terem
apontado para um aumento da evasão escolar no Ensino Médio, vale ressaltar que o abandono
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não necessariamente se converte em evasão escolar. O abandono pode incluir casos de
transferências escolares ou de alunos que retornam no ano seguinte.
As tabelas com dados detalhados da Taxa de Abandono podem ser encontradas ao final do
documento.
Gráfico 5.4.3
Taxa de Abandono Ensino Médio – Área Urbana – AID
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Gráfico 5.4.4
Taxa de Abandono Ensino Médio – Área Urbana – Brasil e Regiões
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Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

5.5

Taxa de Reprovação

ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO
Apesar da diminuição da taxa de reprovação na Região Norte e no Brasil, o conjunto dos onze
municípios do PDRSX, nos quais vinha diminuindo a reprovação de 2007 até 2011, voltam a
apresentar crescimento de 2011 a 2013. Esse movimento é mais fortemente influenciado pelos
municípios da AID, que de 2011 para 2012 aumentaram a reprovação em 43,8% e de 2012 para
2013 em 6,3%. As taxas de aumento em cada município da AID neste período foram 81,7% em
Altamira, 125,7% em Anapu, 3% em Brasil Novo, 39,7% em Vitória do Xingu e 34,3% em Senador
José Porfírio.
Deste modo, o estado do Pará e o conjunto dos onze municípios não acompanham a contínua
redução de reprovação do Brasil e da Região Norte. As situações do estado e dos municípios são
interdependentes. Os dados apontam que, para além da influência da dinâmica estadual, é
possível que exista uma dinâmica local que intensifique a piora da reprovação. Houve aumento da
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reprovação em todos os municípios de 2011 para 2013, com exceção de Pacajá. A maior
intensidade de crescimento no período foi conferida em Altamira (81,7%) e Anapu (125,7%).
Essas

observações

indicam

uma

possível

influência

dos

processos

relacionados

ao

empreendimento da UHE Belo Monte na taxa de reprovação, ao menos nestes dois municípios.
Vale destacar que a experiência de avaliar indicadores de reprovação indica, em alguns casos,
que se trata de evasão ou abandono. Ou seja, o aluno desengajado segue matriculado, porém
com sua participação escolar comprometida. Não é contabilizado na taxa de abandono ou evasão
e ao final do ano é reprovado. Assim, há uma mescla na contabilização desses três indicadores.
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Gráfico 5.5.1. Taxa de Reprovação Ensino Fundamental – Área Urbana – AID
25,0
ALTAMIRA
20,0
ANAPU
15,0

BRASIL NOVO
VITORIA DO XINGU

10,0

SENADOR JOSE
PORFIRIO

5,0

PDRSX (11 Mun.)
0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

Gráfico 5.5.2. Taxa de Reprovação Ensino Fundamental – Área Urbana – Brasil e
regiões
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ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL
A taxa de reprovação para os onze municípios do PDRSX diminui de 2007 até 2011. Em 2012 há
um aumento de 34%, e no ano seguinte volta a diminuir. Em 2013 a taxa de reprovação dos
municípios do PDRSX (8,8) foi inferior a do Pará (10,9) e da Região norte (9,1), entretanto 19%
acima da taxa nacional (7,4).
Os únicos municípios que não apresentam queda em 2013 são Altamira, Gurupá, Placas e Porto
de Moz. Altamira apresenta uma variação na taxa de reprovação, que ora cresce e ora diminui.
Em relação a 2012, a taxa de Altamira cresceu 61,9% e se trata do único município do PDRSX
com reprovação em 2013 superior a 2007 (50% maior).

Gráfico 5.5.3. Taxa de Reprovação Ensino Fundamental – Área Rural – AID
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Gráfico 5.5.4. Taxa de Reprovação Ensino Fundamental – Área Rural – Brasil e
região
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Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

ENSINO MÉDIO - URBANO3
Os territórios da AID e dos municípios de Observação mostram tendências distintas. Ambos
apresentam crescimento da reprovação de 2008 para 2012. Entretanto, nos de Observação as
taxas de reprovação começam a diminuir em 2013. Já na AID, os municípios sustentam a
tendência de crescimento. O estado do Pará e a Região Norte, assim como a AID, seguem
tendência de constante crescimento desde 2008. Já a taxa nacional apresenta estabilidade,
apresentando quase a mesma taxa desde 2007.
Os cinco municípios da AID têm taxas de reprovação em 2013 maiores do que as de 2007
(Altamira: +172%; Anapu: +60%; Brasil Novo:+75%; Vitória do Xingu: +125%; Senador José
Porfírio: +375%). Mesmo apresentando em conjunto um crescimento de 122% de 2007 para 2013,
a AID (8,0) ainda tem taxa de reprovação inferior ao Pará (11,4), região norte (9,7) e Brasil (9,4).
A queda na taxa de reprovação agrupada dos Municípios de Observação em 2012 é sobretudo
influenciada pela queda de Uruará, que passa de 29,1 para 8,1.

3 Não existem dados disponíveis no INEP para Ensino Médio referentes à área rural.
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Note-se que a experiência de avaliar indicadores de reprovação indica em alguns casos que se
trata de evasão ou abandono. Ou seja, o aluno agora engajado em outra atividade segue
matriculado, porém com sua participação escolar comprometida. Não é contabilizado na taxa de
abandono ou evasão e ao final do ano é reprovado. Há uma mescla na contabilização desses três
indicadores. Especialmente para Ensino Médio, o crescimento apresentado a partir de 2010 pode
estar associado ao aumento de oferta de empregos ocasionado pelo empreendimento, sendo esta
uma inferência preliminar que precisa ser qualificada em campo, por meio de entrevistas e grupos
focais com jovens da região.

Gráfico 5.5.5. Taxa de Reprovação Ensino Médio – Área Urbana – AID
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Gráfico 5.5.6. Taxa de Reprovação Ensino Médio – Área Urbana – Brasil e
regiões
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Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

As tabelas com dados detalhados da Taxa de Reprovação podem ser encontradas ao final desde
capítulo.

5.6

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)

Esta avaliação se refere apenas à rede pública de ensino, ou seja, as notas da rede privada não
são levadas em conta.
A tendência geral do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para o Brasil é de
desaceleração do crescimento (ensino fundamental) ou estagnação (ensino médio). O estado do
Pará apresenta a pior colocação na região Norte, com diminuição nas notas a partir de 2011
(ensino fundamental) e a partir de 2009 (ensino médio).
Os municípios da AID e de Observação seguem a tendência do estado. Ou seja, de uma maneira
geral esses municípios melhoram suas notas até 2011 e pioram de 2011 para 2013. Poucas são
as exceções ao quadro geral, com destaque para Vitória do Xingu (AID) e Pacajá (Observação)
que aumentam suas notas tanto no Ensino Fundamental – anos iniciais, como no Ensino
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Fundamental – anos finais. Outra exceção é o município de Brasil Novo, que aumenta sua nota no
Ensino Fundamental – anos iniciais entre 2011 e 2013.

Gráfico 5.6.1. IDEB – Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Rede Pública
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Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

68
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14
Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Gráfico 5.6.2. IDEB – Anos Finais do Ensino Fundamental – Rede Pública
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Gráfico 5.6.3. IDEB – Ensino Médio – Rede Pública
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ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
O IDEB do ensino público avançou no Brasil de 2011 para 2013 nos anos iniciais do Ensino
Fundamental (4%), ficando acima da meta estipulada pelo Ministério da Educação (MEC) para
2013. Em contraposição, o IDEB do ensino público do Pará regrediu de 4,0 para 3,8 entre 2011 e
2013. Apesar do retrocesso, a nota de 2013 se manteve 0,1 pontos acima da meta estipulada
para 2013 (3,7).
Tabela 5.6.1. IDEB – Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Rede Pública
Anos Iniciais do E. Fundamental
BRASIL
Total
BRASIL
Pública
BRASIL
Estadual
BRASIL
Privada
BRASIL
Municipal
NORTE
Total
NORTE
Pública
NORTE
Privada (1)
NORTE
Estadual
PARÁ
Total
PARÁ
Pública
PARÁ
Estadual
PARÁ
Privada
PARÁ
Municipal
PARÁ
ALTAMIRA
PARÁ
VITÓRIA DO XINGU
PARÁ
BRASIL NOVO
PARÁ
ANAPU
PARÁ
S. JOSÉ PORFIRIO
PARÁ
GURUPÁ
PARÁ
MEDICILÂNDIA
PARÁ
PACAJÁ
PARÁ
PLACAS
PARÁ
URUARÁ
PARÁ
PORTO DE MOZ

Observado Meta
2005 2007 2009 2011 2013 2013
3,8
4,2
4,6
5
5,2
4,9
3,6
4
4,4
4,7
4,9
4,7
3,9
4,3
4,9
5,1
5,4
5
5,9
6
6,4
6,5
6,7
6,8
3,4
4
4,4
4,7
4,9
4,5
3
3,4
3,8
4,2
NA
NA
2,9
3,3
3,8
4,2
NA
NA
5,5
5,6
5,9
6,1
NA
NA
3,2
3,6
4,2
4,5
NA
NA
2,8
3,1
3,6
4,2
4
3,8
2,7
3
3,6
4
3,8
3,7
2,8
2,8
3,7
4
3,6
3,8
5,5
5,5
5,9
5,9
6,4
NA
NA
NA
NA
NA
NA
3,3
4,3
4,7
4,8
4,5
4,4
2
4
4,3
4,3
4,6
3,5
3,3
3,1
3,8
4,3
4,7
4,4
2
2,3
3
3,9
3,4
3,5
1,9
2,7
3,9
4
3,4
3,9
2,4
2,1
3
4,1
2,8
3,4
2,5
3,1
3,8
3,7
3,7
3,5
2,5
2,2
3,1
3,5
4,2
3,7
2,5
3,1
3,4
4,2
3,9
3,7
2,2
2,7
3,9
4,5
4,1
3,6
2,4
2,7
3,1
3,3
2,8
3,4

COMPARATIVOS
2011x2013 2013xMeta
4,00%
6,10%
4,30%
4,30%
5,90%
8,00%
3,10%
-1,50%
4,30%
8,90%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
-4,80%
5,30%
-5,00%
2,70%
-10,00%
-5,30%
0,00%
-7,80%
NA
NA
-6,30%
2,30%
7,00%
31,40%
9,30%
6,80%
-12,80%
-2,90%
-15,00%
-12,80%
-31,70%
-17,60%
0,00%
5,70%
20,00%
13,50%
-7,10%
5,40%
-8,90%
13,90%
-15,20%
-17,60%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

Área de Influência Direta (AID, cinco municípios): Dos cinco municípios da AID, três
regrediram de 2011 para 2013 e dois cresceram. Anapu e Senador José Porfírio tiveram
as maiores quedas (-12,8% e -15% respectivamente) e ficaram abaixo de suas metas.
Apesar de ter diminuído sua nota de 4,8 para 4,5, Altamira se manteve acima da meta
de 2013 (4,4). Os dois municípios que cresceram obtiveram maior aumento do que o
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crescimento da nota nacional (+4%): Vitória do Xingu (+7%) e Brasil Novo (+9,3%).
Brasil Novo obteve a melhor nota da região do PDRSX (4,7).
Municípios de Observação (seis municípios): Apenas o município de Pacajá aumentou a
sua nota de 2011 para 2013 (+20%). Medicilândia manteve a mesma nota. Todos os
demais apresentaram diminuição nas notas. Porto de Moz (-15,2%) e Gurupá (-31,7%)
se destacam com reduções maiores que 15%. Medicilândia, Pacajá, Placas e Uruará se
mantiveram acima de suas metas.

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
O IDEB nacional do ensino público avançou de maneira modesta de 2011 (3,9) para 2013 (4,0),
ficando abaixo da meta estipulada para 2013 (4,1). A nota para rede pública do Pará regrediu
modestamente – de 3,5 para 3,4 – entre 2011 e 2013. A nota de 2013 é 15% menor do que a nota
da rede pública nacional (4,0).
Tabela 5.6.2. IDEB – Anos Finais do Ensino Fundamental – Rede Pública
Anos Finais do E. Fundamental
BRASIL
Total
BRASIL
Pública
BRASIL
Estadual
BRASIL
Privada
BRASIL
Municipal
NORTE
Total
NORTE
Pública
NORTE
Privada (1)
NORTE
Estadual
PARÁ
Total
PARÁ
Pública
PARÁ
Estadual
PARÁ
Privada
PARÁ
Municipal
PARÁ
ALTAMIRA
PARÁ
VITÓRIA DO XINGU
PARÁ
BRASIL NOVO
PARÁ
ANAPU
PARÁ
S. JOSÉ PORFIRIO
PARÁ
GURUPÁ
PARÁ
MEDICILÂNDIA
PARÁ
PACAJÁ
PARÁ
PLACAS
PARÁ
URUARÁ
PARÁ
PORTO DE MOZ

2005 2007 2009
3,5
3,8
4
3,2
3,5
3,7
3,3
3,6
3,8
5,8
5,8
5,9
3,1
3,4
3,6
3,2
3,4
3,6
3
3,3
3,5
5,4
5,3
5,3
3,1
3,3
3,5
3,3
3,3
3,4
3,2
3,1
3,4
3,1
2,9
3,1
5,3
5,3
NA
NA
NA
3,6
4
4,1
3,4
3,5
4,1
3,5
3,4
3,9
2,6
2,8
3,4
3,2
3,2
4,1
3,1
3,5
4
4,2
3,2
2,6
2,6
3,1
4,1
3,3
2,3
2,7
3,7
2,8
3,6
3,5

Observado Meta
2011 2013 2013
4,1
4,2
4,4
3,9
4
4,1
3,9
4
4,2
6
5,9
5,6
3,8
3,8
3,9
3,8
NA
NA
3,6
NA
NA
5,6
NA
NA
3,6
NA
NA
3,7
3,6
4,2
3,5
3,4
4
3,1
3
4
5,5
5,3
6
NA
NA
NA
4,4
3,7
4,5
3,8
4,1
4,2
3,8
3,7
4,3
3,6
2,9
3,5
3,6
3,4
4,1
3,5
3
3,7
4
3,6
4,7
3,7
3,7
4
4
3,9
3,9
4,1
3,6
3,3
3,5
2,8
3,7

COMPARATIVOS
2011x2013 2013xMeta
2,40%
-4,50%
2,60%
-2,40%
2,60%
-4,80%
-1,70%
5,40%
0,00%
-2,60%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
-2,70%
-14,30%
-2,90%
-15,00%
-3,20%
-25,00%
-3,60%
-11,70%
NA
NA
-15,90%
-17,80%
7,90%
-2,40%
-2,60%
-14,00%
-19,40%
-17,10%
-5,60%
-17,10%
-14,30%
-18,90%
-10,00%
-23,40%
0,00%
-7,50%
-2,50%
0,00%
-12,20%
9,10%
-20,00%
-24,30%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
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Nove dos onze municípios do PDRSX apresentaram redução de nota entre 2011 e 2013 para os
anos finais da educação fundamental. Para os anos iniciais, sete municípios apresentaram
diminuição.
Área de Influência Direta (AID, cinco municípios): Todos os municípios da AID
regrediram de 2011 para 2013, com exceção de Vitória do Xingu (+7,9%), e ficaram
abaixo de suas metas. Altamira e Anapu apresentaram as maiores quedas (-15,9% e 19,4% respectivamente). Apesar da diminuição das notas, Altamira (3,7), Vitória do
Xingu (4,1), Brasil Novo (3,7) e Senador José Porfirio (3,4) estão acima da nota da
educação pública do Estado do Pará (3,4) e Vitória do Xingu também está acima da nota
da educação pública nacional (4,0).
Municípios de Observação (seis municípios): Houve diminuição nas notas dos
municípios. Pacajá foi o único município que não apresentou queda, mantendo em 2013
a mesma nota de 2011 (3,7). Alguns municípios apresentaram quedas maiores que 10%,
como Medicilândia (-10%), Uruará (-12,2%), Gurupá (-14,5%) e Porto de Moz (-20%).

ENSINO MÉDIO
O IDEB do Ensino Médio Público no Brasil não avançou entre 2011 e 2013, mantendo a nota de
3,4. No Pará, diminuiu modestamente entre 2011 (2,8) e 2013 (2,7), ficando 15,6% abaixo da
meta (3,2). Os dados por município, por enquanto, não estão disponíveis, de modo que não é
possível fazer uma análise específica para AID e AE.
Tabela 5.6.3. IDEB – Ensino Médio – Rede Pública
Ensino Médio
BRASIL
Total
BRASIL
Pública
BRASIL
Estadual
BRASIL
Privada
NORTE
Total
NORTE
Privada
NORTE
Estadual
PARÁ
Total
PARÁ
Pública
PARÁ
Estadual
PARÁ
Privada

2005 2007 2009
3,4
3,5
3,6
3,1
3,2
3,4
3
3,2
3,4
5,6
5,6
5,6
2,9
2,9
3,3
5
5,1
5,4
2,7
2,7
3,1
2,8
2,7
3,1
NA
NA
NA
2,6
2,3
3
5
5,2
-

Observado Meta
2011 2013 2013
3,7
3,7
3,9
3,4
3,4
3,6
3,4
3,4
3,6
5,7
5,4
6
3,2
NA
NA
5,2
NA
NA
3,1
NA
NA
2,8
2,9
3,4
NA
NA
NA
2,8
2,7
3,2
5,3
4,9
5,6

COMPARATIVOS
2011x2013 2013xMeta
0,00%
-5,10%
0,00%
-5,60%
0,00%
-5,60%
-5,30%
-10,00%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
3,60%
-14,70%
NA
NA
-3,60%
-15,60%
-7,50%
-12,50%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
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Cabe lembrar que o Ensino Médio é gerido pelo governo estadual, restando pouco espaço para
interferência dos governos municipais.

POR ESCOLA
Escolas de 4ª Série
Da rede total de 120 escolas públicas nos 11 municípios, 34 não apresentaram nota no IDEB
2013. Das remanescentes 86 escolas, 22 tiveram um aumento em sua nota de 2011 para 2013
(26%), as demais ou permaneceram com a mesma nota ou reduziram sua nota. Existem na rede
10 escolas com nota superior à nota nacional para escolas de 4ª série (4.8), as quais representam
11,6% da base de escolas da região. Há 14 escolas com nota superior à nota estadual para essa
faixa de ensino (3.8), correspondente a 16,3% da base de escolas da região.
A seguir, a lista das 10 melhores escolas e suas notas:
Tabela 5.6.4. IDEB – Anos Iniciais do Ensino Fundamental por Escola – Nota
Município
ALTAMIRA
ALTAMIRA
URUARÁ
ALTAMIRA
ALTAMIRA
ALTAMIRA
ALTAMIRA
ALTAMIRA
PACAJÁ
BR NOVO

Escola
CENTRO EDUCACIONAL BATISTA INDEPENDENTE
ERC INSTITUTO MARIA DE MATTIAS
C M E F SISTEMA OBJETIVO DE ENSINO
ERC CENTRO EDUCACIONAL PEQUENO CIDADAO
EMEF DA FRATERNIDADE ANTONIO INACIO DE LUCENA
ESCOLA SESI ALTAMIRA
EMEF INSTITUTO METODISTA EDUCACIONAL DE ALTAMIRA
EMEF JOAO PAULO II
EMEF MARIA FLORISMAR
E M E F IRMA TEREZINHA BACK

2011
6,20
5,60
6,50
5,20
5,00
5,60
5,80
5,10
3,70
4,50

2013
6,00
5,60
5,60
5,40
5,20
5,20
5,10
5,10
5,00
4,90

13x11
-3%
0%
-14%
4%
4%
-7%
-12%
0%
35%
9%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
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Segue a lista das 10 escolas que mais cresceram:
Tabela 5.6.5. IDEB – Anos Iniciais do Ensino Fundamental por Escola –
Crescimento
Município
MEDICILANDIA
PACAJÁ
MEDICILANDIA
PACAJÁ
BR NOVO
MEDICILANDIA
PACAJÁ
PACAJÁ
PACAJÁ
PACAJÁ

Escola
E M E F VITORIA REGIA
EMEF MARIA FLORISMAR
E M E F NSA SRA DAS GRACAS
E M E F ALUISIO LOCH
E M E F PARAISO
E M E F ABRAHAM LINCOLN
E M E F DE PACAJA
E M E F DEZ DE MAIO
E M E F NSRA DE NAZARE
E M E F JULIA GONCALVES PASSARINHO

2011
3,30
3,70
3,30
3,80
3,80
3,40
3,40
3,70
3,70
4,00

2013
4,60
5,00
4,30
4,70
4,60
4,10
4,10
4,20
4,20
4,50

13x11
39%
35%
30%
24%
21%
21%
21%
14%
14%
13%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

Escolas de 8ª Série
Da rede total de 81 escolas públicas nos 11 municípios, 21 não apresentaram nota no IDEB 2013.
Das remanescentes 60 escolas, 13 tiveram um aumento em sua nota de 2011 para 2013 (21,6%).
As demais, ou permaneceram com a mesma nota, ou reduziram sua nota. Existem na rede 30
escolas com nota superior à nota nacional para esta faixa (3.8), representando 50% da base de
escolas da região. Existem 45 escolas com nota superior a nota estadual para esta faixa de
ensino (3.4), representando 75% da base de escolas da região.
A seguir, a lista das 10 melhores escolas e suas notas:
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Tabela 5.6.6. IDEB – Anos Finais do Ensino Fundamental por Escola – Nota
Município
MEDICILâNDIA
ALTAMIRA
URUARÁ
ALTAMIRA
ALTAMIRA
URUARÁ
PACAJÁ
ALTAMIRA
ALTAMIRA
PMOZ

Escola
E M E F NSA SRA DAS GRACAS
ERC CENTRO EDUCACIONAL PEQUENO CIDADAO
C M E F SISTEMA OBJETIVO DE ENSINO
CENTRO EDUCACIONAL BATISTA INDEPENDENTE
E M E F PRINCESA DO XINGU
E M E F OS MIGRANTES
E M E F CECILIA MERELLES
EMEF JOAO PAULO II
E M E F GETULIO VARGAS
E M E F D BOSCO

2011
4,1
5,1
5,4
3,3
3,6
4,3
4,8
4,4
3,9

2013
5,1
5
5
4,9
4,8
4,8
4,7
4,5
4,2
4,2

13x11
24%
-2%
-7%
45%
33%
9%
-6%
-5%
8%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

Segue a lista das 10 escolas que mais cresceram:
Tabela 5.6.7. IDEB – Anos Finais do Ensino Fundamental por Escola –
Crescimento
Município
ALTAMIRA
PACAJÁ
URUARÁ
MEDICILANDIA
PACAJÁ
SJPORFÌRIO
PACAJÁ
VX
PMOZ
MEDICILANDIA

Escola
E M E F PRINCESA DO XINGU
EMEF MARIA FLORISMAR
E M E F OS MIGRANTES
E M E F NSA SRA DAS GRACAS
E M E F DE PACAJA
E M E F ROSA ALVAREZ REBELO
E M E F CECILIA MERELLES
E M E F ALIANCA PARA O PROGRESSO
E M E F D BOSCO
E M E F GASPAR VIANNA

2011
3,3
2,7
3,6
4,1
3,2
3,5
4,3
3,8
3,9
3,8

2013
4,8
3,9
4,8
5,1
3,8
4,1
4,7
4,1
4,2
4

13x11
45%
44%
33%
24%
19%
17%
9%
8%
8%
5%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

Escolas de Ensino Médio
Só estão disponíveis no INEP dados por escola para 4ª série e 8ª série.
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5.7

Tabelas de Apoio
Tabela 5.7.1
Taxa de Abandono - Ensino Fundamental
TOTAL
ALTAMIRA
ANAPU
BRASIL NOVO
VITORIA DO XINGU
SENADOR JOSE PORFIRIO
GURUPA
MEDICILANDIA
PACAJA
PLACAS
PORTO DE MOZ
URUARA
PDRSX (11 Mun.)
AID (5 Mun.)
Observação (6 Mun.)
PARÁ
REGIÃO NORTE
BRASIL

2007
3,9
23,5
8,1
10,3
13,1
13,0
9,6
14,9
8,8
13,2
12,1
11,9
11,8
11,9
10,6
7,3
4,9

2008
3,5
12,8
8,1
6,2
9,6
11,0
5,8
11,3
6,1
14,3
11,0
9,1
8,0
9,9
9,9
6,7
4,6

2009
2,4
13,1
5,8
5,2
11,5
5,6
6,8
11,4
12,5
10,2
8,6
8,5
7,6
9,2
8,2
5,5
3,8

2010
1,8
7,7
6,0
6,9
11,2
5,8
6,7
11,9
7,3
15,7
6,0
7,9
6,7
8,9
7,0
4,9
3,4

2011
1,4
6,7
5,0
5,9
10,7
3,7
5,9
7,4
16,1
4,3
6,1
5,9
6,2
5,9
4,2
3,0

2012
1,6
5,9
5,4
5,2
5,8
8,5
5,4
5,6
11,0
14,8
7,8
7,0
4,8
8,9
5,6
4,1
2,9

2013
2,2
4,0
3,6
3,4
14,4
10,3
5,2
4,8
0,1
15,4
4,7
6,2
5,5
6,8
5,1
3,6
2,4

13x07
13x10
13x12
-43,6%
22,2%
37,5%
-83,0%
-48,1%
-32,2%
-55,6%
-40,0%
-33,3%
-67,0%
-50,7%
-34,6%
9,9%
28,6%
148,3%
-20,8%
77,6%
21,2%
-45,8%
-22,4%
-3,7%
-67,8%
-59,7%
-14,3%
-98,9%
-98,6%
-99,1%
16,7%
-1,9%
4,1%
-61,2%
-21,7%
-39,7%
-47,8%
-21,7%
-11,6%
-53,1%
-17,9%
15,5%
-43,4%
-24,2%
-23,7%
-51,9%
-26,9%
-8,8%
-50,1%
-26,1%
-10,8%
-51,2%
-29,0%
-16,7%

ZONA URBANA
ALTAMIRA
ANAPU
BRASIL NOVO
VITORIA DO XINGU
SENADOR JOSE PORFIRIO
GURUPA
MEDICILANDIA
PACAJA
PLACAS
PORTO DE MOZ
URUARA
PDRSX (11 Mun.)
AID (5 Mun.)
Observação (6 Mun.)
PARÁ
REGIÃO NORTE
BRASIL

2007
2,7
14,6
6,1
6,7
8,5
8,9
8,8
10,1
6,5
14,1
12,6
9,1
7,7
10,2
9,4
6,4
5,2

2008
2,0
13,6
8,5
3,8
5,0
7,5
6,4
9,1
4,4
13,3
10,7
7,7
6,6
8,6
9,0
5,9
4,8

2009
1,7
9,5
6,6
2,4
3,5
5,5
6,3
5,5
5,4
9,2
9,1
5,9
4,7
6,8
7,3
4,8
4,0

2010
1,7
6,4
7,7
2,7
3,3
6,2
6,4
6,7
4,2
9,6
5,0
5,4
4,4
6,4
6,2
4,2
3,6

2011
1,2
5,6
5,3
3,7
2,4
6,7
5,6
4,9
9,2
3,8
4,4
3,6
5,0
5,3
3,5
3,1

2012
1,0
3,6
6,0
2,3
1,3
6,9
7,0
5,5
4,5
9,2
7,2
5,0
2,8
6,7
5,0
3,5
3,0

2013
1,8
4,9
3,4
2,5
1,3
6,6
5,9
4,1
0,3
8,5
3,5
3,9
2,8
4,8
4,6
3,1
2,5

13x07
13x10
13x12
-33,3%
5,9%
80,0%
-66,4%
-23,4%
36,1%
-44,3%
-55,8%
-43,3%
-62,7%
-7,4%
8,7%
-84,7%
-60,6%
0,0%
-25,8%
6,5%
-4,3%
-33,0%
-7,8%
-15,7%
-59,4%
-38,8%
-25,5%
-95,4%
-92,9%
-93,3%
-39,7%
-11,5%
-7,6%
-72,2%
-30,0%
-51,4%
-57,0%
-28,5%
-21,5%
-64,0%
-36,2%
-2,1%
-52,6%
-24,1%
-28,3%
-51,3%
-26,3%
-7,9%
-51,0%
-25,2%
-11,2%
-51,0%
-29,5%
-16,6%

ZONA RURAL
ALTAMIRA
ANAPU
BRASIL NOVO
VITORIA DO XINGU
SENADOR JOSE PORFIRIO
GURUPA
MEDICILANDIA
PACAJA
PLACAS
PORTO DE MOZ
URUARA
PDRSX (11 Mun.)
AID (5 Mun.)
Observação (6 Mun.)
PARÁ
REGIÃO NORTE
BRASIL

2007
7,9
30,6
10,1
13,9
19,1
13,8
10,1
19,0
10,3
12,7
11,7
14,5
16,3
12,9
12,1
9,3
4,5

2008
8,4
11,9
7,6
8,5
15,7
11,5
5,4
13,3
7,2
14,7
11,2
10,5
10,4
10,6
10,8
8,4
4,2

2009
4,8
16,5
5,0
7,9
21,5
5,7
7,2
16,2
16,5
10,6
8,3
10,9
11,1
10,8
9,2
6,9
3,4

2010
1,8
8,8
4,6
11,6
20,7
5,7
6,9
16,8
9,4
18,2
6,8
10,1
9,5
10,6
7,6
6,1
3,0

2011
2,5
7,9
4,7
9,7
19,7
3,0
6,2
9,9
18,4
5,0
7,9
8,9
7,1
6,5
5,3
2,7

2012
3,2
8,3
4,6
8,8
11,1
9,0
3,9
5,7
15,6
17,4
8,6
8,7
7,2
10,0
6,2
5,2
2,6

2013
3,8
3,2
3,8
4,5
27,8
11,7
4,7
5,6
0,1
19,0
6,7
8,3
8,6
8,0
5,6
4,5
2,2

13x07
13x10
13x12
-51,9%
111,1%
18,8%
-89,5%
-63,6%
-61,4%
-62,4%
-17,4%
-17,4%
-67,6%
-61,2%
-48,9%
45,5%
34,3%
150,5%
-15,2%
105,3%
30,0%
-53,5%
-31,9%
20,5%
-70,5%
-66,7%
-1,8%
-99,0%
-98,9%
-99,4%
49,6%
4,4%
9,2%
-42,7%
-1,5%
-22,1%
-42,9%
-18,3%
-5,5%
-47,2%
-9,3%
19,7%
-38,4%
-25,1%
-20,6%
-53,9%
-26,9%
-9,9%
-51,5%
-26,3%
-13,0%
-52,2%
-28,2%
-16,9%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
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Tabela 5.7.2
Taxa de Abandono - Ensino Médio
ZONA URBANA
ALTAMIRA
ANAPU
BRASIL NOVO
VITORIA DO XINGU
SENADOR JOSE PORFIRIO
GURUPA
MEDICILANDIA
PACAJA
PLACAS
PORTO DE MOZ
URUARA
PDRSX (11 Mun.)
AID (5 Mun.)
Observação (6 Mun.)
PARÁ
REGIÃO NORTE
BRASIL

2007
23,9
42,9
19,1
17,8
21,2
15,2
23,5
15,0
27,4
1,6
27,8
21,4
25,0
18,4
19,4
15,2
13,1

2008
20,9
18,1
15,7
6,0
22,8
18,8
14,8
15,8
23,4
22,2
21,0
18,1
16,7
19,3
21,2
15,4
12,8

2009
20,7
28,1
17,9
11,3
19,4
17,3
17,6
11,2
26,7
18,8
21,7
19,2
19,5
18,9
20,9
14,4
11,6

2010
22,5
27,0
14,3
12,0
19,2
16,4
25,5
18,6
26,9
11,1
16,8
19,1
19,0
19,2
19,3
13,0
10,9

2011
24,1
22,9
15,5
19,1
10,9
0,8
22,0
17,0
17,2
10,1
10,0
15,4
18,5
12,9
18,2
12,2
10,2

2012
24,2
24,6
9,8
21,5
23,7
20,9
9,5
22,4
12,1
9,5
16,2
20,8
12,4
17,9
12,2
9,9

2013
19,0
27,8
10,0
23,2
22,3
0,2
11,8
22,5
12,7
12,0
26,3
17,1
20,5
14,3
17,9
11,9
8,8

13x07
13x10
13x12
-20,5%
-15,6%
-21,5%
-35,2%
3,0%
13,0%
-47,6%
-30,1%
2,0%
30,3%
93,3%
7,9%
5,2%
16,1%
-5,9%
-98,7%
-98,8%
-100,0%
-49,8%
-53,7%
-43,5%
50,0%
21,0%
136,8%
-53,6%
-52,8%
-43,3%
650,0%
8,1%
-0,8%
-5,4%
56,5%
176,8%
-20,2%
-10,7%
5,4%
-18,1%
7,7%
-1,4%
-22,6%
-25,8%
14,9%
-7,5%
-7,1%
0,2%
-21,9%
-8,6%
-3,0%
-32,9%
-19,4%
-11,4%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
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Tabela 5.7.3
Taxa de Reprovação - Ensino Fundamental
TOTAL
ALTAMIRA
ANAPU
BRASIL NOVO
VITORIA DO XINGU
SENADOR JOSE PORFIRIO
GURUPA
MEDICILANDIA
PACAJA
PLACAS
PORTO DE MOZ
URUARA
PDRSX (11 Mun.)
AID (5 Mun.)
Observação (6 Mun.)
PARÁ
REGIÃO NORTE
BRASIL

2007
6,8
16,3
13,9
17
21,3
25,2
18,7
30
11,8
18,3
21,4
18,2
15,1
20,9
19,6
15,0
12,7

2008
6,8
13,9
12,2
8,4
16,7
21,3
9,3
27,6
19
17,5
18,9
15,6
11,6
18,9
18,2
14,5
12,6

2009
8
14,7
10,8
13,6
10,8
24,7
7,9
24,3
11,9
16,1
9,2
13,8
11,6
15,7
15,8
13,2
11,5

2010
6,1
8,1
6,9
14,2
6,4
20,1
8,9
17,7
7,5
7,9
2,5
9,7
8,3
10,8
12,1
11,7
10,4

2011
6,5
5,9
5,9
6,1
10,7
5,2
11,2
17,5
6
5
3,6
7,6
7,0
8,1
11,4
11,1
9,6

2012
8,7
12,5
6,5
8,1
14,3
11
15
19,1
4
6,4
6,7
10,2
10,0
10,4
12,1
11,0
9,2

2013
10,8
11
6,5
7,5
13,5
15,6
13,6
9,1
8,1
10,7
4,4
10,1
9,9
10,3
12,3
10,1
8,2

13x07
13x10
13x12
58,8%
77,0%
24,1%
-32,5%
35,8%
-12,0%
-53,2%
-5,8%
0,0%
-55,9%
-47,2%
-7,4%
-36,6%
110,9%
-5,6%
-38,1%
-22,4%
41,8%
-27,3%
52,8%
-9,3%
-69,7%
-48,6%
-52,4%
-31,4%
8,0%
102,5%
-41,5%
35,4%
67,2%
-79,4%
76,0%
-34,3%
-44,8%
4,2%
-1,3%
-34,5%
18,2%
-1,6%
-51,0%
-4,8%
-1,1%
-37,5%
1,6%
1,1%
-32,9%
-13,6%
-8,0%
-35,4%
-21,1%
-10,4%

ZONA URBANA
ALTAMIRA
ANAPU
BRASIL NOVO
VITORIA DO XINGU
SENADOR JOSE PORFIRIO
GURUPA
MEDICILANDIA
PACAJA
PLACAS
PORTO DE MOZ
URUARA
PDRSX (11 Mun.)
AID (5 Mun.)
Observação (6 Mun.)
PARÁ
REGIÃO NORTE
BRASIL

2007
6,8
15,0
12,2
16,5
21,8
9,0
17,7
26,1
10,1
17,7
20,3
15,7
14,5
16,8
18,2
13,9
12,5

2008
6,8
12,4
10,0
10,1
15,9
13,3
9,6
22,3
16,1
19,5
14,5
13,7
11,0
15,9
16,6
13,3
12,6

2009
7,9
14,4
5,5
15,5
12,0
14,2
10,5
22,9
11,4
14,3
6,5
12,3
11,1
13,3
14,9
12,3
11,6

2010
6,3
8,3
7,9
14,3
7,5
9,6
10,7
15,7
7,0
8,3
2,3
8,9
8,9
8,9
12,6
11,5
10,7

2011
6,0
7,0
6,6
6,8
14,0
9,5
13,7
15,2
6,4
4,8
2,9
8,4
8,1
8,8
12,0
11,1
10,1

2012
9,5
13,9
6,7
9,0
19,0
10,8
17,6
14,9
4,3
4,7
5,9
10,6
11,6
9,7
13,1
11,1
9,7

2013
10,9
15,8
6,8
9,5
18,8
11,4
15,6
9,6
7,0
6,9
4,9
10,7
12,4
9,2
13,0
10,4
8,8

13x07
13x11
60,3%
81,7%
5,3%
125,7%
-44,3%
3,0%
-42,4%
39,7%
-13,8%
34,3%
26,7%
20,0%
-11,9%
13,9%
-63,2%
-36,8%
-30,7%
9,4%
-61,0%
43,8%
-75,9%
69,0%
-32,3%
26,2%
-14,5%
53,0%
-45,1%
5,5%
-28,1%
9,0%
-25,3%
-6,5%
-29,8%
-12,7%

ZONA RURAL
ALTAMIRA
ANAPU
BRASIL NOVO
VITORIA DO XINGU
SENADOR JOSE PORFIRIO
GURUPA
MEDICILANDIA
PACAJA
PLACAS
PORTO DE MOZ
URUARA
PDRSX (11 Mun.)
AID (5 Mun.)
Observação (6 Mun.)
PARÁ
REGIÃO NORTE
BRASIL

2007
6,8
17,4
15,8
17,5
20,7
28,2
19,4
33,2
12,9
18,7
22,3
19,4
15,6
22,5
20,9
16,7
13,1

2008
7,0
15,4
14,6
6,7
17,7
22,8
9,1
32,0
21,1
16,6
22,5
16,9
12,3
20,7
19,4
16,2
12,6

2009
8,3
14,9
15,9
11,8
9,4
26,5
6,0
25,5
12,3
16,9
11,4
14,4
12,1
16,4
16,5
14,6
11,4

2010
5,7
8,0
5,9
14,1
5,1
22,2
7,7
19,6
7,8
7,7
2,7
9,7
7,8
11,3
11,5
12,1
10,1

2011
7,7
4,8
5,2
4,9
7,1
4,1
9,4
19,9
5,8
5,1
4,6
7,1
5,9
8,2
10,7
11,0
8,9

2012
6,3
11,0
6,3
7,0
8,6
11,0
12,6
23,6
3,8
7,3
8,3
9,6
7,8
11,1
10,9
10,4
8,5

2013
10,2
5,8
6,1
4,7
8,1
17,1
11,5
8,5
8,9
12,7
3,5
8,8
7,0
10,4
10,9
9,1
7,4

13x07
13x11
50,0%
32,5%
-66,7%
20,8%
-61,4%
17,3%
-73,1%
-4,1%
-60,9%
14,1%
-39,4%
317,1%
-40,7%
22,3%
-74,4%
-57,3%
-31,0%
53,4%
-32,1%
149,0%
-84,3%
-23,9%
-54,4%
23,5%
-55,4%
17,5%
-53,8%
27,2%
-47,6%
2,1%
-45,4%
-17,2%
-43,7%
-17,0%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
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Tabela 5.7.4
Taxa de Reprovação - Ensino Médio
ZONA URBANA
ALTAMIRA
ANAPU
BRASIL NOVO
VITORIA DO XINGU
SENADOR JOSE PORFIRIO
GURUPA
MEDICILANDIA
PACAJA
PLACAS
PORTO DE MOZ
URUARA
PDRSX (11 Mun.)
AID (5 Mun.)
Observação (6 Mun.)
PARÁ
REGIÃO NORTE
BRASIL

2007
5,5
6,5
2,0
3,2
0,8
18,2
23,5
2,8
0,0
30,2
9,2
9,3
3,6
14,0
18,0
10,4
9,2

2008
6,6
3,4
2,6
1,8
2,4
4,6
1,1
1,9
0,4
13,7
4,6
3,9
3,4
4,4
7,4
7,2
9,1

2009
7,3
4,4
1,6
1,2
2,9
15,8
3,3
1,2
2,2
14,4
3,3
5,2
3,5
6,7
8,9
7,8
9,4

2010
7,8
3,0
2,8
6,0
3,4
20,3
2,9
8,1
5,1
22,3
9,5
8,3
4,6
11,4
9,5
8,4
9,5

2011
13,8
17,3
3,1
2,1
2,3
42,8
5,3
15,2
1,8
8,0
21,9
12,1
7,7
15,8
10,9
8,8
9,9

2012
12,3
11,4
3,0
6,8
3,4
44,7
3,3
9,0
3,2
10,2
29,1
12,4
7,4
16,6
10,7
9,6
9,4

2013
15,0
10,4
3,5
7,2
3,8
43,5
4,3
8,0
3,4
9,8
8,7
10,7
8,0
13,0
11,4
9,7
9,4

13x07
13x10
13x12
172,7%
92,3%
22,0%
60,0%
246,7%
-8,8%
75,0%
25,0%
16,7%
125,0%
20,0%
5,9%
375,0%
11,8%
11,8%
139,0%
114,3%
-2,7%
-81,7%
48,3%
30,3%
185,7%
-1,2%
-11,1%
NA
-33,3%
6,3%
-67,5%
-56,1%
-3,9%
-5,4%
-8,4%
-70,1%
15,4%
28,9%
-13,8%
121,7%
73,5%
8,1%
-7,4%
13,9%
-21,9%
-36,3%
21,0%
7,0%
-6,9%
15,4%
0,7%
2,9%
-0,8%
0,8%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

6.

CONSIDERAÇÕES

Os primeiros resultados do projeto Monitoramento das Condicionantes da UHE Belo Monte
para a Câmara Técnica do Monitoramento do PDRS Xingu – também denominado
Indicadores de Belo Monte – apontam desafios concretos. Os gargalos identificados
primariamente são obstáculos para o atingimento, na região, do pleno desenvolvimento. Mas as
pedras dos caminhos podem também compor o pavimento que aponta novos rumos, mais
compatíveis com os desejos das populações locais e emblemáticas para um projeto de
desenvolvimento inclusivo e sustentável.
Foram consultados cerca de 120 documentos distintos e realizadas cerca de 60 reuniões até o
momento. O que se apresenta aqui, portanto, ainda que por vezes embasado em percepções
preliminares, já é resultado de construção coletiva, bastante influenciado pelas peculiaridades da
região do Xingu. No entanto, o processo de consulta e apropriação local dos indicadores está
apenas começando, assim como o passo seguinte, a coleta de dados.
Os destaques identificados pela equipe do projeto nestes primeiros meses levou à construção
metodológica de uma matriz de indicadores que olhe, antes de tudo, para os processos de
cumprimento das condicionantes. As articulações necessárias, o controle social – tanto sob o
ponto de vista da transparência, como dos necessários espaços de participação e consulta – e a
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imperiosa atenção às demandas locais e peculiaridades do contexto amazônico são fundamentais
para que as ações engendradas pelo licenciamento ambiental efetivamente contribuam para um
desenvolvimento territorial com justiça social, respeito às pessoas e ao meio ambiente. Portanto,
a metodologia do projeto também expande o monitoramento para um efetivo desenvolvimento
local. Não apontando culpados, mas buscando a cooperação necessária para que as peças se
movam na direção da qualidade de vida para as populações atingidas.
A questão do saneamento básico em Altamira se faz simbólica: em que pese o alarme sobre a
contaminação das águas pelo enchimento do reservatório estar previsto no Estudo de Impacto
Ambiental, datado de 2009, até hoje não há movimento contundente para que se estabeleça
compromissos para a ligação da rede dos domicílios à rede de tubulação construída pelo
empreendedor, e posterior gestão do sistema. É preciso entender – e com isto aprender – como
se passaram quase cinco anos sem haver uma concertação para garantir que as pessoas não
sejam prejudicadas com o enchimento do reservatório. Além disso, é premente compreender
como um investimento deste porte pode arriscar estar obsoleto, considerando que o benefício
efetivo só acontecerá com a ligação nas casas.
Nas questões indígenas, é necessário atentar para o fato de que as ações previstas no
licenciamento ambiental chegaram tarde. Além de ser urgente o entendimento dos impactos dos
planos emergenciais na vida das populações indígenas, é fundamental que se acompanhe ações
importantes que ora se iniciam nos territórios indígenas, mas com atraso incompensável.
Os processos de negociação de terras ainda apontam para dois elementos corroborantes das
desigualdades sociais. De um lado, a carência da atuação dos órgãos públicos na região e a
fragilidade de espaços coletivos de tomada de decisão pode deixar lugar para um protagonismo
deslocado do empreendedor e suas subcontratadas. Resta aos futuros reassentados a
negociação com consultores que muitas vezes carecem de sensibilidade e conhecimentos do
território, necessários para tratar com grupos sociais que estão sendo deslocados de seu "lugar".
De outro lado, a especulação imobiliária de Altamira e região, impacto previsível, e por isso
mesmo merecedor de planejamento prévio e promoção de trincheiras que minimizassem o
aumento abusivo dos preços de terras e imóveis, parece ter criado um hiato entre as indenizações
ofertadas e o que as famílias necessitam para preservar seus modos de vida minimamente – sem
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mencionar a falta de laços culturais com o novo lugar, impacto esse irreversível, mas talvez
palatável se dentro de um contexto sociologicamente bem construído.
Bilateralismo similar é visto na tomada de decisão sobre infraestruturas de saneamento, saúde e
educação. A baixa capacidade institucional da região se soma à inexistência, no processo de
licenciamento ambiental – ou outros instrumentos que deveriam correr em paralelo – de um
procedimento que acompanhe as responsabilidades públicas de atendimento das condicionantes.
Assim, abre-se caminho para a construção de um ambiente propício aos favoritismos, aos acordos
sem participação da sociedade organizada, e à falta de planejamento e de articulação para a
inserção das novas infraestruturas nos sistemas de gestão pré-existentes, bem como sua
sustentabilidade futura.
O presente projeto se insere entre as iniciativas do Comitê Gestor do Plano de Desenvolvimento
Regional Sustentável do Xingu, uma das mais inovadoras propostas de governança territorial já
vistas em âmbito nacional. Apoiar essa governança e ajudar a mostrar caminhos é um dos mais
caros objetivos deste projeto.
Após seis meses de chegada da equipe do projeto Indicadores de Belo Monte em Altamira e
região, entende-se que o momento atual é de oportunidade. Cabe ao amplo espectro das partes
atuantes em Belo Monte, um movimento afirmativo, no sentido do desenvolvimento em todas as
escalas, em sintonia com os valores reiterados de desenvolvimento com inclusão social, redução
das desigualdades, aprofundamento da democracia por meio da participação social, e respeito às
dinâmicas socioambientais.
A implementação desses valores não segue limites geográficos. E a Amazônia não pode ser o
contraditório deste movimento, algo que se destila, por exemplo, pelo Índice de Progresso Social
(IPS)4 da região, muito abaixo da média nacional. A emaranhada trama que constitui o passivo
social amazônico revela-se também nas situações complexas e desafiadoras vividas em Belo
Monte. Mas Belo Monte pode oferecer o ponto de mutação, o território propício para enfatizar esse
compromisso.

4

O Índice de Progresso Social da Amazônia (IPS), elaborado pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente (Imazon), reúne
indicadores sociais e ambientais e a publicação dos resultados está disponível em imazon.org.br
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Somadas a isso, as evidências cada vez mais patentes dos impactos do desmatamento nas
mudanças climáticas, e as claras conexões com a falta de água no sul do país 5 ressaltam a
urgência de se salientar a proteção das florestas como crucial e os ecossistemas amazônicos
como elemento mantenedor da vida no planeta. Um argumento está, inclusive, intimamente ligado
ao outro: as populações locais amazônicas conhecem as delicadas e intrincadas dinâmicas de
seus modos de vida com o meio ambiente e delas dependem. Preservar e garantir a
sobrevivência de um é preservar o outro.
A oportunidade está dada.

5

Vide O Futuro Climático da Amazônia, de autoria de Antônio Nobre, disponível em ipam.org.br
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ANEXOS
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ANEXO 1 - REFERÊNCIAS
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I. LISTA DE SIGLAS
SIGLA

DESCRIÇÃO

ADA

Área Diretamente Afetada

ADT XINGU

Agenda de Desenvolvimento para o Território de Abrangência do
Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu

AGU

Advocacia Geral da União

AHE

Aproveitamento Hidrelétrico

AI

Área Indígena

AID

Área de Influência Direta

AII

Área de Influência Indireta

ANA

Agência Nacional de Águas

APM

Associação de Pais e Mestres

APP

Área de Preservação Permanente

ATER

Assistência Técnica e Extensão Rural

ATES

Assistência Técnica Social e Ambiental

BCB

Banco Central do Brasil

BNDES

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social

BO

Bases de Operação

CAR

Cadastro Ambiental Rural

Casa de
Governo

Casa de Governo em Altamira

CASAI

Casa de Saúde Indígena

CCBM

Consórcio Construtor de Belo Monte

CEFA

Casa e Escola Familiar

CEPLAC

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira

CFR

Casa Familiar Rural

CGI

Comitê Gestor Indígena

CGMT

Coordenação Geral de Monitoramento Territorial

CGPDRSX

Comitê Gestor do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do
Xingu

CLT

Constituição de Leis Trabalhistas

CMBM

Consórcio Montador de Belo Monte
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SIGLA

DESCRIÇÃO

CNVC

Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo

CONDISI

Conselho Distrital de Saúde Indígena

CONEEI

Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena

COSANPA

Companhia de Saneamento do Pará

CPT

Comissão Pastoral da Terra

CSE

Cadastro Socioeconômico
Câmara Técnica de Monitoramento do PDRS Xingu (CT-5 do PDRSX:

CTM

Câmara Técnica de Acompanhamento da Implementação das
Condicionantes

Previstas

no

Licenciamento

Ambiental

do

Empreendimento Belo Monte)
DAP

Declaração de Aptidão ao Pronaf

DBO

Demanda Bioquímica de Oxigênio

DPF

Departamento de Polícia Federal

DPRF

Departamento de Polícia Rodoviária Federal

DQO

Demanda Química de Oxigênio

DSEI

Distrito Sanitário Especial Indígena

DST

Doenças Sexualmente Transmissíveis

ECI

Estudos do Componente Indígena

EIA

Estudo de Impacto Ambiental

EJA

Educação de Jovens e Adultos

EMATER PARÁ

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará

EMBRAPA

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio

ETECAMPO

Escola Técnica do Campo

FETAGRI

Federação dos Trabalhadores na Agricultura

FGV

Fundação Getulio Vargas

FNS

Força de Segurança Nacional

FPEMX

Frente de Proteção Etnoambiental do Médio Xingu

FUNAI

Fundação Nacional do Índio

FUNASA

Fundação Nacional de Saúde

FVPP

Fundação Viver Produzir e Preservar
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SIGLA
GEFAU

DESCRIÇÃO
Gerência de Fiscalização de Fauna e Recursos Pesqueiros - SEMA PA

GEFLOR

Gerência de Fiscalização Florestal - SEMA - PA

GEPAC

Grupo Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento
Grupo

GR-CTM

Reduzido

da

Câmara

Técnica

de

Monitoramento

e

acompanhamento da implementação das condicionantes previstas no
Licenciamento Ambiental do empreendimento Belo Monte

IBAMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis

ICMBIO

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

IDEB

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDHM

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

INCRA

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INEP

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira

IPAM

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia

ISA

Instituto Socioambiental

ITERPA

Instituto de Terras do Pará

LDB

Lei de Diretrizes e Bases

LI

Licença de Instalação

LP

Licença Prévia

MTE

Ministério do Trabalho e Emprego

MAB

Movimento dos Atingidos por Barragens

MDA

Ministério do Desenvolvimento Agrário

MDS

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

MEC

Ministério da Educação

MPA

Ministério da Pesca e Aquicultura

MPE

Ministério Público Estadual

MPF

Ministério Público Federal

MPT

Ministério Público do Trabalho

MPU

Ministério Público da União

MS

Ministério da Saúde
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SIGLA

DESCRIÇÃO

NE

Norte Energia

PA

Projeto de Assentamento

PAC

Programa de Aceleração do Crescimento

PACM

Plano de Ação para Controle da Malária

PACS

Programa de Agentes Comunitários de Saúde

PAE

Projeto de Assentamento Agroextrativista

PAESI

Plano de Ação Emergencial de Saúde Indígena

PBA

Projeto Básico Ambiental

PBA CI

Plano Básico Ambiental - Componente Indígena

PDRSX

Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu

PDS

Projeto de Desenvolvimento Sustentável

PEEI

Programa de Educação Escolar Indígena

PFI

Programa de Fortalecimento Institucional

PIC

Projeto Integrado de Colonização

PIE

Programa de Infraestrutura

PME

Plano Municipal de Educação

PMX

Programa Médio Xingu

PNAD

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

PNATER

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural

PNCM

Programa Nacional para Controle da Malária

PNE

Plano Nacional de Educação

PNGATI

Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas

PNRA

Plano Nacional de Reforma Agrária

PNTEE

Programa Nacional de Territórios Etnoeducacionais

PPP

Projeto Político Pedagógico

PRA

Programa de Regularização Ambiental

PRODES

Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia

PRONAF

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

PRONATER

Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para
Agricultura Familiar e Reforma Agrária

PSA

Pagamento por Serviços Ambientais

PSA - PBA CI

Programa de Supervisão Ambiental - Plano Básico Ambiental
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SIGLA

DESCRIÇÃO
Componente Indígena

PSF

Programa Saúde da Família

PV

Posto de Vigilância

RESEX

Reserva Extrativista

RL

Reserva Legal

RUC

Reassentamento Urbano Coletivo

SEDH

Secretaria dos Direitos Humanos

SEDUC

Secretaria Estadual de Educação

SEMA

Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Pará

SEMAT

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo

SEMED

Secretaria Municipal de Educação

SEMSA

Secretaria Municipal de Saúde

SEPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

SESAI

Secretaria de Saúde Indígena

SG

Secretaria Geral da Presidência da República

SINTEPP

Sindicato de Trabalhadores de Educação Pública do Estado do Pará

SJP

Senador José Porfírio

SPU

Secretaria do Patrimônio da União

STTR

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais

SUS

Sistema Único de Saúde

SVS

Secretaria de Vigilância Sanitária

TEE

Território Etnoeducacional

TI

Terra Indígena

TITB

Terra Indígena Trincheira Bacajá

UBS

Unidade Básica de Saúde

UC

Unidade de Conservação

UEPA

Universidade do Estado do Pará

UFPA

Universidade Federal do Pará

UHE

Usina Hidrelétrica

UNICEF

Fundo das Nações Unidas para a Infância

UNESCO

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura

UPT

Unidade de Proteção Territorial
89
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14

Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

SIGLA

DESCRIÇÃO

VGX

Volta Grande do Xingu

ZEE

Zoneamento Ecológico e Econômico
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II. INSTITUIÇÕES CONTATADAS NO PERÍODO
AGRAR Consultoria e Estudos Técnicos S/C Ltda
Casa Civil da Presidência da República
Casa de Governo - Escritório Especial da Secretaria Geral da Presidência da República
em Altamira
Conselho Municipal de Saúde de Vitória do Xingu
Distrito Sanitário Especial Indígena de Altamira
Engetec Engenharia Ambiental Ltda.
Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Fundação Nacional do Índio (Altamira)
Fundação Nacional do Índio (Brasília)
Fundação Viver, Produzir e Preservar
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Instituto de Terras do Estado do Pará
Instituto Floresta Tropical - Núcleo Altamira
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Instituto Socioambiental
Ministério das Cidades
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Ministério do Meio Ambiente
Movimento dos Atingidos por Barragens
Norte Energia
PM21 Consultores Associados Ltda.
Prefeitura Municipal de Altamira
Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu
Secretaria Geral da Presidência da República
Secretaria Municipal de Administração de Vitória do Xingu
Secretaria Municipal de Educação de Altamira
Secretaria Municipal de Educação de Anapu
Secretaria Municipal de Educação de Brasil Novo
Secretaria Municipal de Educação de Senador José Porfírio
Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória do Xingu
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Secretaria Municipal de Planejamento de Altamira
Secretaria Municipal de Saúde de Altamira
Secretaria Municipal de Viação e Obras de Altamira
Sindicato de Trabalhadores de Educação Pública do Estado do Pará
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Altamira
Universidade Federal do Pará - Campus Altamira
Verthic (empresa de consultoria com foco em gestão, finanças e sustentabilidade, SP e
PA)
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III. DOCUMENTOS ACESSADOS NO PERÍODO
FONTE / AUTOR
1º

Encontro

Educação

DOCUMENTO

DATA

Ata do 1º Encontro de Educação Escolar Indígena no Médio Xingu

2011

de

Escolar

Indígena no Médio
Xingu
BNDES / Consórcio
Viva Xingu

Elaboração de Agenda de Desenvolvimento para o Território de Abrangência do Plano de
Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu - ADT XINGU: Produto 6 - Subsídios ao 2014
Planejamento do Comitê Gestor do PDRSX

BRASIL NOVO

Relatório de Instalações Elétricas - Escola Brasil Novo

2013

BRASIL NOVO

Relatório de Instalações Elétricas - Escola Irmã Terezinha Back

2013

CAR

O que é o Cadastro Ambiental Rural - http://www.car.gov.br

Carmem Figueiredo PBA CI: Análise de Sinergia com Plano e Programas para Região do Xingu
CTM

/

Cláudia

Acesso
19/11/2014
2011

Metodologia para Monitoramento de Impactos da UHE Belo Monte

2012

DIÁRIO OFICIAL

Retificação da Portaria 179/2014, INEP

2014

DIÁRIO OFICIAL

Portaria 421/2014: II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena

2014

DIÁRIO OFICIAL

Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica: MEC / FUNAI

2014

Grossi
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em:

FONTE / AUTOR
DSEI Altamira

DOCUMENTO

DATA

Analise do Perfil Situacional das Principais Ações Desenvolvidas pelo DSEI Altamira nos Anos
2010 a 2013

2013

EIA

Estudo de Impacto Ambiental da UHE Belo Monte

2009

EIA CI

Estudo de Impacto Ambiental da UHE Belo Monte - Componente Indígena

2009

FGV

Indicadores de Juruti - Monitoramento 2011

2011

FUNAI

Parecer Técnico n 01 - Análise do Programa Básico Ambiental - Componente Indígena

2012

FUNAI

Ofício 126/PRES-Funai

2011

FUNAI

Ofício 238/2012/PRES-Funai

2012

FUNAI

Decreto 7.778/2012: Organograma

2012

FUNAI

Parecer Técnico n 21 - Análise do Componente Indígena dos Estudos de Impacto Ambiental

2009

FUNAI

Ofício 060/2011/DPDS-FUNAI-MJ

2011

FUNAI

Ofício 302/2009/PRES-Funai

2009

FUNAI

Plano Plurianual: Programa de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas

2012

FUNAI

Plano Emergencial de Proteção às Terras Indígenas do Médio Xingu

2011

FUNAI

Projeto Gestão Ambiental e Territorial Indígena - GATI: Indicadores de Sustentabilidade
Socioambiental nas Áreas de Referência

2012

FUNAI

Relatório de Gestão - FUNAI

2009

FUNAI

Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas: Orientações para Elaboração

2013

FUNAI

Terras Indígenas: O que é? Texto do site http://www.funai.gov.br/index.php/2014-02-07-13-24-32
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Acesso em:
19/11/2014

FONTE / AUTOR
FUNAI
Vidal
FUNASA
FVPP

/

Isabelle

DOCUMENTO

DATA

Licenciamento Ambiental do Componente Indígena - Manual de Procedimentos da FUNAI

2006

http://www.funasa.gov.br/site/engenharia-de-saude-publica-2/saneamento-rural/
Reservas Extrativistas: A voz dos moradores do Riozinho do Anfrísio, Xingu, Iriri e Verde para
Sempre

Acesso
19/11/2014
2014

IBAMA

Licença Prévia 342/2010

2010

IBAMA

Licença de Instalação 795/2011

2011

Parecer 143/2011 - Análise do 1o Relatório Semestral de Andamento do Projeto Básico
IBAMA

Ambiental e das Condicionantes da Licença de Instalação n° 795/2011, da Usina Hidrelétrica 2011
Belo Monte
Parecer 168/2012 - Análise do 2o Relatório Semestral de Andamento do Projeto Básico

IBAMA

Ambiental e das Condicionantes da Licença de Instalação n° 795/2011, da Usina Hidrelétrica 2012
Belo Monte
Parecer 4933/2013 - Análise do 3o Relatório Semestral de Andamento do Projeto Básico

IBAMA

Ambiental e das Condicionantes da Licença de Instalação n° 795/2011, da Usina Hidrelétrica 2013
Belo Monte
Parecer 7244/2013 - Análise do 4o Relatório Semestral de Andamento do Projeto Básico

IBAMA

Ambiental e das Condicionantes da Licença de Instalação n° 795/2011, da Usina Hidrelétrica 2013
Belo Monte
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em:

FONTE / AUTOR

DOCUMENTO

DATA

Parecer 1553/2014 - Análise do 5o Relatório Semestral de Andamento do Projeto Básico
IBAMA

Ambiental e das Condicionantes da Licença de Instalação n° 795/2011, da Usina Hidrelétrica 2014
Belo Monte

IBAMA

Processo Administrativo 02001.001848/2006-75 (volumes 35 até 44)

IBAMA

Quem Somos - texto no site http://www.ibama.gov.br/fiscalizacao/quem-somos

IDESP

Acompanhamento de Condicionantes da UHE Belo Monte

2014

IMAZON

Boletim Risco de Desmatamento

2012

INCRA

Modalidade de Projetos de Assentamento criados pelo INCRA na atualidade

n/d

INCRA

http://www.incra.gov.br

INEP / UNICEF

Indicadores de Qualidade na Educação

2004

http://www.ipam.org.br/noticias/IPAM-inicia-cadastro-para-pagamentos-por-servicos-ambientais-

Acesso

PSA-na-Transamazonica/3016

27/11/2014

http://www.ipam.org.br/noticias/Aumento-no-Desmatamento-na-Amazonia-em-2013-um-ponto-

Acesso

fora-da-curva-ou-fora-de-controle-/2977/destaque

27/11/2014

IPAM
IPAM
ISA
ISA
ISA

2011, 2012
Acesso

em:

28/11/2014

Acesso

em:

19/11/2014

Nota Técnica: Estado de Cumprimento das Condicionantes Socioambientais da UHE Belo Monte 2014
Nota Técnica: Estado de Cumprimento das Condicionantes Referentes à Proteção das Terras
Indígenas Impactadas pela Usina Belo Monte
De Olho em Belo Monte: 2013, no pico da contradição
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2014
2013

em:
em:

FONTE / AUTOR
ISA
ITERPA

DOCUMENTO

DATA

Modelo de Atenção Integral à Saúde das comunidades extrativistas isoladas geograficamente da
Terra do Meio (Rio Iriri, Rio Xingu e Riozinho do Anfrísio)

2013
Acesso

Banco de Dados sobre Assentamentos Rurais do Estado do Pará

em:

10/10/2014

Lei nº 12188: Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura
LEGISLAÇÃO

Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa Nacional de Assistência Técnica e 2010
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária – PRONATER

LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO

Decreto 5.051/2004: Promulga a Convenção no 169 da Organização Internacional do Trabalho OIT sobre Povos Indígenas e Tribais
Decreto 6.861/2009: Educação Escolar Indígena

2009

Decreto 7.747/2012: Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas PNGATI

Luís Gruppioni et al. Legislação Escolar Indígena: Painel 5 - Luís Gruppioni, Darci Secchi e Vilmar Guarani
MTE

Combate ao Trabalho Escravo - texto no site http://portal.mte.gov.br/trab_escravo

MDA

Crédito Rural - texto no site http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/credito-rural
Comissão

MDA

Nacional

de

Combate

à

Violência

2004

no

Campo

-

texto

2012
n/d
Acesso

em:

19/11/2014
Acesso

em:

19/11/2014
no

site

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/ouvidoria/comiss%C3%A3o-nacional-de-combate%C3%A0-viol%C3%AAncia-no-campo
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Acesso
19/11/2014

em:

FONTE / AUTOR
MDS
MEC
MEC

DOCUMENTO

DATA

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/fomento-a-producao-e-a-estruturacao-produtiva-

Acesso

1/acesso-a-agua

19/11/2014

Planejando a próxima década: Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação

2014

PROEJA: Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos

2007

MEC

Portaria 1062/2013: Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais

2013

MEC / UNESCO

Marco Zero para o Arranjo de Desenvolvimento Educacional do Xingu (PA)

2013

MPF

Ação Civil Pública: UHE Belo Monte

2013

Área de Atuação - Trabalho Escravo - texto no site

Acesso

http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/area_de_atuacao/trabalho_escravo

27/11/2014

Política Nacional de Atenção Básica

2012

Equipe Saúde da Família Ribeirinhas e Fluviais - texto no site

Acesso

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php?conteudo=ubs_fluvial

26/11/2014

MS

Política Nacional de Promoção à Saúde

2006

MS

Portaria 35/2007 - Programa Nacional de Telesaúde

2007

MS

Resolução RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002

2002

MS

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas

2002

NORTE ENERGIA

1o Relatório Consolidado de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes

2011

NORTE ENERGIA

2o Relatório Consolidado de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes

2012

NORTE ENERGIA

3o Relatório Consolidado de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes

2013

MPU
MS
MS
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em:

em:

em:

FONTE / AUTOR

DOCUMENTO

DATA

NORTE ENERGIA

4o Relatório Consolidado de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes

2013

NORTE ENERGIA

5o Relatório Consolidado de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes

2014

NORTE ENERGIA

6o Relatório Consolidado de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes

2014

NORTE ENERGIA

Sistema de Transposição de Embarcações e as comunidades indígenas - UHE Belo Monte

2012

NORTE ENERGIA
NORTE ENERGIA
NORTE ENERGIA
NORTE ENERGIA
NORTE ENERGIA
NORTE ENERGIA
NORTE ENERGIA
NORTE ENERGIA

Termo de Acordo para Cooperação Institucional, Técnica e Anuência 01/2010: Projetos Básicos
de Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Altamira)
Termo de Acordo para Cooperação Institucional, Técnica e Anuência 01/2011: Aterro Sanitário
(Altamira)
Termo de Acordo para Cooperação Institucional, Técnica e Anuência 03/2011: Plano de
Requalificação Urbana (Altamira)
Termo de Acordo para Cooperação Institucional, Técnica e Anuência 02/2010: Projetos Básicos
de Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Vitória do Xingu)
Termo de Acordo para Cooperação Institucional, Técnica e Anuência 01/2010: Projetos Básicos
de Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Belo Monte)
Termo de Anuência 05/2010: Sistema de Água e Esgoto (Belo Monte)
Termo de Acordo para Cooperação Institucional, Técnica e Anuência 010/2010: Aterro Sanitário
(Vitória do Xingu)
Termo de Acordo para Cooperação Institucional, Técnica e Anuência: Plano de Requalificação
Urbana (Vitória do Xingu)
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2010
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2011

FONTE / AUTOR
NORTE ENERGIA
NORTE ENERGIA
NORTE ENERGIA
NORTE ENERGIA
NORTE ENERGIA
NORTE ENERGIA

DOCUMENTO

DATA

Termo de Acordo para Cooperação Institucional, Técnica e Expressão de Anuência 02/2011:
Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Brasil Novo)
Termo Aditivo de Acordo para Cooperação Institucional, Técnica e Expressão de Anuência
03/2011-1: Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Brasil Novo)
Termo de Acordo para Cooperação Institucional, Técnica e Anuência 01/2010: Projetos Básicos
de Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Belo Monte do Pontal)
Termo de Anuência 05/2010: Edificações (Belo Monte do Pontal)
Termo de Acordo para Cooperação Institucional, Técnica e Anuência 02/2011: Plano de
Requalificação Urbana (Belo Monte do Pontal)
Termo de Compromisso: Remanejamento das famílias beneficiadas dos projetos de
assentamento da reforma agrária afetadas pelas obras da UHE Belo Monte

2011
2011
2010
2010
2011
2010

NORTE ENERGIA

1o Relatório Consolidado Acerca dos Planos, Programas e Projetos do PBA CI

2013

NORTE ENERGIA

2o Relatório Consolidado Acerca dos Planos, Programas e Projetos do PBA CI

n/d

NORTE ENERGIA

3o Relatório Consolidado Acerca dos Planos, Programas e Projetos do PBA CI

2014

NORTE ENERGIA

Termo de Compromisso: Gestão e Execução do PBA CI da UHE Belo Monte

2014

Análise Crítica do Estudo de Impacto Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte

2009

PBA

Projeto Básico Ambiental da UHE Belo Monte

2011

PBA

Plano Operativo do PBA CI

2013

PBA CI

Projeto Básico Ambiental da UHE Belo Monte - Componente Indígena

2011

Painel de
Especialistas
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FONTE / AUTOR

DOCUMENTO

DATA

PDRSX

Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu

2010

PDRSX

Oficina de Planejamento do Comitê Gestor do PDRSX

2013

PDRSX

Relatório das reuniões municipais sobre projetos estruturantes

2014

Pedro Cavalcante

Tese de doutorado: "A Política faz diferença? Uma análise comparada dos determinantes
políticos do desempenho dos governos municipais no Brasil"

2012
Acesso

QEdu

Sobre o QEdu - texto no site http://www.qedu.org.br/

RIMA

Relatório de Impacto Ambiental Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte

2009

Competências da Gerência de Monitoramento Ambiental - GEMAM - texto no site

Acesso

http://www.sema.pa.gov.br/diretorias/fiscalizacao/gemam/

28/11/2014

Gerência de Fiscalização Florestal: GEFLOR - texto no site

Acesso

http://www.sema.pa.gov.br/diretorias/fiscalizacao/geflor/

28/11/2014

SEMA
SEMA
SEMA
SEMAT

Gerência

Fiscalização

de

Fauna

e

01/10/2014

Recursos

Pesqueiros

-

texto

no

site Acesso

http://www.sema.pa.gov.br/diretorias/fiscalizacao/gefan/
no site http://altamira.pa.gov.br/
Amplia

Pagamento

em:
em:
em:

28/11/2014

Descrição da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Governo do Pará - descrição do órgão Acesso
“Senado

SENADO

de

em:

em:

28/11/2014
por

Serviços

Ambientais”,

reportagem

no

site

http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/codigo-florestal/temas-polemicos-

Acesso

acordos-fechados-aprovacao-codigo-florestal/senado-amplia-pagamento-por-servicos-

27/11/2014

ambientais.aspx
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em:

FONTE / AUTOR

DOCUMENTO

DATA

Descrição do Programa Terra Legal no site http://patrimoniodetodos.gov.br/programas-e-acoes- Acesso

SPU

da-spu/programa-terra-legal

19/11/2014

SVS

Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária - PNCM

2003

TEE Médio Xingu

Plano de Ação do Território Etnoeducacional Médio Xingu

2012

TEE Médio Xingu

Ata da Reunião do TEE Médio Xingu

2014

Todos
Educação
UFPA
VERTHIC
Webcidadania

pela

Descrição do programa Todos pela Educação no site http://www.todospelaeducacao.org.br/
Projeto de Formação de Professores Extrativistas da Terra do Meio - Magistério
Monitoramento sobre o adensamento populacional na região das terras indígenas da área de
influência da UHE Belo Monte baseado na modelagem do desmatamento
Caderno de Propostas - WebCidadania Xingu

Acesso
01/10/2014
2013
2013
2014
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em:

em:

III. RASTREAMENTO DAS MATRIZES DE INDICADORES
Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"As atuais condições educacionais da região onde se prevê a implantação
do AHE Belo Monte são precárias, especialmente nas áreas rurais. Verificase, de maneira geral, carência de unidades escolares e déficit de
Demanda

sobre

equipamentos

professores. (...) Essas condições tenderão a se agravar com a pressão a

de EIA

Volume 29, p. 101

educação

ser exercida pela população atraída pelas obras da usina sobre a fev/09
infraestrutura e os serviços educacionais hoje disponíveis. O incremento
populacional resultante dessa atração, no entanto, não se dará de forma
linear, devendo acompanhar a evolução do fluxo demográfico, ditada pelo
ritmo das obras."
"Caberá à avaliação dos indicadores, tanto de número de matrículas/evasão
escolar, quanto de afluxo populacional, considerando a demanda por

Evasão escolar no PBA

Volume II, p. 443

ensino médio

matrículas também frente a localização da residência do aluno, identificar a
disponibilidade e, ou ociosidade de vagas nos equipamentos de educação

set/11

já implementados e a implementar visando promover a otimização do
quadro de oferta, evitando assim onerar excessivamente o serviço público."
SINTEPP

Reunião

com No Ensino Médio houve uma grande evasão, especialmente nas turmas do 14/out/14
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

DETALHAMENTO

FONTE

DA FONTE
SINTEPP

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

noturno, e que isso ocorreu, pois os jovens saíram para trabalhar.
"Erradicação do Analfabetismo no Xingu: (...) erradicação do analfabetismo

Webcidadania Webcidadania, p. 9

desenvolvendo a alfabetização popular de jovens e adultos a partir da
realidade local programa Brasil Alfabetizado e criar para a região um

2014

programa específico, por exemplo, o Xingu Alfabetizado."
"Os índices de aprovação medidos pelo IDEB são inferiores aos da média
no estado do Pará e do Brasil, fazendo-se necessário um esforço adicional
ADT XINGU

Produto 6, p. 442

para melhorá-los. (...) Discutir as causas da evasão escolar na ADT (como 04/jul/14
por exemplo, as distâncias entre a casa e a escola) e desenvolver projetos
para os municípios mais críticos."
Foi relatado que o trânsito atrapalha o horário escolar. O mesmo ônibus que

Trânsito

SEMED

(transporte

Altamira

escolar)

de Reunião

com

SEMED de Altamira

leva os alunos do período matinal para casa é o que traz os alunos do
período da tarde. Para não atrasar a entrada dos alunos da tarde foi preciso 23/set/14
antecipar a saída dos alunos da manhã que passaram a sair às 12h ao
invés de 12h15.

Rotatividade
professores

de

"As atuais condições educacionais da região onde se prevê a implantação
EIA

Volume 29, p. 101

do AHE Belo Monte são precárias, especialmente nas áreas rurais. Verifica- fev/09
se, de maneira geral, carência de unidades escolares e déficit de
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - IMPACTOS
IMPACTOS
EXPECTATIVAS

E

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

professores."
Foi relatado que a rotatividade do quadro de pessoas em todas as áreas
das escolas, em especial o quadro de professores tem afetado diretamente
SEMED

Reunião

com

Altamira

SEMED de Altamira

as atividades. A rotatividade no 2º Semestre é imensa. Dificuldade em reter
os professores, os salários são baixos quando comparados com as 23/set/14
oportunidades trazidas pela obra. Este fenômeno se intensifica no segundo
semestre, quando a chuva vai embora e a obra começa a aumentar as
contratações.
Foi relatado aumento vertiginoso do custo de vida na cidade. “Moradia,
transporte, alimentação, lazer, ficou tudo muito mais caro. O aluguel

SINTEPP

Reunião
SINTEPP

com aumentou muito. Acabaram as opções de lazer, ficou tudo caro. Por conta
disso os professores que não tinham vínculo como efetivos procuraram

14/out/14

outras atividades com melhores remunerações. A maioria foi embora,
grande rotatividade.”
GR-CTM
Aumento da oferta FVPP

Reunião com GR- Foi mencionado rotatividade ou carência de professores:
CTM

professor de química no ensino médio.”

“(...) falta de

11/set/14

Reunião com FVPP “O nível superior não está como condicionante, mas é fundamental que a 08/set/14
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

de ensino superior

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

gente olhe para isso. Na diminuição de impacto, após Belo Monte, pode ser
muito bom ter uma cidade universitária aqui.”
Foi sugerida a inclusão de dados que mostrem o percentual dos jovens que
GR-CTM

Reunião com GR- chega ao ensino superior daqueles que se formam no Ensino Médio. Foi
CTM

sugerida a inclusão nos indicadores de dados sobre os cursos do ensino

11/set/14

superior oferecidos na região, além de dados sobre a existência de creches.
"Deve-se registrar a necessidade de abertura de novas formações
PDRSX

PDRSX, p. 88

orientadas para as demandas locais de trabalho em áreas diversas
(agrotécnicas, madeireira, pesqueira, turismo, artesanato, etc.) como

21/out/10

condição essencial para promover o desenvolvimento econômico regional."
"Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da
PNE 2014

PNE 2014, p. 41

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a 2014
qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento)
das novas matrículas, no segmento público."

Sobrecarga

na

gestão

da EIA

Administração

"Considera-se certa a ocorrência deste impacto frente ao contingente
Volume 29, p. 119

populacional previsto para afluir às sedes urbanas, em especial Altamira e a fev/09
Vila de Belo Monte, vis a vis as deficiências hoje já detectadas na gestão da
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - IMPACTOS
IMPACTOS
EXPECTATIVAS

E

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

Pública

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

administração pública, motivando alterações da dinâmica urbana que
poderão manifestar-se: pela intensificação do uso e ocupação desordenado
do solo, em especial no entorno das vilas residenciais; pelo aumento da
demanda por equipamentos e serviços sociais; e pelo aumento da demanda
por segurança pública. (...) A natureza do impacto é negativa por criar
dificuldades adicionais àquelas já existentes para as administrações
públicas municipais exercerem o seu papel de gestores, uma vez que as
demandas por habitação, infraestrutura, serviços públicos e equipamentos
urbanos deverá ser significativamente acrescida pelos contingentes
populacionais que deverão chegar à região."
"Tais ações dizem respeito ao fortalecimento das instituições públicas com
o intuito de capacitá-las para a gestão, consubstanciadas nos seguintes
EIA

Volume 29, p. 120

programas, integrantes do Plano de Articulação Institucional: Programa de fev/09
Fortalecimento da Administração Pública; e Programa de Apoio à Gestão
dos Serviços Públicos."

PBA

Volume III, Tomo 1,
p. 236

"De acordo com o EIA, nenhum dos municípios da AID tem condições
adequadas de atender às demandas atuais por habitação, infraestrutura e set/11
serviços públicos, equipamentos urbanos e comunitários, situação que
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

DETALHAMENTO

FONTE

DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

poderá se tornar crítica por conta dos fluxos populacionais resultantes da
implantação do empreendimento. Portanto, todos os municípios impactados
necessitarão de apoio para um amplo processo de fortalecimento da gestão
dos serviços públicos, a fim de possibilitar a ampliação da cobertura e
melhoria da qualidade de atendimento à população."
SEMED

de Reunião

Anapu
Êxodo

rural

inchaço urbano

/

SEMED
Brasil Novo

com

SEMED de Anapu
de

Reunião

com

SEMED de Brasil
Novo

SEMED

de Reunião

Vitória

do SEMED de Vitória

Xingu

do Xingu

com

Foi relatado um inchaço urbano e ociosidade rural em termos de vagas.
Foi

relatado

êxodo

rural

e

inchaço

urbano

como

impactos

31/out/14
do

empreendimento.
Foi relatado que algumas escolas fecharam devido ao êxodo rural, que faz
com que não haja alunos suficientes para justificar a operação da escola.
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28/out/14

24/out/14

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"2.12 Implantar integralmente os equipamentos de saúde e educação,
Licença
LI

de

Instalação 795/2011
Condicionante 2.12

conforme prazos e especificações assumidos junto às prefeituras municipais,
sem extrapolar o cronograma apresentado no documento "Resposta ao Ofício
n. 471/2011 - DILIC/IBAMA", encaminhado por meio do ofício CE 0147/2011 -

01/jun/11

DS. Apoiar a manutenção dos equipamentos disponibilizados até a entrada
em operação do empreendimento."
"2.13 Definir, em comum acordo com as prefeituras municipais, medidas

Suficiência

de

Licença

de antecipatórias adicionais voltadas à disponibilização de equipamentos de

equipamentos

de LI

Instalação 795/2011 saúde e educação, sempre que o Programa de Monitoramento dos Aspectos 01/jun/11
Condicionante 2.13

educação

Socioeconômicos apontar um incremento crítico na demanda aos serviços
públicos em questão."
"Construção das novas unidades e implantação das melhorias pedagógicas,
considerando

PBA

Volume II, p. 442

as

recomendações

do

IBAMA

contidas

no

Ofício

510/2011/DILIC/IBAMA em relação ao fornecimento de mobiliário e
equipamentos. (...) Desenvolver mecanismos de reavaliação da adequação

set/11

da infraestrutura frente ao afluxo populacional, e detalhar indicadores de
monitoramento."
IBAMA

Parecer 1553/2014, "Foram elaborados os estudos de suficiência de vagas da rede pública 17/abr/14
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
p. 38

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

municipal e revisada e calculada a projeção demográfica dos municípios, para
dois cenários: o esperado e o de alto afluxo populacional."

Matriz CTM

Consultoria Claudia
Grossi

Sugestão de indicadores de avaliação: "Equipamentos de educação
entregues à população (construção, reforma, ampliação e/ou equipagem) mar/12
/semestre"
"2.12 Implantar integralmente os equipamentos de saúde e educação,

Licença
LI

de

Instalação 795/2011
Condicionante 2.12

Manutenção

conforme prazos e especificações assumidos junto às prefeituras municipais,
sem extrapolar o cronograma apresentado no documento "Resposta ao Ofício
n. 471/2011 - DILIC/IBAMA", encaminhado por meio do ofício CE 0147/2011 -

01/jun/11

DS. Apoiar a manutenção dos equipamentos disponibilizados até a entrada
em operação do empreendimento."

das

"No período referente ao 4º Relatório finalizaram-se os convênios do Plano de

instalações
IBAMA

Parecer 7244/2013,
p. 17

Ação, que previa o repasse de recursos para apoio na merenda escolar,
transporte e manutenção das salas de aula instaladas pela Norte Energia, dez/13
com os municípios de Brasil Novo e Senador José Porfírio. Apenas Vitória do
Xingu permanece com o Convênio em fase de encerramento."

ADT XINGU Produto 6, p. 439

"Rediscussão do papel do PDRSX no financiamento da educação: rediscutir o
papel do PDRSX e das prefeituras quanto às responsabilidades e capacidade
110
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04/jul/14

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

de financiamento da implantação e manutenção das unidades de ensino."
"Considera-se certa a ocorrência deste impacto frente ao contingente
populacional previsto para afluir às sedes urbanas, em especial Altamira e a
Vila de Belo Monte, vis a vis as deficiências hoje já detectadas na gestão da
administração pública, motivando alterações da dinâmica urbana que poderão
manifestar-se: pela intensificação do uso e ocupação desordenado do solo,
em especial no entorno das vilas residenciais; pelo aumento da demanda por
EIA

Volume 29, p. 119

equipamentos e serviços sociais; e pelo aumento da demanda por segurança fev/09
pública. (...) A natureza do impacto é negativa por criar dificuldades adicionais

Capacidade

àquelas já existentes para as administrações públicas municipais exercerem o

institucional

seu papel de gestores, uma vez que as demandas por habitação,
infraestrutura, serviços públicos e equipamentos urbanos deverá ser
significativamente acrescida pelos contingentes populacionais que deverão
chegar à região."
"De acordo com o EIA, nenhum dos municípios da AID tem condições
PBA

Volume III, Tomo 1, adequadas de atender às demandas atuais por habitação, infraestrutura e
p. 236

serviços públicos, equipamentos urbanos e comunitários, situação que poderá
se tornar crítica por conta dos fluxos populacionais resultantes da implantação
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set/11

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

do empreendimento. Portanto, todos os municípios impactados necessitarão
de apoio para um amplo processo de fortalecimento da gestão dos serviços
públicos, a fim de possibilitar a ampliação da cobertura e melhoria da
qualidade de atendimento à população."
"Rediscussão do papel do PDRSX no financiamento da educação: com a
abundância de recursos destinados ao setor no Plano Nacional da Educação,
ADT XINGU Produto 6, p. 439

torna-se urgente capacitar gestores e professores para captar os recursos jul/14
necessários à região para que esta se habilite a alcançar as metas definidas
em Lei."
"2.12 Implantar integralmente os equipamentos de saúde e educação,

Licença
LI
Cumprimento

de

Instalação 795/2011
Condicionante 2.12

de

prazos

conforme prazos e especificações assumidos junto às prefeituras municipais,
sem extrapolar o cronograma apresentado no documento "Resposta ao Ofício
n. 471/2011 - DILIC/IBAMA", encaminhado por meio do ofício CE 0147/2011 -

01/jun/11

DS. Apoiar a manutenção dos equipamentos disponibilizados até a entrada
em operação do empreendimento."

Licença
LI

de "2.13 Definir, em comum acordo com as prefeituras municipais, medidas

Instalação 795/2011 antecipatórias adicionais voltadas à disponibilização de equipamentos de 01/jun/11
Condicionante 2.13

saúde e educação, sempre que o Programa de Monitoramento dos Aspectos
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Socioeconômicos apontar um incremento crítico na demanda aos serviços
públicos em questão."
“2.11 Apresentar, no âmbito dos relatórios semestrais do Programa de
Licença
LI
Participação
prefeituras

de

Instalação 795/2011
Condicionante 2.11

das

sobre

as obras e em

Aspectos

Socioeconômicos,

avaliação

quanto

à

suficiência dos equipamentos de saúde e educação disponibilizados às
municipalidades da AID. A avaliação deverá contemplar a projeção da

01/jun/11

demanda no semestre subsequente e apresentar manifestação conclusiva
"2.12 Implantar integralmente os equipamentos de saúde e educação,

localidades,

definições

dos

quanto à necessidade de implantação de ações antecipatórias adicionais.”

/

estado na seleção
das

Monitoramento

Licença
LI

de

Instalação 795/2011
Condicionante 2.12

ajustes ao longo
da implementação

conforme prazos e especificações assumidos junto às prefeituras municipais,
sem extrapolar o cronograma apresentado no documento "Resposta ao Ofício
n. 471/2011 - DILIC/IBAMA", encaminhado por meio do ofício CE 0147/2011 -

01/jun/11

DS. Apoiar a manutenção dos equipamentos disponibilizados até a entrada
em operação do empreendimento."

Licença
LI

de

Instalação 795/2011
Condicionante 2.13

"2.13 Definir, em comum acordo com as prefeituras municipais, medidas
antecipatórias adicionais voltadas à disponibilização de equipamentos de
saúde e educação, sempre que o Programa de Monitoramento dos Aspectos
Socioeconômicos apontar um incremento crítico na demanda aos serviços
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01/jun/11

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

públicos em questão."
"A partir do monitoramento do afluxo populacional, serão avaliadas a
necessidade de ação em conjunto com a municipalidade e definidas
alternativas

para

adequação

da

infraestrutura

proposta

durante

a

implementação da UHE Belo Monte. Caberá à avaliação dos indicadores,
PBA

tanto de número de matrículas/evasão escolar, quanto de afluxo populacional,

Volume II, p. 443

considerando a demanda por matrículas também frente a localização da

set/11

residência do aluno, identificar a disponibilidade e, ou ociosidade de vagas
nos equipamentos de educação já implementados e a implementar visando
promover a otimização do quadro de oferta, evitando assim onerar
excessivamente o serviço público."
"Consubstanciando esta solicitação, a prefeitura encaminhou os projetos
IBAMA

Parecer 1553/2014,
p. 23

padrão das escolas no final de dezembro de 2013, que estão em fase de
adaptação

pela

Norte

Energia

para

adequá-los

considerando

o 17/abr/14

dimensionamento das obras de acordo com as necessidades e a localização
das áreas nos RUCs."

Articulação

com LI

Licença

de "2.13 Definir, em comum acordo com as prefeituras municipais, medidas 01/jun/11
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES
diferentes

FONTE

atores

para

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Instalação 795/2011 antecipatórias adicionais voltadas à disponibilização de equipamentos de

a

Condicionante 2.13

implementação

saúde e educação, sempre que o Programa de Monitoramento dos Aspectos
Socioeconômicos apontar um incremento crítico na demanda aos serviços
públicos em questão."
"Elaboração de projetos executivos dos novos equipamentos e projetos

PBA

pedagógicos a serem implementados e discussão dos mesmos com as

Volume II, p. 442

comunidades (população remanescente, população a ser transferida e

set/11

comunidades anfitriãs)"
"2.12 Implantar integralmente os equipamentos de saúde e educação,
Licença
LI
Qualidade

de

Instalação 795/2011
Condicionante 2.12

das

conforme prazos e especificações assumidos junto às prefeituras municipais,
sem extrapolar o cronograma apresentado no documento "Resposta ao Ofício
n. 471/2011 - DILIC/IBAMA", encaminhado por meio do ofício CE 0147/2011 -

01/jun/11

DS. Apoiar a manutenção dos equipamentos disponibilizados até a entrada
em operação do empreendimento."

instalações

"Construção das novas unidades e implantação das melhorias pedagógicas,
PBA

Volume II, p. 442

considerando

as

recomendações

do

IBAMA

contidas

no

Ofício

510/2011/DILIC/IBAMA em relação ao fornecimento de mobiliário e
equipamentos. (...) Desenvolver mecanismos de reavaliação da adequação
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set/11

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

da infraestrutura frente ao afluxo populacional, e detalhar indicadores de
monitoramento."
"A Prefeitura de Altamira, por seu turno, solicitou que essas obras fossem
executadas em conformidade com o padrão utilizado pelo município,
IBAMA

Parecer 1553/2014,
p. 23

alternativamente aos projetos do MEC. Consubstanciando esta solicitação, a
prefeitura encaminhou os projetos padrão das escolas no final de dezembro 17/abr/14
de 2013, que estão em fase de adaptação pela Norte Energia para adequálos considerando o dimensionamento das obras de acordo com as
necessidades e a localização das áreas nos RUCs."
Foi relatado que há questionamentos sobre a qualidade das estruturas das
escolas construídas, sobre vazamentos e falta de energia, por exemplo, bem

FVPP

Reunião com FVPP

como de compra de voadeiras pela Norte Energia para as crianças irem à
escola em determinados municípios, mas sem cobertura. Não foi alinhado

08/set/14

com os requisitos do MEC sobre como deveriam ser as voadeiras para o
transporte escolar.
SEMED
Vitória
Xingu

Reunião

com Foi relatado que algumas obras apresentaram alguns problemas depois de

do SEMED de Vitória entregues, e os técnicos da SEMED sentiram falta de serem mais envolvidos 24/out/14
do Xingu

no processo.
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Negociação e parceria com as Secretarias Municipais de Educação no
PBA

Volume II, p. 442

sentido de discutir melhorias do serviço e sua reestruturação e definindo os set/11
locais para implantação das novas unidades."

Localização

das SEMED

escolas

com

Anapu

SEMED de Anapu

SEMED

Reunião

Vitória
Xingu
Transparência

de Reunião

com

do SEMED de Vitória
do Xingu

Avaliação
FGV

Foi relatado um inchaço urbano e ociosidade rural em termos de vagas.
Foi relatado que muitas escolas estão sem uso e algumas obras aconteceram
em áreas de remanejamento de pessoas.

31/out/14

24/out/14

Avaliação FGV
"Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação

Participação social

PNE 2014

PNE 2014, p. 59

da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito
e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das

na implementação

escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto."

dos equipamentos

Foi relatado a importância da participação da sociedade civil na educação.

de educação

PME Vitória Reunião do PME de “Precisamos construir uma participação substantiva da sociedade civil no
do Xingu

Vitória do Xingu

PME e no dia-a-dia da educação.” Foi apresentado um retrospecto histórico
da educação brasileira, apontando para o curto período de tempo que de fato
117
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2014

22/out/14

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

existe uma educação aberta para a participação."

"Caberá à avaliação dos indicadores, tanto de número de matrículas/evasão
escolar, quanto de afluxo populacional, considerando a demanda por
PBA

Volume II, p. 443

matrículas também frente à localização da residência do aluno, identificar a
disponibilidade e, ou ociosidade de vagas nos equipamentos de educação já

set/11

implementados e a implementar visando promover a otimização do quadro de
oferta, evitando assim onerar excessivamente o serviço público."
Matrículas
grau de ensino

por

Volume III, Tomo 2, "Fontes

PBA

p. 21

NORTE
ENERGIA

6o

de consulta e

informações

para

monitoramento

do afluxo

populacional: número de matrículas e evasões de escolas da rede pública."

set/11

Relatório,

Capítulo 2, p. 7.4- Sugestão de indicadores de avaliação: “Evolução do número de matrículas.”

jul/14

13
"Expansão do número de creches na ADT: nenhum município da região da
ADT atende mais de 39% da população com idade de 0 a 6 anos,

ADT XINGU Produto 6, p. 441

prejudicando o desempenho escolar futuro e a participação das mães no 04/jul/14
mercado de trabalho. (...) Discutir com as prefeituras a divisão de
responsabilidades para a viabilização da construção de um número limitado
118
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

de creches em caráter emergencial. (...) Apoiar o treinamento de gestores /
funcionários municipais na elaboração de projetos, administração de recursos
e prestação de contas."
"Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de
PNE 2014

PNE 2014, p. 16

educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta 2014
por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste
PNE."
"Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas

PNE 2014

PNE 2014, p. 37

de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma 2014
integrada à educação profissional."

http://www.planalto. "Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) IV - Acesso
ECA

gov.br/ccivil_03/leis/ atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de em:
l8069.htm

Matriz CTM
PDRSX

idade."

27/nov/14

Consultoria Claudia Sugestão de indicadores de avaliação: "Matrículas nos ensinos fundamental e
Grossi
PDRSX, p. 154

médio/ano"
"Na área de educação, devem ser destacadas a ampliação do número e
melhoria das escolas de ensino infantil (creches), fundamental e médio,
119
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

principalmente na área rural."
SEMED

Reunião

Altamira

SEMED de Altamira

SINTEPP

GR-CTM

Reunião

com

com

SINTEPP

Foi relatado que não há suficiência em creches e que foi aberta uma nova
creche no segundo semestre de 2014, que não absorve a demanda de 31/out/14
alunos.
Foi relatada a existência de vagas sobressalentes, mas o principal impacto foi
a demanda por creches, pois mães e pais que conseguiram emprego não 14/out/14
tinham com quem deixar os filhos.

Reunião com GR- Foi sugerida a inclusão nos indicadores de dados sobre os cursos do ensino
CTM

superior oferecidos na região, além de dados sobre a existência de creches.

11/set/14

"Parâmetros representativos, como o número de anos de estudo da
EIA
Adequação

Volume 29, p. 101

população, as taxas de alfabetização, o rendimento escolar e a relação
quantitativa professor/aluno, revelam-se, em média, inferiores aos do Estado

fev/09

do Pará."

de

"No entanto, segundo os parâmetros recomendados pelo Ministério da

alunos por turma

Educação e Cultura – MEC indicam que a ocupação nas salas de aula deva
PBA

Volume II, p. 444

ser conforme faixa etária/nível escolar reproduzido no QUADRO 4.8.1.8-3 set/11
abaixo. Estas distribuições foram utilizadas para a atualização das demandas
apresentadas no EIA para que sejam asseguradas as condições quali120
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

quantitativas desejáveis."

"No período referente ao 4º Relatório finalizaram-se os convênios do Plano de
IBAMA

Parecer 7244/2013,
p. 17

Ação, que previa o repasse de recursos para apoio na merenda escolar,
transporte e manutenção das salas de aula instaladas pela Norte Energia, dez/13
com os municípios de Brasil Novo e Senador José Porfírio. Apenas Vitória do
Xingu permanece com o Convênio em fase de encerramento."
"Em função das obras de reforma dessas escolas em Altamira e da

Transporte escolar IBAMA

Parecer 1553/2014,
p. 22

necessidade de remanejamento temporário dos alunos para outros espaços
até a finalização das obras, foi firmado, entre a Prefeitura e a Norte Energia, 17/abr/14
em setembro de 2013, um convênio de repasse de recursos para apoiar o
transporte escolar."
Foi relatado que o trânsito atrapalha o horário escolar. O mesmo ônibus que

SEMED
Altamira

de Reunião

com

SEMED de Altamira

leva os alunos do período matinal para casa é o que traz os alunos do
período da tarde. Para não atrasar a entrada dos alunos da tarde foi preciso set/14
antecipar a saída dos alunos da manhã que passaram a sair às 12h ao invés
de 12h15.
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"As atuais condições educacionais da região onde se prevê a implantação do
EIA

Volume 29, p. 101

AHE Belo Monte são precárias, especialmente nas áreas rurais. Verifica-se, fev/09
de maneira geral, carência de unidades escolares e déficit de professores."

NORTE
ENERGIA

6o

Relatório,

Capítulo 2, p. 7.4- Sugestão de indicadores de avaliação: “Evolução do número de professores.” jul/14
13
Foi relatado que a rotatividade do quadro de pessoas em todas as áreas das
escolas, em especial o quadro de professores tem afetado diretamente as

Rotatividade
professores

de

SEMED

Reunião

com

Altamira

SEMED de Altamira

atividades. A rotatividade no 2º Semestre é imensa. Não conseguimos reter
os professores, os salários são baixos quando comparados com as 23/set/14
oportunidades trazidas pela obra. Este fenômeno se intensifica no segundo
semestre quando a chuva vai embora e a obra começa a aumentar as
contratações.
Foi relatado aumento vertiginoso do custo de vida na cidade. “Moradia,

SINTEPP

Reunião
SINTEPP

com

transporte, alimentação, lazer, ficou tudo muito mais caro. O aluguel
aumentou muito. Acabaram as opções de lazer, ficou tudo caro. Por conta 14/out/14
disso os professores que não tinham vínculo como efetivos procuraram outras
atividades com melhores remunerações. A maioria foi embora, grande
122
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

rotatividade”.

GR-CTM

Reunião com GR- Foi mencionado rotatividade ou carência de professores:
CTM

“ (...) falta de

professor de química no ensino médio”.

11/set/14

"As atuais condições educacionais da região onde se prevê a implantação do
EIA

Volume 29, p. 101

AHE Belo Monte são precárias, especialmente nas áreas rurais. Verifica-se, fev/09
de maneira geral, carência de unidades escolares e déficit de professores."
"Construção das novas unidades e implantação das melhorias pedagógicas,

PBA

Volume II, p. 442

considerando

as

recomendações

do

IBAMA

contidas

no

Ofício

510/2011/DILIC/IBAMA em relação ao fornecimento de mobiliário e

set/11

equipamentos e a qualificação do corpo docente."
IBAMA

Parecer 1553/2014, "Devem ser informadas as tratativas para a continuidade da capacitação do
p. 25

corpo docente. Tais atividades devem ser inseridas no cronograma."

17/abr/14

Foi relatada uma grande disputa por profissionais em vários setores. Na
SEMED

Reunião

com educação esta disputa é intensa, é difícil encontrar profissionais qualificados.

Altamira

SEMED de Altamira É muito difícil encontrar professores. Ás vezes contratam-se alunos do último
ano da graduação”.
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23/set/14

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

Qualificação

FONTE

de SINTEPP

professores

DETALHAMENTO
DA FONTE
Reunião

com

SINTEPP

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Foi relatada a importância de um planejamento para a qualidade da
educação, considerando a qualificação dos professores e profissionais de 14/out/14
educação.
Sobre a qualificação do corpo docente, foi informada a iniciativa da prefeitura
de Vitória do Xingu para disponibilizar recursos para pós-graduação e

GR-CTM

Reunião com GR- especializações que o profissional precisasse. Sobre esse tema, foi sugerido
CTM

verificar o andamento do Plano Nacional de Formação de Professores

11/set/14

(PARFOR) na região, pois houve relatos de muitas formações ocorrendo em
Altamira.
"Aprimorar a Educação na Região da Transamazônica e Xingu com
Orientação e Acompanhamento Pedagógico e Formação de Educadores (as):
Webcidadania Webcidadania, p. 9

a equipe técnica-pedagógica promova o assessoramento, acompanhamento,
e orientações pedagógicas aos professores e alunos da educação,

2014

especialmente a do campo. (...) Formação de professores do ensino
fundamental, médio e superior."
ADT XINGU

Produto 6, p. 432,
p. 442

"Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, que todos os professores da educação 04/jul/14
básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
124
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

licenciatura na área de conhecimento em que atuam." "Melhoria do ensino na
região através de ações como: apoiar programas de capacitação de
professores."
Matriz CTM

Consultoria Claudia Sugestão de indicadores de avaliação: "Docentes e profissionais de educação
Grossi

treinados/semestre."

mar/12

"Na Região de Integração do Xingu foi identificada a necessidade de melhoria
na formação dos profissionais da educação, que pode ser mediante a
PDRSX

PDRSX, p. 88

ampliação da oferta de cursos de formação inicial e continuada, cursos de 21/out/10
especialização, disponibilização de bolsas de estudo para mestrado e
doutorado, realização de concursos públicos."
"Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste
PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que

PNE 2014

PNE 2014, p. 47

tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de 2014
dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da
educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em
curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam."
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e
PNE 2014

PNE 2014, p. 47

garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 2014
continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino."
"No período referente ao 4º Relatório finalizaram-se os convênios do Plano de

IBAMA

Parecer 7244/2013,
p. 17

Ação, que previa o repasse de recursos para apoio na merenda escolar,
transporte e manutenção das salas de aula instaladas pela Norte Energia, dez/13
com os municípios de Brasil Novo e Senador José Porfírio. Apenas Vitória do
Xingu permanece com o Convênio em fase de encerramento."
Foi relatado que em Vitória do Xingu a educação está seguindo um alto nível,

Merenda escolar

inclusive servindo merenda escolar de alta qualidade. Foi informado que
antes das férias de julho os alunos receberam uma cesta de produtos
GR-CTM

Reunião com GR- alimentícios, para que fosse mantida uma nutrição adequada no período sem
CTM

aulas. (...) Foi informado que em Vitória do Xingu é cumprido o mínimo de
30% dos produtos da merenda serem comprados de agricultores familiares
locais. (...) Foi sugerida a inclusão de dados sobre a qualidade nutricional da
merenda.
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11/set/14

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"2.12 Implantar integralmente os equipamentos de saúde e educação,
Licença
LI

de

Instalação 795/2011
Condicionante 2.12

conforme prazos e especificações assumidos junto às prefeituras municipais,
sem extrapolar o cronograma apresentado no documento "Resposta ao Ofício
n. 471/2011 - DILIC/IBAMA", encaminhado por meio do ofício CE 0147/2011 -

01/jun/11

DS. Apoiar a manutenção dos equipamentos disponibilizados até a entrada
em operação do empreendimento."

PBA

"Desenvolver mecanismos de reavaliação da adequação da infraestrutura

Volume II, p. 442

frente ao afluxo populacional, e detalhar indicadores de monitoramento."

Infraestrutura das

"Ampliar e reformar as escolas de ensino infantil (creches), fundamental e

escolas

médio, principalmente na área rural; Construir novas escolas de nível
PDRSX

Diretrizes

do

PDRSX, p. 170

set/11

fundamental e médio nos municípios da região; Construir quadras
poliesportivas nas escolas fundamentais e médias, para os municípios da 21/out/10
região; Criação e ampliação de bibliotecas; Criar salas de recursos
multifuncionais para educação inclusiva; Implantar brinquedotecas nas
escolas e hospitais da região."

PDRSX

Ações Estruturantes
PDRSX

Infraestrutura da rede pública, por exemplo: "escolas fundamentais e médias;
construção de quadras poliesportivas; reforma e ampliação de ginásio jul/14
poliesportivo; readequação das unidades escolares; construção da quadra de
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

esportes (chácara paroquial); construção e ampliação das escolas rurais;
investimento na educação em tecnologia do município e região".
"Ampliar e reformar as escolas de ensino infantil (creches), fundamental e
PDRSX

Diretrizes

do médio, principalmente na área rural; Implantação do ensino médio na zona

PDRSX, p. 171

rural; Garantir uma nova metodologia para educação do ensino multiseriado

21/out/10

na zona rural."
Educação

no PDRSX

campo/rural

Ações Estruturantes Construção da Casa Familiar Rural. (municípios de Porto de Moz,
PDRSX

Medicilândia e Vitória do Xingu).

jul/14

"Fortalecimento da educação do campo: Fortalecimento e reconhecimento do
governo das CEFAs (Casas e Escolas Familiares) e CFRs (Casas Familiares
Webcidadania Webcidadania, p. 4

Rurais). (...) Diversificar e ampliar os cursos oferecidos no campo, para que 2014
os jovens do campo tenham um ensino de qualidade e diretamente voltado
para o meio aonde vive.”
"Expandir o nº de matrículas no ensino médio regular e profissionalizante até

Educação técnica
e
profissionalizante

alcançar 85% da população de 15 a 17 anos. (...) Estimular entidades que já
ADT XINGU Produto 6, p. 443

possuem unidades profissionalizantes na região a expandirem a oferta de 04/jul/14
vagas e de cursos. Em articulação com a CT4, estimular a criação de cursos
profissionalizantes na área de cultura e artes."
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INDICADORES

FONTE
PDRSX
PDRSX

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO
"Na área de educação, devem ser destacadas (...) a implantação de escolas

PDRSX, p. 154

profissionalizantes."

Diretrizes

do

PDRSX, p. 171

"Garantir escolas técnicas com cursos profissionalizantes."

DATA
21/out/10
21/out/10

Educação Universitária, por exemplo: "Construção do núcleo universitário
PDRSX

Ações Estruturantes
PDRSX

(UFPA) permanente no município de Porto de Moz; Construção do polo da
Universidade Federal do Pará no município de Senador José Porfírio; jul/14
Construção da Casa do Estudante Universitário no município de Senador
José Porfírio; Implantação do Polo Universitário."

SINTEPP

Reunião

com

SINTEPP

Foi mencionada a necessidade de haver uma escola técnica em Altamira.

14/out/14

"Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível
PNE 2014

PNE 2014, p. 39

médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por 2014
cento) da expansão no segmento público."
"Parâmetros representativos, como o número de anos de estudo da

Alfabetização

EIA

Volume 29, p. 101

população, as taxas de alfabetização, o rendimento escolar e a relação
quantitativa professor/aluno, revelam-se, em média, inferiores aos do Estado
do Pará."
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fev/09

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
Volume III, Tomo II,

PBA

p. 151

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Indicadores socioeconômicos e suas fontes de obtenção: taxa de
analfabetismo, % de população de mais de 15 anos com menos de 3 anos de set/11
escolaridade, % de população com nível fundamental completo."
"Os índices de analfabetismo nos municípios da região são superiores aos
verificados no estado do Pará e do Brasil. (...) Expansão do EJA – Educação

ADT XINGU Produto 6, p. 440

de Jovens Adultos. Busca de parcerias entre entidades públicas e do terceiro 04/jul/14
setor para viabilizar a criação de classes de alfabetização próximas aos locais
de trabalho."

PDRSX

PDRSX

PNE 2014

Diretrizes

do "Realizar ações voltadas à erradicação do analfabetismo na região, bem

PDRSX, p. 170
Ações Estruturantes
PDRSX
PNE 2015, p. 26

como ações de educação no campo."

21/out/10

Alfabetização, por exemplo: "construção e implantação de um centro de
educação e alfabetização de jovens e adultos no município; erradicação do jul/14
analfabetismo."
"Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro)
ano do ensino fundamental."

2014

"Erradicação do Analfabetismo no Xingu: (...) erradicação do analfabetismo
Webcidadania Webcidadania, p. 9

desenvolvendo a alfabetização popular de jovens e adultos a partir da 2014
realidade local programa Brasil Alfabetizado e criar para a região um
130
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

programa específico, por exemplo, o Xingu Alfabetizado."
"Parâmetros representativos, como o número de anos de estudo da
EIA

Volume 29, p. 101

população, as taxas de alfabetização, o rendimento escolar e a relação
quantitativa professor/aluno, revelam-se, em média, inferiores aos do Estado

fev/09

do Pará."
"Caberá à avaliação dos indicadores, tanto de número de matrículas/evasão
escolar, quanto de afluxo populacional, considerando a demanda por
Qualidade

do

PBA

Volume II, p. 443

matrículas também frente a localização da residência do aluno, identificar a
disponibilidade e, ou ociosidade de vagas nos equipamentos de educação já

set/11

implementados e a implementar visando promover a otimização do quadro de

ensino

oferta, evitando assim onerar excessivamente o serviço público."
PBA

Volume III, Tomo 2, "Fontes
p. 21

de consulta e

informações

para monitoramento

do afluxo

populacional: número de matrículas e evasões de escolas da rede pública."

set/11

"Os índices de analfabetismo nos municípios da região são superiores aos
ADT XINGU Produto 6, p. 440

verificados no estado do Pará e do Brasil. (...) Expansão do EJA – Educação
de Jovens Adultos. Busca de parcerias entre entidades públicas e do terceiro
setor para viabilizar a criação de classes de alfabetização próximas aos locais

131
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14
Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

04/jul/14

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

de trabalho."
"Os índices de aprovação medidos pelo IDEB são inferiores aos da média no
estado do Pará e do Brasil, fazendo-se necessário um esforço adicional para
ADT XINGU Produto 6, p. 442

melhorá-los. Melhoria do ensino na região através de ações como: Apoiar
programas de capacitação de professores; Discutir as causas da evasão

04/jul/14

escolar na ADT (como por exemplo, as distâncias entre a casa e a escola) e
desenvolver projetos para os municípios mais críticos."
"Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da
PNE 2014

PNE 2014, p. 41

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 2014
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas
matrículas, no segmento público."

PNE 2014

PNE 2015, p. 26

"Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro)
ano do ensino fundamental."

2014

"Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
PNE 2014

PNE 2014, p. 31

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a 2014
atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino
médio."
"A análise do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb),
elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
PDRSX

Anísio Teixeira (Inep), e que mede a qualidade da educação numa escala de

PDRSX, p. 88

zero a dez considerando os conceitos de fluxo escolar e médias de

21/out/10

desempenho nas avaliações, que permite traçar metas de qualidade
educacional, revela um quadro ruim na região."
"Deve-se registrar a necessidade de abertura de novas formações orientadas
PDRSX

para as demandas locais de trabalho em áreas diversas (agrotécnicas,

PDRSX, p. 88

madeireira, pesqueira, turismo, artesanato, etc.) como condição essencial

21/out/10

para promover o desenvolvimento econômico regional."
PDRSX

PDRSX

Diretrizes

do "Realizar ações voltadas à erradicação do analfabetismo na região, bem

PDRSX, p. 170
Ações Estruturantes
PDRSX

como ações de educação no campo."

21/out/10

Alfabetização, por exemplo: "construção e implantação de um centro de
educação e alfabetização de jovens e adultos no município; erradicação do jul/14
analfabetismo."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Erradicação do Analfabetismo no Xingu: (...) erradicação do analfabetismo
Webcidadania Webcidadania, p. 9

desenvolvendo a alfabetização popular de jovens e adultos a partir da
realidade local programa Brasil Alfabetizado e criar para a região um

2014

programa específico, por exemplo, o Xingu Alfabetizado."
Foi sugerida a inclusão de dados que mostrem o percentual dos jovens que
GR-CTM

Reunião com GR- chega ao ensino superior daqueles que se formam no Ensino Médio. Foi
CTM

sugerida a inclusão nos indicadores de dados sobre os cursos do ensino

11/set/14

superior oferecidos na região, além de dados sobre a existência de creches.
GR-CTM
SINTEPP

Reunião com GR- Foi mencionado o em geral abandono do Ensino Médio em Altamira por parte
CTM
Reunião
SINTEPP

do estado do Pará.
com No Ensino Médio houve uma grande evasão, especialmente nas turmas do
noturno, e que isso ocorreu pois os jovens saíram para trabalhar.

PME Vitória Reunião do PME de Foi relatado que a distorção idade/série é um problema mais grave do que o
do Xingu

Vitória do Xingu

da evasão no município.

11/set/14
14/out/14
22/out/14

O nível superior não está como condicionante, mas é fundamental que a
FVPP

Reunião com FVPP gente olhe para isso. Na diminuição de impacto, após Belo Monte, pode ser 08/set/14
muito bom ter uma cidade universitária aqui”.
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação
PNE 2014

PNE 2014, p. 59

da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito
e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das

Participação social

escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto."

/ gestão escolar

Foi relatada a importância da participação da sociedade civil na educação.

democrática

PME Vitória Reunião do PME de
do Xingu

Vitória do Xingu

2014

“Precisamos construir uma participação substantiva da sociedade civil no
PME e no dia-a-dia da educação. Foi apresentado um retrospecto histórico da 22/out/14
educação brasileira, apontando para o curto período de tempo que de fato
existe uma educação aberta para a participação."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS
Demanda
equipamentos

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

sobre

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"O aumento do fluxo migratório para a região tenderá a agravar e expor

de EIA

Volume 29, p. 97

saúde

ainda mais a deficiência e sobrecarga atualmente demonstradas pelos fev/09
seus serviços de saúde."
"...podendo ocorrer ainda a perda de recursos financeiros dos municípios

EIA

Volume 29, p. 97

Subdimensionamento

sobre os repasses federais do Sistema Único de Saúde (SUS), devido à
população real ser maior que a população estimada nos anos

fev/09

intercensitários.”

de repasses públicos
SEMSA
Altamira

de Reunião

com

SEMSA de Altamira

Foi mencionado que a questão no momento não são as condicionantes,
mas que o problema é com o Ministério da Saúde (MS) e com o repasse 29/out/14
de recursos para o município, limitado à população apontada pelo IBGE.”
"A se manter o cenário tendencial hoje antevisto, sem a implementação de
planos, programas e projetos especificamente destinados a prevenir e

Sobrecarga

na

gestão

da

Administração
Pública

mitigar os efeitos negativos derivados do aumento do fluxo migratório, a
EIA

Volume 29, p. 117

precária estrutura organizacional das prefeituras municipais, a reduzida
capacidade de planejamento e gestão e a insuficiência de equipes, em
número

e

capacitação,

atualmente

verificadas,

certamente

não

conseguirão suprir as novas demandas por equipamentos e serviços
públicos a serem verificadas."
136
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14
Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

fev/09

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"De acordo com o EIA, nenhum dos municípios da AID tem condições
adequadas de atender às demandas atuais por habitação, infraestrutura e
serviços públicos, equipamentos urbanos e comunitários, situação que
PBA

Volume III, Tomo 1,
p. 236

poderá se tornar crítica por conta dos fluxos populacionais resultantes da
implantação

do

empreendimento.

Portanto,

todos

os

municípios set/11

impactados necessitarão de apoio para um amplo processo de
fortalecimento da gestão dos serviços públicos, a fim de possibilitar a
ampliação da cobertura e melhoria da qualidade de atendimento à
população."
"O aumento do fluxo migratório decorrente do processo de mobilização de
mão-de-obra, associado a impactos gerados por outros processos a
desenvolverem-se na Etapa de Construção - como desmatamentos e

Impactos na saúde
da população

barramento do rio -, na Etapa de Enchimento dos Reservatórios e na
EIA

Volume 29, p. 110

Etapa do Operação, esta quando da conformação de redução de vazões fev/09
no trecho entre o barramento no Sítio Pimental e a Casa de Força
Principal -, tendem a aumentar a incidência de doenças endêmicas como
malária, leishmaniose tegumentar, dengue, febre amarela e outras
arboviroses."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - IMPACTOS
IMPACTOS
EXPECTATIVAS

E

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"A explosão demográfica à custa de migrantes em geral com baixos níveis
de renda, educação e qualificação profissional, a intensificação do uso e
ocupação desordenados do solo com consequentes carências de
saneamento básico, o aumento da densidade familiar e da presença de
EIA

Volume 29, p. 113

indivíduos do sexo masculino, associados a outros impactos ambientais
gerados

pela

implantação

do

empreendimento

(escavações,

desmatamentos, etc.) poderão levar ao aumento da incidência de doenças
infectocontagiosas, tais como tuberculose, hanseníase, hepatites virais,
infecções e parasitas intestinais,

além

de doenças sexualmente

transmissíveis, inclusive HIV e AIDS."
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fev/09

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Considerando-se o conjunto da população residente na AID, de 119.165
EIA

habitantes, pode-se dizer que a disponibilidade de leitos, de 3,7/1000

Volume 21, p. 58

habitantes é superior ao recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 3

fev/09

leitos para 1000 habitantes."
"O QUADRO 8.1.9-5 apresenta a situação atual da disponibilidade de leitos
cadastrados no Ministério da Saúde, para os municípios da AID,
Suficiência

de

equipamentos

de PBA

Volume III, Tomo 2,
p. 168

saúde

considerando a necessidade de 2,2 leitos por 1000 habitantes, relativa à
média do estado do Pará. Em relação ao déficit de leitos o QUADRO 8.1.9-6 set/11
apresenta

a

demanda

adicional

estimada

de

leitos

hospitalares,

considerando o momento de maior afluxo populacional, e tendo em vista o
déficit atual desses serviços em cada um dos municípios da AID."
Matriz CTM
PDRSX
Manutenção

de

equipamentos

de

LI

Consultoria Claudia
Grossi
Diretrizes
PDRSX, p. 169
Licença

Sugestão de indicadores de avaliação: "Quantidade de leitos/habitante."

do "Construir Hospitais Municipais na região; Reformar os hospitais existentes
na região."
de "2.12 Implantar integralmente os equipamentos de saúde e educação,

Instalação 795/2011 conforme prazos e especificações assumidos junto às prefeituras municipais,
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mar/12
21/out/10

01/jun/11

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

saúde

DETALHAMENTO
DA FONTE
Condicionante 2.12

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

sem extrapolar o cronograma apresentado no documento "Resposta ao
Ofício n. 471/2011 - DILIC/IBAMA", encaminhado por meio do ofício CE
0147/2011 - DS. Apoiar a manutenção dos equipamentos disponibilizados
até a entrada em operação do empreendimento."
"(...) serão respeitados os processos descritos a seguir: O fortalecimento das

Capacidade

PBA

institucional

Volume III, Tomo 2,
p. 170

estruturas gerenciais dos municípios com vistas não só ao planejamento e
programação, mas também à supervisão (...); Alimentação e análise dos set/11
dados dos sistemas de informação em saúde (...) para planejar, programar e
avaliar as ações de vigilância em saúde."
"2.12 Implantar integralmente os equipamentos de saúde e educação,

Licença
LI
Cumprimento

de

Instalação 795/2011
Condicionante 2.12

de

prazos

conforme prazos e especificações assumidos junto às prefeituras municipais,
sem extrapolar o cronograma apresentado no documento "Resposta ao
Ofício n. 471/2011 - DILIC/IBAMA", encaminhado por meio do ofício CE

01/jun/11

0147/2011 - DS. Apoiar a manutenção dos equipamentos disponibilizados
até a entrada em operação do empreendimento."
"Sendo assim, embora o EIA defina, como horizonte para implantação do

PBA

Volume II, p. 437

empreendimento UHE Belo Monte, dez anos, adota-se para o Programa de set/11
Recomposição/Adequação dos Serviços e Equipamentos Sociais, em
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

especial nos Projetos de Recomposição/Adequação das Infraestruturas e
Serviços de Educação e dos Equipamentos e Serviços de Saúde como prazo
o final do quarto ano. Considera-se assim que nesta época já se deva ter
alcançado o número máximo de pessoas atraídas, devendo neste momento
já estarem preparados e reestruturados os equipamentos de educação e
saúde em condições adequadas para receber estas demandas, sem que
haja prejuízos à população."
Participação

das

prefeituras

na

seleção

"2.13 Definir, em comum acordo com as prefeituras municipais, medidas

das

localidades,
definições sobre as

Licença
LI

obras e ajustes ao
longo

de antecipatórias adicionais voltadas à disponibilização de equipamentos de

Instalação 795/2011 saúde e educação, sempre que o Programa de Monitoramento dos Aspectos 01/jun/11
Condicionante 2.13

Socioeconômicos apontar um incremento crítico na demanda aos serviços
públicos em questão."

da

implementação
Articulação
diferentes
para

com
atores PBA
a

Volume III, Tomo 2,
p. 169

"Para implantar as equipes do PSF, os municípios terão que cadastrar no
Ministério da Saúde e comprovar a sua produção através do Sistema de set/11
Informação de Atenção Básica (SIAB)." "Caso necessário, o empreendedor
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

implementação

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

poderá apoiar a elaboração deste projeto."
"O Empreendedor deverá se articular com o Ministério da Saúde para
participar do financiamento da construção de novas Unidades Básicas de
PBA

Volume III, Tomo 2,
p. 163

Saúde (UBS), por meio do projeto PROARES em que o Ministério da Saúde
financia 70% das obras de construção e o município participa com 30% do set/11
custo total da obra. O Empreendedor auxiliará no processo, assessorando o
município no cadastramento da sua proposta no ‘Sistema UBS’ - sítio
eletrônico do Fundo Nacional de Saúde (http://www.fns.saude.gov.br)"
"Para a determinação da área física de cada Unidade Básica de Saúde UBS foi levado em consideração fatores como, perspectiva de fluxos de
atendimento e as atividades mínimas a serem desenvolvidas em cada

Qualidade
instalações

das

PBA

Volume III, Tomo 2, unidade. Porém, algumas unidades receberão mais ambientes, conforme a
p. 176

necessidade local e as atividades planejadas a serem desenvolvidas pela
unidade. Os ambientes estarão em concordância com o descrito no Manual
de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família do
Ministério da Saúde."

Transparência

- Avaliação - Avaliação FGV
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set/11

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

FGV
“Essa proposta não foi aceita pelo Conselho Municipal de Saúde de Altamira
(...) Ficando acordado na reunião: a) A retirada do IML da Unidade de Saúde
do Mutirão (UPA); b) Reforma, adequação e ampliação da estrutura da
unidade de saúde do mutirão (UPA), para transforma-la em uma unidade
Participação
na
dos

social

implementação NORTE
equipamentos ENERGIA

de saúde

2o

Relatório,

Capítulo 2, p. 8.114

hospitalar de média e baixa complexidade com 100 leitos; c) Reforma e
adequação do hospital municipal São Rafael, para transforma-lo em um
Hospital de Referência Materno Infantil, com um total de 70 leitos; d)

jul/12

Inicialmente serão realizados os projetos executivos dos dois hospitais, para
iniciar as obras com a maior brevidade possível do hospital da Vila Mutirão, e
somente após a conclusão dessa obra deverá ser iniciada reforma e
adequação do hospital São Rafael, de modo a não comprometer a rotina de
atendimento.”

Unidades e veículos
de apoio à saúde

PBA

Volume III, Tomo 2,
p. 160

"Construir 01 hospital de nível médio, 25 Unidades Básicas de Saúde;
Reforma de 2 Centro de Atendimento Psicossocial, 4 hospitais e 4 Unidades set/11
Básicas de Saúde"
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"No caso dos equipamentos de saúde, há dois aspectos a se considerar: um
em relação às UBS e outra em relação ao número de leitos necessários para
cobrir o afluxo populacional decorrente do empreendimento. Essas
avaliações, na realidade, já constam no relatório do 8.1. Programa de
NORTE
ENERGIA

2o

Relatório, Incentivo à Estruturação da Atenção Básica à Saúde. Saliente-se que

Capítulo 2, p. 7.4- ocorreram inúmeras discussões que culminaram na Nota Técnica CE NE jul/12
45-46

206-2012-DS-IBAMA, no dia 26 de abril, com as adequações propostas ao
referido programa." "Conclui-se, portanto, que as 28 unidades construídas ou
em construção e equipadas pela Norte Energia nos 5 municípios da AID de
Belo Monte, terão capacidade muito superior ao previsto para atender a
população atraída pelo empreendimento da UHE Belo Monte."
"Cada unidade de saúde com equipe do PSF deverá dispor de um veículo

Volume III, Tomo 2,

PBA

p. 178

específico para deslocamento da equipe para postos avançados de
atendimento e visitas domiciliares. O Empreendedor irá suprir a necessidade set/11
de veículos das equipes de PSF, de ambulâncias terrestres, suporte básico e
suporte avançado (UTI Móvel) para adulto e criança e ambulancha."

Matriz CTM

Consultoria Claudia Sugestão de indicadores de avaliação: "Equipamentos de saúde entregues à
Grossi

população (construção, reforma, ampliação e/ou equipagem) /semestre."
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mar/12

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Garantir construção reforma e\ou ampliação das Unidades de Saúde da
família, bem como equipamentos para os mesmos; Ampliar as ações de
PDRSX

Diretrizes

do

PDRSX, p. 169

atenção primária à saúde; Ampliar a oferta de serviços especializados no
Hospital

Regional

(oftalmológico,

renal,

cardiológico,

etc.).

Adquirir 21/out/10

equipamentos e material permanente para as unidades de urgência e
emergência; Garantir equipamentos (principalmente transportes: ambulância
e ambulancha) para garantir a prevenção e combate as endemias."

PDRSX

Diretrizes

do "Garantir o atendimento médico de melhor qualidade e acessibilidade –

PDRSX, p. 169

exames, plantões; Garantir o serviço odontológico no segundo PSF."

21/out/10

“Conclui-se que o número de médicos no município é insuficiente para
EIA
Profissionais

Volume 21, p. 58

de

absorver um aumento de demanda decorrente do crescimento populacional
proporcionado pela atração de migrantes pela construção do AHE Belo

fev/09

Monte."

saúde

Volume III, Tomo 2, “Atendimentos (públicos e privados) e demais estatísticas de saúde”

PBA

p. 139

NORTE
ENERGIA

6o

(informação para monitoramento).
Relatório, Indicadores

monitorados

na

dimensão

Saúde

do

Programa

set/11

de

Capítulo 2, p. 7-4- Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos - 7.4: "Número de médicos jul/14
14

por 1.000 habitantes".
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

NORTE
ENERGIA

DETALHAMENTO
DA FONTE
6o

Relatório,

Capítulo 2, p. 7-420

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"A Portaria Nº 2.488/2011, do Ministério da Saúde, estabelece que uma
equipe de PSF, que conta com a presença de um médico, deverá atender no
máximo 4.000 habitantes. Baseado nessa informação chega-se ao

jul/14

parâmetro de 0,25 médicos para cada 1.000 habitantes."
"Com relação ao número de médicos a serem contratados para atender ao
PSF, as estimativas elaboradas, baseada na Portaria 648/2006 do Ministério

PBA

Volume III, Tomo 2,
p. 178

da Saúde, apontaram para a necessidade de contratação de 40 médicos,
sendo 19 para suprir o déficit atual (ano 2010) e 21 para atender, set/11
gradativamente, a demanda gerada pelo empreendimento"; "Para o
funcionamento

dessas

unidades

serão

contratados

pelo

CCBM,

gradativamente, cerca de 20 médicos, além das equipes de apoio."
"O QUADRO 8.1.9-5 apresenta a situação atual da disponibilidade de leitos
cadastrados no Ministério da Saúde, para os municípios da AID,
PBA

Volume III, Tomo 2,
p. 168

considerando a necessidade de 2,2 leitos por 1000 habitantes, relativa à
média do estado do Pará. Em relação ao déficit de leitos o QUADRO 8.1.9-6 set/11
apresenta

a

demanda

adicional

estimada

de

leitos

hospitalares,

considerando o momento de maior afluxo populacional, e tendo em vista o
déficit atual desses serviços em cada um dos municípios da AID"
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - INDICADORES
INDICADORES

FONTE
Matriz CTM
PDRSX

DETALHAMENTO
DA FONTE
Consultoria Claudia
Grossi
Diretrizes

Altamira

de

profissionais

de Matriz CTM

saúde
PDRSX

Assistência
população

à Matriz CTM
PBA

com

SEMSA de Altamira

p. 160

Qualificação

Sugestão de indicadores de avaliação: "Quantidade de leitos/habitante."

mar/12

na região."

Volume III, Tomo 2,

PBA

DATA

do "Construir Hospitais Municipais na região; Reformar os hospitais existentes

PDRSX, p. 169

SEMSA de Reunião

EXCERTO/MENÇÃO

Foi relatado que há 63 médicos na rede e que a maior questão da saúde não
é tanto os médicos, e sim as estruturas físicas, como o hospital ser antigo e 29/out/14
precisar de reformas.
"Promover, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria
de Estado da Saúde do Pará e Ministério da Saúde, a capacitação de 100% set/11
das equipes do PSF criadas."

Consultoria Claudia Sugestão
Grossi
Diretrizes
PDRSX, p. 170

de

indicadores

de

avaliação:

"Profissionais

de

saúde

treinados/semestre."
do

mar/12

"Garantir a capacitação de ACS para que sejam agentes multiplicadores;
promover capacitação permanente de todos os profissionais na área da 21/out/10
saúde."

Consultoria Claudia Sugestão de indicadores de avaliação: "Atendimentos e internações nos
Grossi

21/out/10

hospitais e postos de saúde/semestre."

mar/12

Volume III, Tomo 2, “Atendimentos (públicos e privados) e demais estatísticas de saúde” set/11
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
p. 139

NORTE
ENERGIA

6o

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

(informação para monitoramento).
Relatório, Indicadores monitorados na dimensão Saúde do Programa Monitoramento

Capítulo 2, p. 7.4- dos Aspectos Socioeconômicos - 7.4: "Percentual de cobertura do PSF em jul/14
14
Oficina

relação à população total."
de "Adequação do modelo assistencial considerando as práticas e tradições das

CG/PDRSX Planejamento
CG/PDRSX, p. 32

populações da região: Necessidade de organizar a rede de atenção às mai/13
populações com especificidades culturais."
"O Projeto de Acompanhamento Social e Psicológico está direcionado

PBA

Volume II, p. 349

especificamente para a identificação, encaminhamento e acompanhamento
dos indivíduos, famílias e comunidades que necessitem de suporte

set/11

assistencial."

Atendimento para a

Foi sugerida a inclusão de informações sobre drogadição nos atendimentos e

saúde mental
GR-CTM

Reunião com GRCTM

programas em saúde, pois a dependência às drogas e álcool foi identificada
como um tema recente de alto impacto na região; sobre o uso de álcool, foi 11/set/14
mencionado o crescimento da quantidade de distribuidoras de bebidas na
cidade de Altamira nos últimos anos.

Educação
saúde

em

PBA

Volume III, Tomo 2, "Assim, neste programa os temas abordados na educação em saúde na
p. 172

atenção básica estão relacionados a ações específicas como, alimentação
148
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

saudável, prática corporal/atividade física, prevenção e controle do
tabagismo, redução da morbimortalidade em decorrência do uso de álcool e
outras drogas, redução da morbidade por acidentes de trânsito, prevenção
de violência e estímulo à cultura da paz, além da promoção do
desenvolvimento sustentável."
“(...) podendo ocorrer ainda a perda de recursos financeiros dos municípios
Finanças

públicas

em saúde

sobre os repasses federais do Sistema Único de Saúde (SUS), devido à
EIA

Volume 29, p. 97

população real ser maior que a população estimada nos anos intercensitários fev/09
(esta estimativa é utilizada para o cálculo de vários repasses financeiros
provenientes da União).”

Volume III, Tomo 2, “Atendimentos (públicos e privados) e demais estatísticas de saúde”

PBA

Principais doenças

p. 139

NORTE
ENERGIA
Matriz CTM

6o

(informação para monitoramento).

set/11

Relatório, Indicadores monitorados na dimensão Saúde do Programa Monitoramento

Capítulo 2, p. 7.4- dos Aspectos Socioeconômicos - 7.4: "Casos de doenças e endemias jul/14
14

transmissíveis."

Consultoria Claudia Sugestão de indicadores de avaliação: "Casos de doenças transmissíveis e
Grossi

gravidez na adolescência/semestre."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"(...) são bastante conhecidas as influências que a ausência de serviços de
saneamento básico exerce na ocorrência de doenças de veiculação hídrica.
A hepatite A, a febre tifoide e a maioria das diarreias são doenças adquiridas
EIA

Volume 29, p. 97

pelo consumo de água contaminada e, portanto, estão relacionadas ao
esgotamento sanitário, à distribuição e ao tratamento de água. Da mesma

fev/09

forma, casos de leptospirose, cuja transmissão se dá pelo contato do homem
com água contaminada com urina de ratos, estão associados com enchentes
e coleta e destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos.”
Seria importante incluir “dengue e malária” no indicador que faz referência a
GR-CTM
Incidência
malária

Reunião com GR- doenças. Pode ser importante também demonstrar nos indicadores o quanto
CTM

os atendimentos em hospitais estão ligados a doenças vinculadas à água e à

11/set/14

falta de saneamento.

de
Volume III, Tomo 2,

PBA

p. 270

Matriz CTM

Consultoria Claudia
Grossi

Indicadores de Resultados: "Taxa de letalidade, em relação ao total de
casos"; "Número absoluto de casos de malária em relação"; "Número set/11
absoluto de óbitos por malária".
Sugestão de indicadores de avaliação: "Casos de malária/semestre."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - INDICADORES
INDICADORES

DETALHAMENTO

FONTE

DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Foi sugerido que a FGV investigue quais as reclamações sobre o
atendimento do SUS, para demonstrar o que pode ser resolvido com
Reunião com GR- equipamentos e o que precisa de mudanças na política pública em si – “o

GR-CTM

CTM

que mais se ouve é reclamação na qualidade do atendimento”. "Como

Qualidade

do

mostrar que os tipos de atendimento nos hospitais são de casos que

atendimento

em

facilmente poderiam ser prevenidos?".

saúde

Diretrizes

PDRSX

PDRSX, p. 169

mulher

21/out/10

de Participação

Vitória

do reunião do CMS de na equipe de atenção básica para treinamento sobre o atendimento ao 30/out/14

PDRSX
à

exames, plantões."

CMS
Xingu

Assistência

do "Garantir o atendimento médico de melhor qualidade e acessibilidade –

11/set/14

GR-CTM

Matriz CTM

em Participantes discutiram a qualidade do atendimento e relataram uma reunião

Vitória do Xingu
Diretrizes

público, em que se falou, por exemplo, sobre não trabalhar com o celular.
do

PDRSX, p. 169
Reunião com GRCTM

"Ampliar os programas voltados para a saúde da mulher."
Foi sugerido que um tema como a “gravidez na adolescência” possa ter

impactos e ser demonstrado a partir de dados de atendimentos em saúde e 11/set/14
dados de evasão escolar.

Consultoria Claudia Sugestão de indicadores de avaliação: "Casos de doenças transmissíveis e
Grossi

21/out/10

gravidez na adolescência/semestre."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE - INDICADORES
INDICADORES
Cobertura de prénatal

FONTE
PDRSX

DA FONTE
Diretrizes

do

PDRSX, p. 169

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Ampliar os programas voltados para a saúde da mulher."

21/out/10

Volume III, Tomo 2, “Atendimentos (públicos e privados) e demais estatísticas de saúde”

PBA

p. 139

NORTE
Mortalidade

DETALHAMENTO

ENERGIA

(informação para monitoramento).

6o

Relatório,

Capítulo 2, p. 7.414

set/11

Indicadores monitorados na dimensão Saúde do Programa Monitoramento
dos Aspectos Socioeconômicos - 7.4: "Taxa de mortalidade infantil";
"Mortalidade por doença diarreica aguda em menores de cinco anos de

jul/14

idade."
"Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos identificou, em

Nota

ISA

Técnica

ISA, p. 24

do relação à Mortalidade, uma variação nos anos em análise, na maioria dos
municípios, que sugere uma inconsistência nos dados alimentados no
sistema de informação. Esse fato compromete a análise."

Expectativa de vida

Avaliação
FGV

Avaliação FGV

Inclusão a partir da avaliação da FGV
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SANEAMENTO - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"(...) são bastante conhecidas as influências que a ausência de serviços de
saneamento básico exerce na ocorrência de doenças de veiculação hídrica. A
hepatite A, a febre tifoide e a maioria das diarreias são doenças adquiridas
EIA

Volume 29, p. 97

pelo consumo de água contaminada e, portanto, estão relacionadas ao
esgotamento sanitário, à distribuição e ao tratamento de água. Da mesma

fev/09

forma, casos de leptospirose, cuja transmissão se dá pelo contato do homem
com água contaminada com urina de ratos, estão associados com enchentes
e coleta e destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos.”

Alteração na
qualidade da água
GR-CTM

Reunião com GRCTM

Foi sugerido que, além da NE, a Companhia de Saneamento do Pará
(COSANPA) e o Instituto Socioambiental (ISA) possam ter dados sobre a 11/set/14
qualidade da água.
Com relação a medições da qualidade da água em Altamira, foi apontado que
as medições da NE dão conta do mínimo, mas medições mais complexas

ISA

Reunião com ISA

precisam sair da cidade. A UFPA, por exemplo, que trabalha com medições 29/set/14
de metais pesados em peixes, precisa mandar seu material para Belém em
até 1 hora.

Riscos

aos

usos ISA

Reunião com ISA

Destacada a condicionante da ANA (Agência Nacional de Águas), que exige a 29/set/14
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SANEAMENTO - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS
múltiplos

do

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

Rio

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

manutenção de usos múltiplos do Xingu.

Xingu
"(...) são bastante conhecidas as influências que a ausência de serviços de
saneamento básico exerce na ocorrência de doenças de veiculação hídrica. A
hepatite A, a febre tifoide e a maioria das diarreias são doenças adquiridas
Impactos na saúde
da população

EIA

Volume 29, p. 97

pelo consumo de água contaminada e, portanto, estão relacionadas ao
esgotamento sanitário, à distribuição e ao tratamento de água. Da mesma

fev/09

forma, casos de leptospirose, cuja transmissão se dá pelo contato do homem
com água contaminada com urina de ratos, estão associados com enchentes
e coleta e destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos.”
"(...) são bastante conhecidas as influências que a ausência de serviços de
saneamento básico exerce na ocorrência de doenças de veiculação hídrica. A
hepatite A, a febre tifoide e a maioria das diarreias são doenças adquiridas
Custos relacionados
a enchentes

EIA

Volume 29, p. 97

pelo consumo de água contaminada e, portanto, estão relacionadas ao
esgotamento sanitário, à distribuição e ao tratamento de água. Da mesma
forma, casos de leptospirose, cuja transmissão se dá pelo contato do homem
com água contaminada com urina de ratos, estão associados com enchentes
e coleta e destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos.”
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fev/09

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SANEAMENTO - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"A intervenção na cidade de Altamira deve buscar conciliar a formação do
PBA

Volume III, Tomo 1,
p. 10

reservatório do Xingu com a solução das enchentes anuais que ocorrem na
cidade, à recuperação ambiental das bacias dos igarapés Altamira, Ambé e set/11
Panelas e a melhoria das condições de habitação e saneamento da
população a ser realocada."
Foi mencionado que o cronograma das obras de saneamento está com todas

CTM

Reunião com CTM

as datas vencidas. Dessa forma, não faria sentido acompanhar apenas o
cronograma, e sim, apresentar as consequências deste atraso para o

24/jul/14

território.
"No entanto, as prefeituras municipais envolvidas não se encontram
adequadamente
Sobrecarga

na

gestão

da

Administração
Pública

estruturadas

e

capacitadas,

demandando

apoio

e

assessoramento para gerenciar as intervenções e modificações que se farão
PBA

Volume III, Tomo 1,
p. 10

na estrutura urbana. Assim, as propostas estabelecidas no presente Plano de
Requalificação Urbana devem ser implementadas em consonância com os set/11
Programas de Fortalecimento da Administração Pública e de Apoio à Gestão
dos Serviços Públicos, integrantes do Plano de Articulação Institucional. Estes
programas têm por objetivo de dotar as prefeituras municipais da AID do
instrumental necessário não apenas a absorver os impactos advindos da
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SANEAMENTO - IMPACTOS
IMPACTOS
EXPECTATIVAS

E

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

construção da UHE Belo Monte, mas também a buscar a otimização das
oportunidades de desenvolvimento da região, com a dinamização econômica
e

o

aporte

de

recursos

que

acompanharão

a

implantação

empreendimento, visando sua sustentabilidade no longo prazo."
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do

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SANEAMENTO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
Licença

LI

de

Instalação 795/2011
Condicionante 2.10

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"2.10 Em relação à implantação do saneamento básico, atender o cronograma
exposto abaixo: (...)."

01/jun/11

A rede de saneamento da sede de Vitória do Xingu está sendo feita por meio de
Infraestrutura

de

um convênio com a FUNASA, e a ampliação da rede pela NE. (...) A construção

saneamento básico
GR-CTM

Reunião com GRCTM

do aterro sanitário previsto para o distrito de Belo Monte foi trocada com a NE
pelos equipamentos de operação do aterro sanitário de Vitória do Xingu, pois na 11/set/14
condicionante não estão previstos os equipamentos para o aterro operar. (...) Foi
citado que o município de Brasil Novo recebeu um aterro sanitário por meio de
acordo com a NE, uma vez que não fazia parte da condicionante.
"No

entanto,

as

adequadamente

prefeituras
estruturadas

municipais
e

envolvidas

capacitadas,

não

se

demandando

encontram
apoio

e

assessoramento para gerenciar as intervenções e modificações que se farão na
Capacidade
institucional

PBA

Volume III, Tomo 1, estrutura urbana. Assim, as propostas estabelecidas no presente Plano de
p. 10

Requalificação Urbana devem ser implementadas em consonância com os
Programas de Fortalecimento da Administração Pública e de Apoio à Gestão dos
Serviços Públicos, integrantes do Plano de Articulação Institucional. Estes
programas têm por objetivo de dotar as prefeituras municipais da AID do
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set/11

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SANEAMENTO - INDICADORES
INDICADORES

DETALHAMENTO

FONTE

DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

instrumental necessário não apenas a absorver os impactos advindos da
construção da UHE Belo Monte, mas também a buscar a otimização das
oportunidades de desenvolvimento da região, com a dinamização econômica e o
aporte de recursos que acompanharão a implantação do empreendimento,
visando sua sustentabilidade no longo prazo."
Licença
LI
Cumprimento

de

Instalação 795/2011
Condicionante 2.10

de

"2.10 Em relação à implantação do saneamento básico, atender o cronograma
exposto abaixo: (...)."

01/jun/11

Foi relatado que o licenciamento das obras de saneamento é do município e do

prazos

Reunião

IBAMA

com estado e que o IBAMA acompanha se está se cumprindo os prazos, solicitando

IBAMA

complementações em casos específicos. O prazo do saneamento de Altamira é

03/nov/14

muito mais vinculado à qualidade por conta do reservatório.
Participação

das

prefeituras

em Sec.

“As tratativas entre a Norte Energia e o município de Altamira são pautadas por

definições sobre as Viação
obras e em ajustes Obras
ao

longo

implementação

da Altamira

e

Reunião com Sec. meio de documentos formais, indicando responsabilidades das partes. Em linhas
Viação
Altamira

e

Obras gerais cabe a Norte Energia a execução das ações previstas e, ao poder público, 22/set/14
o

acompanhamento

da

execução

e

recebimento

das

obras,

dando

encaminhamento para a gestão desses serviços da forma que melhor couber.”
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"As intervenções propostas buscam, assim, fortalecer a rede urbana diretamente
afetada pela implantação da UHE Belo Monte frente aos impactos esperados e,
ao mesmo tempo, incorporar as oportunidades de desenvolvimento regional daí
Volume III, Tomo 1, resultantes. Para tanto, o Plano de Requalificação Urbana tem por pressuposto

PBA

p. 10

geral a cooperação entre as três esferas de governo (municipal, estadual e

set/11

federal) e a iniciativa privada, no caso, o empreendedor responsável pela
implantação da usina, em atendimento ao estabelecido pelo Estatuto da Cidade
Articulação
diferentes

(Lei 10.257/01)."

com
atores

para

a

FVPP

Reunião com FVPP

implementação

Foi mencionada a dúvida sobre quem assume o sistema de saneamento depois,
se a COSANPA, a Prefeitura, ou outro ator.

08/set/14

É importante mapear quem são os atores envolvidos nesses acordos e quais
GR-CTM

Reunião com GRCTM

acordos foram esses. Para essa condicionante, foi sugerido o contato com a
empresa Poços do Brasil, que atua em poços artesianos na região pela NE. Foi 11/set/14
informado que em Vitória do Xingu foram cavados poços em todas as
comunidades rurais por meio dessa empresa.

Sec.

Reunião com Sec.

Administraç Administração
ão

de Vitória do Xingu

de

Foi relatado que no município há uma SAE, que é uma autarquia que vai tomar
conta da água e esgoto.
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SANEAMENTO - INDICADORES
INDICADORES

DETALHAMENTO

FONTE
Vitória

DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

do

Xingu
“A NE diz que 82% do saneamento foi implementado. Agora o acordo é que as
Reunião

SEPLAN
de Altamira

com ruas ficassem como eram antes, o que era asfaltado teria asfalto. Mas nunca fica

SEPLAN

de igual, dá para perceber quais ruas passou a empresa contratada pela NE para o 16/set/14

Altamira

serviço. Entretanto com muitos problemas: asfalto inacabado, nivelamento da rua,
ligação de agua não realizada, etc.”

Sec.
Administraç Reunião com Sec. Foi relatado que obras ficaram inacabadas, sem condições de uso. “A ETE
Qualidade
instalações

das ão

de Administração

Vitória

de construída não foi recebida pela prefeitura porque estava com problemas e 17/set/14

do Vitória do Xingu

alagou. Outras têm uma manutenção caríssima."

Xingu
Foi relatado que o aterro sanitário está concluído, com questionamentos por parte
Sec.
Viação
Obras
Altamira

e

Reunião com Sec.
Viação
Altamira

e

Obras

da Prefeitura em razão da ausência de algumas infraestruturas (ex: galpão de
triagem de resíduos sólidos e pátio para veículos), assim como maquinários (ex:
autoclave). As obras do aterro não contemplam o tratamento de todos os tipos de
resíduos. “Hoje apenas uma célula do aterro está em operação. É considerado um
aterro controlado, e não sanitário. Essas ‘pendências’impedem que o poder
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

público receba definitivamente a obra.”
Avaliação

Transparência
Participação

FGV

Avaliação FGV

social

na

implementação

do

saneamento

Inclusão a partir da avaliação da FGV
“É Importante ter um plano de comunicação muito bom, para apoiar a

CTM

Reunião com CTM

sensibilização da população sobre a necessidade das ligações domiciliares ao 13/nov/14
sistema de saneamento básico.”

básico

"As metas relativas ao sistema de abastecimento de água são: Captação de Água
Bruta: reforma de captação superficial e do sistema de bombeamento de água
bruta, além da respectiva adutora, que serão responsáveis em conduzir água
bruta na quantidade necessária até a estação de tratamento de água; tratamento
Volume III, Tomo 1, de água: implantação de nova estação de tratamento de água bruta para garantir
PBA
Acesso à água e
tratamento

p. 134, p. 173, p. a distribuição de água potável com qualidade e quantidade necessária para toda a set/11
203

população urbana; reservação e distribuição de água potável: implantação de
sistema de reservação e rede de distribuição para atendimento constante das
demandas de água potável da cidade na quantidade e pressão adequadas;
Universalização do Sistema de Abastecimento de Água: o sistema deverá
fornecer água potável com maior garantia de qualidade e quantidade para todos
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

os moradores da sede municipal."

Acesso à água e

NORTE

6o

ENERGIA

Capítulo 2, p. 7.4-14

tratamento
PDRSX

Relatório,

Diretrizes

do

PDRSX, p. 122

Indicadores monitorados na dimensão Energia Elétrica e Saneamento do
Programa Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos - 7.4: "Evolução do jul/14
consumo de água".
"Ampliar a oferta e universalizar o abastecimento de água potável; Incentivar e
viabilizar projetos para a utilização de fontes alternativas de captação e 21/out/10
tratamento de água."
"Implantação e ampliação dos microssistemas de abastecimento das agrovilas;

PDRSX

Diretrizes

do Realizar perfuração de poços semiartesianos ou artesianos em localidades e

PDRSX, p. 162-163

comunidades; Instalar banheiros secos nas comunidades e localidades de

21/out/10

várzea."
"(...) são bastante conhecidas as influências que a ausência de serviços de
saneamento básico exerce na ocorrência de doenças de veiculação hídrica. A
Cobertura
instalação sanitária

e

hepatite A, a febre tifoide e a maioria das diarreias são doenças adquiridas pelo
EIA

Volume 29, p.97

consumo de água contaminada e, portanto, estão relacionadas ao esgotamento fev/09
sanitário, à distribuição e ao tratamento de água. Da mesma forma, casos de
leptospirose, cuja transmissão se dá pelo contato do homem com água
contaminada com urina de ratos, estão associados com enchentes e coleta e
162
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14

Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SANEAMENTO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos.”
Matriz CTM

Consultoria Claudia Sugestão de indicadores de avaliação: "Percentual de domicílios atendidos em
Grossi

Altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo, Senador Porfírio e Anapu".

mar/12

“A Norte Energia está com estratégia de dizer que o saneamento vai sendo
cumprido conforme as obras pontuais vão sendo feitas. O fim dessa condicionante
é o benefício social das casas ligadas ao sistema. O cumprimento, o
FVPP

Reunião com FVPP

monitoramento da condicionante só pode ser considerado quando for feita a 08/set/14
ligação em todas as casas, pois é ai que vai dar para colocar o sistema para
funcionar. (...) Aqui temos uma batalha em duas linhas. Uma é o cumprimento da
condicionante, se é considerado nas casas ou na rua.”

GR-CTM
Sec.
Administraç
ão

Vitória

do Xingu

Reunião com GRCTM
Reunião com Sec.
Administração
Vitória do Xingu

É provável que a própria prefeitura efetue a ligação dos domicílios à rede de
esgoto. Foi relatado que alguns moradores já fizeram a ligação por conta própria, 11/set/14
o que pode comprometer o sistema, que ainda não está funcionando.
A grande dificuldade é quando tem que entrar na casa para fazer alguma
melhoria, para as pessoas deixarem e funcionar.
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INDICADORES

DETALHAMENTO

FONTE

DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Foi relatado que segundo as informações prestadas não há previsão para
Sec.
Viação
Obras
Altamira

e

Reunião com Sec.
Viação

e

Obras

Altamira

solucionar o problema, uma vez que os custos de ligação são elevados tendo em
vista os pontos de ligação dentro das casas e obras necessárias, que variam
segundo o padrão de cada residência, assim como o custo do tratamento do

22/set/14

esgoto coletado que será lançado na conta a ser paga pelos cidadãos
altamirenses.
Foi relatado que a solução para as ligações intradomiciliares passa pela
discussão da gestão do sistema. Em geral, o que se aplica é o financiamento das
ligações para o público de baixa renda, ficando as demais ligações por conta dos

Ministério

Reunião

com proprietários dos imóveis. No entanto, como em Altamira há questões muito

das

Ministério

das particulares, com os investimentos em infraestrutura já realizados/programados, 29/set/14

Cidades

Cidades

seria possível, na oferta da gestão, no momento da negociação da concessão ou
na licitação para esta finalidade, incluir as ligações intradomiciliares como prérequisito (para todos domicílios), tendo em vista que pouco será exigido do
“operador” do sistema, no que diz respeito aos investimentos de grande monta.“

PDRSX

Diretrizes

do

PDRSX, p. 162-163

"Implantar sistemas alternativos e universalizar o esgotamento sanitário, incluindo
a coleta, transporte, tratamento e disposição final adequado, desde as ligações 21/out/10
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente."
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FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"As metas do sistema de esgotamento sanitário são: Coleta de Esgotos:
implantação de rede e estações elevatórias para encaminhar o esgoto coletado
para a futura estação de tratamento de esgoto, eliminando as fossas rudimentares
Volume III, Tomo 1,
PBA

p. 134, p. 173-174,
p. 203

Tratamento da rede

e os lançamentos de esgotos “in natura” nos cursos d’água; Tratamento de
Esgotos: implantação de estação de tratamento de esgotos para atender a
resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005; Disposição Final:

set/11

encaminhamento e lançamento do efluente tratado em corpo receptor;

de esgoto

Universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário: o sistema de esgotamento
sanitário deverá ser implantado por completo para atendimento de toda a
população urbana."
PDRSX

Diretrizes

do

PDRSX, p. 162-163

"Implantar sistemas alternativos e universalizar o esgotamento sanitário, incluindo
a coleta, transporte, tratamento e disposição final adequado, desde as ligações 21/out/10
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente."
"As metas do sistema de destinação final de resíduos sólidos são: Aterro

Volume III, Tomo 1, Sanitário: implantação de um aterro sanitário para atender a toda a demanda da
Produção, coleta e PBA

p. 135, p. 174, p. área urbana. Remediação do Depósito de Lixo: encerramento e remediação da set/11

destinação do lixo

203

área do atual depósito de lixo." "A gestão de resíduos sólidos deverá ser eficiente
para manejar cerca de 70 toneladas diárias de resíduos urbanos que deverão ser
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FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

gerados durante os anos iniciais das obras. Os serviços de coleta de resíduos e
de limpeza pública, atualmente precários, deverão alcançar um nível mínimo de
eficiência de 80%."
NORTE

6o

Relatório,

ENERGIA

Capítulo 2, p. 7.4-14

Indicadores monitorados na dimensão Energia Elétrica e Saneamento do
Programa Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos - 7.4: "Evolução do jul/14
volume de lixo coletado diretamente por serviço de limpeza."
"Implantar sistema de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final

PDRSX

Diretrizes

do do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias

PDRSX, p. 162-163

públicas; Incentivar estudos e viabilizar projetos para a utilização de métodos

21/out/10

alternativos de tratamento e destinação final de resíduos sólidos."
"(...) são bastante conhecidas as influências que a ausência de serviços de
saneamento básico exerce na ocorrência de doenças de veiculação hídrica. A
hepatite A, a febre tifoide e a maioria das diarreias são doenças adquiridas pelo
Prejuízos

causados

por enchentes

EIA

Volume 29, p.97

consumo de água contaminada e, portanto, estão relacionadas ao esgotamento
sanitário, à distribuição e ao tratamento de água. Da mesma forma, casos de
leptospirose, cuja transmissão se dá pelo contato do homem com água
contaminada com urina de ratos, estão associados com enchentes e coleta e
destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos.”
166
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14

Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

fev/09
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

“O cronograma das obras de saneamento está com todas as datas vencidas.
CTM

Reunião com CTM

Dessa forma, não faz sentido acompanhar apenas o cronograma, e sim, 24/jul/14
apresentar as consequências deste atraso para o território.”
Foi mencionado que a qualidade da água deve mudar muito na região. De acordo
com membros da CTM, em reunião com empresas que realizam o monitoramento

Qualidade da água
para usos múltiplos

GR-CTM

Reunião com GR- da água para a Norte Energia foi apresentada uma análise em que apenas poços
CTM

do bairro Sudam II estariam sem problemas de qualidade. (...) Foi sugerido que,

11/set/14

além da NE, a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) e o Instituto
Socioambiental (ISA) possam ter dados sobre a qualidade da água.
"(...) são bastante conhecidas as influências que a ausência de serviços de
saneamento básico exerce na ocorrência de doenças de veiculação hídrica. A
hepatite A, a febre tifoide e a maioria das diarreias são doenças adquiridas pelo
Principais doenças

EIA

Volume 29, p.97

consumo de água contaminada e, portanto, estão relacionadas ao esgotamento
sanitário, à distribuição e ao tratamento de água. Da mesma forma, casos de

fev/09

leptospirose, cuja transmissão se dá pelo contato do homem com água
contaminada com urina de ratos, estão associados com enchentes e coleta e
destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos.”
GR_CTM

Reunião com GR- Foi relatado que é importante incluir “dengue e malária” no indicador que faz 11/set/14
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FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
CTM

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

referência a doenças. Pode ser importante demonstrar nos indicadores o quanto
os atendimentos em hospitais estão ligados a doenças vinculadas à água e à falta
de saneamento.

Volume III, Tomo 2,

PBA

p. 270

Indicadores de Resultados: "Taxa de letalidade, em relação ao total de casos";
"Número absoluto de casos de malária em relação"; "Número absoluto de óbitos set/11
por malária."
Foi relatado que é importante incluir “dengue e malária” no indicador que faz

Incidência de malária

GR_CTM

Reunião com GR- referência a doenças. Pode ser importante demonstrar nos indicadores o quanto
CTM

os atendimentos em hospitais estão ligados a doenças vinculadas à água e à falta

11/set/14

de saneamento.
Matriz CTM

Grossi

Sugestão de indicadores de avaliação: "Casos de malária/semestre".

Volume III, Tomo 2, Atendimentos (públicos e privados) e demais estatísticas de saúde (informação

PBA
Mortalidade infantil

Consultoria Claudia

p. 139

para monitoramento).

NORTE

6o

Relatório,

ENERGIA

Capítulo 2, p. 7.4-14

ISA

Nota

Técnica

mar/12
set/11

Indicadores monitorados na dimensão Saúde do Programa Monitoramento dos
Aspectos Socioeconômicos - 7.4: "Taxa de mortalidade infantil"; "Mortalidade por jul/14
doença diarreica aguda em menores de cinco anos de idade."

do "Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos identificou, em mar/14
168
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14

Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SANEAMENTO - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
ISA, p. 24

EXCERTO/MENÇÃO
relação à Mortalidade, uma variação nos anos em análise, na maioria dos
municípios, que sugere uma inconsistência nos dados alimentados no sistema de
informação. Esse fato compromete a análise."
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DATA

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE INDÍGENA - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Aumento do fluxo
migratório,

com

aumento

de

endemias

e

demanda

da

PBA-CI

Volume II, p. 402-

2011

403

sobre

serviços públicos
Exposição

a

uso

abusivo de álcool e PBA-CI
entorpecentes
Contaminação

403

Um quadro sinóptico com os impactos relacionados à saúde indígena aparece 2011
no documento do PBA-CI, nas páginas 402 e 403 do Volume II. Os impactos,
retirados do EIA, se diferenciam para cada território estudado. Os mais

de

peixes por metais
pesados decorrente PBA-CI
da

Volume II, p. 402-

atividade

Volume II, p. 402-

recorrentes estão representados nesta matriz.
2011

403

garimpeira
Problemas
provenientes

da

eutrofização

com

PBA-CI

Volume II, p. 402-

2011

403

provável domínio de
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE INDÍGENA - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

cianobactérias
(algas azuis)
Aumento

da

demanda

por

assistência à saúde

PBA-CI

Volume II, p. 402-

2011

403

nas Tis
Desestruturação
das

cadeias

transmissão
conhecimento

de
de PBA-CI

Volume II, p. 402-

2011

403

tradicional
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE INDÍGENA - INDICADORES
NOME

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"1) Medidas ligadas ao Poder Público, a serem implementadas em diferentes
etapas:
a) Ações até o leilão: 1. Criação de grupo de trabalho para coordenação e
articulação das ações governamentais referentes aos povos e terras
FUNAI

Parecer nº 21/2009

indígenas impactadas pelo empreendimento, no âmbito do Comitê Gestor do 30/set/09
PAC (“GEPAC- Belo Monte”) para viabilizar as seguintes ações concernentes

Reestruturação

a:

do

• Reestruturação do atendimento à saúde indígena pelo DSEI na região de

DSEI

Altamira".
"Fortalecer a rede de assistência em saúde dos povos indígenas residentes
nas terras indígenas da jurisdição do Distrito Sanitário Especial de Saúde
PBA-CI

Plano Operativo do Indígena (DSEI) Altamira através de ações de reestruturação, prevenção e
PBA-CI, p. 49

controle de doenças, promoção e recuperação da saúde, favorecendo

fev/13

melhores indicadores de saúde e de qualidade de vida da população
indígena."
Cumprimento
prazos

de

"1) Medidas ligadas ao Poder Público, a serem implementadas em diferentes
FUNAI

Parecer nº21, Funai etapas:

30/set/09

a) Ações até o leilão: 1. Criação de grupo de trabalho para coordenação e
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CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14
Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE INDÍGENA - INDICADORES
NOME

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

articulação das ações governamentais referentes aos povos e terras
indígenas impactadas pelo empreendimento, no âmbito do Comitê̂ Gestor do
PAC (“GEPAC- Belo Monte”) para viabilizar as seguintes ações concernentes
a:
• Reestruturação do atendimento à saúde indígena pelo DSEI na região de
Altamira;"
"1) Medidas ligadas ao Poder Público, a serem implementadas em diferentes
etapas:
a) Ações até o leilão: 1. Criação de grupo de trabalho para coordenação e
Articulação
atores
na

articulação das ações governamentais referentes aos povos e terras

entre

envolvidos FUNAI

Parecer nº 21/2009

indígenas impactadas pelo empreendimento, no âmbito do Comitê Gestor do 30/set/09
PAC (“GEPAC- Belo Monte”) para viabilizar as seguintes ações concernentes

reestruturação

do atendimento à

a:

saúde indígena pelo

• Reestruturação do atendimento à saúde indígena pelo DSEI na região de

DSEI

Altamira;"
PBA-CI

Plano Operativo do
PBA-CI, p. 49

"O Programa de Saúde Indígena será coordenado por Especialista que terá a
função de promover as articulações com o DSEI e as comunidades indígenas fev/13
buscando a implementação das ações de responsabilidade do empreendedor
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE INDÍGENA - INDICADORES
NOME

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

em harmonia com aquelas de competência do DSEI, sempre buscando apoiar
ao

DSEI,

em

prol

de

um

objetivo

comum.

Isso será feito tomando por base os compromissos assumidos no Plano de
Ação Emergencial de Saúde Indígena (PAESI) e já incorporados a esse
Programa, que conforme informado anteriormente, estabelece as ações de
responsabilidade do empreendedor, no bojo do PBA-CI. As ações,
principalmente as de capacitação e formação de recursos humanos, deverão
ser programadas, coordenadas e acompanhadas pela equipe técnica do
DSEI, cabendo à Norte Energia apoiar na realização de todas as
capacitações previstas. O acompanhamento das ações será realizado
juntamente com as coordenações de gestão, edificação, saneamento e de
saúde da SESAI/DSEI, bem como a participação do controle social, através
do CONDISI – Conselho Distrital de Saúde Indígena, para que se possa
avaliar o cumprimento das ações."
Adequação

à

Política Nacional de
Atendimento

à

Saúde dos Povos

Política Nacional de "O propósito desta política é garantir aos povos indígenas o acesso à atenção
MS

Atenção à Saúde integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único
dos

Povos de Saúde, contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e

Indígenas, p. 13

política de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa
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mar/02

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE INDÍGENA - INDICADORES
NOME

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

Indígena

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

população mais vulnerável aos agravos à saúde de maior magnitude e
transcendência entre os brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina
e o direito desses povos à sua cultura."
Política Nacional de
Atenção à Saúde

MS

dos

Povos

Indígenas, p. 21
Espaços

caráter deliberativo e constituídos de acordo com a Lei no 8.142/90,
observando em sua composição a paridade de 50% de usuários e 50% de mar/02
organizações governamentais, prestadores de serviços e trabalhadores do
setor de saúde dos respectivos distritos."
"O acompanhamento das ações será realizado juntamente com as

de

participação social

"Os Conselhos Distritais de Saúde serão instâncias de Controle Social, de

PBA-CI

Plano Operativo do
PBA-CI, p. 49

coordenações

de

gestão,

edificação,

saneamento

e

de

saúde

da

SESAI/DSEI, bem como a participação do controle social, através do fev/13
CONDISI – Conselho Distrital de Saúde Indígena, para que se possa avaliar o
cumprimento das ações."

3º
PBA-CI

Semestral do PBA- paritário e deliberativo. Os representantes (titular e suplente) de cada Aldeia, jul/14
CI, p. 6-7

Assistência
postos de saúde

nos

MS

Relatório Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI): Conselho permanente,
por Terra Indígena estão descritos na Tabela 3.

Política Nacional de "Nas aldeias, a atenção básica será realizada por intermédio dos Agentes
Atenção à Saúde Indígenas de Saúde, nos postos de saúde, e pelas equipes multidisciplinares
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mar/02

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE INDÍGENA - INDICADORES
NOME

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
dos

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Povos periodicamente, conforme planejamento das suas ações."

Indígenas, p. 14
Promoção do uso

Política Nacional de

adequado

Atenção à Saúde

medicamentos

de
e

MS

dos

ações de prevenção

Povos

Indígenas, p.13

"(...) são estabelecidas as seguintes diretrizes, que devem orientar a definição
de instrumentos de planejamento, implementação, avaliação e controle das
ações de atenção à saúde dos povos indígenas: (...) promoção do uso mar/02
adequado e racional de medicamentos; (...) promoção de ambientes
saudáveis e proteção da saúde indígena;".

Política Nacional de "(...) são estabelecidas as seguintes diretrizes, que devem orientar a definição
Atenção à Saúde de instrumentos de planejamento, implementação, avaliação e controle das

MS

dos

Povos ações de atenção à saúde dos povos indígenas: (...) articulação dos sistemas

Indígenas, p.13

mar/02

tradicionais indígenas de saúde."
"10.3. Projeto de Fortalecimento das Práticas Tradicionais Indígenas de

Medicina tradicional

Saúde. Este projeto tem como objetivo fortalecer as estratégias e
PBA-CI

Plano Operativo do conhecimentos indígenas de saúde de modo a contribuir para manutenção
PBA-CI, p. 55

das práticas tradicionais em saúde e desenvolvimento das capacidades

fev/13

críticas dos povos indígenas para tomadas de decisão relativas à saúde
individual e coletiva das sociedades às quais pertencem."
Atendimento

MS

Política Nacional de "As equipes de saúde dos distritos deverão ser compostas por médicos, mar/02
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE INDÍGENA - INDICADORES
NOME

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

médico à população

Atenção à Saúde enfermeiros, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes indígenas de

indígena

dos

Povos saúde,

Indígenas, p.14

contando

com

a

participação

sistemática

de

antropólogos,

educadores, engenheiros sanitaristas e outros especialistas e técnicos
considerados necessários."

Política Nacional de
Profissionais

em

atuação no DSEI

Atenção à Saúde

MS

dos

Povos

Indígenas, p.14

"As equipes de saúde dos distritos deverão ser compostas por médicos,
enfermeiros, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes indígenas de
saúde,

contando

com

a

participação

sistemática

de

antropólogos, mar/02

educadores, engenheiros sanitaristas e outros especialistas e técnicos
considerados necessários."
"A capacitação dos recursos humanos para a saúde indígena deverá ser
priorizada como instrumento fundamental de adequação das ações dos

Política Nacional de profissionais e serviços de saúde do SUS às especificidades da atenção à
Capacitação

dos

profissionais

do

Atenção à Saúde saúde dos povos indígenas e às novas realidades técnicas, legais, políticas e

MS

dos

Povos de

Indígenas, p.16

DSEI

organização

dos

serviços.

Deverão

ser

promovidos

cursos

de

mar/02

atualização/aperfeiçoamento/especialização para gestores, profissionais de
saúde e assessores técnicos (indígenas e não-indígenas) das várias
instituições que atuam no sistema."

PBA-CI

Plano Operativo do "Esse programa prevê, no âmbito do Projeto de Educação em Saúde, o apoio fev/13
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE INDÍGENA - INDICADORES
NOME

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
PBA-CI, p. 50

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

na formação de recursos humanos, dos gestores públicos, de profissionais de
saúde que atuam dentro das TIs e hospitais de Altamira, bem como na
realização de oficinas de educação em saúde e educação ambiental para os
cuidadores

tradicionais

e

nas

escolas

indígenas,

considerando

especificidades étnicas e geográficas, bem como a produção e publicação de
material didático para o projeto. Cabe ressaltar que o programa pedagógico
está a cargo da SESAI."
Agentes
de

Política Nacional de

Indígenas

Saúde

Atenção à Saúde

e MS

dos

Saneamento

Povos

Indígenas, p.14

“Nas aldeias, a atenção básica será realizada por intermédio dos Agentes
Indígenas de Saúde, nos postos de saúde, e pelas equipes multidisciplinares mar/02
periodicamente, conforme planejamento das suas ações.”
"Baseado no diagnóstico situacional apresentado à Norte Energia no bojo do

Saneamento básico PBA-CI

Plano Operativo do Plano de Ação Emergencial de Saúde Indígena (PAESI), serão construídos,
PBA-CI, p. 49

reformados ou ampliados: (...) · Obras de saneamento para as 34 (doze)

fev/13

aldeias (sic) - cujos projetos são de responsabilidade da SESAI/DSEI;"
Núcleo de vigilância
em saúde

PBA-CI

Plano Operativo do
PBA-CI, p. 54

"10.2. PROJETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Apoiar as ações de
fortalecimento da Vigilância em Saúde na área de abrangência do DSEI, de fev/13
forma a equipar e melhorar a estrutura física do Núcleo de Vigilância em
178
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE INDÍGENA - INDICADORES
NOME

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Saúde, contribuindo para identificar os riscos para a saúde e agir no controle
aos agravos para a saúde da comunidade indígena."
"Na organização dos serviços de saúde, as comunidades terão uma outra
Política Nacional de
Pólos base

Atenção à Saúde

MS

dos

Povos

Indígenas, p. 14

instância de atendimento, que serão os Pólos-Base. Os pólos são a primeira
referência para os agentes indígenas de saúde que atuam nas aldeias.
Podem estar localizados numa comunidade indígena ou num município de mar/02
referência. Neste último caso, correspondem a uma unidade básica de saúde,
já existente na rede de serviços daquele município. A maioria dos agravos à
saúde deverão ser resolvidas nesse nível."

Política Nacional de
Postos de saúde

Atenção à Saúde

MS

dos

Povos

Indígenas, p. 14

"Nas aldeias, a atenção básica será realizada por intermédio dos Agentes
Indígenas de Saúde, nos postos de saúde, e pelas equipes multidisciplinares mar/02
periodicamente, conforme planejamento das suas ações."
"O aumento no número de aldeias, o aparecimento de doenças como

Doenças e fatores
de risco

3º
PBA-CI

Relatório tuberculose e hanseníase, aumento de doenças diarreicas e parasitoses

Semestral do PBA- intestinais, levam a necessidade de maior aporte operacional por parte do jul/14
CI, p. 4

DSEI para desenvolver atividades de saúde para aproximadamente 3100
(três mil e cem indígenas) moradores de 38 aldeias (SIASI, 2013). Desse
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - SAÚDE INDÍGENA - INDICADORES
NOME

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO
modo, torna-se necessário atentar para os impactos diretos, como aumento
de doenças de veiculação hídrica e doenças infecto parasitárias, quanto para
os impactos mais globais, como fluxo migratório e mudanças ambientais, que
podem desencadear problemas por recursos naturais (caça, pesca, cultivos),
fragmentação social e insegurança alimentar, determinantes fundamentais
para processo saúde-doença."

Avaliação

Mortalidade infantil

FGV

Expectativa de vida
Qualidade
atendimento
saúde indígena

do
à

Avaliação
FGV
Avaliação
FGV

Avaliação FGV

Inclusão a partir da avaliação da FGV

Avaliação FGV

Inclusão a partir da avaliação da FGV

Avaliação FGV

Inclusão a partir da avaliação da FGV
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DATA

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - IMPACTOS
IMPACTOS E

FONTE

EXPECTATIVAS

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"A divulgação do empreendimento poderá criar expectativas distintas entre as
pessoas mais velhas e os jovens. Os mais velhos lutando pela manutenção
da vida tradicional e os jovens em busca das “novidades” oferecidas pelos
brancos, o fascínio exercido pela cidade de Altamira, e o novo cenário armado
Conflito de

EIA

gerações

ECI, Tomo VI, p. 24

para construção do AHE Belo Monte – o canteiro de obras. A contradição
entre estas expectativas pode gerar um conflito entre gerações. Considerou-

2009

se como um impacto adverso, direto, temporário, irreversível, que atinge
todas as TIs e de média magnitude. É um impacto temporário porque tem a
duração da obra, no entanto, como pode trazer transformações para a
estrutura social destas sociedades, julgou-se irreversível."
"Todos os impactos descritos para esta etapa do empreendimento instalação da infraestrutura de apoio - relativos à cultura material e imaterial

Desestruturação
das

cadeias

transmissão
conhecimento
tradicional

de
de EIA

dos Asuriní, Kararaô, Arara, Araweté e Parakanã, podem ocasionar um
ECI, Tomo VI, p. impacto de alta magnitude nestas sociedades, com pouco tempo de contato.
250

O conflito de gerações, a busca de novas fontes de renda, o desestímulo às
práticas tradicionais de subsistência podem desestruturar as cadeias de
transmissão dos conhecimentos tradicionais. Ou seja, em sociedades de
cultura oral, uma vez rompidas as cadeias de transmissão dos conhecimentos
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2009

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - IMPACTOS
IMPACTOS E
EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO
tradicionais, a reprodução destas sociedades enquanto tais pode estar
ameaçada. Não existem medidas mitigadoras capazes de impedir um impacto
destas proporções, no entanto, um conjunto de programas, elaborados e
discutidos com os grupos que são objetos deste Componente Indígena, pode
tentar reverter esta situação. A educação e o monitoramento das fronteiras
das seis TIs terão papel fundamental nesta problemática."
Relatos de especialistas na área apontam que o aumento da sensação de

Violência

nas Avaliação

cidades

FGV

Avaliação FGV

insegurança em Altamira tem gerado receio nos indígenas de permanecer na
cidade para concluir os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio,
etapas que não são ofertadas nas aldeias.
Todos os impactos descritos para esta etapa do empreendimento - instalação
da infraestrutura de apoio - relativos à cultura material e imaterial dos Asuriní,

Valorização cultural
dos
indígenas

povos EIA

Kararaô, Arara, Araweté e Parakanã, podem ocasionar um impacto de alta
ECI, Tomo VI, p. magnitude nestas sociedades, com pouco tempo de contato. O conflito de
250

gerações, a busca de novas fontes de renda, o desestímulo às práticas
tradicionais de subsistência podem desestruturar as cadeias de transmissão
dos conhecimentos tradicionais. Ou seja, em sociedades de cultura oral, uma
vez rompidas as cadeias de transmissão dos conhecimentos tradicionais, a
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DATA

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - IMPACTOS
IMPACTOS E
EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO
reprodução destas sociedades enquanto tais pode estar ameaçada. Não
existem medidas mitigadoras capazes de impedir um impacto destas
proporções, no entanto, um conjunto de programas, elaborados e discutidos
com os grupos que são objetos deste Componente Indígena, pode tentar
reverter esta situação. A educação e o monitoramento das fronteiras das seis
TIs terão papel fundamental nesta problemática."
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Como pode ser notado, parte das ações que compõem as estratégias nas
áreas de saúde, reconhecimento étnico e educação indígena está
devidamente arrolada nos respectivos programas de mesmo nome que se
ECI, Tomo VII, p.

EIA

432

seguem. Entretanto, trata-se de programas financiados pelo empreendedor.
Como disseram suas lideranças, se o governo cumprir com sua obrigação 2009
constitucional,

melhor

ainda,

mas

ela

não

se

confunde

com

a

responsabilidade do empreendedor em financiar o conjunto de ações
Programa

de

educação

escolar

presentes nos programas de compensação e mitigação do AHE Belo Monte
aqui apresentados."
"Implementação pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da

indígena
FUNAI

Parecer nº 21, p. 80

Coordenação de Apoio às Escolas Indígenas, de todas as ações
necessárias para fomentar a estruturação da educação indígena junto ao

30/set/09

universo populacional indígena objeto deste estudo."
"b) Após o leilão, devem ser implementadas as seguintes ações:(...) 2.
Implementação de outras ações do Estado necessárias para apoiar o
FUNAI

Parecer nº 21, p. 96 cumprimento das medidas de mitigação dos impactos: (...) elaboração de 30/set/09
proposta de atendimento à educação escolar para as comunidades
impactadas, em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação do Pará e
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FONTE

DETALHAMENTO

EXCERTO/MENÇÃO

DA FONTE

DATA

MEC."
"7.3.1. Projeto de Estabelecimento de Política de Educação Escolar
Indígena para a Região do Médio Xingu (...) Objetivo geral: Elaborar e
PBA-CI,

PBA

PEEI,

Volume 1, p. 283

apoiar, de forma participativa e coletiva, a implementação de uma política de
educação escolar indígena específica para a região de Altamira, mai/11
contemplando as especificidades e autonomia culturais de cada povo
indígena da região, bem como as necessidades atuais das escolas e
processos educativos."
"Os

três

projetos

apresentados

nesse

Programa:

“Projeto

de

Estabelecimento de Política de Educação Escolar indígena para a região do
Parecer PBA-CI no
FUNAI

01/CGGAM/2012
Processo
08620.2339/00

-

Médio Xingu”, “Projeto de Estruturação das escolas indígenas de Ensino
Básico, que incluem ensino Fundamental e Médio, e contribuição com os
cursos de formação em nível superior e técnico” e “Projeto de formação de 2012
professores indígenas, elaboração de materiais didáticos e estruturação de
projetos demonstrativos” apresentam consistência e propriedade em relação
à realidade das comunidades indígenas da região, podendo ser considerado
como completo."

PBA

Plano Operativo do "O Programa De Educação Escolar Indígena está dividido nos seguintes fev/13
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FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
PBA-CI, p. 45

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Projetos:
- Projeto de Estabelecimento de Política de Educação Escolar Indígena para
a
-

Região
Projeto

de

do
Estruturação

Médio
das

Escolas

Xingu;
Indígenas;

- Projeto de Formação de Professores indígenas e elaboração de materiais
didáticos."
"Construção, ampliação e reforma de escolas em nível fundamental, médio e
profissionalizante e implantação do Programa Escola de Portas Abertas
respeitando a particularidade de cada povo indígena da região do Xingu; de
acordo com interesses de cada povo, observando e garantindo a adaptação
as condições climáticas da região e visão do espaço de cada povo;
PDRSX

PDRSX, p. 176-177

- Entrega dos Kits Escolares a todos os alunos das escolas indígena da
região

do

Xingu;

- Assegurar o Ensino Fundamental de qualidade para os povos indígenas da
região, bem como implantar os anos finais do ensino fundamental, com isso
originar demanda para implantação do Ensino Médio, na região do Xingu;
- Adquirir mobiliário e equipamentos escolares para os discentes e docentes
indígenas da região do Xingu, incluindo bibliotecas, salas de Informática,
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FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO
videoteca

e

DATA
outros

materiais

de

apoio;

- Incentivar a produção de material didático pedagógico pelos próprios
discentes e docentes e sua utilização pelos próprios alunos das escolas
indígenas;
- Garantir em parceria com órgãos estadual e federal de educação, a
publicação e produção de matérias didáticos e pedagógicos (livros,
dicionários, cartilhas, vídeos) voltados especificamente para o povo
indígena;
- Implantar a Pedagogia da Alternância nos ensino profissionalizantes nas
escolas indígenas. "
"b) Após o leilão, devem ser implementadas as seguintes ações:(...) 2.
Implementação de outras ações do Estado necessárias para apoiar o
Cumprimento
prazos

de

FUNAI

Parecer nº 21, p. 97

cumprimento das medidas de mitigação dos impactos: (...) elaboração de
proposta de atendimento à educação escolar para as comunidades
impactadas, em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação do Pará e
MEC."
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO

EXCERTO/MENÇÃO

DA FONTE

DATA

"O Parecer do PBA-CI determina que em relação à execução –no que se
refere a “tempos” e prazos, as atividades devem ser adequadas a cada
etnia, seus processos cognitivos, suas estratégias e procedimentos próprios.
Nesse sentido, deve-se considerar um planejamento no qual, mais do que
Parecer PBA-CI no
FUNAI

01/CGGAM/2012
Processo
08620.2339/00

-

aplicação dos níveis educacionais adotados na educação formal de nossa
sociedade, que exista a real possibilidade da criação de conteúdo
programático específico – e de interesse – de cada povo da região, não 2012
devendo ser padronizada para todas as etnias, mesmo que signifique para
determinado povo não ter escolas formais. Outro ponto que deve-se
observar (e é pertinente a todo o Programa Médio Xingu), é assegurar a
continuidade dos trabalhos, a partir da formulação do programa até sua
efetiva execução, devendo haver compromissos dos profissionais com as
questões de cada etnia."

Articulação
atores

entre

"b) Após o leilão, devem ser implementadas as seguintes ações:(...) 2.

envolvidos

Implementação de outras ações do Estado necessárias para apoiar o

no atendimento à FUNAI
educação
indígena

escolar

Parecer nº 21, p. 96 cumprimento das medidas de mitigação dos impactos: (...) elaboração de 30/set/09
proposta de atendimento à educação escolar para as comunidades
impactadas, em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação do Pará e
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DA FONTE

DATA

MEC."
"Objetivo 0952: A Lei nº 9.394/96 (LDB) - em seus artigos 78 e 79 atribui à
União a responsabilidade de desenvolver programas voltados à educação
escolar indígena, em todos os níveis. Cabe ao Ministério da Educação
coordenar as ações de educação indígena em um regime de colaboração
Plano

Plurianual

2012-2015:
FUNAI

Programa

de

Proteção

e

Promoção

dos

Direitos dos Povos
Indígenas

com estados e municípios e em articulação com a Funai. Ante o fato de que
as proposições do MEC referentes à educação escolar indígena, nos
Estados têm sido tratadas como ações pontuais, faltando-lhes continuidade,
diálogo com a sociedade civil, especialmente com os povos indígenas; por 2012 seu baixo êxito, são incapazes de efetivarem os direitos consagrados em 2015
textos legais. O regime de colaboração entre os entes federados tem sido
apontado em todos os fóruns de educação escolar indígena, especialmente
na CONEEI, como o grande entrave à plena aplicação das leis, normas e
diretrizes da educação voltada aos povos indígenas, sendo necessária uma
revisão das responsabilidades previstas em lei e dos instrumentos
administrativos existentes visando à efetividade na execução das ações
pertinentes."

MEC,

Termo Aditivo ao Processo no- 08620032513/201-06. PARTÍCIPES: Ministério da Educação. 04/ago/14
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FONTE
FUNAI

DETALHAMENTO
DA FONTE
Acordo

DATA

de Representante: Ministro da Educação, Sr. José Henrique Paim Fernandes.

Cooperação
Técnica

EXCERTO/MENÇÃO

-

Fundação Nacional do Índio. Representante: Presidente da Fundação
Diário Nacional do Índio, Sra. Maria Augusta Boulitreau Assirati. Secretaria de

Oficial da União, p. Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Representante: Sra.
65, seção 3

Macaé

Maria

Evaristo

dos

Santos.

OBJETO: Manifestar a vontade firme de seus partícipes em estabelecer
projetos de cooperação mútua visando garantir o direito à educação e
implementar políticas públicas educacionais para as populações indígenas
brasileiras.
OBJETIVOS: Constituem prioridades eleitas pelos partícipes celebrantes
deste

instrumento

os

seguintes

objetivos:

a) promover a articulação entre Comunidades e Povos Indígenas, Sistemas
de

Ensino,

Instituições

de

Educação

Superior

e

outros

setores

governamentais para a garantia do direito à educação diferenciada, bem
como a efetivação da legislação educacional e indigenista e das políticas
correspondentes; b) implementar os Territórios Etnoeducacionais criados
pelo Decreto n 6.861, de 27 de maio de 2009, bem como o Programa
Nacional dos Territórios Etnoeducacionais Indígenas e a Ação Saberes
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FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Indígenas na Escola; c) promover a participação dos Povos Indígenas e o
exercício do controle social nas políticas públicas educacionais, em
consonância com a Convenção n 169 da Organização Internacional do
Trabalho - OIT; d) estimular a articulação entre instituições da Sociedade
Civil, Povos e Comunidades Indígenas, Instituições de Ensino e demais
órgãos de governo, com vistas ao aprimoramento das políticas públicas
educacionais e à colaboração com os Programas para Povos Indígenas de
recente contato, coordenados pela FUNAI; e) promover a implementação da
Lei n 11.645, de 2008, contribuindo para o desenvolvimento do respeito, a
valorização da diversidade e a convivência democrática; e f) promover ações
de formação continuada e valorização dos servidores do MEC, da FUNAI e
dos sistemas de ensino, com vistas à implementação das políticas de
educação
VIGÊNCIA:

escolar
03

anos

a

contar

da

indígena.
data

de

sua

assinatura.

DATA DE ASSINATURA: 24/07/2014.
3º
PBA

Relatório

Consolidado

de

Andamento

do

"Desde o início das ações do PEEI, firmou-se uma parceria com as
Secretarias Municipais de Educação de Altamira e Vitória do Xingu."
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO

EXCERTO/MENÇÃO

DA FONTE

DATA

PBA-CI, PEEI, p. 15
"Não é o caso de discutir, neste Relatório Consolidado Semestral, a
problemática da educação indígena no Brasil. Cabe apontarmos aqui,
apenas, que a implementação de uma educação escolar específica e
3º
PBA

Relatório

Consolidado

de

Andamento

do

PBA-CI, PEEI, p. 24

diferenciada nas aldeias é um processo lento e que as SEMEDs em questão
estão abertas ao diálogo. Entretanto, há uma distância do PEEI do PBA-CI
em relação às ações da SEDUC-PA. Assim, recomenda-se que o Programa jul/14
de Educação atue no caso específico do Magistério Indígena, tal como
acordado na Reunião da Comissão Gestora do Território Etnoeducacional
do Médio Xingu, como forma de garantir uma aproximação e mudança da
política educacional da SEDUC-PA para os povos indígenas da região e
proporcionar o acompanhamento em campo das etapas não presenciais."

Dispõe
Território
Etnoeducacional
(TEE)

sobre

a "Art. 3o Será reconhecida às escolas indígenas a condição de escolas com

Educação

Escolar normas próprias e diretrizes curriculares específicas, voltadas ao ensino

Decreto nº Indígena,

define intercultural e bilíngue ou multilíngue, gozando de prerrogativas especiais

6861/2009

sua organização em para organização das atividades escolares, respeitado o fluxo das atividades
territórios

econômicas, sociais, culturais e religiosas e as especificidades de cada

etnoeducacionais e comunidade, independentemente do ano civil. (...) Parágrafo único. Cada
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
dá
providências

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

outras território etnoeducacional compreenderá, independentemente da divisão
político-administrativa

do

País,

as

terras

indígenas,

mesmo

que

descontínuas, ocupadas por povos indígenas que mantêm relações
intersocietárias caracterizadas por raízes sociais e históricas, relações
políticas e econômicas, filiações linguísticas, valores e práticas culturais
compartilhados.

(...)

Art. 7º Cada território etnoeducacional contará com plano de ação para a
educação escolar indígena, nos termos do art. 8o, elaborado por comissão
integrada
I
II

-

por:
um

representante

-

um

do

Ministério

representante

da

Educação;

da

FUNAI;

III - um representante de cada povo indígena abrangido pelo território
etnoeducacional

ou

de

sua

entidade;

e

IV - um representante de cada entidade indigenista com notória atuação na
educação escolar indígena, no âmbito do território etnoeducacional.
§ 1o Serão obrigatoriamente convidados para integrar a comissão os
Secretários de Educação dos Estados, do Distrito Federal e Municípios,
sobre os quais incidam o território etnoeducacional."
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FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Art. 2º Os territórios etnoeducacionais são espaços institucionais em que os
entes federados, as comunidades indígenas, as organizações indígenas e
indigenistas e as instituições de ensino superior pactuam as ações de
promoção da educação escolar indígena, efetivamente adequada às
Portaria

nº

1062 realidades sociais, históricas, culturais, ambientais e linguísticas dos grupos

MEC, que institui o e comunidades indígenas. (...) §1º Os territórios etnoeducacionais objetivam:
Programa Nacional I- ampliar e qualificar a oferta da educação básica e superior para os povos

MEC

dos

Territórios indígenas; II- fortalecer o regime de colaboração entre os sistemas de

30/out/13

Etnoeducacionais - ensino, promovendo a cultura do planejamento integrado e participativo e o
PNTEE

aprimoramento dos processos de gestão pedagógica, administrativa e
financeira da educação escolar indígena; e III- garantir a participação dos
povos indígenas nos processos de construção e implementação da política
de educação escolar indígena, observada a sua territorialidade e
respeitando suas necessidades e especificidades."

TEE Médio Plano de ação do
Xingu
Participação social

MEC

TEE Médio Xingu
Portaria

nº

Plano de ação do TEE Médio Xingu

1062 "§ 1º Os territórios etnoeducacionais objetivam: (...) III- garantir a

MEC, que institui o participação dos povos indígenas nos processos de construção e
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO

EXCERTO/MENÇÃO

DA FONTE

DATA

Programa Nacional implementação da política de educação escolar indígena, observada a sua
dos

Territórios territorialidade e respeitando suas necessidades e especificidades. (...) Art.

Etnoeducacionais - 4º O programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais - PNTEE se
PNTEE

organiza nos seguintes eixos: I - gestão educacional e participação social:
(...)

apoio

ao

monitoramento

desenvolvimento
e

avaliação

de

dos

metodologias

planos

de

próprias

ação

dos

para

o

territórios

etnoeducacionais."
"Todas
TEE Médio Plano de ação do
Xingu

TEE Médio Xingu

as

ações

decorrentes

das

demandas

apresentadas

serão

necessariamente desenvolvidas em articulação com os povos indígenas que
integram o Território Etnoeducacional Médio Xingu com a intenção de 20/mai/12
garantir o protagonismo indígena no desenvolvimento de políticas públicas
para educação escolar indígena."

Dispõe
Educação
Decreto nº Indígena,
6861/2009

sobre

a "Art. 7o Cada território etnoeducacional contará com plano de ação para a

Escolar educação escolar indígena, nos termos do art. 8o, elaborado por comissão
define integrada

sua organização em I
territórios

II

-

por:
um

representante

-

um

do

Ministério

representante

da
da

Educação;
FUNAI;

etnoeducacionais e III - um representante de cada povo indígena abrangido pelo território
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
dá
providências

EXCERTO/MENÇÃO

outras etnoeducacional

DATA
ou

de

sua

entidade;

e

IV - um representante de cada entidade indigenista com notória atuação na
educação escolar indígena, no âmbito do território etnoeducacional. § 1o
Serão obrigatoriamente convidados para integrar a comissão os Secretários
de Educação dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, sobre os quais
incidam o território etnoeducacional."
"7.3.1. Projeto de Estabelecimento de Política de Educação Escolar
Indígena para a Região do Médio Xingu (...) Objetivos específicos: Criar uma
política de educação escolar indígena específica para essa região de
Altamira, a ser discutida, acompanhada e elaborada em conjunto com os
povos indígenas e demais instituições afetas a essa questão, de modo a

PBA

PBA-CI, PEEI, vol. estruturar um sistema de gestão compartilhada conforme determina a Lei de
1, p. 283

Diretrizes
Estruturar

e
o

Bases
sistema

de

da
controle,

Educação

Nacional

monitoramento,

(1996).

fiscalização

e

acompanhamento social, seja através da criação de conselhos locais de
educação (a exemplo dos Conselhos Locais de Saúde Indígena), como
também através dos Conselhos Municipais e Estadual de Educação
Indígena, discutindo com as comunidades e instituições, qual a melhor forma
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mai/11

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO
para

o

funcionamento

DATA
desse

sistema.

Estruturar

um

sistema

de

monitoramento e avaliação permanente e participativo; dar início a um
processo de construção de um sistema regional de indicadores específicos
de educação escolar indígena, com metas a serem atingidas a cada ano."

Retificação Portaria
no 179, que institui
no âmbito do MEC,
a

MEC

Comissão

Gestora

do

Território
Etnoeducacional
Médio Xingu

"Institui a Comissão Gestora do Território Etnoeducacional Médio Xingu
definida como instância consultiva e deliberativa das políticos e ações da
educação escolar indígena e define as Terras Indígenas incluídas neste
território etnoeducacional. Elenca as competências específicas desta 18/abr/14
Comissão Gestoras, define sua composição e estabelece que deverá reunirse semestralmente em sessões ordinárias e, sempre que necessário, em
sessões extraordinárias."

TEE Médio Ata da Reunião do "Cita a participação de representantes indígenas na Reunião do TEEMX e
Xingu
Matrículas

em

escolas indígenas

TEE Médio Xingu
Portaria

MEC

nº

1062

MEC, que institui o
Programa Nacional

também a formação de subcomissões por Etnia."
"§1º Os territórios etnoeducacionais objetivam: I- ampliar e qualificar a oferta
da educação básica e superior para os povos indígenas"
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19/mar/14

30/out/13

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
dos

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Territórios

Etnoeducacionais PNTEE
"Ficam
TEE Médio Plano de ação do
Xingu

TEE Médio Xingu

assim

definidas

as

demandas

identificadas

do

Território

Etnoeducacional Médio Xingu pensadas a partir do Diagnóstico da Situação
da Educação Escolar Indígena na região: (...) 2) Ampliação da oferta dos 20/mai/12
níveis/etapas de ensino: ensino fundamental (anos finais), ensino médio
(regular e/ou integrado à formação profissional, ensino superior"
"Ficam

assim

definidas

as

demandas

identificadas

do

Território

Etnoeducacional Médio Xingu pensadas a partir do Diagnóstico da Situação
TEE Médio Plano de ação do da Educação Escolar Indígena na região: (...) 7) Ensino Superior - Oferta de
Acesso ao ensino

Xingu

TEE Médio Xingu

necessidades

superior

das comunidades

indígenas

a

partir

das

20/mai/12

demandas

diagnosticadas."
TEE Médio Ata da Reunião do
Xingu

Profissionais

cursos superiores (bacharelados) em áreas diversas que contemplem as

TEE Médio Xingu

"Na reunião da Comissão Gestora do TEEMX, a Diretora da Faculdade de
Etnodiversidade/UFPA falou da possibilidade de haver um atendimento e 19/mar/14
uma educação diferenciada para os indígenas dentro das Universidades."

TEE Médio Plano de ação do "Ficam

assim

definidas

as

demandas

identificadas

do
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Território 20/mai/12

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - INDICADORES
INDICADORES
atuantes
educação

FONTE
na Xingu

DETALHAMENTO
DA FONTE
TEE Médio Xingu

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Etnoeducacional Médio Xingu pensadas a partir do Diagnóstico da Situação

escolar

da Educação Escolar Indígena na região: (...) 8) Fortalecimento dos

indígena

Sistemas de Ensino e das Escolas Indígenas."
"Ficam

assim

definidas

as

demandas

identificadas

do

Território

TEE Médio Plano de ação do Etnoeducacional Médio Xingu pensadas a partir do Diagnóstico da Situação
Qualificação

de Xingu

TEE Médio Xingu

da Educação Escolar Indígena na região: (...) 3) Formação de professores e

20/mai/12

da equipe escolar (inicial e continuada)"

professores
Portaria

nº

1062

MEC, que institui o "Art. 4º O Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais - PNTEE se
MEC

Programa Nacional organiza nos seguintes eixos: (...) II - pedagogias diferenciadas e uso das
dos

Territórios línguas indígenas: d) oferta de formação inicial e continuada dos professores

30/out/13

Etnoeducacionais - indígenas."
PNTEE
PBA
Qualificação
professores

de

PBA-CI, PEEI, vol. "7.3.3. Projeto de formação de professores indígenas, elaboração de
1, p. 369
3º

PBA

materiais didáticos e estruturação de projetos demonstrativos."

mai/11

Relatório "No início da Oficina de Formação Complementar dos Professores

Consolidado

de Indígenas do Médio Xingu , foi organizada uma mesa expositora de jul/14

Andamento

do materiais didáticos já impressos, produzidos para e por outros povos
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

PBA-CI, PEEI, p. 11 indígenas para que os professores indígenas tivessem acesso e vissem a
possibilidade real de produção de seus próprios materiais. Estes materiais
didáticos foram doados para as SEMEDs. A partir do final da tarde do
segundo dia até a véspera do encerramento, todos os indígenas se reuniram
em grupos por etnia, juntamente com seus conselheiros (analistas da
Verthic, educadores das SEMEDs, educadores consultores, antropólogos e
linguistas), pensaram e deram início à elaboração de materiais didáticos
diferenciados, os quais serão publicados e atenderão às escolas de cada
povo."
"Ficam

assim

definidas

as

demandas

identificadas

do

Território

TEE Médio Plano de ação do Etnoeducacional Médio Xingu pensadas a partir do Diagnóstico da Situação
Xingu
Acesso

TEE Médio Xingu

da Educação Escolar Indígena na região: (...) 5) Transporte escolar:

20/mai/12

estudantes e equipes técnicas das SEMEDs e SEDUC."

dos

Portaria

insumos às aldeias

nº

1062

MEC, que institui o
MEC

Programa Nacional
dos

Territórios

Etnoeducacionais -

"Art. 4º O Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais - PNTEE se
organiza nos seguintes eixos: (...) III - memórias, materialidade e
sustentabilidade: (...) c) ampliação da oferta do transporte escolar
intracampo, destinado às comunidades indígenas."
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30/out/13

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Foi relatada a dificuldade no transporte do material escolar e merenda.

18/nov/14

Foi relatada a dificuldade no transporte do material escolar e merenda.

07/nov/14

PNTEE
FUNAI

Reunião com Funai
- Altamira

SEMED de Reunião
Altamira

com

SEMED de Altamira

“Ficam

assim

definidas

as

demandas

identificadas

do

Território

TEE Médio Plano de ação do Etnoeducacional Médio Xingu pensadas a partir do Diagnóstico da Situação
Xingu

TEE Médio Xingu

da Educação Escolar Indígena na região: (...) 5) Transporte escolar:

20/mai/12

estudantes e equipes técnicas das SEMEDs e SEDUC.”
Portaria
Transporte
indígena

nº

1062

MEC, que institui o "Art. 4º O Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais - PNTEE se

escolar

Programa Nacional organiza nos seguintes eixos: (...) III - memórias, materialidade e

MEC

dos

Territórios sustentabilidade: (...) c) ampliação da oferta do transporte escolar

30/out/13

Etnoeducacionais - intracampo, destinado às comunidades indígenas."
PNTEE
TEE Médio Ata da Reunião do
Xingu

TEE Médio Xingu

"O Povo Juruna levanta a possibilidade de inclusão no Programa Caminho
na Escola (MEC) para implantar e financiar modelos de transportes que 19/mar/14
atendam o território."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Potencializar o sistema de transporte entre as aldeias e os centros urbanos,
garantindo a estrutura necessária. Ampliação manutenção e melhoria no
transporte fluvial e terrestre, destinados ao transporte escolar; Manutenção e
PDRSX

PDRSX, pp. 177- melhoria no transporte fluvial e terrestre entre as terras indígenas e Altamira;
178

Assegurar o transporte escolar, de acordo com a realidade e necessidade

21/out/10

local de cada povo indígena; Garantir incentivo dos órgãos competentes das
três esferas de governo meios de transporte adequada as peculiaridades de
cada povo da região do Xingu."
1º
Encontro

Orçamento

de

Ata do 1º Encontro

Educação

de

Escolar

Escolar Indígena no

Indígena

Médio Xingu

no

Educação

Médio

"(17) Criação da Secretaria de Educação Escolar Indígena, no âmbito das
prefeituras

Xingu
MEC

02/dez/11

municipais,

com

recursos

financeiros

próprios

e

com

representantes indígenas."
Portaria

nº

1062 "Art. 5º O Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais - PNTEE

MEC, que institui o será implementado pelo Ministério da Educação e contará com o apoio
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30/out/13

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Programa Nacional técnico e financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dos

Territórios FNDE"

Etnoeducacionais PNTEE
"Ficam

assim

definidas

as

demandas

identificadas

do

Território

TEE Médio Plano de ação do Etnoeducacional Médio Xingu pensadas a partir do Diagnóstico da Situação
Xingu

TEE Médio Xingu

da Educação Escolar Indígena na região: (...) 8) Fortalecimento dos

20/mai/12

Sistemas de Ensino e das Escolas Indígenas"
SEMED de Reunião
Altamira

com Foi relatada a necessidade de capacitação para os gestores locais da

SEMED de Altamira educação indígena.

07/nov/14

"O PEEI e sua coordenação vem prestando assessorias diretas às
Recursos humanos

Secretarias de Educação de Altamira, Vitória do Xingu e Senador José
3º
PBA

Relatório Porfírio. O PEEI tem dado apoio e incentivo à implementação de novas

Consolidado

de práticas pedagógicas nas escolas indígenas por parte das SEMEDs. Além

Andamento

do de ações como uma roda de história promovida com professores do

PBA-CI, PEEI, p. 6

município de Vitória do Xingu, houve a criação de uma biblioteca específica
nas SEMEDs de Altamira e Vitória do Xingu, com a organização e doação
de livros didáticos produzidos para diversas escolas indígenas do país."
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jul/14

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

TEE Médio Ata da Reunião do "Esclarece que a grande dificuldade é a contratação de professores, pois
Xingu

TEE Médio Xingu
Portaria

MEC

nº

houve muitas desistências.”

DATA
19/mar/14

1062 "Art. 4º O Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais - PNTEE se

MEC, que institui o organiza nos seguintes eixos: (...) II - pedagogias diferenciadas e uso das 30/out/13
PNTEE

línguas indígenas"
"7.3.2. Projeto de Estruturação das escolas indígenas de Ensino Básico, que
incluem ensino Fundamental e Médio, e contribuição com os cursos de
formação em nível superior e técnico. (...) Objetivos específicos: (...) Dar

Projetos

PBA-CI, PEEI, vol.

Político PBA

1, p. 330

Pedagógicos

início a um processo de discussão e elaboração dos Projetos Políticos
Pedagógicos (PPPs - antigos Currículos e Regimentos), a partir do segundo mai/11
ano de funcionamento do PMX. Entregar os PPPs elaborados para os
Conselhos Municipais de Educação no caso das escolas municipais, e para
o Conselho Estadual de Educação no caso do ensino Médio (a partir do 4o
ano de funcionamento do PMX)."

1º

Ata do 1º Encontro "Em síntese, as demandas dos povos indígenas do Médio Xingu em relação

Encontro

de

de

Escolar Indígena no indígenas elaborarem, junto com suas comunidades, os Projetos Político-

Educação

Médio Xingu

Educação à educação são: (.) (15) Assessoria especializada para os professores
Pedagógicos (PPPs) das escolas indígenas."
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02/dez/11

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Escolar
Indígena
no

Médio

Xingu
"Art. 4º O Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais - PNTEE se
organiza nos seguintes eixos: (...) II - pedagogias diferenciadas e uso das
línguas indígenas: a) apoio às escolas indígenas no desenvolvimento de
currículos, definição de metodologias e processos de avaliação que atendam
Portaria

nº

1062 às

especificidades

dos

processos

de

letramento,

numeramento

e

MEC, que institui o conhecimentos dos povos indígenas, por meio da ação de formação
Adequação
PPPs

dos

MEC

Programa Nacional continuada Saberes Indígenas na Escola; b) fomento às pesquisas que
dos

Territórios resultem na elaboração e publicação de materiais pedagógicos, didáticos e

Etnoeducacionais - paradidáticos, em diversas linguagens, bilíngues e monolíngues, conforme a
PNTEE

situação sociolinguística e de acordo com as especificidades da Educação
Escolar Indígena, por meio do Saberes Indígenas na Escola; c)
disponibilização

de

materiais

pedagógicos

que

contemplem

as

especificidades socioculturais dos povos indígenas, as pedagogias próprias,
a valorização e o uso das línguas indígenas e a sustentabilidade ambiental;
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30/out/13

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

d) oferta de formação inicial e continuada dos professores indígenas; e)
apoio e divulgação de iniciativas e experiências relevantes em educação
escolar indígena; f) disponibilização da legislação e dos atos normativos que
disciplinam a educação escolar indígena em línguas indígenas; e g) fomento
à oferta de educação integral nas escolas indígenas, ouvidas as
comunidades."
TEE Médio Plano de ação do
Xingu

TEE Médio Xingu
Portaria

Estrutura

das

MEC

nº

1062

MEC, que institui o
PNTEE

escolas indígenas

"Ficam

assim

definidas

as

demandas

identificadas

do

Território

Etnoeducacional Médio Xingu pensadas a partir do Diagnóstico da Situação 20/mai/12
da Educação Escolar Indígena na região: (...) 1) Infraestrutura"
"Art. 4º O Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais - PNTEE se
organiza nos seguintes eixos: (...) III - memórias, materialidade e
sustentabilidade: a) apoio técnico e financeiro aos sistemas de ensino para a

30/out/13

estruturação da rede física das escolas indígenas;"
"Durante encontro foram apresentados os modelos arquitetônicos padrão

TEE Médio Ata da Reunião do
Xingu

TEE Médio Xingu

MEC e FNDE. Os indígenas informaram aos presentes que a definição dos
modelos já tinham sido definidas nas aldeias e sendo assim, durante o 19/mar/14
encontro, os participantes indígenas se reuniram em grupos representando
cada povo para definir os modelos e quantidades de salas e alojamento dos
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

professores não indígenas."
"Ao longo do 1º semestre foram realizadas diversas conversas com as
secretarias de educação dos municípios de Vitória do Xingu e Altamira, para
3º
PBA

Relatório

Consolidado

de

Andamento

do

PBA-CI, PIE, p. 21

definição do número de escolas e salas respectivamente. Ambos os
municípios irão utilizar o modelo de escolas do FNDE, realizando as
adequações necessárias para a educação dos indígenas. Diante do exposto, jul/14
tem-se a previsão de iniciar as obras, no 2º semestre de 2014, no município
de Altamira, pelas escolas da TI Trincheira Bacajá, devido à janela
hidrológica. Assim como em Vitória do Xingu pelas escolas da Volta Grande,
no mesmo período"
"Ficam

assim

definidas

as

demandas

identificadas

do

Território

TEE Médio Plano de ação do Etnoeducacional Médio Xingu pensadas a partir do Diagnóstico da Situação
Xingu

TEE Médio Xingu

da

Educação

Escolar

Indígena

na

região:

(...)

6)

Alimentação

20/mai/12

escolar/merenda"

Merenda escolar

Portaria
MEC

nº

1062 "Art. 4º O Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais - PNTEE se

MEC, que institui o organiza nos seguintes eixos: (...) III - memórias, materialidade e
Programa Nacional sustentabilidade: (...) d) acompanhamento das políticas de alimentação
dos

Territórios escolar destinadas às escolas indígenas para que se respeitem os hábitos e
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - EDUCAÇÃO INDÍGENA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

Etnoeducacionais - as preferências alimentares de suas respectivas comunidades"
PNTEE
Satisfação com a Avaliação
educação escolar

FGV

Avaliação FGV

Inclusão a partir da avaliação da FGV
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DATA

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TIs - IMPACTOS
NOME

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Atração de um contingente populacional à região, com (...) aumento de
FUNAI

Parecer nº 21, p. 88 pressão sobre os recursos naturais (...), resultando em invasões de terras 30/set/09
indígenas."
"A tendência ao uso e ocupação desordenado do solo no entorno das áreas
não dotadas de infraestrutura de equipamentos e serviços adequada para

EIA
Aumento

da

ECI, Volume II, p.
262

receber o aumento significativo de demanda, tais como a região da Volta
Grande do Xingu, certamente incorrerá em sobrecarga na sua oferta, em um 2009
aumento da especulação imobiliária dessas terras, e principalmente em um

pressão sobre os

aumento da pressão sobre os recursos naturais do entorno e do interior da TI

territórios indígenas

Paquiçamba."

e seus recursos
EIA

ECI, Volume III, p.
312

“4.7.2.1.2 Potencial acirramento de conflitos e tensões sociais inter-étnicos
advindos do aumento da pressão sobre ambientes e recursos naturais (caça, 2009
pesca, recursos extrativistas vegetais).”
“Com mais pessoas vivendo na região, os Juruna acreditam que haverá uma

EIA

ECI, Volume IV, p.
140

sobreexploração dos recursos naturais regionais, não somente no seu
entorno, mas no rio Xingu e por toda a extensão da Volta Grande. De acordo 2009
com a visão dos Juruna, esta pressão sobre os recursos naturais também
será sentida na área indígena, localizada em uma região já bastante alterada,
209
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TIs - IMPACTOS
NOME

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

rodeada por fazendas e pastagens. Uma primeira constatação é a de que
haverá a redução da disponibilidade, na área indígena e na região do seu
entorno, de frutos, sementes, ervas, alimentos, madeira, lenha, palha, entre
outros, utilizados para a coleta e uso, pelos Juruna, na construção civil,
produção de utensílios e objetos de uso residencial, alimentação e na prática
medicinal. Os Juruna já extraem parte dos produtos de que necessitam de
outras áreas adjacentes à comunidade, devido ao reduzido tamanho da área
indígena.”
EIA

ECI, Volume V, p.
96

“O aumento populacional nas cidades, vilas e comunidades sob influência do
empreendimento certamente irá aumentar a pressão sobre os recursos 2009
biológicos, notadamente pela caça e pesca.”
“Com o aumento da demanda econômica criada pelo fluxo migratório pode
ocorrer aliciamento dos índios por parte dos regionais para a exploração

EIA

ECI, Volume VI, p.
247

ilegal de recursos naturais das Tis. (...) As possíveis invasões de não índios
nas Tis irão gerar insegurança nos índios com relação à integridade de seus 2009
territórios, bem como apreensão pela possibilidade da exploração de
recursos naturais. (...) A pressão e possíveis invasões das terras indígenas
podem acarretar conflitos interétnicos.”
210
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14

Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TIs - IMPACTOS
NOME

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

“Com o aumento da demanda econômica criada pelo fluxo migratório pode
ocorrer aliciamento dos índios por parte dos regionais para a exploração
ECI, Volume VI, p.

EIA
Acirramento

247

dos

ilegal de recursos naturais das Tis. (...) As possíveis invasões de não índios
nas Tis irão gerar insegurança nos índios com relação à integridade de seus 2009
territórios, bem como apreensão pela possibilidade da exploração de
recursos naturais. (...) A pressão e possíveis invasões das terras indígenas

conflitos interétnicos

podem acarretar conflitos interétnicos. “
ECI, Volume III, p.

EIA

312

“4.7.2.1.2 Potencial acirramento de conflitos e tensões sociais interétnicos
advindos do aumento da pressão sobre ambientes e recursos naturais (caça, 2009
pesca, recursos extrativistas vegetais).”
Uma vez iniciado o processo de demarcação da terra indígena, geram-se

Expectativa
indígenas

dos Avaliação
FGV

Avaliação FGV

expectativas e ansiedades nos indígenas quanto à sua conclusão. A inclusão
da regularização fundiária de terras indígenas como uma das condicionantes
da UHE Belo Monte pode intensificar este aspecto.
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TIs - INDICADORES
NOME

FONTE

DETALHAMENTO

EXCERTO/MENÇÃO

DA FONTE
Plano

Plurianual

2012-2015:
FUNAI

DATA

Programa

de

Proteção

e

Promoção

dos

Direitos dos Povos

"Objetivo 0943: (...) Cabe à Funai, órgão federal coordenador e executor da
política indigenista brasileira, garantir aos povos indígenas a posse plena e a
gestão de suas terras, por meio de ações de regularização e fiscalização de

2012

terras indígenas, bem como a proteção dos povos indígenas isolados."

Indígenas
"O processo de demarcação, regulamentado pelo Decreto nº 1775/96, é o
Regularização

meio administrativo para identificar e sinalizar os limites do território

fundiária

tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas. Nos termos do mesmo
disponível
FUNAI

em

http://www.funai.gov
.br/index.php/201402-07-13-24-32

Decreto, a regularização fundiária de terras indígenas tradicionalmente
ocupadas compreende as seguintes etapas, de competência do Poder Acesso
Executivo:
i)

Estudos

em:
de

identificação

ii)
iii)
iv)

e

delimitação,

a

cargo

Contraditório
Declaração

dos

limites,

Demarcação

física,

a

da

Funai; 19/nov/14

administrativo;
cargo
a

do

Ministro

cargo

da
da

Justiça;
Funai;

v) Levantamento fundiário de avaliação de benfeitorias implementadas pelos
212
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NOME

FONTE

DETALHAMENTO

EXCERTO/MENÇÃO

DA FONTE

DATA

ocupantes não índios, a cargo da Funai, realizado em conjunto com o
cadastro

dos

ocupantes

não

índios,

a

cargo

do

Incra;

vi) Homologação da demarcação, a cargo da Presidência da República;
vii) Retirada de ocupantes não índios, com pagamento de benfeitorias
consideradas de boa-fé, a cargo da Funai, e reassentamento dos ocupantes
não índios que atendem ao perfil da reforma, a cargo do Incra;
viii) Registro das terras indígenas na Secretaria de Patrimônio da União, a
cargo

da

Funai;

e

ix) Interdição de áreas para a proteção de povos indígenas isolados, a cargo
da Funai."
Plano

Plurianual

2012-2015:
Prazos
estabelecidos

FUNAI

Programa

de

Proteção

e

Promoção

dos

Direitos dos Povos
Indígenas

"A Constituição de 1988 instaurou um novo marco conceitual, substituindo o
modelo político pautado nas noções de tutela e de assistencialismo por um
modelo que afirma a pluralidade étnica como direito e estabelece relações
protetoras e promotoras de direitos entre o Estado e comunidades indígenas
brasileiras. Além disso, estabeleceu o prazo de cinco anos para que todas
as terras indígenas (TIs) do país fossem demarcadas. Assim, estas
mudanças de visão, de abordagem e dos princípios que devem orientar a
ação do Estado exigiram uma reformulação dos seus mecanismos de ação
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TIs - INDICADORES
NOME

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

relativos às populações indígenas. Porém, a demora na regulamentação do
texto constitucional e na efetivação das imprescindíveis mudanças não
permitiu o cumprimento do prazo supracitado, mas continua permitindo e
facilitando a permanência da antiga política e, em muitos casos, da visão do
início do século XX."
Articulação

entre

atores envolvidos

"Ação conjunta entre a Polícia Federal, Funai, Ibama, Incra, AGU e Força
FUNAI

Parecer nº 21, p. 96 Nacional para viabilizar as seguintes ações de regularização fundiária das 30/set/09
terras indígenas."
“"São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,

CF

CF, Capítulo VIII - crenças

e

tradições,

e

o

direito

originários

sobre

as

terras que

Dos índios - Art.231 tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens."

Direito originário (ao

“Com o aumento da demanda econômica criada pelo fluxo migratório pode

território)

ocorrer aliciamento dos índios por parte dos regionais para a exploração ilegal
EIA

ECI, Volume VI, p. de recursos naturais das Tis. (...) As possíveis invasões de não índios nas Tis
247

irão gerar insegurança nos índios com relação à integridade de seus
territórios, bem como apreensão pela possibilidade da exploração de recursos
naturais. (...) A pressão e possíveis invasões das terras indígenas podem
214
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TIs - INDICADORES
NOME

FONTE

DETALHAMENTO

EXCERTO/MENÇÃO

DA FONTE

DATA

acarretar conflitos interétnicos.”
Participação
indígena

no

processo

de FUNAI

regularização

Reunião

Funai,

Brasília

“Os

momentos

de

participação

indígena

na

regularização

se

dão

especialmente em encontros com autoridades (do poder judiciário, por 30/set/09
exemplo) como forma de pressionar o andamento do processo.”

fundiária
Plano

Plurianual

2012-2015:
Ocupantes

não

indígenas nas Tis

FUNAI

Programa

de

Proteção

e

Promoção

dos

Direitos dos Povos
Indígenas
Ações

judiciais

contraditórios
Uso e ocupação

e

FUNAI
FUNAI

Reunião
Brasília
Plano

"Objetivo 0943: (...) Das 683 terras indígenas cadastradas, 406 estão com o
procedimento administrativo de regularização fundiária concluído, com
registro na Secretaria do Patrimônio da União -SPU. Destas terras
regularizadas, 20% encontram- se ocupadas por não-indígenas, seja devido à
falta de recursos humanos e materiais que permitam uma maior agilidade do

2012

Estado para realizar a extrusão de ocupantes e o pagamento das benfeitorias
de boa fé́ , seja devido às ações judiciais que postergam a retirada de
ocupantes e invasores."

Funai,

Foi relatado que uma das principais dificuldades no processo diz respeito à
resolução de ações judiciais que questionam elementos da regularização 05/nov/14
fundiária, como o marco temporal da boa fé.

Plurianual "Objetivo 0943: Garantir aos povos indígenas a plena ocupação e gestão de 2012
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TIs - INDICADORES
NOME

FONTE

DETALHAMENTO

EXCERTO/MENÇÃO

DA FONTE
2012-2015:

suas terras, a partir da consolidação dos espaços e definição dos limites

Programa

de territoriais, por meio de ações de regularização fundiária, fiscalização e

Proteção

e monitoramento das terras indígenas e proteção dos índios isolados,

Promoção

DATA

dos contribuindo para a redução de conflitos e para ampliar a presença do Estado

Direitos dos Povos democrático e pluriétnico de direito, especialmente em áreas vulneráveis."
Indígenas
Plano

Plurianual

2012-2015:
Ameaças

FUNAI

Programa

de

Proteção

e

Promoção

dos

Direitos dos Povos
Indígenas

"Além das dificuldades para promover a extrusão de ocupantes não
indígenas, a falta de ações contínuas de fiscalização e monitoramento
territorial permite a invasão sistemática das terras indígenas por madeireiros,
garimpeiros, grileiros e outros, restringindo a plena ocupação e gestão
territorial indígena, e tornando as terras indígenas focos potenciais de
conflitos fundiários, de degradação ambiental e de práticas de ilícitos."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - PLANO DE PROTEÇÃO ÀS TERRAS INDÍGENAS - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"A ocupação desordenada do entorno das TIs, com provável aumento da
especulação imobiliária, grilagem de terras e incremento de atividades ilegais
de extração mineral e madeireira, gerando aumento das invasões e da

Ocupação
desordenada

do PBA

PBA-CI, p. 141-142

entorno das TIs

pressão sobre os territórios indígenas e seus recursos, podendo significar o
acirramento dos conflitos interétnicos (VIEIRA et al., 2009a; PATRÍCIO et al.,

mai/11

2009; GIANNINI et al., 2009; MULLER et al., 2009) ou o aliciamento de
indígenas em decorrência da intensificação do relacionamento com não
indígenas e das novas demandas econômicas (MULLER et al., 2009)."
"Atração de um contingente populacional à região, com (...) aumento de
FUNAI

Parecer nº 21, p. 88 pressão sobre os recursos naturais (...), resultando em invasões de terras 30/set/09
indígenas."
"Com o aumento da demanda econômica criada pelo fluxo migratório pode
ocorrer aliciamento dos índios por parte dos regionais para a exploração

Invasões das TIs B4
EIA

ECI, Volume VI, p.
247

ilegal de recursos naturais das Tis. (...) As possíveis invasões de não índios
nas Tis irão gerar insegurança nos índios com relação à integridade de seus 2009
territórios, bem como apreensão pela possibilidade da exploração de
recursos naturais. (...) A pressão e possíveis invasões das terras indígenas
podem acarretar conflitos interétnicos."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - PLANO DE PROTEÇÃO ÀS TERRAS INDÍGENAS - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Uma fonte potencial de conflito que poderá́ vir a se instalar ao longo do rio
Bacajá é representada pelas rochas vulcano-sedimentares, com potencial

Risco de aumento
da

ECI, Volume V, p. aurífero, o que poderá́ atrair a atividade de garimpo, hoje localizada

atividade EIA

36

garimpeira

preferencialmente na calha do rio Xingu, especialmente no trecho da Volta

2009

Grande. Vale salientar que existe um garimpo em atividade no interior da TI
Trincheira Bacajá (LEME, 2008)."
"Atração de um contingente populacional à região, com (...) aumento de
FUNAI

Parecer nº 21, p. 88 pressão sobre os recursos naturais (...), resultando em invasões de terras 30/set/09
indígenas."
"A tendência ao uso e ocupação desordenado do solo no entorno das áreas

Aumento

pressão sobre os
recursos naturais

não dotadas de infraestrutura de equipamentos e serviços adequada para

da
EIA

ECI, Volume II, p.
262

receber o aumento significativo de demanda, tais como a região da Volta
Grande do Xingu, certamente incorrerá em sobrecarga na sua oferta, em um 2009
aumento da especulação imobiliária dessas terras, e principalmente em um
aumento da pressão sobre os recursos naturais do entorno e do interior da TI
Paquiçamba."

EIA

ECI, Volume III, p. "4.7.2.1.2 Potencial acirramento de conflitos e tensões sociais inter-étnicos
312

advindos do aumento da pressão sobre ambientes e recursos naturais (caça,
218
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14

Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

2009

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - PLANO DE PROTEÇÃO ÀS TERRAS INDÍGENAS - IMPACTOS
IMPACTOS
EXPECTATIVAS

E

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

pesca, recursos extrativistas vegetais)."
"Com mais pessoas vivendo na região, os Juruna acreditam que haverá́ uma
sobreexploração dos recursos naturais regionais, não somente no seu
entorno, mas no rio Xingu e por toda a extensão da Volta Grande. De acordo
com a visão dos Juruna, esta pressão sobre os recursos naturais também
será́ sentida na área indígena, localizada em uma região já́ bastante alterada,
EIA

ECI, Volume IV, p.
140

rodeada por fazendas e pastagens. Uma primeira constatação é a de que
haverá́ a redução da disponibilidade, na área indígena e na região do seu 2009
entorno, de frutos, sementes, ervas, alimentos, madeira, lenha, palha, entre
outros, utilizados para a coleta e uso, pelos Juruna, na construção civil,
produção de utensílios e objetos de uso residencial, alimentação e na pratica
medicinal. Os Juruna já́ extraem parte dos produtos de que necessitam de
outras áreas adjacentes à comunidade, devido ao reduzido tamanho da área
indígena."

EIA

ECI, Volume V, p.
96

"O aumento populacional nas cidades, vilas e comunidades sob influencia do
empreendimento certamente irá aumentar a pressão sobre os recursos 2009
biológicos, notadamente pela caça e pesca"
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - PLANO DE PROTEÇÃO ÀS TERRAS INDÍGENAS - IMPACTOS
IMPACTOS
EXPECTATIVAS

E

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Com o aumento da demanda econômica criada pelo fluxo migratório pode
ocorrer aliciamento dos índios por parte dos regionais para a exploração
EIA

ECI, Volume VI, p.
247

ilegal de recursos naturais das Tis. (...) As possíveis invasões de não índios
nas Tis irão gerar insegurança nos índios com relação à integridade de seus 2009
territórios, bem como apreensão pela possibilidade da exploração de
recursos naturais. (...) A pressão e possíveis invasões das terras indígenas
podem acarretar conflitos interétnicos."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - PLANO DE PROTEÇÃO ÀS TERRAS INDÍGENAS - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Ao iniciar o planejamento deste Plano Emergencial constatou-se que para
cumprir as condicionantes do Parecer Técnico no 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI
e as ações acordadas no Termo de Compromisso FUNAI/Norte Energia S/A,
Plano Emergencial seria necessário construir um conjunto de unidades de proteção territorial
FUNAI

de

Proteção

às capaz de fornecer a estrutura física necessária à execução das ações

Terras Indígenas do atribuídas ao Poder Publico referentes à proteção territorial. Desta forma,
Médio Xingu, p. 23

Construção
implementação

mar/11

elaborou-se uma estrutura de proteção territorial com um conjunto de
unidades fixas e moveis de forma a possibilitar a execução de ações de

e

controle, prevenção e informação na área a ser impactada pelo

de

empreendimento."

UPTs

"Esta ação foi desmembrada da seguinte forma: - Locação de contêineres
para instalação de bases operacionais provisórias na Terra Indígena
NORTE
ENERGIA

1º

Relatório

Consolidado
Semestral

Apyterewa - as obras para construção das Bases Provisórias de São
Sebastião e de São Francisco foram entregues à FUNAI e estão em pleno
funcionamento; - Prover de infraestrutura e equipamentos as bases
operacionais (BO’s) e os postos de vigilância (PV’s) - os equipamentos para
a BO provisória São Sebastião e a BO provisória São Francisco já foram
adquiridos e entregues à FUNAI; e - Construção de Bases Operacionais
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - PLANO DE PROTEÇÃO ÀS TERRAS INDÍGENAS - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO
(BO’s) fixas e de Postos de Vigilância (PV’s). Foram realizadas vistorias com
o acompanhamento da FUNAI nos locais para instalação das Unidades de
Proteção. Para construção das unidades de proteção foi acordado com a
FUNAI um novo cronograma de execução das obras onde estão previstas
nove (nove) unidades de proteção territorial (UPTs) em 2012 e 12 (doze)
UPTs para 2013, conforme Ofício 713 da FUNAI . Encontram-se em
funcionamento duas BO´s provisórias: São Sebastião e São Francisco.
Foram finalizados no 1º semestre de 2013 quatro bases operacionais e dois
postos de vigilância, totalizando seis UPTs novas e oito no total. Encontra-se
em construção uma base operacional na Trans Iriri. Para 2013 a Norte
Energia está aguardando a FUNAI se manifestar a respeito das construções
finalizadas até o momento (BO´s e PV´s) de forma a dar andamento à
construção dos outros 12 Postos de Vigilância restantes, totalizando 21
UPTs previstas no Plano de Proteção Territorial elaborado pela FUNAI, além
de outras ações previstas neste Plano de Proteção que estão sendo
atendidas por meio do PBA-CI."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - PLANO DE PROTEÇÃO ÀS TERRAS INDÍGENAS - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Como mencionado anteriormente, as ações de controle envolvem
atividades de fiscalização e extrusão de posseiros não indígenas das TIs e
são previstas na legislação brasileira e atribuídas diretamente ao Estado. As
Plano Emergencial
Ações de controle

FUNAI

de

Proteção

às

Terras Indígenas do
Médio Xingu, p. 36

ações de Controle são executadas em situações de conflito, onde as
condições territoriais e ambientais foram alteradas, interferindo no uso
tradicional destinado as TIs, ou seja, em situações em que a utilização dos mar/11
recursos naturais é realizada de forma ilegal, ameaçando o usufruto das
comunidades indígenas, seja pela acabo de não índios ou de índios. Estas
são ações geralmente de caráter emergencial e que necessitam de uma
interferência do Estado rápida e eficaz. Muitas vezes são pontuais e de curto
prazo."
"As ações de Prevenção distinguem-se em atividades de capacitação,

Plano Emergencial
Ações
prevenção

de

FUNAI

de

Proteção

às

Terras Indígenas do
Médio Xingu, p. 38

vigilância indígena, e monitoramento territorial. Estas atividades, aliadas aos
conhecimentos tradicionais indígenas, potencializam a proteção que os
mesmos fazem do seu território. Assim, o Estado atua agregando os mar/11
conhecimentos tradicionais as ações de proteção territorial em situações em
que haja pressões que ameacem o entorno e/ou o interior das Terras
Indígenas."
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FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"As ações de informação envolvem atividades de gerenciamento, analise e
disponibilização de dados para subsidiar as ações de vigilância, fiscalização
Plano Emergencial
Ações
informação

de

FUNAI

de

Proteção

às

Terras Indígenas do
Médio Xingu, p. 46

e prevenção de ilícitos nas terras indígenas; a articulação de parcerias com
instituições afins e demais coordenações da Funai para alimentar o SIG com
dados espaciais, temonadas e informações estratégicas para fins de mar/11
monitoramento das terras indígenas; monitoramento da execução das
atividades dos Planos de trabalho; além do gerenciamento e controle de
informações relativas as operações de fiscalização e retirada de invasores
das terras indígenas."
"Elaborar e iniciar a execução de Plano de Fiscalização e Vigilância
Emergencial para todas as terras indígenas, em conjunto com a Funai,

FUNAI

Parecer nº 21, p. 97 comunidades indígenas e outros órgãos, contemplando inclusive áreas de 30/set/09
maior incidência de garimpo no leito do Rio Xingu (no trecho da Vazão

Prazos

Reduzida) logo após assinatura do contrato de concessão do AHE."

estabelecidos
FUNAI
FUNAI

Ofício nº 126

"O Ofício nº126 estabelece prazo de 40 dias a contar da emissão da LI para
a condicionante "Implementação do Plano de Proteção das TIs."

Plano Emergencial O Plano Emergencial de Proteção às Terras Indígenas do Médio Xingu traz
de

Proteção

às um cronograma de execução detalhado nas páginas 50 e 51. É proposto um
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - PLANO DE PROTEÇÃO ÀS TERRAS INDÍGENAS - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO

EXCERTO/MENÇÃO

DA FONTE

DATA

Terras Indígenas do período de 24 meses para a execução das ações.
Médio

Xingu,

pp.

50-51
FUNAI

Reunião

com Foi sugerido comparar o cronograma de execução das ações do PPTI ao

FUNAI

ritmo de execução das obras da UHE Belo Monte.

05/nov/14

"Fundação Nacional do Índio – Funai: CGMT, FPEMX e Coordenação
Regional Altamira; Lideranças Indígenas; Norte Energia S/A – NESA;
Articulação
atores

entre

envolvidos

no atendimento à

Plano Emergencial Departamento de Policia Federal - DPF; Departamento de Policia Rodoviária
FUNAI

fiscalização de TIs

de

Proteção

às Federal – DPRF; Forca Nacional de Segurança – FNS; Instituto Brasileiro do

Terras Indígenas do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;, Instituto
Médio Xingu, p. 20

mar/11

Nacional de Reforma Agraria – INCRA; Ministério Publico Federal – MPF;
Secretaria dos Direitos Humanos – SEDH; e, Secretaria Estadual de Meio
Ambiente – SEMA/PA."

Decreto
PNGATI

Decreto nº
7.747

Institui

nº7.747, "Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental
a

Política de Terras Indígenas - PNGATI, com o objetivo de garantir e promover a

Nacional de Gestão proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos 05/jul/12
Territorial

e naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do

Ambiental de Terras patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
Indígenas
PNGATI,

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

- de reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos
e

dá indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural, nos termos da

outras providências. legislação vigente."
"Destaca-se que as ações do Plano que envolvem a participação indígena
Plano Emergencial visa o protagonismo indígena em atividades especificas referentes
Participação

de

Proteção

às basicamente as ações de prevenção, tais como: a vigilância indígena, a

indígena nas etapas FUNAI

Terras Indígenas do capacitação e o monitoramento. Além disto, participarão das ações os 05 mar/11

de implementação

Médio Xingu, p. 38- (cinco) indígenas de cada TI que serão capacitados para atuar nestas
39

atividades. A participação indígena não irá desonerar de forma alguma a
função do Estado garantida aos indígenas pela Constituição Federal."
"8.2.

Recursos

Humanos

Para elaboração dos quadros de recursos humanos deste plano de proteção
Plano Emergencial territorial avaliou-se as demandas de ações de proteção territorial

Recursos humanos
envolvidos
proteção das Tis

na FUNAI

de

Proteção

às necessárias tanto para cumprir as condicionantes solicitadas no Parecer

Terras Indígenas do Técnico no 21 quanto demais demandas regionais necessárias para garantir
Médio Xingu, p. 33

a posse e o usufruto das TIs a serem realizadas durante os anos de vigência
do

plano

emergencial.

A partir disto, considerando as analises anteriores de funcionamento das
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

unidades de proteção territorial, definiu-se um quantitativo operacional
mínimo de 112 pessoas para atuarem no período de vigência deste plano.
Considerando que a base operacional foi pensada para abrigar um efetivo
mínimo de 08 pessoas (situação de normalidade) e o posto de vigilância no
mínimo 04 pessoas (situação de normalidade). Ou seja, serão 56
contratados para as BOs (08 pessoas x 7 BOs), e, 56 contratados para os
PVs (04 x 14 PVs)."
Decreto
Institui

nº7.747, "Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental
a

Política de Terras Indígenas - PNGATI, com o objetivo de garantir e promover a

Nacional de Gestão proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos
Gestão

territorial Decreto nº Territorial

das Tis

7.747

e naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do

Ambiental de Terras patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas
Indígenas

05/jul/12

- de reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos

PNGATI,

e

dá indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural, nos termos da

outras providências. legislação vigente."
Fortalecimento
institucional

Plano
FUNAI

Plurianual "Objetivo 0943: (...) Cabe à Funai, órgão federal coordenador e executor da

2012-2015:
Programa

politica indigenista brasileira, garantir aos povos indígenas a posse plena e a 2012
de gestão de suas terras, por meio de ações de regularização e fiscalização de
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO

EXCERTO/MENÇÃO

DA FONTE
Proteção

DATA

e terras indígenas, bem como a proteção dos povos indígenas isolados."

Promoção

dos

Direitos dos Povos
Indígenas
Decreto
Institui
Integração
proteção

com

nº7.747,
a

Política "Art. 3o São diretrizes da PNGATI - III - eixo 3 - áreas protegidas, unidades

Nacional de Gestão de conservação e terras indígenas: c) promover a participação indígena nos

do Decreto nº Territorial

e conselhos gestores das unidades de conservação localizadas em áreas

mosaico da Terra 7.747

Ambiental de Terras contíguas às terras indígenas; e d) assegurar a participação da FUNAI nos

do Meio

Indígenas
PNGATI,

05/jul/12

- conselhos gestores das unidades de conservação contíguas às terras com
e

dá presença de índios isolados ou de recente contato."

outras providências.
"As ações de PREVENÇÃO são atividades que, aliadas aos conhecimentos
Plano Emergencial tradicionais indígenas, potencializam a proteção que os próprios indígenas
Faixa de proteção
etnoambiental

FUNAI

de

Proteção

às fazem do seu território, e atendem a situações em que haja pressões que

Terras Indígenas do ameacem o entorno e/ou o interior das Terras Indígenas. As atividades de
Médio Xingu, p. 8

prevenção

distinguem-se

em

ações

de

vigilância,

capacitação

monitoramento."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - PLANO DE PROTEÇÃO ÀS TERRAS INDÍGENAS - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO

EXCERTO/MENÇÃO

DA FONTE

DATA

"Os maiores problemas para todas as comunidades indígenas estudadas
certamente estão relacionados com o afluxo de um contingente populacional
para a região. (...) Face a isto, são necessárias condições que dependem
FUNAI

Parecer 21, Funai,

basicamente de ações de Estado que garantam a proteção de todas as 30/set/09
terras indígenas afetadas, pelo ordenamento territorial, e a vigilância e
fiscalização das terras indígenas e unidades de conservação, bem como do
seu entorno.”

Plano

Plurianual

2012-2015:
Desmatamento

FUNAI

Programa

de

Proteção

e

Promoção

dos

Direitos dos Povos
Indígenas
Plano
Ameaças

FUNAI

desflorestamento da Amazônia – indicam que as 20 terras indígenas mais
desmatadas na Amazônia Legal, encontram- se ocupadas por terceiros e/ou
sob pressão de madeireiros. Destacam-se entre elas, as TIs Apyterewa e
Alto Rio Guamá – PA; Awá e Araribóia – MA; Maraiwatsede e Kayabi – MT e

2012

Zoró – RO, todas homologadas e registradas. Portanto, é fato que a
regularização das terras indígenas, por si só́ , não garante a plena ocupação
das terras pelos povos indígenas."

Plurianual "Além das dificuldades para promover a extrusão de ocupantes não-

2012-2015:
Programa

"Os dados apresentados pelo PRODES 2010 – levantamento do

indígenas, a falta de ações contínuas de fiscalização e monitoramento 2012
de territorial permite a invasão sistemática das terras indígenas por madeireiros,
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO

EXCERTO/MENÇÃO

DA FONTE
Proteção

DATA

e garimpeiros, grileiros e outros, restringindo a plena ocupação e gestão

Promoção

dos territorial indígena, e tornando as terras indígenas focos potenciais de

Direitos dos Povos conflitos fundiários, de degradação ambiental e de práticas de ilícitos."
Indígenas
Plano
Fortalecimento

2012-2015:

político

e

organizacional
indígenas

Plurianual

Programa

dos FUNAI
para

proteção das Tis

Proteção
Promoção

"Este cenário levou a FUNAI a implementar uma política de proteção
de territorial, nos últimos quatro anos, que articula os eixos da regularização
e fundiária e da fiscalização e monitoramento territorial, priorizando: (...) iii) a 2012
dos elaboração de projetos voltados ao monitoramento espacial e a capacitação

Direitos dos Povos de indígenas para a proteção de suas terras;"
Indígenas
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - COMITÊ GESTOR INDÍGENA DO PBA-CI - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Participação
indígena

no

acompanhamento
das ações do PBA
Componente

"2) Programas e ações de responsabilidade do empreendedor: (...) •
FUNAI

Parecer nº 21/2009

Formação de um Comitê̂ Gestor Indígena para as ações referentes aos 30/set/09
programas de compensação do AHE Belo Monte."

Indígena
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Em relação à representatividade indígena, considerando que ainda não
existe nenhuma estrutura de governança (organização, associação ou
conselho) que envolva todos os povos do Médio Xingu, o ideal é que seja
institucionalizado pelo PMX um “Comitê Indígena” que seria o responsável
pela participação oficial dos povos indígenas no Conselho Deliberativo do
PMX e pelo acompanhamento da execução do Programa, participando em
Implementação
CGI

do

PBA-CI, Volume I, reuniões, planejamentos e outros de seus eventos gerais. O critério também

PBA

p. 80

deve ser o de representantes por cada uma das aldeias da região
(atualmente 26 aldeias), além de representantes das famílias indígenas
moradoras de Altamira, da VGX e do trecho entre Altamira e a Cachoeira do
Jabuti. Os representantes indígenas devem ser indicados pelas Plenárias
Comunitárias e é para elas que devem prestar contas. Podem ter um caráter
rotativo, ou seja, dependendo da deliberação das Plenárias, o representante
no Comitê pode ser alterado a qualquer momento."

Prazos

Avaliação

estabelecidos

FGV

Avaliação FGV

Inclusão a partir da avaliação da FGV
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Rastreabilidade da matriz de indicadores - COMITÊ GESTOR INDÍGENA DO PBA-CI - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Para que os integrantes do Comitê̂ Indígena sejam de fato representantes
de seus povos, os técnicos do Programa deverão ser facilitadores do
processo de articulação em que as comunidades recebam e discutam as
informações sobre a implementação do PBA e, sua avaliação chegue ao
Articulação

entre

atores envolvidos

PBA

PBA-CI, Volume I, Comitê̂. O numero de participantes e mecanismos de participação deverão
p. 92

ser definidos de acordo com a tradição de cada povo ou outra maneira

mai/11

indicada pelas lideranças tradicionais de cada comunidade. Por isso, o papel
dos técnicos não é o de levar uma forma de organização pronta e exógena,
mas partindo da organização tradicional de cada povo, ajudá-lós a criar ou
utilizar seus mecanismos próprios de participação."
"Para que os integrantes do Comitê̂ Indígena sejam de fato representantes
de seus povos, os técnicos do Programa deverão ser facilitadores do
processo de articulação em que as comunidades recebam e discutam as
Mediação

PBA

PBA-CI, Volume I, informações sobre a implementação do PBA e, sua avaliação chegue ao
p. 92

Comitê̂. O numero de participantes e mecanismos de participação deverão
ser definidos de acordo com a tradição de cada povo ou outra maneira
indicada pelas lideranças tradicionais de cada comunidade. Por isso, o papel
dos técnicos não é o de levar uma forma de organização pronta e exógena,
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Rastreabilidade da matriz de indicadores - COMITÊ GESTOR INDÍGENA DO PBA-CI - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

mas partindo da organização tradicional de cada povo, ajudá-lós a criar ou
utilizar seus mecanismos próprios de participação."

"Complexidade sociocultural: O PMX deverá contemplar um conjunto de
vários povos indígenas (Xipaia, Kuruaya, Juruna, Arara, Xikrin, Kayapó,
Parakanã, Araweté e Asuriní), que envolvem uma expressiva diversidade
étnica e cultural. São povos indígenas de diversas afiliações étnicas, falantes
de distintas línguas ligadas a diferentes troncos linguísticos (Tupi, Jê, Karib)
PBA

PBA-CI, Volume I, e com modos de vida variados. Além disso, possuem processos históricos
p.69

diferenciados e distintas formas de relacionamento com a sociedade
regional. Na região, existem desde os povos indígenas que estão em
processo de recuperação de sua identidade étnica, os índios "citadinos", até
povos indígenas com pouco contato com a sociedade regional. Há, inclusive,
referências a povos em "isolamento voluntário", também chamados de
"índios isolados"."
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Rastreabilidade da matriz de indicadores - COMITÊ GESTOR INDÍGENA DO PBA-CI - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA
6o

"Artigo

1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e,
particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que
sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetáDecreto

5.051, los

Promulga

a b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam

Autodeterminação

Convenção n

dos

da

povos

assuntos
no Comitê

nos Decreto

tratados 5.051

o

169 participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da

Organização população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições

Internacional
Trabalho
sobre

diretamente;

-

do efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis
OIT pelas

políticas

e

programas

que

lhes

sejam

concernentes;

Povos c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e

Indígenas e Tribais. iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos
necessários

para

esse

fim.

d) As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser
efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o
objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das
medidas propostas."
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19/abr/04

Rastreabilidade da matriz de indicadores - COMITÊ GESTOR INDÍGENA DO PBA-CI - INDICADORES
INDICADORES

FONTE
Avaliação

Transparência
Difusão
informações

FGV

DETALHAMENTO
DA FONTE
Avaliação FGV

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Inclusão a partir da avaliação da FGV
"Também é fundamental que as comunidades indígenas sejam informadas,

de
nas PBA

comunidades

PBA-CI, Volume I, avaliem e façam propostas durante todo o período de execução para que a
p. 87

representação não seja apenas formal, mas sim que os integrantes do

mai/11

Comitê̂ Indígena seja, de fato, porta-vozes de suas comunidades."
"Para que a participação indígena no Acompanhamento da Implementação
dos Planos, Programas e Projetos Ambientais e Etnoecológicos seja efetiva,
além da escolha dos representantes dos respectivos povos, é preciso
capacitá-los para que possam participar de forma qualificada, dando-lhe

Protagonismo
indígena no Comitê

PBA

PBA-CI, Volume I, instrumentos para a compreensão dos planos, projetos e programas,
p. 87

relatórios e demais informações sobre sua implementação. Também é
fundamental que as comunidades indígenas sejam informadas, avaliem e
façam propostas durante todo o período de execução para que a
representação não seja apenas formal, mas sim que os integrantes do
Comitê̂ Indígena seja, de fato, porta-vozes de suas comunidades."
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mai/11

Rastreabilidade da matriz de indicadores - COMITÊ GESTOR INDÍGENA DO PBA-CI - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO
"5.4
5.4.1

DATA

APRESENTAÇÃO
Participação

no

Comitê

DE
Gestor

Condicionantes

de

RESULTADOS
acompanhamento

do

das

PBA-CI

ATIVIDADE 1 - Realizar reuniões por rota para explicar o PBA-CI e o
funcionamento do Comitê e definir como a comunidade vai monitorar e opinar
na
3º

Relatório

NORTE

Consolidado

ENERGIA

Semestral - PFI, p.
4

implementação

1.A)

PBA-CI

dos

apresentado

em

programas
todas

as

TIs.

1.B) Parceria com a Funai fortalecida nas TIs Kuruaya, Arara e Cachoeira
Seca: presença do órgão indigenista governamental na apresentação do jul/14
PBA-CI, o que reforçou a pactuarão de parceria para os indígenas na
execução

do

mesmo.

1.C) Equipe técnica da executora autorizada pelos indígenas a realizar os
trabalhos

de

campo

do

PFI

em

todas

as

TIs.

1.D) Equipe técnica da executora com percepção e articulação da multitemporalidade concernente ao PBA-CI: tempo do processo de licenciamento;
tempo das atividades de campo; tempo dos indígenas de diferentes etnias
em receber, elaborar e responder às questões não indígenas, entre outros."
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Rastreabilidade da matriz de indicadores - COMITÊ GESTOR INDÍGENA DO PBA-CI - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"O processo de monitoramento participativo deverá ser implementado de
forma a propiciar a coleta de informações que permitam o acompanhamento
permanente das ações e atividades estratégicas desenvolvidas no âmbito do
PMX. Será́ desenvolvido um conjunto de atividades e a adoção de
instrumentos específicos. Os resultados do monitoramento participativo serão
Efetividade

do

Comitê

PBA

PBA-CI, Volume I, fundamentais para a apreciação do Conselho Deliberativo, do Conselho
p. 82

Fiscal e Comitê̂ de Avaliação, e em particular, para as discussões durante as
Plenárias

Comunitárias,

sobre

os

resultados

alcançados

com

mai/11

o

desenvolvimento das ações e atividades estratégicas do Programa. O
monitoramento participativo permitirá também a adoção de medidas
corretivas capazes de solucionar os possíveis problemas de execução do
Programa."
“A troca de experiências é uma forma privilegiada de aprendizado e estimulo
Articulação política
regional
indígenas

entre PBA

para o fortalecimento institucional. Ao serem relatadas em um encontro onde
PBA-CI, Volume I, os palestrantes são as próprias lideranças indígenas, possibilita não só́ a
p. 98

socialização de estratégias que deram certo, como promovem condições
concretas de fortalecimento da auto confiança e empoderamento. Com tal
ferramenta, é possível evitar a repetição de erros, ao mesmo tempo em que
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mai/11

Rastreabilidade da matriz de indicadores - COMITÊ GESTOR INDÍGENA DO PBA-CI - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO
os resultados positivos podem indicar novos caminhos. Por outro lado, neste
espaço também os dirigentes podem debater soluções para problemas
comuns, com troca de reflexões de acordo com suas vivencias e, a partir daí,
procurarem soluções adequadas as suas necessidades e possibilidades. As
trocas de experiências também colaboram para que haja mais interação e
inter-relação entre as TIs, o que se constitui em um fator de fortalecimento de
sua organização. Devem participar por volta de 3 dirigentes das
organizações e lideranças. A pauta deve ser definida em conjunto com os
indígenas e a duração de cada encontro será́ de 3 dias. Os encontros serão
moderados pelos técnicos do Programa.”

Influência indígena
na construção de Avaliação
políticas

públicas FGV

Avaliação FGV

Inclusão a partir da avaliação da FGV

específicas
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DATA

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - COMITÊ INDÍGENA DE MONITORAMENTO DA VAZÃO REDUZIDA - IMPACTOS
IMPACTOS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Participação
indígena

acompanhamento
das

"Criar um comitê̂ indígena para controle e monitoramento da vazão que

no
alterações

ambientais da Volta

FUNAI

Parecer nº 21

inclua mecanismos de acompanhamento – preferencialmente nas terras
indígenas, além de treinamento e capacitação, com ampla participação das
comunidades."

Grande do Xingu
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30/set/09

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - COMITÊ INDÍGENA DE MONITORAMENTO DA VAZÃO REDUZIDA – INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Projeto de Acompanhamento do Plano de Gerenciamento Integrado da
Volta

Grande

do

Xingu

O Plano de Gerenciamento Integrado da VGX, elaborado no âmbito do PBA
da UHE BM engloba uma série de programas e projetos específicos, os
quais estão voltados fundamentalmente para a concepção de um plano que
busca avaliar os impactos do Empreendimento sobre os componentes
Implementação

do

Comitê

de

monitoramento

da PBA

vazão reduzida da
VGX

físicos, bióticos e socioeconômicos, com ênfase para o monitoramento e a
mitigação

dos

impactos

identificados

para

o

TVR.

PBA-CI, Volume 3, A passagem das vazões que caracterizam o ciclo hidrológico do rio Xingu,
p. 1.161

nas feições que determinam a morfologia fluvial do TVR estabelecem as
condições para a ocorrência de maiores ou menores pressões de estresse
hídrico sobre os ambientes. Essas condições, caracterizadas pelos níveis e
velocidade de escoamento, resultam em situações diferenciadas que, ao
interferir nos ambientes terrestres e aquáticos, interferem nas populações
indígenas da VGX, principalmente nas TIs Paquiçamba e Arara da VGX. A
análise dos programas e projetos propostos no Plano de Gerenciamento
integrado da VGX permitiu identificar quais desses apresentam relação
direta com o PMX. A interface com a componente indígena está presente
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mai/11

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - COMITÊ INDÍGENA DE MONITORAMENTO DA VAZÃO REDUZIDA – INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

nas questões relacionadas aos recursos hídricos, basicamente no Projeto de
Monitoramento da Largura, Profundidade e Velocidade em Seções do TVR,
também no Projeto de Monitoramento da Navegabilidade, e, finalmente, no
Projeto de Monitoramento do Dispositivo de Transposição de Embarcações.
(...) O objetivo do Acompanhamento do Plano de Gerenciamento Integrado
da VGX é permitir o envolvimento das populações indígenas da VGX (TIs
Paquiçamba e Arara da VGX) e da TITB no monitoramento das vazões no
TVR, e na avaliação das condições de navegação, buscando estabelecer
uma estrutura organizacional integrada das atividades de monitoramento e
sistematização dos dados."
"Item 3 - Criação de um comitê indígena para controle e monitoramento da
Prazos

FUNAI

estabelecidos

vazão que inclua mecanismos de acompanhamento - preferencialmente nas

Ofício nº 126

terras indígenas, além de treinamento e capacitação, com ampla

12/mai/11

participação das comunidades (a ser constituído no prazo de 45 dias)."
Articulação

entre NORTE

atores envolvidos

ENERGIA

3º

Relatório

Consolidado
PBA-CI, PSA

do

O Programa de Supervisão Ambiental possui abrangentes interfaces com
outros programas. Além disso, necessita de forma inquestionável, de
informações de projetos e programas que não integram o componente
indígena do PBA, para consecução de seu objetivo proposto, como no caso
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - COMITÊ INDÍGENA DE MONITORAMENTO DA VAZÃO REDUZIDA – INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

das ações de monitoramento coordenadas e/ou executadas pela LEME. Um
considerável período de diálogos com diversas instituições e empresas,
principalmente LEME e SFB e Verthic, foi necessário para alinhar as
metodologias e integrar os cronogramas de trabalho.
"Para que os integrantes do Comitê̂ Indígena sejam de fato representantes
de seus povos, os técnicos do Programa deverão ser facilitadores do
processo de articulação em que as comunidades recebam e discutam as
informações sobre a implementação do PBA e, sua avaliação chegue ao
Mediação

PBA

PBA-CI, Vol. I, p. 92

Comitê̂. O numero de participantes e mecanismos de participação deverão
ser definidos de acordo com a tradição de cada povo ou outra maneira
indicada pelas lideranças tradicionais de cada comunidade. Por isso, o papel
dos técnicos não é o de levar uma forma de organização pronta e exógena,
mas partindo da organização tradicional de cada povo, ajudá-lós a criar ou
utilizar seus mecanismos próprios de participação."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - COMITÊ INDÍGENA DE MONITORAMENTO DA VAZÃO REDUZIDA – INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Artigo 6o 1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos
deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e,
particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que
sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetáDecreto

5.051, los

Promulga

diretamente;

a b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam

Autodeterminação

Convenção no 169 participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da

dos

da

povos

assuntos
pelo comitê

nos Decreto

tratados 5.051

Organização população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições

Internacional
Trabalho
sobre

-

do efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis
OIT pelas

políticas

e

programas

que

lhes

sejam

concernentes;

Povos c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e

Indígenas e Tribais. iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos
necessários

para

esse

fim.

d) As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser
efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o
objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das
medidas propostas."
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19/abr/04

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - COMITÊ INDÍGENA DE MONITORAMENTO DA VAZÃO REDUZIDA – INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"O Banco de dados é uma acabo prevista no PBA-CI para este Programa, no
intuito de garantir a comunicação e integração dos dados produzidos pelo
NORTE

Transparência

ENERGIA

3º

Relatório

Consolidado

do

PBA-CI, PSA

PBA-Geral

e

PBA-CI,

neste

ultimo,

sobretudo

em

relação

aos

monitoramentos realizados nas Terras Indígenas através do Programa de
Gestão Territorial Indígena. Para tanto, pretende-se subsidiar a construção

jul/14

de um modelo padronizado que possa dialogar com os dados produzidos
pelo PBA-Geral, garantindo assim que tais dados possam ser comparados
e/ou complementados."

Difusão
informações

de
nas

aldeias

NORTE
ENERGIA

3º

Relatório

Consolidado
PBA-CI, PSA

do

“Os materiais informativos produzidos, tiveram a finalidade de atender
basicamente as ações de capacitação e divulgação dos resultados dos
monitoramentos as comunidades inseridas na Volta Grande do Xingu - TIs

jul/14

Paquiçamba e Arara da Volta Grande.”
"A coordenação da PSA atuará, portanto, em três frentes básicas. Em

Acompanhamento
das transformações PBA
ambientais na VGX

primeiro lugar, no gerenciamento dos projetos que fazem parte deste
PBA-CI, Volume III, programa especificamente, na interface com os demais programas e
p.1121

projetos do PMX e com os programas de monitoramento dos meios físico e
biótico
Este

do

PBA

programa coordenará

geral
também

da
as atividades

UHE

BM.

relacionadas as

245
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14
Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - COMITÊ INDÍGENA DE MONITORAMENTO DA VAZÃO REDUZIDA – INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

capacitações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, incluindo
tanto o pessoal técnico a ser mobilizado para a execução do trabalho
propriamente dito, como as comunidades que irão atuar nos etnomonitoramentos, que deverão receber o treinamento necessário para que as
informações geradas tenham um mínimo de consistência técnica e possam
dialogar com os programas do PBA geral."
"Para que a participação indígena no Acompanhamento da Implementação
dos Planos, Programas e Projetos Ambientais e Etnoecológicos seja efetiva,
além da escolha dos representantes dos respectivos povos, é preciso
capacitá-lós para que possam participar de forma qualificada, dando-lhe
PBA

PBA-CI, Volume I, instrumentos para a compreensão dos planos, projetos e programas,
p. 87

relatórios e demais informações sobre sua implementação. Também é

mai/11

fundamental que as comunidades indígenas sejam informadas, avaliem e
façam propostas durante todo o período de execução para que a
representação não seja apenas formal, mas sim que os integrantes do
Comitê̂ Indígena seja, de fato, porta-vozes de suas comunidades."

Efetividade

do

PBA

PBA-CI, Volume 3, "O objetivo do Acompanhamento do Plano de Gerenciamento Integrado da
pp. 1161

VGX é permitir o envolvimento das populações indígenas da VGX (TIs
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - COMITÊ INDÍGENA DE MONITORAMENTO DA VAZÃO REDUZIDA – INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

monitoramento

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Paquiçamba e Arara da VGX) e da TITB no monitoramento das vazões no
TVR, e na avaliação das condições de navegação, buscando estabelecer
uma estrutura organizacional integrada das atividades de monitoramento e
sistematização dos dados."
"O processo de monitoramento participativo deverá ser implementado de

Efetividade

do

forma a propiciar a coleta de informações que permitam o acompanhamento

monitoramento

permanente das ações e atividades estratégicas desenvolvidas no âmbito do
PMX. Será́ desenvolvido um conjunto de atividades e a adoção de
instrumentos específicos. Os resultados do monitoramento participativo
PBA

PBA-CI, Volume I, serão fundamentais para a apreciação do Conselho Deliberativo, do
p. 82

Conselho Fiscal e Comitê̂ de Avaliação, e em particular, para as discussões
durante as Plenárias Comunitárias, sobre os resultados alcançados com o
desenvolvimento das ações e atividades estratégicas do Programa. O
monitoramento participativo permitirá também a adoção de medidas
corretivas capazes de solucionar os possíveis problemas de execução do
Programa."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - REASSENTAMENTOS AGRÁRIOS - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"A natureza do impacto é negativa, em especial para as áreas rurais, dado
que a mudança obrigatória do local de residência, quando em caráter
Transferência
compulsória

compulsório, provoca transtornos e alterações de referências sociais,
das EIA

Volume 9, p. 179

populações

espaciais e, em certos casos, econômicas. (...) Considera-se como certa a fev/09
ocorrência do impacto face à necessidade de aquisição de imóveis rurais
para a implantação das obras de infraestrutura de apoio à construção da
UHE Belo Monte."
"A natureza do impacto é negativa, em especial para as áreas rurais, dado
que a mudança obrigatória do local de residência, quando em caráter
compulsório, provoca transtornos e alterações de referências sociais,

EIA
Perda

Volume 9, p. 179

espaciais e, em certos casos, econômicas. (...) Considera-se como certa a fev/09
ocorrência do impacto face à necessidade de aquisição de imóveis rurais

de

referências

para a implantação das obras de infraestrutura de apoio à construção da

socioespaciais

UHE Belo Monte."
Foi relatado que os agricultores mostram-se preocupados com a
STTR
Altamira

de Reunião com STTR desterritorialização das famílias que antes viviam próximas, formando
de Altamira

comunidades e que ao longo do processo de aquisição de terras e
reassentamento de agricultores, feito pela Norte Energia, estão sendo
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30/out/14

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - REASSENTAMENTOS AGRÁRIOS - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

desagregadas.
Comprometimento
das

Os agricultores mostraram-se preocupados com a desterritorialização das

relações STTR

econômicas

e Altamira

de Reunião com STTR famílias que antes viviam próximas formando comunidades e que ao longo
de Altamira

do processo de aquisição de terras e reassentamento de agricultores, estão

sociais

30/out/14

sendo desagregadas.
"A natureza do impacto é negativa, em especial para as áreas rurais, dado

Perda

de

terras

agricultáveis

EIA

que a mudança obrigatória do local de residência, quando em caráter

Volume 9, p. 179

compulsório, provoca transtornos e alterações de referências sociais,
espaciais e, em certos casos, econômicas. (...)”

Perda

das Casa

de Reunião com Casa

atividades

Governo

produtivas

de Altamira Altamira

Expectativa
desapropriação
gerada
população

de Casa
Governo

de

Governo

de

Governo

intactos porém sem os devidos cuidados, o que no caso do cacau gera um
grave problema sanitário relativo às pragas, atualmente controladas na

28/out/14

região, e que ameaçam as plantações vizinhas.

de Reunião com Casa

na de Altamira Altamira
STTR

de

Foi relatado que muitas das áreas desapropriadas mantêm os cultivos

de

Foi relatado que especificamente sobre os agricultores da ADA há o caso de
algumas famílias de agricultores - cerca de 300 - que receberam o Decreto
de Utilidade Pública de suas terras já em 2010 e que desde então se

28/out/14

mantiveram aguardando a desapropriação de suas terras.

de Reunião com STTR Foi relatada preocupação com a situação de agricultores que receberam a 30/out/14
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - REASSENTAMENTOS AGRÁRIOS - IMPACTOS
IMPACTOS
EXPECTATIVAS

E

FONTE
Altamira

DETALHAMENTO
DA FONTE
de Altamira

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Declaração de Utilidade Pública há cerca de três anos e que ainda estão
incertos sobre sua desapropriação.
Foi relatada a questão da expectativa gerada entre os agricultores com

INCRA

Reunião

com relação às desapropriações. Segundo o INCRA, desde que começaram as

INCRA

atividades de georreferenciamento os agricultores já estão aguardando o

12/nov/14

remanejamento, deixaram de cultivar, cuidar das criações e plantações.
IBAMA

Reunião
IBAMA

Especulação

com

Foi relatado que o processo de compra e venda de terras na região
movimentou o mercado local fazendo com que a especulação entorno dos 03/nov/14
imóveis rurais ganhasse força, havendo intenso aumento do preço da terra.
Foi relatado a importância de se reforçar a ideia de que é muito difícil

imobiliária
INCRA

Reunião
INCRA

com comprar terras na região pois muitas terras são irregulares e não estão
tituladas, algo que impede sua compra para fins de reassentamento. Por sua
vez o preço das terras regularizadas está mais alto.
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INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO
"Cadastro socioeconômico dos grupos

DATA
domésticos da Área Diretamente

Afetada - ADA, incluindo os moradores e demais pessoas que utilizem o
trecho da Volta Grande em suas atividades; os pescadores de peixes
ornamentais e os pescadores comerciais – tanto a montante como a jusante
PBA

Volume II, p. 17

Caracterização

de Altamira; os trabalhadores ligados as atividades de praias, incluindo
comerciantes, barqueiros e outras funções relacionadas às atividades

set/11

exercidas nesses locais, com identificação de trabalho de geração de renda,

social e fundiária

bem como os oleiros e trabalhadores de atividades minerárias e extrativistas.
Esses grupos domésticos deverão ser público alvo do Programa de
Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos. "
"Cadastro dos bens (Avaliação das Terras e Benfeitorias) - Será realizado um
PBA

Volume II, p. 67

levantamento das terras, lavouras e benfeitorias (casas, cercas, cacimbas set/11
etc.), com o objetivo de determinar o valor dos bens a serem indenizados.”
"Identificação dos Grupos por Tipo de Indenização; após a fase de divulgação

Aquisição de terras

PBA

Volume II, p. 68

e de esclarecimento das dúvidas sobre as propostas de indenização os
atingidos escolherão o tratamento mais adequado as suas características

set/11

estabelecendo-se prazos para apresentação e aceite das propostas.”
Realocação

das PBA

Volume II, p. 83

"Deverá obedecer ao módulo fiscal rural, que para a região é de 75 hectares. set/11
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FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

famílias

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Desse modo, os lotes não poderão ter dimensões inferiores a estas, porém
será elaborado o cálculo de módulo rural a fim de permitir a obtenção de uma
Renda Agropecuária compatível com o desenvolvimento socioeconômico das
famílias."
"Foi relatado que as famílias atingidas, que têm perfil para serem atendidas
pelo reassentamento rural coletivo, estão optando unanimemente pelo
IBAMA

Parecer

143/2011,

p. 11-12

reassentamento assistido (Carta de crédito). (...) Dado que o possível estoque
de terras disponível para reassentamento coletivo abordado no projeto 2011
anterior

ainda

não

se

confirmou,

os

atingidos

não

percebem

o

reassentamento rural coletivo como opção concreta de tratamento, tornando a
opção pelo reassentamento assistido mais atraente".
"Quanto à opção pelo reassentamento assistido, está definido o valor da
Carta de Crédito em R$ 131.902,97 (centro e trinta e um mil e novecentos e
IBAMA

Parecer
p. 11

143/2011,

dois reais e noventa e sete centavos) para a aquisição de um módulo fiscal na
região (equivalente a 75 ha). A Norte Energia afirma que 70% do valor 2011
supracitado deve ser aplicado na aquisição do imóvel (em área de 70
hectares, aproximadamente), 25% em investimentos na propriedade ou
atividades produtivas e 5% para manutenção da família pelo período de 12
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DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

meses."
"A comissão específica do Plano de Atendimento à População Atingida, do
Fórum de Acompanhamento Social da UHE Belo Monte, aprovou aquisições
de imóveis rurais feitas por beneficiários de carta de crédito que teriam
acesso, de acordo com o PBA, apenas ao tratamento de reassentamento
coletivo ou reassentamento individual em área remanescente viável. (...)
IBAMA

Parecer

168/2012, Entende-se toda a problemática que envolve o tema – assentamento coletivo

p. 9

– para a população rural da região, mas a questão é que o reassentamento

2012

coletivo permite um melhor acompanhamento de ATES por parte do
empreendedor, facilita a rede de proteção social em torno das famílias
atingidas e pretende efetivar interação com instituições governamentais que
atuam com políticas públicas de apoio ao fortalecimento da agricultura
familiar."
FVPP

Reunião com FVPP

STTR

de Reunião com STTR

Altamira

de Altamira

Foi relatada uma preocupação com os arranjos sociais e a formação de
comunidade no caso da realocação das pessoas no meio rural.
Foi

relatado

que

os

agricultores

mostram-se

preocupados

com

08/set/14

a

desterritorialização das famílias que antes viviam próximas formando 30/out/14
comunidades e que ao longo do processo de aquisição de terras e
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DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

reassentamento de agricultores, estão sendo desagregadas.
PBA
Prazos atendidos

Volume II, p. 25

IBAMA

Reunião
IBAMA

com Relatou-se a dificuldade de verificar o impacto do não cumprimento dos
prazos.

set/11
03/nov/14

"As parcerias recomendadas são com o INCRA, MDA/Terra Legal e o

Arranjos
institucionais

PBA

Volume II, p. 70

constituídos
Qualidade

Cronograma de atividades do programa de aquisição de terras.

ITERPA, uma vez que a maioria dos imóveis são provenientes de projetos de
colonização do Governo Federal e a sua aquisição depende de anuência

set/11

desses institutos."
das

terras

PBA

Volume II, p. 74

"O sistema de classificação em classes de capacidade de uso é muito
utilizado em avaliação de terras, inclusive bem aceito judicialmente."

set/11

"A situação ou localização do imóvel é, após a classificação das terras em
Localização

do

novo

ou

imóvel

projeto

de

classes de capacidade de uso, um dos fatores que exerce grande influência
PBA

Volume II, p. 75

assentamento

no preço das terras. Ela resulta do maior ou menor afastamento da sede
municipal, dos mercados principais, mas, sobretudo, da classe e estado das

set/11

estradas e servidões de passagem que oferecem acesso ao imóvel, fatores
dos quais depende a facilidade de circulação em geral.”

Espaços

de

acompanhamento e

PBA

Volume II, p. 67

“Constituição dos Fóruns de Negociação Permanentes – integrado por
representantes do empreendedor, de órgãos fiscalizadores, e da população
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FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

negociação

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

afetada que permitirá intermediar negociações e acompanhamento das ações
propostas, além de discutir e apresentar soluções para casos omissos ou não
contemplados no programa terá funcionamento continuo até o encerramento
das ações.”
“Deverão ser realizadas reuniões coletivas com a população atingida e nas
PBA

Volume II, p. 88

comunidades durante as quais serão esclarecidos os aspectos vinculados à
desapropriação e transferência, discutidas as dúvidas que possam surgir e,

set/11

ainda, a construção de uma Agenda de Reassentamento.”
"O empreendedor deverá divulgar para a população atingida, suas entidades
PBA

Volume II, p. 68

Transparência

Altamira
Acesso ao crédito e
assistência MDS

técnica rural

concepção, os fundamentos, os cadernos de preço e a proposta de

set/11

indenização."
STTR

à

representativas, aos poderes públicos locais e ao órgão ambiental, a

de Reunião com STTR Foi relatado a dificuldade em acessar informações para poder apoiar na
de Altamira

orientação das famílias.

http://www.mds.gov. "O serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER consiste em
br/falemds/pergunta visitas técnicas para identificar as necessidades e potencialidades de cada
s-

família. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e

frequentes/superac

o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) executarão em conjunto o
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DETALHAMENTO

FONTE

DA FONTE
ao-da-extrema-

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais e também de ATER,

pobreza%20/inclusa por meio da transferência direta de recursos financeiros às famílias e da
o-produtiva-

disponibilização de prestação de serviços."

rural/assistenciatecnica-e-extensaorural
"Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER: serviço de educação não
Lei

nº

12.188/201
0

Institui o PNATER e
o PRONATER

formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove processos de
gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos 2010
serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades
agroextrativistas, florestais e artesanais.”

STTR
Altamira

de Reunião com STTR
de Altamira

Foi relatado que uma preocupação decorrente dos assentamentos relacionase a como se efetivarão os programas de assistência técnica previstos na 30/out/14
condicionante.
“São

BCB

objetivos

do

crédito

rural:

http://www.bcb.gov. - estimular os investimentos rurais efetuados pelos produtores ou por suas
br

cooperativas; favorecer o oportuno e adequado custeio da produção e a
comercialização de produtos agropecuários; fortalecer o setor rural; incentivar
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FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando ao
aumento de produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações
rurais e à adequada utilização dos recursos naturais; propiciar, pelo crédito
fundiário, a aquisição e regularização de terras pelos pequenos produtores,
posseiros e arrendatários e trabalhadores rurais; desenvolver atividades
florestais e pesqueiras; estimular a geração de renda e o melhor uso da mãode-obra na agricultura familiar.”
"O Crédito Rural abrange recursos destinados a custeio, investimento ou
comercialização. (...) Os créditos de custeio ficam disponíveis quando os
http://www.agricultu
MDA

ra.gov.br/politicaagricola/creditorural

recursos se destinam a cobrir despesas habituais dos ciclos produtivos, da
compra de insumos à fase de colheita. Já os créditos de investimento são Acesso
aplicados em bens ou serviços duráveis, cujos benefícios repercutem durante em:
muitos anos. Por fim, os créditos de comercialização asseguram ao produtor 19/nov/14
rural e a suas cooperativas os recursos necessários à adoção de mecanismos
que garantam o abastecimento e levem o armazenamento da colheita nos
períodos de queda de preços."

Mobilidade

PBA

Volume II, p. 205

"Projeto de Recomposição da Infraestrutura Fluvial Garantir para os usuários
do sistema de transporte fluvial, durante a construção do empreendimento e
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FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

em sua operação, condições satisfatórias para o escoamento da produção e o
deslocamento da população. (...) "Identificar, dimensionar, avaliar e
desenvolver os projetos de recuperação de toda a infraestrutura viária que
poderá ser comprometida pela implantação do empreendimento."
“Dotar as comunidades de Ressaca, Ilha da Fazenda e Garimpo do Galo
(cerca de 800 pessoas) de infraestruturas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário adequadas, considerando a população a ser atraída
PBA

Volume II, p. 216

para tais localidades, estimadas em 2020 pessoas. Garantir condições de set/11
abastecimento de água para os moradores da região de São Pedro e Cana
Verde, com a abertura de novos poços ou adequação da captação de água
do rio Xingu.”

Saneamento básico

"Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios –
PNAD/2012, apenas 33,2% dos domicílios nas áreas rurais estão ligados a
FUNASA

http://www.funasa.gov.br/sit

redes de abastecimento de água com ou sem canalização interna. No Acesso

e/engenharia-de-saude-

restante dos domicílios rurais (66,8%), a população capta água de chafarizes em:

publica-2/saneamento-rural/

e poços protegidos ou não, diretamente de cursos de água sem nenhum 19/nov/14
tratamento ou de outras fontes alternativas geralmente inadequadas para
consumo

humano.”
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DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

“A situação é mais crítica quando são analisados dados de esgotamento
sanitário: apenas 5,2% dos domicílios rurais estão ligados à rede de coleta de
esgotos e 28,3% utilizam a fossa séptica como solução para o tratamento dos
dejetos. Os demais domicílios (66,5%) depositam os dejetos em “fossas
rudimentares”, lançam em cursos d´água ou diretamente no solo a céu aberto
(PNAD/2012)."
"O direito à água está compreendido também no direito humano à
http://www.mds.gov.
br/segurancaalimen
tar/fomento-aMDS

producao-e-aestruturacaoprodutiva-1/acessoa-agua

alimentação adequada, sendo responsabilidade do Estado assegurar esse
direito a todos os cidadãos,

sobretudo daqueles em

situação de

vulnerabilidade socioambiental. Ainda o acesso à água passa a constar
explicitamente em uma das diretrizes da Política Nacional instituída por meio
do Decreto nº 7.272/2010, segundo a qual o Estado deveria atuar na
promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade

Acesso
em:
19/nov/14

suficiente, com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica
e para a produção de alimentos na agricultura familiar e da pesca e
aquicultura."

Acesso à saúde e à
educação

MS

Política Nacional de "No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de
Atenção Básica

descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das
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EXCERTO/MENÇÃO

DATA

pessoas (...) Por isso é fundamental que ela se oriente pelos princípios da
universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade, do cuidado, da
integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da
equidade e da participação social (...) As Unidades Básicas de Saúde –
instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem –
desempenham um papel central na garantia à população de acesso a uma
atenção à saúde de qualidade"
"As equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e as Unidades Básicas de

MS

http://dab.saude.go

Saúde Fluviais estão direcionadas para o atendimento da população

v.br/portaldab/ape_

ribeirinha

esf.php?conteudo=

respectivamente. Considerando as especificidades locais, os municípios

ubs_fluvial

podem optar entre dois arranjos organizacionais para equipes de Saúde da

da

Amazônia

Legal

e

Pantanal

Sul-Mato-Grossense,

Acesso
em:
26/nov/14

Família, além dos existentes para o restante do País."
"A Educação no Campo é um direito de todos e se realiza por diferentes
INCRA

http://www.incra.gov
.br

Perfil das famílias -

territórios e práticas sociais que incorporam a diversidade do campo. É, ainda,
uma garantia para ampliar as possibilidades de criação e recriação de
condições de existência da agricultura familiar/camponesa."

- Avaliação FGV
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FONTE

na zona rural

Avaliação

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

FGV
Reunião com Casa
MAB

de

Governo

de

Altamira e MAB
http://www.mda.gov
.br/sitemda/secretar
Violência no campo

ia/ouvidoria/comiss
MDA

%C3%A3onacional-decombate-%C3%A0viol%C3%AAnciano-campo

Foi relatado pelos representantes do MAB a sugestão de criação de um
indicador que permitisse o acompanhamento dos conflitos agrários na região.
"Como parte da estratégia do Poder Executivo para acompanhar e efetivar as
medidas de combate à violência no campo aprovadas pela supramencionada
Comissão Especial, foi assinada (...) a portaria interministerial número 1.053,

de 14/07/2006, criando a Comissão Nacional de Combate à Violência no Acesso
Campo – CNVC (...) Tem como objetivos (...) combater, prevenir e reduzir a em:
violência no campo (...) facilitar o recebimento de denúncias reclamações e 19/nov/14
denúncias das comunidades rurais, indígenas, remanescentes de quilombos,
ribeirinhos e atingidos por barragem (...) coligir e manter atualizadas as
informações sobre os conflitos agrários em todo o território nacional (...).”

http://portal.mpt.gov "Com o objetivo de erradicar o trabalho em condições análogas às de
Violação de direitos
trabalhistas

MPU

18/nov/14

.br/wps/portal/portal escravo, a Coordenadoria de Erradicação do Trabalho Escravo investiga
_do_mpt/area_de_a situações em que os obreiros são submetidos a trabalho forçado, servidão por
tuacao/trabalho_esc dívidas, jornadas exaustiva ou condições degradantes de trabalho, como
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DETALHAMENTO
DA FONTE
ravo

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

alojamento precário, água não potável, alimentação inadequada, desrespeito
às normas de segurança e saúde do trabalho, falta de registro, maus tratos e
violência."
"Erradicar o trabalho escravo e degradante, por meio de ações fiscais

MTE

http://portal.mte.gov
.br/trab_escravo

coordenadas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, nos focos previamente Acesso
mapeados.

A fiscalização do trabalho visa regularizar

os vínculos em:

empregatícios dos trabalhadores encontrados e demais consectários e libertá- 19/nov/14
los da condição de escravidão."
"Além de possibilitar o planejamento ambiental e econômico do uso e
ocupação do imóvel rural, a inscrição no CAR, acompanhada de compromisso

Cadastro ambiental
rural

de regularização ambiental quando for o caso, é pré-requisito para acesso à Acesso
CAR

http://www.car.gov.

emissão das Cotas de Reserva Ambiental e aos benefícios previstos nos em:

br

Programas de Regularização Ambiental – PRA e de Apoio e Incentivo à 19/nov/14
Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, ambos definidos pela Lei
12.651/12."

Pagamentos

por

serviços ambientais

http://www.senado.
SENADO

"Os pagamentos por serviços ambientais são uma fórmula de compensação Acesso

gov.br/noticias/Jorn financeira que vem sendo aplicada para que áreas de florestas sejam em:
al/emdiscussao/codi mantidas e recompostas.”
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - REASSENTAMENTOS AGRÁRIOS - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

go-florestal/temaspolemicos-acordosfechadosaprovacao-codigoflorestal/senadoamplia-pagamentopor-servicosambientais.aspx
"O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é uma retribuição às pessoas
que preservam os serviços ambientais prestados principalmente pela floresta

IPAM

http://www.ipam.org.br/notic

mantida em pé dentro de suas propriedades. (...) A estratégia de PSA do

ias/IPAM-inicia-cadastro-para-

Projeto Assentamentos Sustentáveis contempla retribuir o agricultor que:

pagamentos-por-servicosambientais-PSA-naTransamazonica/3016

possuir mais de 30% de áreas de mata nativa e regeneração, não realizar
desmatamento ilegal em seu lote, recuperar sua Área de Preservação

Acesso
em:
27/nov/14

Permanente, caso possua, e se comprometer com a melhoria das atividades
produtivas apoiadas pelo Projeto."
Desmatamento

IBAMA

Reunião
IBAMA

com Foi relatada a preocupação sobre a possibilidade de madeireiros locais
“esquentarem” madeira a partir das retiradas feitas por Belo Monte, situação
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - REASSENTAMENTOS AGRÁRIOS - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

recorrente em grandes obras na Amazônia onde há supressão vegetal da
floresta.
http://www.ipam.org
.br/noticias/Aument
o-noDesmatamento-naIPAM

Amazonia-em2013-um-pontofora-da-curva-oufora-de-controle/2977/destaque

PBA

Volume II, p. 155

Produção
agropecuária

"Desde 2004, as taxas de desmatamento na Amazônia têm caído
consistentemente. Em 2013, porém, o aumento de 28% no desmatamento
amazônico colocou em alerta a sociedade brasileira. Esse aumento deve ser
considerado inaceitável por três motivos principais: o desmatamento em
questão foi, em grande parte, ilegal; existe na região Amazônica uma grande
quantidade de área já desmatada porém subutilizada; e o Poder Público
brasileiro

já

possui

os

elementos

fundamentais

para

combater

Acesso
em:
27/nov/14

o

desmatamento amazônico."
“Realizar levantamentos de campo para identificação e desenho de eventuais
Cadeias Produtivas atingidas.”

set/11

Foi relatada preocupação com o desenvolvimento da agricultura familiar na
STTR
Altamira

de Reunião com STTR região, tanto por conta das dificuldades decorrentes da chegada da obra,
de Altamira

como pela dificuldade de acesso às políticas públicas de assistência técnica,

30/out/14

capacitação, acesso ao crédito rural e comercialização da produção.
Comercialização da PBA

Volume II, p. 153

"Por essa razão, os estabelecimentos comerciais ganham importância set/11
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - REASSENTAMENTOS AGRÁRIOS - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

produção

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

fundamental para a organização econômica da região. Pensar, portanto, na
recomposição das atividades comerciais rurais não se resume a recompor a
instalação física do estabelecimento comercial, mas fazer com que sua nova
localização, nova existência seja tão, ou mais, eficiente que as anteriores”
“Regularização fundiária: "são medidas jurídicas, urbanísticas/ambientais e
sociais que visam à regularização de assentamentos informais e à titulação
de seus ocupantes, individual ou coletivamente, de modo a garantir o direito

Regularização
fundiária

SPU

http://patrimoniodet

social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da

odos.gov.br/progra

propriedade e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado." Acesso

mas-e-acoes-da-

“O apoio aos Municípios da Amazônia, e parceria com os Estados e seus em:

spu/programa-terra- Institutos de Terras permitem que a SPU, através da gestão compartilhada e 19/nov/14
legal

democrática, desenvolva ações de regularização fundiária de imóveis da
União ou, muitas vezes, de bairros e de cidades inteiras situadas em áreas de
domínio federal (como no caso de cidades ribeirinhas, beira mar, situadas em
faixa de fronteira, dentre outras)."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS
Sobrecarga

na

gestão

da

administração

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"A estrutura administrativa dos serviços públicos dos municípios da AID do
AHE Belo Monte dispõe de um número limitado de secretarias municipais,
EIA

Volume 21, p.74

que respondem pela gestão dos serviços disponibilizados à população para o fev/09
desenvolvimento de planos, programas e ações de saúde, educação,

pública

habitação, segurança pública, transporte, assistência social, entre outras."

Antropização
elevada;

"Áreas da AII há ameaças como: antropização elevada; desmatamento

desmatamento
intenso; queimadas;
extração

ilegal

EIA

Volume

09, intenso; queimadas e grilagem; plantio de monoculturas, extração ilegal de

p.442

palmito e madeira, pesca predatória, pecuária; área de navegação; pesca

e

fev/09

predatória (peixe e tartaruga)."

pesca predatória
"A fiscalização é citada como “ações propostas” para diversas áreas da AII,
Melhoria

na

fiscalização

EIA

ambiental

Volume

09,

p.442

onde há ameaças como: antropização elevada; desmatamento intenso;
queimadas e grilagem; plantio de monoculturas, extração ilegal de palmito e fev/09
madeira, pesca predatória, pecuária; área de navegação; pesca predatória
(peixe e tartaruga)"

Perda
biodiversidade

de

EIA

Volume 29, p. 271

"A eliminação da cobertura florestal resultará em perdas de habitats para
fauna, o que acarretará a ocorrência de impactos indiretos como a perda da
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CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14

Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

fev/09

biodiversidade local, podendo em alguns casos promover a extinção local de
espécies da flora e da fauna, estas últimas dependente destes habitats. "
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - INDICADORES
INDICADORES
Fortalecimento

FONTE
da

fiscalização

DETALHAMENTO
DA FONTE
Licença

LI

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

de "Dar continuidade às ações de apoio à fiscalização ambiental, a exemplo

Instalação 795/2011 daquelas definidas nos Acordos de Cooperação Técnica com o IBAMA e com 01/jun/11

ambiental

Condicionante 2.21
Licença
LI

o Estado do Pará."

de "Dar continuidade às ações de apoio à fiscalização ambiental, a exemplo

Instalação 795/2011 daquelas definidas nos Acordos de Cooperação Técnica com o IBAMA e com 02/jun/11
Condicionante 2.22

o Estado do Pará."

http://www.ibama.g

É de competência da DIVISÃO DE INFORMAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E Acesso

ov.br/fiscalizacao/q

LOGÍSTICA do IBAMA: "Firmar convênios e parcerias com entidades públicas em:

com/entre

uem-somos

e privadas" no âmbito da fiscalização ambiental."

municípios e Estado

http://www.sema.pa É de competência da SEMA: "Estabelecer parcerias estratégicas no âmbito Acesso

para

.gov.br/diretorias/fis interinstitucional, visando o compartilhamento de metodologias e dados, bem em:

Articulação

IBAMA

fiscalização SEMA

ambiental da região

calizacao/gemam/

como o aprimoramento do monitoramento ambiental no Estado do Pará."
"Coordenar, programar, orientar e participar de ações de licenciamento,

SEMAT

http://altamira.pa.go vistorias e fiscalizações ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
v.br/

com outros setores do município ou ainda com os órgãos ambientais,
estaduais e federais, conforme a legislação vigente."

Transparência

Avaliação
FGV

Avaliação FGV

Inclusão a partir da avaliação da FGV
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28/nov/14
Acesso
em:
28/nov/14

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

Envolvimento

de

espaços

de

participação

na

implementação

/

acompanhamento
das

ações

Avaliação
FGV

DETALHAMENTO
DA FONTE

Avaliação FGV

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Inclusão a partir da avaliação da FGV

de

fiscalização
http://www.sema.pa
SEMA

.gov.br/diretorias/fis
calizacao/geflor/

Operações

ações/operações

de

fiscalização

nas

indústrias

e

em

Centrais

de

Carbonização, a fim de controlar a origem, o beneficiamento, o transporte, a
comercialização e o consumo de produtos e subprodutos florestais."

Acesso
em:
28/nov/14

“É de competência da SEMAT: ‘Realizar diligências para averiguação ou

de

apuração de agressões cometidas contra a flora e a fauna, bem como apurar

fiscalização
ambiental

“É de competência do GEFLOR da SEMA: ‘Programar e executar as

ações ilícitas nas atividades que provoquem poluição/degradação no meio Acesso
SEMAT

http://altamira.pa.gov.br/

ambiente ou que envolvam ações de biopirataria.’ Bem como ‘Multar, advertir, em:
notificar, embargar e interditar atividades ilegais e empresas por cometimento 28/nov/14
a infrações ambientais, apreender produtos e subprodutos, objetos e
instrumentos resultantes ou utilizados na prática de agressão ambiental’."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"Poderá haver a eliminação do banco de sementes e plântulas das áreas que
Supressão vegetal

EIA

Volume 29, p. 272

sofrerão supressão, resultando no agravamento da fragmentação da
paisagem da região, que ainda guarda alguns maciços florestais e porções

fev/09

significativas da biodiversidade da região."
http://www.sema.pa É de competência da GEFAU - SEMA: "Fiscalizar o cumprimento das regras Acesso
Acordos de pesca

SEMA

.gov.br/diretorias/fis de uso dos recursos pesqueiros celebrados através do manejo comunitário da em:
calizacao/gefan/

Recursos humanos
e equipamentos nas

http://www.sema.pa
SEMA

calizacao/gemam/

Secretarias
Municipais de Meio
Ambiente
Programas
sustentável
fauna e flora

SEMAT

da

É de competência da SEMA: "Apoiar a capacitação técnica das equipes de
monitoramento e fiscalização ambiental"
É de responsabilidade da SEMAT: "Aprimorar o conhecimento técnico dos

http://altamira.pa.gov.br/

servidores da SEMAT"

28/nov/14
Acesso
em:
28/nov/14
Acesso
em:
28/nov/14

É de competência da GEFAU - SEMA: " Programar e executar a ação de

de

conservação e uso

.gov.br/diretorias/fis

pesca, de forma compartilhada com a comunidade de pescadores"

http://www.sema.pa fiscalização quanto ao tráfico de animais silvestres, em criadouros irregulares Acesso
SEMA

.gov.br/diretorias/fis de animais, parques zoobotânicos e zoológicos" Bem como "Acompanhar a em:
calizacao/gefan/

execução de estratégias para salvamento de animais selvagens em áreas 28/nov/14
destinadas para grandes projetos"
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

É de competência da SEMA: "Monitorar, com apoio de ferramentas de
http://www.sema.pa
SEMA

.gov.br/diretorias/fis
calizacao/gemam/

geotecnologias somado às informações dos bancos de dados dos sistemas
de gestão ambiental da SEMA, o desflorestamento, a exploração madeireira,
a regeneração florestal, as queimadas e incêndios florestais legais e ilegais,
dentro e fora de áreas especialmente protegidas, gerando alertas e relatórios

Acesso
em:
28/nov/14

para subsidiar as ações de fiscalização ambiental"
Foi relatada a preocupação sobre possibilidade de madeireiros locais
IBAMA
Desmatamento

Reunião

com “esquentarem” madeira a partir das retiradas feitas por Belo Monte, situação

IBAMA

recorrente em grandes obras na Amazônia onde há supressão vegetal da

03/nov/14

floresta.
http://www.ipam.org "Desde 2004, as taxas de desmatamento na Amazônia têm caído

IPAM

.br/noticias/Aument

consistentemente. Em 2013, porém, o aumento de 28% no desmatamento

o-no-

amazônico colocou em alerta a sociedade brasileira. Esse aumento deve ser

Desmatamento-na-

considerado inaceitável por três motivos principais: o desmatamento em

Amazonia-em-

questão foi, em grande parte, ilegal; existe na região Amazônica uma grande

2013-um-ponto-

quantidade de área já desmatada porém subutilizada; e o Poder Público

fora-da-curva-ou-

brasileiro

fora-de-controle-

desmatamento amazônico."

já

possui

os

elementos

fundamentais

para
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combater

o

Acesso
em:
27/nov/14

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

/2977/destaque

http://www.sema.pa
SEMA

.gov.br/diretorias/fis
calizacao/gemam/

Produção

de

É de competência da SEMA "Monitorar o fluxo de créditos florestais, através
do SISFLORA, da cadeia produtiva do setor madeireiro a fim de identificar e
combater as possíveis irregularidades e fraudes na comercialização de
produtos e subprodutos florestais"

Acesso
em:
28/nov/14

"Outro impacto significativo a ser considerado na perda de cobertura florestal

madeira

será na disponibilidade de produtos madeireiros e não madeireiros, bem como
EIA

Volume 29, p. 272

dos serviços ambientais anteriormente fornecidos pelos remanescentes ali fev/09
existentes. Embora a região já esteja depauperada pela extração de madeira
comercial, há ainda um potencial de continuada extração para fins diversos. "
"Além de possibilitar o planejamento ambiental e econômico do uso e
ocupação do imóvel rural, a inscrição no CAR, acompanhada de compromisso

Cadastro Ambiental
Rural

CAR

http://www.car.gov.
br

de regularização ambiental quando for o caso, é pré-requisito para acesso à
emissão das Cotas de Reserva Ambiental e aos benefícios previstos nos
Programas de Regularização Ambiental – PRA e de Apoio e Incentivo à
Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, ambos definidos pela Lei
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Acesso
em:
19/nov/14

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

12.651/12"

Foi mencionado que a qualidade da água deve mudar muito na região. De
acordo com membros da CTM, em reunião com empresas que realizam o
Qualidade da água
para usos múltiplos

GR-CTM

Reunião com GRCTM

monitoramento da água para a Norte Energia (NE), foi apresentada uma
análise em que apenas poços do bairro Sudam II estariam sem problemas de 11/set/14
qualidade. (...) Foi sugerido que, além da NE, a Companhia de Saneamento
do Pará (COSANPA) e o Instituto Socioambiental (ISA) possam ter dados
sobre a qualidade da água.
"Para julgar a integridade ecológica do ambiente serão avaliados indicadores
bióticos, tais como o estado da vegetação aluvial, índices de diversidade e
riqueza da ictiofauna, dentre outros. Para tal deverão ser utilizados índices,

Biodiversidade

PBA

Volume VI, p. 75

como o Índice de Integridade Biótica (IIB) desenvolvido por Karr (1981), que
compara as condições da fauna íctica de igarapés, entre sítios impactados e
sítios de referência (controles), bem como outros grupos bioindicadores
associados aos ambientes, cujos dados poderão ser obtidos dos projetos de
monitoramento a serem implantados no âmbito do PBA."
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set/11

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - MALÁRIA - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"A malária é, assim como observado na AII, a principal endemia da AID, a
mais susceptível a dispersões e a exacerbações diante de aumento do fluxo
EIA

Volume 21, p. 45

migratório, da movimentação de pessoas, da atividade no meio rural ou ainda
do aquecimento econômico. A malária na região funciona como um

fev/09

verdadeiro indicador econômico: qualquer aquecimento da economia resulta
em agravamento da situação da malária e vice-versa."
"A malária é a principal endemia da AII, a mais susceptível a dispersões e a
exacerbações diante de aumento do fluxo migratório, da movimentação de
Aumento do fluxo
migratório

EIA

Volume 28, p. 68

pessoas, da atividade no meio rural ou ainda do aquecimento econômico. A
malária na região funciona como um verdadeiro indicador econômico:

fev/09

qualquer aquecimento da economia resulta em agravamento da situação da
malária e vice-versa."
"O aumento do fluxo migratório decorrente do processo de mobilização de
mão-de-obra, associado a impactos gerados por outros processos a
EIA

Volume 29, p. 110

desenvolverem-se na Etapa de Construção - como desmatamentos e
barramento do rio -, na Etapa de Enchimento dos Reservatórios e na Etapa
do Operação, esta quando da conformação de redução de vazões no trecho
entre o barramento no Sítio Pimental e a Casa de Força Principal -, tendem a
274
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14

Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

fev/09

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - MALÁRIA - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

aumentar a incidência de doenças endêmicas como malária, leishmaniose
tegumentar, dengue, febre amarela e outras arboviroses."
"Entre os fatores de risco para malária mais relacionados ao empreendimento
estão: migração, desmatamentos, formação dos reservatórios e das poças no
PBA

Volume III, Tomo 2, trecho de vazão reduzida, além das mudanças do regime hidrológico e da
p. 231

qualidade da água em diversos trechos do rio Xingu. Aliadas a isso, estão às

set/11

deficiências dos serviços municipais de saúde, inclusive dos setores da
vigilância ambiental responsáveis pelo controle da endemia."
"Entre os fatores de risco para malária mais relacionados ao empreendimento
estão: migração, desmatamentos, formação dos reservatórios e das poças no
Alteração

na

qualidade da água

PBA

Volume III, Tomo 2, trecho de vazão reduzida, além das mudanças do regime hidrológico e da
p. 231

qualidade da água em diversos trechos do rio Xingu. Aliadas a isso, estão às

set/11

deficiências dos serviços municipais de saúde, inclusive dos setores da
vigilância ambiental responsáveis pelo controle da endemia."
Demanda
equipamentos
saúde

sobre
de PBA

"Entre os fatores de risco para malária mais relacionados ao empreendimento
Volume III, Tomo 2, estão: migração, desmatamentos, formação dos reservatórios e das poças no
p. 231

trecho de vazão reduzida, além das mudanças do regime hidrológico e da
qualidade da água em diversos trechos do rio Xingu. Aliadas a isso, estão às
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set/11

Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - MALÁRIA - IMPACTOS
IMPACTOS

E

EXPECTATIVAS

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

deficiências dos serviços municipais de saúde, inclusive dos setores da
vigilância ambiental responsáveis pelo controle da endemia." "Diante deste
quadro, os serviços de vigilância da malária e de monitoramento e controle de
vetores devem estar melhor estruturados e equacionados antes do início das
obras. Assim como, os recursos financeiros assegurados e as atribuições de
cada esfera de governo e do empreendedor bem definidas"
"O aumento do fluxo migratório decorrente do processo de mobilização de
mão-de-obra, associado a impactos gerados por outros processos a
desenvolverem-se na Etapa de Construção - como desmatamentos e
Impactos na saúde
da população

EIA

Volume 29, p. 110

barramento do rio -, na Etapa de Enchimento dos Reservatórios e na Etapa
do Operação, esta quando da conformação de redução de vazões no trecho
entre o barramento no Sítio Pimental e a Casa de Força Principal -, tendem a
aumentar a incidência de doenças endêmicas como malária, leishmaniose
tegumentar, dengue, febre amarela e outras arboviroses."
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - MALÁRIA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
Licença

Execução do PACM LI

de

Instalação 795/2011
Condicionante 2.20

Cumprimento

de Avaliação

prazos

FGV

Avaliação FGV

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

"2.20 Em relação aos órgãos envolvidos nos licenciamento ambiental,
observar as seguintes orientações: (...) e) MS/SVS: executar o Plano de Ação
para o Controle da Malária - PACM, aprovado por meio do Parecer Técnico n.

01/jun/11

28/2010/CGPNCM/DEVEP/SVS/MS."
Inclusão a partir da avaliação da FGV
"Diante deste quadro, os serviços de vigilância da malária e de
monitoramento e controle de vetores devem estar melhor estruturados e
equacionados antes do início das obras. Assim como, os recursos financeiros
assegurados e as atribuições de cada esfera de governo e do empreendedor

Articulação
diferentes

com

Volume III, Tomo 2,

atores PBA

para

p. 231

a

bem definidas. Foi definido que se deveria proceder a uma reunião com os
empreendedores da UHE Belo Monte, com os técnicos do PACM do set/11
Ministério da Saúde, com os técnicos das Secretarias de Saúde dos
municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória

implementação

do Xingu, pertencentes à Área de Influência Direta (AID), e Pacajá,
pertencente à Área de Influência Indireta (AII), por apresentar maior
incidência de malária na região.”
NORTE

6o

Relatório, "A implantação e instalação dos mosquiteiros impregnados com inseticida jul/14
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - MALÁRIA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE
ENERGIA

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Capítulo 2, p. 8.3- (MILD), fornecidos pela Norte Energia, tem sido o grande aliado na
37

prevenção e controle da malária nos municípios e nas aldeias do DSEI Altamira. Esse trabalho tem sido acompanhado sistematicamente pela 10ª
RPS da SESPA, conforme recomendação do Ministério da Saúde" "O aporte
financeiro da Norte Energia tem sido fundamental para reforçar a estrutura e
capacidade operacional dos municípios, do Distrito Sanitário Indígena e da
Secretaria de Estado da Saúde Pública, por intermédio da 10ª RPS. Destacase o papel da Regional do Estado no processo de capacitação, planejamento,
monitoramento e avaliação do trabalho. Assim, as competências foram muito
bem definidas e acordadas, resultando em um trabalho coordenado,
harmônico e efetivo. A participação da direção central da Sespa,
principalmente nas avaliações trimestrais, tem demonstrado a prioridade
política que o estado tem dado ao controle da malária. Para elaboração deste
relatório contou-se com as informações fornecidas pela SESPA, assim como
a efetiva participação na sua elaboração e aprovação (Anexo 8.3- 4)."

Atendimento

às

recomendações do PBA
Programa Nacional

Volume III, Tomo 2,
p. 232

"As ações de vigilância epidemiológica, monitoramento e controle de vetores
nos municípios da área de influência do empreendimento serão executados set/11
pelas Secretarias Municipais de Saúde, com o apoio e diretrizes do Programa
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - MALÁRIA - INDICADORES
INDICADORES
de

FONTE

Controle

DETALHAMENTO
DA FONTE

da

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

Nacional de Controle da Malária (PNCM), Secretaria de Vigilância em Saúde

Malária (PNCM)

(SVS), Ministério da Saúde"
Avaliação

Transparência

FGV

Envolvimento

de

espaços

de

participação

na

PBA

Avaliação FGV

Inclusão a partir da avaliação da FGV

Volume III, Tomo 2, "Desenvolver ações educativas para incentivar a participação comunitária na
p. 238

prevenção e controle da malária."

set/11

execução do PACM
Unidades e veículos PBA
de

apoio

para

diagnóstico

e

tratamento

da

malária

Volume III, Tomo 2,
p. 270

Indicadores de Processos: "Percentual de unidades de saúde com
diagnóstico e tratamento da malária implantado"; "Percentual de unidades de set/11
emergência 24 horas, com diagnóstico e tratamento da malária implantado".
"Estruturar os serviços de vigilância epidemiológica, monitoramento e

PBA

Volume III, Tomo 2, controle de vetores das Secretarias Municipais de Saúde e da 10º CRS da
p. 238

SESPA, por meio da melhoria da frota de veículos e dos meios de transporte

set/11

fluvial, aquisição de equipamentos e insumos."
Profissionais

de

saúde para controle
da malária

PBA
PBA

Volume III, Tomo 2, "Aumentar o contingente de profissionais de saúde específicos para o
p. 238

controle da malária na região por meio de contratação de pessoas."

set/11

Volume III, Tomo 2, "Promover treinamento de profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento set/11
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - MALÁRIA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE
p. 238

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

da malária para evitar casos graves e óbitos."
"É importante salientar que a cobertura integral do PACS/PSF no município,

PBA

Volume III, Tomo 2,
p. 272

principalmente nas áreas rurais malarígenas, é fundamental para a
estruturação da vigilância em saúde, isto poderá implicar em recursos set/11
adicionais para manter profissionais como médicos e enfermeiros nessas
áreas."
“Um dos indicadores, para se avaliar a qualidade da assistência, é o tempo
verificado entre a coleta da amostra de sangue para exame e o início do

Tratamento

da

malária

PBA

Volume III, Tomo 2, tratamento, que não deve ser superior a 24 horas. Outra forma, de garantir
p. 260

boa assistência, é o monitoramento do tratamento, por meio de visitas

set/11

domiciliares, ou de idas do paciente à unidade de saúde, para assegurar a
cura."
PBA
Prevenção
malária

da

PBA
PBA

Volume III, Tomo 2, "Desenvolver ações educativas para incentivar a participação comunitária na
p. 238

prevenção e controle da malária."

Volume III, Tomo 2, Indicadores
p. 271

de

Processos:

"Educação

em

Saúde,

Comunicação

e

Mobilização Social."

Volume III, Tomo 2, "Estruturar as operações de campo de entomologia no âmbito municipal, para
p. 238

monitorar a fauna anofélica e avaliar a eficácia das medidas de controle
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - MALÁRIA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

vetorial na região."
"Entre os fatores de risco para malária mais relacionados ao empreendimento
estão: migração, desmatamentos, formação dos reservatórios e das poças no
Qualidade da água
para usos múltiplos

PBA

Volume III, Tomo 2, trecho de vazão reduzida, além das mudanças do regime hidrológico e da
p. 231

qualidade da água em diversos trechos do rio Xingu. Aliadas a isso, estão às

set/11

deficiências dos serviços municipais de saúde, inclusive dos setores da
vigilância ambiental responsáveis pelo controle da endemia."
"Entre os fatores de risco para malária mais relacionados ao empreendimento
estão: migração, desmatamentos, formação dos reservatórios e das poças no
PBA
Desmatamento

Volume III, Tomo 2, trecho de vazão reduzida, além das mudanças do regime hidrológico e da
p. 231

qualidade da água em diversos trechos do rio Xingu. Aliadas a isso, estão às

set/11

deficiências dos serviços municipais de saúde, inclusive dos setores da
vigilância ambiental responsáveis pelo controle da endemia."
CTM

Finanças
em saúde

públicas

Reunião com CTM

Foi relatada a importância de se considerar possibilidades de associação
entre a questão da malária e o desmatamento na região.

24/jul/14

Foi relatada a importância de se dar luz para a sustentabilidade do programa
CTM

Reunião com CTM

de controle atualmente em curso, hoje financiado pelo empreendedor, para 24/jul/14
que se integre aos programas e ao repasse do Ministério de Saúde, de forma
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Rastreabilidade da Matriz de Indicadores - MALÁRIA - INDICADORES
INDICADORES

FONTE

DETALHAMENTO
DA FONTE

EXCERTO/MENÇÃO

DATA

a garantir que no longo prazo a incidência continue baixa.
Volume III, Tomo 2,

PBA

Incidência
malária

de

p. 270

Matriz

Consultoria Claudia

CTM

Grossi

Indicadores de Resultados: "Taxa de letalidade, em relação ao total de
casos"; "Número absoluto de casos de malária em relação"; "Número set/11
absoluto de óbitos por malária".
Sugestão de indicadores de avaliação: "Casos de malária/semestre".

mar/12

“O Georreferenciamento das localidades de risco e dos criadouros de
PBA

Volume III, Tomo 2, anofelinos no município de influência da UHE Belo Monte, por meio de GPS,
p. 262

possibilitará a distribuição espacial da doença em seus diversos aspectos
epidemiológico."
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ANEXO 2 - MAPA DOS CAMINHOS - SANEAMENTO EM ALTAMIRA
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INTRODUÇÃO AO MAPA DOS CAMINHOS - SANEAMENTO EM ALTAMIRA
Conforme a proposta de trabalho apresentada pela Fundação Getulio Vargas no âmbito do projeto
Monitoramento das Condicionantes da UHE Belo Monte para a Câmara Técnica do
Monitoramento do PDRS Xingu – doravante denominado como Indicadores de Belo Monte –,
o documento Mapa dos Caminhos, a seguir, traz análises sobre a execução da Condicionante
2.10 - Licença de Instalação nº 795/2011, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em particular das ações de abastecimento de
água e esgotamento sanitário no município de Altamira, para subsidiar a Câmara Técnica
de Monitoramento (CTM) na interlocução com atores e instituições para a apoio à resolução
de possíveis entraves.
O documento não busca analisar o ritmo de execução, tão pouco a qualidade das obras ou
equipamentos. O que se objetiva é identificar os aspectos essenciais ao funcionamento do que
será entregue à população de Altamira, tendo em vista o histórico de execução e as articulações
institucionais realizadas pelo empreendedor no exercício da implementação do Projeto Básico
Ambiental. Trata-se de um documento interno, de subsídio a debates, tratativas e diálogos,
providências que poderão contar com o apoio da equipe da FGV, em decorrência da dinâmica de
trabalho a ser adotada pela CTM. A proposta de trabalho prevê:
Fase I - Análise Preliminar (documento interno à CTM)
1. Análise de documentos públicos relacionados à execução da condicionante 2.10 e de
informações registradas em reuniões, e proposta de encaminhamento.
Fase II - Interlocução com Instituições, Atores e Interessados
1. Apoio à organização de reuniões técnicas/seminário relacionados ao tema.
2. Relatoria dos trabalhos e mediação, se solicitado.
Fase III - Documento Final – Mapa dos Caminhos - Saneamento Básico em Altamira (documento
público)
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Por que saneamento é tão importante?
Impactos antecipados por estudos dizem respeito à saúde da população, mas persistem entraves
ao pleno desenvolvimento do saneamento básico em Altamira.
1. Os impactos
Os impactos prognosticados no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para o saneamento básico na
região tratam dos riscos de cheias, à demanda sob a gestão pública, à qualidade da água para os
usos múltiplos do rio Xingu e à saúde da população.
Do notório afluxo populacional provocado por grandes empreendimentos, assim como em outras
áreas essenciais, tal como educação, ocorre um acréscimo considerável de pressão sobre
serviços e infraestrutura. Conforme o EIA, as cidades de Altamira, Vitória do Xingu e as
localidades de Belo Monte e Belo Monte do Pontal responderiam pela maior parte das demandas
associadas ao afluxo populacional. Segundo o estudo: “a taxa de crescimento da demanda será
maior nos quatro primeiros anos de construção, passando a declinar a partir daí até o décimo
ano”.
A situação de partida, entretanto, já é precária. Apenas a cidade de Altamira conta com rede de
água e esgoto administrada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), mas o alcance é
mínimo. Somente 421 dos 24.250 domicílios recenseados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) em 2010 tinham acesso à rede de esgotamento sanitário, o que equivale a
menos de 2%. E aproximadamente 12% da população é atendida com água encanada, conforme
relatórios da Cosanpa.
Na maior parte de Altamira, bem como em Vitória do Xingu e demais localidades, os domicílios se
restringem ao uso de fossas sépticas com prevalência de “fossas negras”, aquelas cujas
escavações não contam com revestimentos internos, o que agrava o risco de contaminação dos
terrenos. Alie-se a isso o uso dominante de poços para o abastecimento de água e o que se tem
é um cenário de vulnerabilidade para a saúde pública.

287
CE Nº 3396/14 - Pjto 053/14
Este Relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Além de antecipar o agravamento da situação com o afluxo populacional nas áreas urbanas (com
destaque para a sede municipal de Altamira), o EIA também alerta para o potencial uso
desordenado do solo em comunidades rurais próximas aos canteiros de obras, em especial nos
arredores das Vilas Residenciais da Norte Energia.
Concorrem para a maior complexidade os outros dois pilares do saneamento básico, além de
água e esgoto: a drenagem urbana e o manejo de resíduos sólidos. Cheias e enchentes
normalmente provocadas pelas águas pluviais podem se tornar vetores de doenças de veiculação
hídrica. Diz o EIA:
A hepatite A, a febre tifóide e a maioria das diarréias são doenças adquiridas pelo
consumo de água contaminada e, portanto, estão relacionadas ao esgotamento
sanitário, à distribuição e ao tratamento de água. Da mesma forma, casos de
leptospirose, cuja transmissão se dá pelo contato do homem com água
contaminada com urina de ratos, estão associados com enchentes e coleta e
destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos. (EIA – Volume 29 –
Avaliação de Impactos – parte 1).

Tem-se ainda a perspectiva de piora da qualidade da água – num cenário sem rede de coleta e
tratamento de esgoto –, quando do enchimento do reservatório da UHE Belo Monte. Há receios na
sociedade local de que o barramento reduziria a capacidade de autodepuração do rio, permitindo
que o esgoto se cumule nas ramificações fluviais. Segundo o EIA, as áreas marginais dos
igarapés Altamira, Ambé e Panelas também são focos em que a ocupação humana deve se
intensificar.
Note-se que ao arrolar os principais impactos no campo do saneamento básico, o EIA não faz
referência apenas à precariedade da infraestrutura na região, mas alerta para “sobrecargas para a
gestão das administrações municipais de Altamira e Vitória do Xingu” e recomenda, entre as
ações ambientais propostas, o “fortalecimento das instituições públicas para prepará-las e
capacitá-las para a gestão dos diferentes serviços que serão submetidos ao incremento da
demanda”.
A oferta de saneamento básico situa-se num contexto tão essencial para a saúde humana e do
meio ambiente, que sua ausência deve ser considerada violação de direitos humanos. No mundo,
88% das mortes por diarreia são causadas por saneamento inadequado e, no Brasil, essa segue
sendo uma das principais causas evitáveis de mortalidade infantil.
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Para além da perda de vidas humanas, a contaminação por doenças parasitárias de veiculação
hídrica é especialmente trágica em crianças de 0 a 5 anos. Nessa fase da vida, a maior parte do
gasto calórico é para o desenvolvimento do cérebro e o dispêndio de energia no combate a
repetidas infecções compromete o desenvolvimento intelectual de forma permanente. Segundo
estudo de 2010 do Instituto Trata Brasil, em parceria com a Fundação Getulio Vargas, a diferença
de aproveitamento escolar entre crianças que têm e não têm acesso ao saneamento é de 18%.
Ainda segundo o estudo, 11% das faltas do trabalhador também estão associadas à ausência de
saneamento básico.
Em suma, o acesso ao saneamento adequado está diretamente ligado às chances de
desenvolvimento, à autonomia e à dignidade das pessoas. Para as sociedades, o
comprometimento das condições sanitárias representa gastos evitáveis para a saúde pública e
perda de produtividade na economia.
2. A situação atual em Altamira
A condicionante 2.10 da Licença de Instalação (LI), presente no escopo do projeto Indicadores
de Belo Monte, estabelece que o empreendedor deverá atender ao seguinte cronograma:

Fonte: Licença de Instalação º 795/2011, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA

No Sexto Relatório de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) pela Norte Energia, de
julho de 2014 – ainda sem devolutiva do IBAMA –, a Norte Energia recupera correspondência
anterior com o órgão licenciador e reitera:
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Apreciado o amplo contexto apresentado na mesma correspondência (CE198/2014-DS), a Norte
Energia informa ainda que:
a maior parte das obras de saneamento previstas no PBA da UHE Belo Monte
para a cidade de Altamira já estão – caso daquelas afetas à disposição de
resíduos sólidos – ou estarão concluídas – grande parte do SAA e do SES – em
compatibilidade com os prazos constantes da condicionante 2.10 da LI no
795/2011, fazendo-se necessário apenas alguns ajustes no cronograma de
algumas obras em relação ao prazo final de julho de 2014 apontado na referida
condicionante.
(Sexto Relatório de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) pela
Norte Energia, Julho de 2014).

As seguintes informações também são apresentadas no referido relatório:
Quadro 5.1.9 -1 Demonstrativo com o avanço das Obras do Sistema de
Abastecimento de água – Julho 2014
UNIDADE

EXTENSÃO

CONSTRUTIVA

REDE (m)

DA EXECUTADO

% EXECUTADO

(m)

Rede de Distribuição de 151.487,80

122.942,97

81,36%

10.415,40

86,80%

Água
Adutora de Água Tratada

11.999,15

Fonte: Sexto Relatório de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) pela Norte Energia,
Julho de 2014

Quadro 5.1.9 -1 Demonstrativo com o avanço das Obras do Sistema de Esgotamento
Sanitário – Julho 2014
UNIDADE

EXTENSÃO

DA EXECUTADO

% EXECUTADO

CONSTRUTIVA

REDE (m)

(m)

Rede Coletora de Esgoto

199.872,91

155.298,54

77,70%

Linha de Recalque

11.102,00

7.663,10

69,02%

Coletor Tronco

10.602,99

6.104,05

57,7%

Fonte: Sexto Relatório de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) pela Norte Energia,
Julho de 2014

Em relação ao tratamento de esgoto, o mesmo documento registra:
(...) acrescenta-se que a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE será composta
por dois módulos, sendo que o primeiro estará concluído até julho/2014 e atenderá
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a toda a demanda das ligações previstas até o final de 2014. O segundo módulo,
que será concluído em outubro/2014 complementará o sistema para atendimento
a demandas futuras para os próximos 20 anos. (Sexto Relatório de
Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) pela Norte Energia, Julho de
2014).

Para drenagem e captação de águas pluviais, relatos preliminares apontam que as estruturas de
captação da água da chuva estão sendo instaladas apenas nas partes mais baixas da cidade, até
a chamada “cota 100”, que registra o limite da cheia do rio Xingu com a presença do reservatório.
Já as obras de drenagem, segundo mesmos relatos, seguem por conta para a própria prefeitura,
apenas nas áreas mais críticas comumente afetadas pelas enchentes. Há necessidade de
acessar documentos do licenciamento que registrem as tratativas e alterações de compromissos
desde os planos originais, nos quais se baseia a condicionante 2.10, para um maior
aprofundamento e clareza sobre o tema.
De todo modo, observa-se, a partir do relato do empreendedor, que as obras de infraestrutura
estão em estágio avançado, em que pese o descumprimento de prazos.
Mas avançadas também estão as obras da UHE Belo Monte, cujo reservatório, em princípio, tem
enchimento previsto para janeiro/fevereiro de 2015. Ainda que esse cronograma sofra alterações,
haja vista a negociação em aberto entre a Norte Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), quanto mais se aproxima o momento de finalização da nova rede de tubulações, mais
urgente se torna sanear as dúvidas acerca de dois elementos fundamentais para a efetividade do
sistema: as ligações intradomiciliares e a gestão.
3. Os gargalos
Observa-se que há pouca clareza sobre as responsabilidades específicas do empreendedor e do
poder público numa etapa posterior à instalação da infraestrutura de saneamento básico. O
impasse sobre quem deve efetuar e custear as ligações intradomiciliares é o aspecto mais
evidente dessa imprecisão.
O Projeto Básico Ambiental (PBA) distribui responsabilidades de forma genérica, não expressa, o
que dá margem a interpretações:
Sistemas de água e esgoto: caberá ao empreendedor a elaboração dos projetos
executivos e a implantação dos sistemas de água e esgoto para toda a área
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urbana (com o sistema de ETEs proposto). A cargo do poder público deverá ficar
a complementação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, bem como do aterro sanitário, além da operação desses sistemas.
Também fica a cargo do poder público, dar continuidade ao programa de
pavimentação das vias existentes e o sistema de micro drenagem, bem como sua
operação. (grifos nossos) (PBA, Plano 5, p. 37)

Não se sabe se a “complementação” inclui as conexões domiciliares ou se apenas as ações
típicas do poder público, como aprovação dos projetos e instalação de medidores, por exemplo.
Da mesma forma, pode-se entender que o exercício da operação preconiza a existência de um
sistema de fato completo. E uma rede que não tem ligação com prédios e residências não tem
possibilidade de funcionar.
Esta última inferência sobre o pleno funcionamento é corroborada pelo próprio PBA, quando elege
as ligações domiciliares como um dos indicadores de eficácia de todo o sistema (PBA, item
5.2.19, pg. 181). Da mesma forma, o PARECER n.º 7244/2013 COHID/IBAMA afirma: “Cumpre
ressaltar que a operação dos sistemas de esgotamento implantados depende das ligações
domiciliares e das adequações sanitárias nas residências”, em referência às localidades de Belo
Monte e Belo Monte do Pontal.
De todo modo, essa questão não encerra todo o âmbito em que a cooperação entre o
empreendedor e o poder público ainda carece de refinamento e amadurecimento. Mesmo que as
necessárias conexões à rede de água e esgoto sejam equacionadas, restará o imenso desafio da
gestão de um sistema integrado, com a decorrente mobilização de capacidades institucionais.
O próprio PBA imputa ao empreendedor a participação nesse processo, por meio de ações como
o Programa de Fortalecimento da Administração Pública, o Programa de Apoio à Gestão dos
Serviços Públicos e o Programa de Articulação e Interação Institucional.
É necessário reconhecer que a fragilidade das instituições locais frente à atribulação de intensas
transformações no território ainda é patente. As tratativas entre o Governo do Estado do Pará e a
Prefeitura Municipal de Altamira quanto à operação do sistema permanecem inconclusas. Em que
pese um Convênio de Cooperação Federativa ter sido assinado em 2011 – o que tornaria a
Cosanpa responsável pela operação –, não foram encontradas cópias ou menções sobre a
elaboração do contrato de programa, conforme prevê a legislação, ação decorrente do convênio.
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Além do mais, o Plano Municipal de Saneamento, contratado pela Norte Energia, aprovado pela
Cosanpa e entregue à Prefeitura Municipal de Altamira em abril de 2014, precisa estar
amplamente acessível à população, pois tal clareza e transparência pode contribuir para avanços
nas discussões.
Ao tomar a decisão sobre a ligação à rede, é provável que o cidadão altamirense avalie custos e
benefícios. São esperados, minimamente, esclarecimentos e debates, dentre eles: quais são os
benefícios decorrentes, quem será o responsável por realizar as instalações, custos e
responsabilidades sobres as mesmas, despesas que incidirão sobre o imóvel após ligação à rede
(tarifa ou taxa) e parâmetros sobre a qualidade dos serviços ofertados.
Na regulamentação da Lei de Saneamento (Decreto nº 7.217), artigo 11º, está dito: “Excetuados
os casos previstos nas normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda
edificação permanente urbana será conectada à rede pública de esgotamento sanitário
disponível.” Posteriormente, o texto prossegue: “As normas de regulação dos serviços poderão
prever prazo para que o usuário se conecte a rede pública, preferencialmente não superior a
noventa dias.”
Ademais, o histórico do tema em Altamira, em especial no abastecimento de água, sinaliza algum
desgaste das relações da sociedade com a companhia estadual de saneamento. Sabe-se que em
determinado momento havia muito mais famílias que usufruíam dos serviços prestados pela
Cosanpa. Dada a insatisfação com o serviço, houve retrocesso na cobertura do atendimento, com
beneficiários optando por poços rasos, perfurados nos quintais das residências, em detrimento da
ligação à rede pública. O Ministério Público Federal, em documento de 2009, aponta diversas
fragilidades na distribuição de água realizada pela Cosanpa (Procedimento Administrativo
1.23.003.00046/2006-42 - Recomendação Nº 003/2009 MPF/PRM/ATM/GAB1).
Desconsiderar os cidadãos e futuros consumidores do sistema, especialmente em estágio
avançado da instalação de infraestrutura, significa acirrar ainda mais as insatisfações e
desconfianças em relação às instituições envolvidas, o que deve engendrar reveses concretos
para o pleno atingimentos dos objetivos.
Por fim – e por óbvio –, ao desafio de fortalecer capacidades institucionais, promover uma gestão
eficiente, realizar as ligações prediais e envolver a população soma-se o complicador da corrida
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contra o relógio. A iminente conclusão das obras de infraestrutura, bem como a proximidade do
enchimento do reservatório, impõem a necessidade de maior celeridade.
Quais informações podem ajudar?
Legislação, documentos do licenciamento, estudos e experiências que apontam caminhos.
4. Participação e controle social
No documento Política e Plano Municipal de Saneamento Ambiental – Experiências e
Recomendações, produzido no ano de 2005 pelo Ministério das Cidades em parceria com a
Organização Panamericana de Saúde (OPAS), tem-se a dimensão de que o desafio da expansão
do saneamento não se restringe aos investimentos e à tecnologia. No Brasil, assim como no
mundo em desenvolvimento, os gargalos aparecem marcadamente nos processos de tomada de
decisão, na escolha de modelos de gestão e prestação dos serviços e sobretudo na forma como
essas escolhas são feitas. Diz o Ministério das Cidades:
A pergunta sobre como melhor planejar a prestação dos serviços de saneamento
insiste em desafiar a capacidade de reflexão e de formulação de políticas públicas
dos órgãos e de especialistas do setor de saneamento. Erros de toda natureza –
como a inadequação das soluções propostas e os conflitos com as condições
objetivas e as reais necessidades das populações a serem beneficiadas pelos
serviços de saneamento – marcam fortemente os empreendimentos e os
processos de gestão no setor.
(Política e Plano Municipal de Saneamento Ambiental – Experiências e
Recomendações, pag 14)

Chama atenção que o exemplo escolhido para “erros de toda natureza” seja a inadequação dos
modelos em relação às reais necessidades dos usuários/consumidores, justamente a razão de ser
de todos os esforços em torno de um saneamento que garanta qualidade ambiental e saúde. O
objetivo declarado dos autores do referido documento é “sensibilizar para a importância e os
benefícios do planejamento participativo, particularmente para as parcelas mais carentes da
população”.
Pela lógica, a diferença entre o sucesso e o fracasso de planos de expansão das redes de
saneamento básico é a adesão da população. Seja qual for o modelo – e ainda que as ligações se
tornem obrigatórias por lei, sob pena de crime ambiental – é preciso que o cidadão tome a decisão
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de aceitar ou não fazer a ligação na sua residência, no seu local de trabalho. Por isso, ainda
segundo o Ministério das Cidades:
Cada vez mais somos convencidos da importância de tratar o saneamento em
toda a sua complexidade. Ou seja, é importante pensar e desenhar
adequadamente as soluções tecnológicas e os empreendimentos industriais e em
infra-estrutura. Também é fundamental considerar todas as variáveis
socioculturais e ambientais envolvidas na formulação das soluções de
saneamento, desde a adequação às necessidades, o atendimento às
expectativas e aos valores culturais da população, até as vocações
econômicas e as preocupações ambientais das cidades. (grifo nosso) (Política
e Plano Municipal de Saneamento Ambiental - Experiências e Recomendações,
pag 14)

A ampla maioria da população de Altamira e região vive desde sempre sem rede de água e
esgoto, utilizando poços e fossas. Grande parte desse contingente mantém modos de vida e
referências culturais não tipicamente urbanos. Se a população não estiver convencida da
importância e dos benefícios do sistema de saneamento – a ponto de vencer a inércia, realizar ou
permitir a obra de ligação e ainda assumir mais uma despesa mensal – os proponentes da política
pública podem esperar dificuldades reais na execução.
Falamos não apenas de necessárias campanhas de informação e educação ambiental, mas da
oportunidade de antecipar, junto aos usuários, as soluções mais adequadas para o sistema no
longo prazo, conforme o que faz sentido para as pessoas.
Um estudo do Núcleo de Pesquisa em Saneamento da Universidade de São Paulo (USP) também
reverbera a necessidade premente de consulta à população. Os autores observam que o modelo
prevalecente de saneamento é “hegemônico rede-centrado”. Pressupõe-se, sem maiores
questionamentos, que o usuário mudará o seu modo de vida para se conectar a uma rede de
esgoto. E, se não o fizer, pairam mecanismos para obrigá-lo, como a legislação de crimes
ambientais. Ocorre que mesmo com métodos coercitivos a expansão do saneamento básico no
Brasil ainda emperra na falta de diálogo. Cabe observar:
O modelo engenheiro-hegemônico orienta e influencia a formação de profissionais
do saneamento e as decisões empresariais, mas a despeito da luta pela
universalização, não conseguiu equacionar as questões de sustentabilidade do
setor, sendo que os maiores custos dos investimentos estão concentrados em
redes que muitas vezes não receberão a conexão dos usuários. Como tratar as
conexões intradomiciliares de pessoas em vulnerabilidade social?
(...)
Como abordar a universalidade do saneamento com tecnologias duras como
domicílios sem considerar os usuários e seus saberes? Sabemos que há
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produção da vida e produção do pensamento por esse usuário. Eles estão
imbuídos de necessidades e aspirações. Eles são o sujeito da ação e decidem
pela conexão ou não, conforme essa conexão lhes faça sentido. E dentro de sua
ordem de prioridades. É necessário desnaturalizar as formas de gerir e operar o
saneamento com base sobretudo em normas, assim como a relação do sanitarista
com o usuário das redes. Devemos mudar a centralidade das redes e domicílios
para um modelo usuário-centrado. Para atingir a universalidade nas áreas urbanas
remanescentes é necessário um trabalho vivo. Há necessidade de um importante
movimento de reconhecer que o usuário tem saberes a partir de suas limitações,
vivências, educação e informações. E, acima de tudo, tem suas razões. A
universalização será construída de múltiplos modos. Hoje, por mais avançadas
que estejam as soluções tecnológicas, a universalidade não se fará na lógica da
tecnologia dura, que a trata como um projeto de conexão a uma casa vazia, sem
usuários. Dentro do domicílio há um usuário com autonomia. (Racionalidade e
Saberes para a Universalização do Saneamento em Áreas de Vulnerabilidade
social, 2012, diversos autores).

É fundamental destacar ainda que a própria Lei 11.445 de 2007, que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico, aponta a participação e o controle sociais como pilares do
processo. A regulamentação da Lei de Saneamento, conforme Decreto Federal 7.217/2010
(Art.23), estabelece que o titular dos serviços formulará a respectiva política pública de
saneamento básico, devendo, para tanto:
I - elaborar os planos de saneamento básico, observada a cooperação das
associações representativas e da ampla participação da população e de
associações representativas de vários segmentos da sociedade, como previsto no
art. 2o, inciso II, da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001 (Decreto Federal
7.217/2010 (Art.23)

Por fim, também o PBA, no item 5.1.9.12 - Interface com outros Planos, Programas e Projetos,
sinaliza:
Plano de Relacionamento com a População - Articulação com os Programas de
Interação Social e Comunicação, bem como de Educação Ambiental, tendo em
vista a informação do andamento das obras, informações sobre a operação dos
sistemas, controle do consumo tendo em vista a cobrança que será implantada,
necessidade de ligação das edificações ao sistema de esgotamento sanitário, e
educação em saneamento. (PBA, Plano 5)

5. Relações institucionais: Poder público municipal, estadual e Norte Energia
A partir das metas descritas no PBA, constata-se que a infraestrutura e os equipamentos para
abastecimento de água e esgotamento sanitário devem constituir sistemas que objetivem a
universalização dos serviços na área urbana, assim como da destinação final de resíduos sólidos.
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Desenvolver a infraestrutura necessária ao saneamento básico é um passo importantíssimo para
Altamira. Entretanto, é notório que a prestação dos serviços decorrentes e a manutenção do que
foi instalado requer gradual construção de competências locais e, no caso em questão, articulação
e cooperação entre empreendedor e municipalidade, assim como de outros atores. É oportuno
ressaltar a importância também da participação do Governo Federal nesse processo, enquanto
principal promotor do empreendimento.
Aliás, o Programa de Requalificação do Ambiente Urbano apresenta outras ações relevantes e
pertinentes ao fortalecimento das capacidades institucionais, como intersetorialidade das políticas.
Registra o PBA:
As propostas estabelecidas no presente Plano de Requalificação Urbana devem
ser implementadas em consonância com os Programas de Fortalecimento da
Administração Pública e de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos, integrantes do
Plano de Articulação Institucional. Estes programas têm por objetivo de dotar as
prefeituras municipais da AID do instrumental necessário não apenas a absorver
os impactos advindos da construção da UHE Belo Monte, mas também a buscar a
otimização das oportunidades de desenvolvimento da região, com a dinamização
econômica e o aporte de recursos que acompanharão a implantação do
empreendimento, visando sua sustentabilidade no longo prazo. (PBA, Capítulo 5
– Plano de Requalificação Urbana)

Nos relatórios semestrais de acompanhamento do PBA elaborados pela Norte Energia, verificamse diversas tratativas com a Prefeitura Municipal de Altamira e a Cosanpa sobre a etapa posterior
à instalação da rede. No primeiro relatório semestral é registrado:
Em 07/07/11, em reunião realizada na sede do Ministério Público Federal de
Altamira - PA (Anexo 5-4), os representantes da Prefeitura Municipal de Altamira
informaram que este município não tinha qualquer interesse em renovar o contrato
de concessão pública da gestão do saneamento básico com a Companhia de
Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa). (Primeiro Relatório de
Acompanhamento do PBA, Capítulo 2 - Andamento do Projeto Básico Ambiental Pág.224)

Em todo o País, as concessões das companhias estaduais de saneamento, firmadas a partir da
década de 1950, começaram a expirar recentemente. Esse é o caso de Altamira, já que a
concessão em favor da Cosanpa de 1976 findou em 2010.
Os procedimentos para o período posterior ao contrato de concessão também são descritos no
mesmo documento:
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Posteriormente, a Prefeitura Municipal de Altamira celebrou um Termo de
Compromisso e Anuência com o Governo do Estado do Pará (Anexo 5-5), no
sentido de regular a concessão dos serviços públicos de saneamento básico
daquele município. Este termo dispõe o compromisso de o município e a Cosanpa
em conjunto tomarem todas as medidas legais necessárias para a aprovação do
Plano Municipal de Saneamento Básico, a constituição de Entidade Reguladora
pela Prefeitura ou a indicação de outra Entidade dentro dos limites do Estado,
dentre outras ações ali especificadas. Isto significa que a Cosanpa deve passar a
integrar todos os atos que se referem ao saneamento básico do município de
Altamira, inclusive a aprovação do Projeto Básico já entregue pela NORTE
ENERGIA. (Primeiro Relatório de Acompanhamento do PBA, Capítulo 2 Andamento do Projeto Básico Ambiental - Pág.224 )

Assim, em outubro de 2011, é firmado Convênio de Cooperação Federativa, envolvendo os
governos estadual e municipal. O documento estabelece que cabe ao Governo do estado a
organização, regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário e à Cosanpa a prestação dos mesmos, por meio de contrato específico
com a municipalidade. Tanto a cooperação, quanto o contrato vigorarão por trinta anos.
Já o sexto relatório da Norte Energia, informa a confecção de um dos mais importantes pilares da
política pública – o Plano Municipal de Saneamento – conforme segue:
Buscando auxiliar a administração municipal e a Cosanpa nos serviços de SAA e
SES (Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário), quanto à
efetividade dos sistemas por meio das ligações intradomiciliares, a Norte Energia
contratou a elaboração do Plano Municipal de Saneamento, que foi desenvolvido
em parceria com a Cosanpa, que aprovou o Plano. Esse instrumento foi
apresentado pela Cosanpa à administração municipal em 25/04/2014, tendo o
município aprovado o referido Plano por meio do Ofício no 203/2014. Neste Plano
Municipal de Saneamento consta o volume “Plano, Projeto e Ações” onde, mais
especificamente no programa denominado “Se Liga na Rede”, que servirá de
apoio para o esclarecimento e segurança da população para usufruir das novas
instalações e se interligar aos sistemas implantados. Estas diretrizes foram
aprovadas pela Cosanpa e devem ser cumpridas até final de 2017. (Sexto
Relatório de Acompanhamento do PBA, Capítulo 5 - Plano de Requalificação
Urbana, pag. 5.1.9-5 )

Segundo relatos preliminares da prefeitura, no entanto, o documento entregue pela Norte Energia
restringe-se à questão de água e esgoto e o Plano Municipal de Saneamento ainda estaria sob
elaboração do próprio poder público. Segue indefinido, ademais, como se dará a manutenção das
redes de água e esgoto, bem como do aterro sanitário.
Seja como for, um plano integrado de saneamento é apenas um dos elementos irrevogáveis para
validação da delegação de serviços. Daí se conclui que o processo de consolidação da política
pública, no que compete à municipalidade e à Cosanpa, ainda é muito incipiente.
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A Lei de Saneamento estabelece:
Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a
prestação de serviços públicos de saneamento básico:
I - a existência de plano de saneamento básico;
II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômicofinanceira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo
plano de saneamento básico;
III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de
regulação e de fiscalização;
IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de
licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato.
§ 1º Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser
compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico.
§ 2º Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de
programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão prever:
I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos
e a área a ser atendida;
II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos
serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de
outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados;
III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;
IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da
prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;
c) a política de subsídios;
V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e
fiscalização dos serviços;
VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.
§ 3º Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de
regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os serviços
contratados.
§ 4º Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do caput e nos §§ 1o
e 2o deste artigo poderá se referir ao conjunto de municípios por ela abrangidos.
(Lei Federal 11.4445, artigo 11)

Conforme relatado no item 3, a imprecisão em torno da responsabilidade sobre as ligações
domiciliares implica válidos questionamentos acerca da completude da rede e sobre o papel do
empreendedor e do Estado na viabilização da operação. Isso significa – exceto se as divisões de
responsabilidades restarem absolutamente claras e objetivas e com a devida anuência do IBAMA,
o que até o momento não foi apurado – que qualquer desincompatibilização das partes,
empreendedor ou municipalidade, ou a quem esta última delegar a prestação do serviço, é
prematura.
Também à luz das ações destinadas ao fortalecimento institucional, entende-se que a cooperação
entre Norte Energia e Prefeitura Municipal de Altamira deve seguir se intensificando, em especial
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no epílogo deste capítulo da condicionante 2.10 da UHE Belo Monte, dando-se guarida às
estratégias efetivamente estruturantes, de longo prazo.
6. Gestão
Gerir capacidades é algo que se constrói com planejamento e tempo. Ressalte-se a fundamental
contrapartida da Prefeitura na alocação de técnicos, por exemplo, ou mesmo na preparação do
ambiente institucional para que siga adequado às demandas de uma cidade em transformação.
Os debates realizados na CTM, assim com as tensões atuais em Altamira, concentram-se na
finalização das intervenções no meio urbano, causadoras de muitas alterações na rotina da
população altamirense, especialmente pelo fato das obras acontecerem em horário comercial,
concomitantemente em muitas ruas da cidade, inviabilizando tráfegos importantes. Mas evocam
principalmente as ligações intradomiciliares, onde concentram-se as atenções.
O questionamento é fundamental, naturalmente, já que se refere à efetividade de todo o esforço
empreendido até aqui. Mas o foco exacerbado sobre quem executará a tarefa e quem pagará os
custos decorrentes obscurece a noção de que o que está em jogo não são apenas as conexões
prediais, mas a implementação de um sistema.
A amplitude das dimensões dessa tarefa é dada pelos princípios do saneamento básico, nos
termos da Lei de Saneamento:

a) Universalização do acesso;
b) Integralidade;
c) Articulação intersetorial, particularmente com as políticas de desenvolvimento urbano e
regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental
e de promoção da saúde;
d) Eficiência e sustentabilidade econômica;
e) Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos
usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;
f) Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios
institucionalizados e;
g) Controle social.
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Já os princípios do Plano Nacional de Saneamento - PLANSAB, em decorrência da Lei,
caracteriza:
Universalização do acesso - acesso de todos aos bens e serviços produzidos na
sociedade.
Equidade - dentre as suas várias noções explicativas, pode ser entendida como a
superação de diferenças evitáveis, desnecessárias e injustas.
Intersetorialidade - a prática intersetorial suporia vincular análises, planos, programas,
decisões e ações a territórios, onde todas as questões se vivificam e mostram suas
interdependências.
Integralidade - estabelecida como o conjunto de todas as atividades e componentes de
cada um dos diversos serviços de saneamento básico.
Sustentabilidade - assumida pelo menos a partir de quatro dimensões: a ambiental,
relativa à conservação e gestão dos recursos naturais e à melhoria da qualidade
ambiental; a social, relacionada à percepção dos usuários em relação aos serviços e à sua
aceitabilidade social; a da governança, envolvendo mecanismos institucionais e culturas
políticas, com o objetivo de promoção de uma gestão democrática e participativa, pautada
em mecanismos de prestação de contas; e a econômica, que concerne à viabilidade
econômica.
Participação e controle social - a construção de relações entre cidadania,
governabilidade e o controle e a participação social, vislumbrando avançar na instituição
de práticas democráticas substantivas.
Entende-se que o impasse sobre as conexões à rede deve ser dirimido no campo da gestão,
como parte de uma estratégia maior de efetividade e adesão ao sistema. É nesse âmbito que se
pauta como prestar os serviços e gerir os equipamentos de saneamento básico, a disponibilidade
de competências e recursos humanos, a capacidade de novos investimentos, a manutenção da
infraestrutura, os custos dos serviços e a política tarifária.
Existe um campo fértil para a busca de soluções no reconhecimento da interdependência desses
elementos, a base da administração pública. Nesse contexto, e para que se definam as opções da
sociedade em relação aos serviços que serão prestados, o planejamento é ponto chave.
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Atualmente, os serviços de saneamento básico podem ser geridos a partir de algumas iniciativas,
facultadas ao titular desses serviços públicos duas opções principais, combinadas ou não:
prestação direta e delegação. Analisando as diversas opções, identifica-se com base na
regulamentação da Lei de Saneamento:
Prestação de serviços diretamente pelo titular

Administração direta - atribuindo-se responsabilidades a determinado setor da
administração pública (secretaria, departamento, repartição, etc).
Administração indireta - criando-se, por Lei, Autarquia, Empresa Pública ou Sociedade
de Economia Mista.
Desde que o porte dos serviços a serem geridos justifique tal arranjo, a administração indireta
apresenta vantagens dada a melhor capacidade organizativa e autonomia financeira, com
autogestão das receitas e despesas. A autarquia é um modelo usualmente utilizado pelos
municípios e que vem sendo aperfeiçoado há algumas décadas. As Sociedades de Economia
Mista correspondem ao modelo utilizado pelas Companhias Estaduais de Saneamento, por
exemplo.

Prestação de serviços de forma contratada (delegação)
Indiretamente - mediante concessão ou permissão, via concorrência pública
Gestão associada de serviços públicos - mediante contrato de programa autorizado
por contrato de consórcio público ou por convênio de cooperação entre entes
federados
Se o planejamento já é fator primordial na estruturação da política pública nas situações em que o
titular executa diretamente os serviços, nas contratações o plano de saneamento é essencial.
Conforme anteriormente exposto, o plano é condição para a validade dos contratos, assim como
estudos técnicos que indiquem a viabilidade financeira e técnica da pretensa delegação, dentre
outras especificidades.
É também na política tarifária que se verifica uma das etapas mais importantes do planejamento:
aquela em que os custos integrais do sistema se contrapõem ao potencial retorno financeiro,
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levando-se em conta os princípios da equidade e da universalidade do serviço. No caso do
abastecimento de água e esgotamento sanitário, a remuneração deve ser realizada
preferencialmente via tarifa, podendo ser estabelecida para cada um dos serviços ou
conjuntamente.
Em geral, o que se aplica é uma tarifa para o abastecimento de água, medida por m³, sendo a
tarifa de esgotamento um percentual deste valor, na maioria das situações fixada em 80%. A Lei
de Saneamento autoriza tais correlações, sem contudo estabelecer os percentuais.
A Lei também indica que a instituição de tarifas ou taxas deve observar a ampliação do acesso
dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços. Em muitos municípios opta-se pela tarifa
social, uma cobrança diferenciada para os usuários mais carentes. Geralmente, o desconto é em
torno de 50% e a caracterização do cliente se dá pelos mesmos critérios dos programas sociais
do Governo Federal.
A fixação dos preços também deverá levar em conta a geração dos recursos necessários para
realização dos investimentos, ou mesmo a remuneração adequada do capital investido. Muitos
municípios conquistam tais investimentos via subvenções, ou ainda por meio da delegação,
quando as licitações requerem investimentos das empresas contratadas, que buscam retorno via
tarifa.
A situação do município de Altamira é substancialmente diferenciada. Com os investimentos em
infraestrutura realizados via condicionante da UHE Belo Monte, o município, ou a quem o mesmo
delegar, teriam mais margem para debater opções de tarifa social ou até mesmo uma política
diferenciada para promoção das ligações à rede, conforme previsto na regulamentação da Lei de
Saneamento que indica a possibilidade de adoção de subsídios para viabilizar a conexão dos
usuários de baixa renda.
O que podemos aprender com outras experiências?
Como estão sendo tratadas as questões de saneamento em outras regiões do Brasil.
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A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), enfrentou problemas similares aos de
Altamira. Depois de investir bilhões na ampliação do sistema, a Cesan detectou que pouca gente
estava fazendo a ligação à rede de forma espontânea.
O primeiro passo do programa Se Liga na Rede foi traçar diagnósticos da infraestrutura e dos
entraves específicos nas microrregiões em seis municípios. Isso foi feito com base em um
processo de intenso diálogo com lideranças locais. As respostas não tardaram a aparecer. Com
diferente intensidade em cada microrregião, detectou-se que os impedimentos para a ligação
domiciliar eram: 1- o preço da tarifa; 2- o custo da obra nos domicílios; 3- falta de mão de obra
qualificada para efetivação das ligações; e 4- baixa compreensão sobre a importância e os
benefícios do saneamento.
Para endereçar os problemas de custo, a Cesan disponibilizou a gratuidade das obras de ligação,
bem como a tarifa social, para os moradores cadastrados nos programas sociais do Governo
Federal, como o Bolsa Família. O mesmo vale para residentes em zonas especiais de interesse
social ou para aquelas famílias cuja renda por pessoa não ultrapassa R$ 1.438,47.
Na histórica Paraty (RJ), como estímulo à ligação domiciliar, viabiliza-se o desconto de 60% na
conta de água e esgoto no primeiro ano, 40% no segundo ano e 20% no terceiro ano. E as
famílias de baixa renda têm direito à tarifa social, de modo permanente, nos termos de uma lei
municipal.
Já o estado de São Paulo, por meio do programa Pró-Conexão, optou por assumir 80% dos
custos de novas ligações para o público de baixa renda, enquanto à companhia de saneamento, a
Sabesp, coube os 20% restantes. A principal contrapartida dos municípios que aderem ao
programa é aprovar em lei a obrigatoriedade das ligações à rede de esgoto.
São três abordagens que demonstram como são diversas as possibilidades de arranjos para
promover adesão às redes de saneamento básico. Entretanto, as três apontam para lições em
comum. A mensagem mais evidente é que não se promove expansão do sistema de saneamento
básico sem que se contemple um plano específico para o público e as localidades de baixa renda.
Além de especialmente sensíveis aos custos tanto das obras de ligação, quanto da tarifa mensal,
são primordialmente estas pessoas que vivem nas áreas e nos imóveis ainda excluídos dos
sistemas.
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Ainda que o imperativo da saúde pública torne a adesão obrigatória por lei, como é o caso de São
Paulo, observa-se o princípio da equidade (eliminação de injustiças), com vistas à universalização.
Percebe-se, também, que a busca de soluções foram encampadas tanto pelo poder público,
quanto pelas empresas por motivações elementares. Enquanto ao governo interessa a melhoria
da saúde da população e da qualidade ambiental – com numerosos benefícios sociais e
econômicos atrelados – às concessionárias interessa a ampliação da base de clientes.
Destaca-se, ainda, a aposta da concessionária do estado do Espírito Santo em informação e
participação social. Haja vista que o próprio diagnóstico participativo evidenciou a necessidade de
ações educativas sobre os benefícios do sistema de saneamento básico, a prévia articulação com
as lideranças propiciou a realização de debates, apresentações nas escolas, visitas guiadas às
estações de tratamento e projeções de cinema nas comunidades. Os próprios moradores, uma
vez esclarecidos e engajados, formam grupos de acompanhamento das obras que se dedicam a
dar continuidade aos esclarecimentos no bairro e a minimizar conflitos. Como resultado, 58 mil
novas conexões forma realizadas, das quais apenas 15 mil resultaram gratuitas. Ou seja, mesmo
para aquela parcela da população que precisa pagar pela própria obra de ligação, os benefícios
evidentemente se mostraram maiores que os custos. Um resultado que só pode advir de
investimento consistente em comunicação e relacionamento.
O impasse sobre quem deve custear e efetuar as conexões à rede de esgoto foi também
acentuado para o caso da hidrelétrica de Simplício. Construída por Furnas no rio Paraíba do Sul,
na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, a usina entrou em operação em meados de 2013.
Com arranjos de engenharia similares aos de Belo Monte – um canal para desvio do rio e um
trecho de vazão reduzida – Simplício também tinha entre as condicionantes do licenciamento a
criação de uma rede de coleta e tratamento de esgoto, nos municípios de Sapucai (RJ) e Chiador
(MG). E também nesse caso havia incertezas sobre a responsabilidade do empreendedor quanto
às ligações domiciliares.
Naquele contexto, o IBAMA expressou um entendimento contrário ao do empreendedor. Disse o
órgão licenciador, em um de seus pareceres a Furnas: “a divisão de responsabilidades com a
prefeitura para a realização das ligações domiciliares, bem como dos coletores secundários,
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indica uma fragilidade do programa, pois incorre no risco de ineficácia do sistema”. O Ministério
Público impetrou ação judicial em 2010, mas, somente em 2012, dias depois de concedida a
Licença de Operação e na iminência do enchimento do reservatório, foi concedida a decisão
liminar que declarava a responsabilidade de Furnas sobre efetividade do sistema, portanto sobre
as ligações domiciliares. Os tribunais superiores negaram a Suspensão de Liminar.
Um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) foi assinado um ano depois da suspensão das operações
de Simplício. A solução para eventuais impasses com moradores que não autorizassem as obras
de ligação foi que o empreendedor depositasse R$ 2.500,00 por residência numa conta
especialmente criada para esse fim e fiscalizada pelo Ministério Público e pelo município.
Como avançar?
Foco na gestão e na participação social - uma proposta de encaminhamento para a CTM.
A cidade de Altamira, ao tempo que vive profundas transformações e intervenções diversas,
dispõe de investimentos consideráveis para a universalização dos serviços de saneamento
básico, conforme reza a condicionante do processo de licenciamento.
Há aspectos não objetivamente registrados nos documentos disponíveis. É o caso das ligações
intradomiliares, o que não permite indicar claramente responsabilidades sobre a ação, embora
algumas inferências nos documentos analisados apontem para o empreendedor.
No entanto, dadas as incumbências decorrentes da titularidade sobre a política pública de
saneamento, competência do executivo municipal, não se pode descartar a participação da
municipalidade nesse processo. E sobretudo ter em mente que a ligação dos usuários à rede é
umas das peças de uma gama maior de providências e arranjos de gestão, dos quais dependem a
efetividade do sistema.
A legislação do saneamento básico no Brasil indica, de forma inequívoca, os caminhos
necessários para a construção de soluções integradas, constituídas com ampla participação
social. É fundamental que a gestão do saneamento básico em Altamira catalise o debate com a
sociedade que deve ser ouvida e participar das decisões.
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Para além da observância de princípios previstos em lei, ou mesmo do imperativo de
transparência, indispensável à administração pública, há espaço para uma escolha estratégica. Ao
manter o processo decisório em portas fechadas, as instituições responsáveis perdem a
oportunidade de acessar a inteligência coletiva. Futuros usuários do sistema, professores da
Universidade Federal do Pará, organizações da sociedade civil e técnicos de toda sorte podem
efetivamente contribuir com a concepção de um modelo à altura dos desafios de um cenário
emergencial.
Reforça essa tese a análise de experiências realizadas no Brasil que conquistaram níveis
satisfatórios no atendimento à população. A autonomia administrativa na gestão, a relação franca
e aberta com a população no debate das escolhas e a informação clara e objetiva em relação aos
desafios e oportunidades do processo são essenciais à construção da política pública de
saneamento.
Altamira corre contra o tempo. Há tratativas intermediadas pelo empreendedor na perspectiva da
cooperação para a gestão dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
assim como a regulação dos serviços. É urgente que tais debates venham para a rua, que um
plano de comunicação seja gestado e colocado em prática na perspectiva de convocar a
população para a construção das soluções. São pontos cruciais as ligações intradomiciliares, a
política tarifária e a delegação de competências.
Na qualidade de observador do processo, a Fundação Getulio Vargas propõe à CTM:

1. Realizar diálogo com a coordenação da Comitê Gestor do PDRSX na perspectiva de
pautar o tema saneamento básico, com vistas às demais câmaras técnicas que possam
participar do processo, bem como com o IBAMA;
2. Realizar reunião com a Prefeitura Municipal de Altamira, em especial com o Prefeito
Municipal e Secretário de Planejamento, abrindo o diálogo sobre o saneamento no
município de Altamira; e
3. A partir desses diálogos, propor aos principais atores desse processo (Prefeitura Municipal
de Altamira, Norte Energia e Governo do Estado do Pará) a realização de mesa técnica
com a finalidade de debater os rumos da gestão do saneamento básico no município.
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Posteriormente, propõe-se que os mesmos atores realizem seminário ou outra atividade pública,
na perspectiva de colher contribuições da sociedade, colaborando assim com a inauguração de
um ambiente de participação social e de construção coletiva.
Importante ressaltar que a celeridade é um fator essencial, já que as obras de esgotamento
sanitário e de abastecimento de água, assim como outras ações de saneamento básico, serão
entregues ao município em breve, dado o status da execução.
Calendário proposto:
Atividade

Responsável

Data

Tratativas Comitê Gestor PDRS CTM, com apoio da FGV, Dezembro de 2014
Xingu e Norte Energia
Tratativas

com

a

se solicitado

Prefeitura CTM, com apoio da FGV, Dezembro de 2014

Municipal de Altamira
Reunião

técnica

e Janeiro de 2015

se solicitado
-

CTM,

Empreendedor, Prefeitura de
Altamira e COSANPA

CTM, com apoio da FGV,
se solicitado

Seminário ou outra atividade CTM, com apoio da FGV,
pública

se solicitado

e Janeiro de 2015
Janeiro de 2015

Fevereiro de 2015

Proposta de Seminário (dois períodos de trabalho):
Período 1: Contexto da Condicionante 2.10 da LI - Status das ações previstas para
Altamira relacionadas à gestão e funcionamento - Câmara Técnica de Monitoramento
- PDRSX
Mesa 1 - Situação Atual e perspectivas relacionadas à entrega da infraestrutura e
equipamentos:
Apresentação Norte Energia
Apresentação Prefeitura Municipal de Altamira:
o

Debatedores: IBAMA e CTM

Mesa 2 - Prestação de Serviços de Saneamento Básico em Altamira – situação atual
e perspectivas:
Apresentação COSANPA:
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o

Debatedores: Prefeitura Municipal de Altamira, Ministério Público
Federal e Ministério das Cidades

Período 2: Troca de experiências e perspectivas para a gestão futura do Saneamento
Básico: papeis e responsabilidades
Mesa 3 - Experiência de gestões em saneamento básico e cooperação institucional:
Experiência 1 - Autarquia
Experiência 2 - Delegação dos serviços
Possibilidade de cooperação com o Governo Federal:
o

Debatedores: Prefeitura Municipal de Altamira, COSANPA e CTM

Encaminhamentos:
o

Prefeitura Municipal de Altamira

o

Norte Energia

o

IBAMA

o

Ministério das Cidades

o

CTM
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