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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Assunto:

AHE Belo Monte

Origem:

COHID/CGENE/DILIC/IBAMA

Nota Técnica nº 04/2010

Ref: Atendimento ao Memo nº 30/10/GPIbama, referente ao Aproveitamento
Hidrelétrico Belo Monte, processo n°
02001.001848/2006-75.

1. INTRODUÇÃO
Considerando que os Pareceres nº 114/2009 e nº 06/2010 apontam pendências
para a avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento, não foram elencadas
condicionantes naqueles documentos. A equipe mantém o entendimento de que não há
elementos suficientes para atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, até que
sejam equacionadas as pendências apontadas nas conclusões do Parecer nº 06/2010.
Tendo em vista a solicitação da Presidência, por meio do Memo nº 30/10/GPIbama, seguem abaixo recomendações referentes a temas avaliados pela equipe, que,
entretanto, não esgotam as questões a serem contempladas numa eventual Licença
Prévia – LP.
Ressaltamos que as recomendações desta Nota são válidas desde que não
conflitem com o resultado das análises dos temas pendentes – qualidade da água e
hidrossedimentologia, em elaboração pelo convênio Ibama/COPPE. Pareceres de outros
analistas ambientais sobre ictiofauna e quelônios não foram avaliados pela equipe.
2. RECOMENDAÇÕES
2.1
Apresentar o Projeto Básico Ambiental – PBA, contendo o detalhamento dos
planos, programas e projetos socioambientais previstos no EIA e suas
complementações, considerando as recomendações do Ibama exaradas por meio dos
Pareceres n° 105/2009, n° 106/2009, n° 114/2009 e n° 06/2010 –
COHID/CGENE/DILIC/IBAMA. O PBA deverá ser entregue em versões impressa e
digital, apresentando instituições envolvidas, responsáveis técnicos e o cronograma
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físico de implantação.
2.2
Garantir minimamente, no Trecho de Vazão Reduzida – TVR, as vazões médias
mensais propostas no hidrograma abaixo, que corresponde ao Hidrograma B
apresentado no EIA. O monitoramento dos aspectos socioambientais, tais como
qualidade da água, ictiofauna, vegetação aluvial, quelônios, pesca, navegação e os
modos de vida da população da Volta Grande, e a identificação de importantes impactos
associados ao hidrograma, poderão suscitar alterações nas vazões estabelecidas.
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2.3
Os convênios referentes aos Planos de Requalificação Urbana, Articulação
Institucional e ações antecipatórias deverão ser assinados pelo empreendedor e
entidades governamentais e apresentados no PBA, acompanhados de cronogramas que
propiciem o atendimento da demanda suplementar provocada pelo empreendimento,
bem como suprir o déficit de infraestrutura, de forma a garantir que os resultados dos
indicadores socioeconômicos, ao longo do desenvolvimento dos programas e projetos,
sejam sempre melhores que os do marco zero.
2.4
Propor e efetivar convênios, para ações de fortalecimento, com as entidades
responsáveis pela fiscalização de crimes ambientais, como o tráfico de animais
silvestres e a exploração madeireira na região (Ibama, OEMA do Pará, Polícia
Ambiental, entre outros).
2.5
Incluir entre as ações antecipatórias previstas: i) início da construção e reforma
dos equipamentos (educação/saúde), onde se tenha a clareza de que serão necessários,
casos dos sítios construtivos e das sedes municipais de Altamira e Vitória do Xingu; ii)
início das obras de saneamento básico em Vitória do Xingu e Altamira; iii) implantar
sistema de saneamento básico em Belo Monte e Belo Monte do Pontal, antes de se
iniciarem as obras de construção dos alojamentos.
2.6
Apresentar em até 30 dias após a definição do concessionário de geração a
estratégia para garantir que toda infraestrutura necessária que antecede as obras seja
efetivamente implantada.
2.7
Apresentar relatório das ações antecipatórias realizadas, comprovando sua
suficiência para o início da implantação do empreendimento.
2.8
Estender aos municípios da AII as ações do Plano de Articulação Institucional
relativas a: criar mecanismos de articulação e cooperação entre entidades e instituições
federais e estaduais que possibilitem o estabelecimento de parcerias para a indução do
desenvolvimento regional; capacitar as equipes das administrações municipais;
fortalecer a prática do planejamento participativo; e, ampliar a articulação entre as
diferentes áreas da administração municipal e destas com outras esferas de governo, até
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que o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu cumpra essas funções.
2.9

•

•
•
•
•

Em relação à navegação considerar no PBA:
adoção de soluções que permitam a continuidade da navegação durante todo o
tempo de construção e operação da usina, no trecho do rio Xingu submetido à
vazão reduzida e no rio Bacajá. Admite-se como exceção as famílias residentes
nos primeiros 10 km a jusante do barramento principal, na margem esquerda do
rio Xingu (comunidade São Pedro e habitantes das ilhas), consideradas atingidas
com perdas imobiliárias;
para os demais afluentes da Volta Grande do rio Xingu, as ações necessárias para
que não haja o comprometimento das atividades produtivas, respeitando os
modos de vida daquelas comunidades;
a adoção de medidas necessárias para prevenir, minimizar, indenizar ou
compensar os impactos na navegação previamente à sua ocorrência, inclusive os
aumentos de custos e tempo de percurso;
a necessidade de evitar a substituição do transporte fluvial por terrestre,
notadamente para as populações indígenas; e
o detalhamento do mecanismo de tranposição de embarcações no barramento no
sítio Pimental.

2.10 Apresentar no PBA convênios com os órgãos competentes visando ações de
regularização e fiscalização fundiária nas áreas a serem afetadas pelo empreendimento.
2.11 Apresentar no PBA proposta de constituição, garantia de representatividade,
funcionamento e integração do Fórum de Acompanhamento e dos Fóruns de Discussão
Permanente, incluindo sua interface com os conselhos e comissões específicas.
2.12 Apresentar no PBA a metodologia que será adotada na valoração e os critérios
para cálculo de áreas remanescentes viáveis considerando, necessariamente, o
“isolamento social” pela saída de moradores atingidos da região.
2.13 Apresentar no PBA o Cadastro Socioeconômico (CSE) dos grupos domésticos
da ADA, incluindo os moradores e demais pessoas que utilizem o trecho da Volta
Grande em suas atividades; os pescadores de peixes ornamentais e pescadores
comerciais – tanto a montante como a jusante de Altamira; os trabalhadores ligados às
atividades de praias, incluindo comerciantes, barqueiros e outras funções relacionadas a
atividades exercidas nesses locais, com identificação de geração de trabalho e renda,
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.
2.14 Detalhar no PBA, a forma e metodologia de análise dos impactos que poderão
ser mitigados pelo Projeto de Reparação (compensação social), de forma a deixar claro
aos atingidos quais perdas poderão ser “compensadas socialmente” e as respectivas
compensações.
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2.15 Integrar aos Planos, Programas e Projetos apresentados no Volume 33 do EIA os
programas mitigatórios e compensatórios propostos para os índios citadinos e
moradores na Volta Grande do Xingu, considerando as especificidades da questão
indígena, sem porém gerar diferenciação de tratamento no âmbito da população da
AID/ADA.
2.16 Apresentar no âmbito do Programa de Controle de Zoonoses ações de
monitoramento e mitigação dos impactos causados pela transmissão de zoonoses de
animais exóticos para a fauna silvestre.
2.17 Apresentar no Plano de Conservação de Ecossistemas Terrestres:
• Programa de Monitoramento das Florestas de Terra Firme;
• Programa de Afugentamento da Fauna Terrestre;
• Programa para mitigação de impactos pela Perda de Indivíduos da Fauna por
Atropelamento;
• Programa de Reconexão Funcional de Fragmentos, visando espécies-alvo para
conservação da fauna;
• proposta de estudos de longo prazo e avaliações periódicas dos resultados para a
elaboração de ações efetivas de mitigação de impactos através do manejo de
espécies, incluindo Análises de Viabilidade Populacional para espécies-alvo; e
• as formas de garantia de manutenção das populações da fauna silvestre
existentes na área que ficará ilhada entre o reservatório dos Canais e o TVR,
integrando os dados do levantamento etnoecológico com os demais dados
existentes.
2.18 Apresentar no Plano de Conservação de Ecossistemas Aquáticos:
• Programa de Resgate e Salvamento da Ictiofauna;
• proposta de estudos de longo prazo e avaliações periódicas dos resultados para a
elaboração de ações efetivas de mitigação de impactos através do manejo de
espécies, incluindo Análises de Viabilidade Populacional para espécies-alvo;
• as formas de garantia de manutenção das populações de fauna existentes no
Trecho de Vazão Reduzida, gerando dados para a reavaliação do hidrograma; e
• delimitação das áreas e formas de navegação (distância da margem, tempo e
intensidade de tráfego das embarcações) a jusante do TVR, de modo a garantir
que sejam mínimas as perturbações sobre áreas de utilização das populações
locais de quelônios e demais impactos causados por perturbações
comportamentais nas populações de Tartarugas-da-Amazônia pela intensificação
do fluxo de embarcações.
2.19 Apresentar no Programa de Proposição de Áreas de Preservação Permanentes a
delimitação de APP’s para os reservatórios do Xingu e dos Canais, com largura média
de 500 m, considerando a necessidade de manutenção da qualidade da água; o estudo de
paisagem, incluindo a necessidade de conexão de alguns fragmentos; a proteção das
cavidades naturais; os critérios de viabilidade das propriedades afetadas e a averbação
da reserva legal, contígua à APP proposta, para as propriedades remanescentes.
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2.20 No âmbito do Projeto de Criação de Unidades de Conservação, além das
contidas no EIA, apresentar propostas de:
• Unidade de Conservação de Uso Sustentável, na região compreendida entre o
final do remanso do reservatório do Xingu e a confluência dos rios Xingu e Iriri,
com o objetivo de conservar o ambiente de pedrais; e
• Unidade de Conservação de Proteção Integral em área de relevante interesse
espeleológico.
2.21 Apresentar Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos a ser emitida pela
Agência Nacional de Águas – ANA e que contemple as intervenções nos cursos d'água
para a construção dos barramentos nos reservatórios do Xingu e dos Canais, bem como
para as captações de água e lançamento de esgotos dos canteiros de obras associados.
2.22 Prever no Plano Ambiental de Construção a utilização dos materiais
provenientes das escavações obrigatórias, empregando-os nas construções previstas do
barramento, bem como nas demais obras associadas ou decorrentes do AHE Belo
Monte, tais como a construção de residências, rodovias, aterros, entre outros, sendo
vedada a abertura de novas jazidas para tais fins. Considerar a necessidade de
antecipação da abertura de determinadas jazidas (escavações obrigatórias) com o intuito
de fornecer matéria-prima às obras relacionadas às ações antecipatórias.
2.23 Apresentar termos de compromisso com as Prefeituras Municipais que tenham
seus limites jurisdicionais inseridos na Área de Influência do empreendimento, que não
possuam planos diretores e que sejam obrigados a elaborá-los devido à realização do
empreendimento ou atividade, nos termos do inciso V do art. 41 da Lei nº 10.257/2001,
comprometendo-se a prover os Municípios com os recursos técnicos e financeiros
necessários para a elaboração dos referidos planos, conforme dispõe o § 1º do art. 41,
respeitando-se o conteúdo mínimo previsto nos incisos I, II e III do art. 42 da Lei.
2.24 Apresentar manifestação das seguintes instituições:
• INCRA e ITERPA sobre os programas que tenham interface com os
assentamentos a serem atingidos pelo empreendimento;
• DNPM no que tange à adequabilidade do programa de resgate de patrimônio
paleontológico;
• IPHAN no que tange ao atendimento do Ofício n° 092/2009 –
CNA/DEPM/IPHAN;
• FUNAI no que tange à aprovação dos programas voltados aos indígenas e
demais condições elencadas no Parecer Técnico nº 21/CMAM/CGPIMAFUNAI;
• ICMBio no que tange ao atendimento dos Ofícios nº 21/2010-GP/ICMBio e nº
27/2010 – DIBIO/Instituto Chico Mendes; e
• Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde acerca da aprovação
do Programa de Ação para o Controle da Malária – PACM que deve ser
elaborado de acordo com o exarado no Parecer Técnico n°
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15/09/CGPNCM/DEVEP/SVS/MS.
2.25 Em relação à espeleologia, atender ao preconizado nos Pareceres n° 102/2009 e
n° 10/2010 – COEND/CGENE/DILIC/IBAMA.
2.26 Para fins de Compensação Ambiental, apresentar o Valor de Referência – VR e
as informações necessárias ao Cálculo do Grau de Impacto – GI, conforme metodologia
publicada no Decreto n° 6.848, de 14 de maio de 2009.
2.27 As obras associadas ao AHE Belo Monte, contempladas no âmbito deste
processo de licenciamento ambiental, conforme descritas no EIA, são:
• linhas de transmissão para fornecimento de energia aos quatro sítios
construtivos;
• linhas de transmissão que escoarão a energia a ser gerada pelas casas de força
principal e auxiliar até as subestações Xingu e Altamira;
• canteiro de obras e alojamentos dos sítios Pimental, Bela Vista, Belo Monte e
dos Canais e Diques;
• jazidas minerais e áreas bota-fora associadas as obras principais; e
• estradas secundárias de acesso aos canteiros e às frentes de obra da usina.
2.28 Dependerão de licenciamento no órgão municipal ou estadual de meio ambiente
as seguintes obras decorrentes: residências de trabalhadores a serem construídas em
Altamira e Vitória do Xingu; reassentamentos; sistemas de abastecimento público de
água, esgotamento sanitário e drenagem urbana; aterros sanitários; escolas; hospitais;
postos de saúde; postos policiais; porto; relocação de rodovias e estradas vicinais. Para
demais estruturas não previstas nesta listagem, o empreendedor deverá efetuar consulta
prévia aos órgãos ambientais, com vistas à definição da competência legal para o
licenciamento.
À consideração superior.

Em, 29 de janeiro de 2010.
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