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RESUMO 

 
CABALLERO, Cassia Brocca. Análise do Processo de Avaliação de Impactos 
Ambientais do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte - PA. 2016. 113f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Graduação em Engenharia Ambiental e 
Sanitária. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
A avaliação de impacto ambiental (AIA) é um processo de identificação, previsão e 
avaliação de atividades com potencial de causar impactos significativos. A 
participação pública é uma etapa extremamente importante nesse processo, 
podendo influenciá-lo de diversas formas e em diferentes momentos. Este trabalho 
buscou avaliar a importância do envolvimento da participação pública na AIA, 
analisando os métodos da participação pública no processo de licenciamento 
ambiental da usina hidrelétrica de Belo Monte - PA, através de uma pesquisa 
qualitativa, analisando o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento e o 
impacto dessas ações sobre a população. Além disso, buscou-se analisar também a 
adequação do EIA apresentado com os Termos de Referência emitidos pelo órgão 
licenciador, bem como a postura deste em face à não adequação dos estudos 
apresentados. Analisou-se que muitos itens exigidos pelo órgão ambiental para a 
viabilidade do empreendimento não foram totalmente cumpridos, sendo que alguns 
só foram parcialmente atendidos. Além disso, pode-se verificar a deficiência da 
influência da opinião pública nesse processo, em que as diversas manifestações 
contrárias do público, exigindo melhorias, não foram ouvidas, culminando na 
concessão da licença de operação, causando consequências irreversíveis para a 
população e ecossistemas locais.  
 
 
Palavras-chave: impacto ambiental, licenciamento ambiental, participação pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ABSTRACT 

 
CABALLERO, Cassia Brocca. Analysis of the Environmental Impact Assessment 
of Belo Monte Hydroelectric Facility – PA. 2016. 113f. Course Conclusion Paper 
(TCC). Graduation in Environmental and Sanitary Engineering. Federal University of 
Pelotas, Pelotas. 

The Environment Impact Assessment (AIA) is a process that consists in the 
identification, prevision and evaluation of activities that have potential to cause 
significant impacts on the environment. The Public Participation is a very important 
stage of this process, which can influence it in different ways and moments. The aim 
of this study was to evaluate the importance of the public engagement in EIA 
process, analysing the applied methods on the environmental licensing of Belo 
Monte Hydroelectric Facility through a qualitative research, investigating the  
Environmental Impacts Study (EIA) of this project and its impacts on the local 
population. In addition, it was evaluated the adaptation of the submitted 
environmental studies with the reference terms emitted by the licensing agency, and 
its posture in face of the unredeemed terms. It was analysed that many of the terms 
that were required by the licensing agency to prove the project environmental 
feasibility were not accomplished, and few were just partially attended. Furthermore, 
it was verified a huge deficiency of the public participation on the process, where 
many contrary manifestations of the public, like demanding improvements on the 
process, were not listened, culminating in the operation licensing concession, 
causing irreversible consequences to the local population and environment. 

Keywords: environmental impact, environmental licensing, public participation.  
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1. INTRODUÇÃO 

Todas as atividades e ações humanas afetam, de algum modo, o meio 

ambiente. Logo, o vínculo entre meio ambiente, ações e necessidades humanas é 

inseparável, principalmente quando se referem ao desenvolvimento econômico 

(MOREIRA, 1997). Nesse contexto, insere-se o termo “impacto ambiental” que, na 

maioria das vezes, é associado a algum dano à natureza, que é consequência de 

uma ação indesejada. Cabe ressaltar, porém, que impacto ambiental não está ligado 

apenas a danos negativos, podendo ser de natureza benéfica ou adversa (impacto 

positivo ou negativo) (SÁNCHEZ, 2008). 

Inúmeras são as definições de impacto ambiental, porém, umas das mais 

interessantes é a definição adotada por Munn (1975), que introduz a dimensão 

dinâmica dos processos do meio ambiente correlacionando-os com alterações 

ambientais, o que se denomina impacto. Um impacto ambiental significativo é 

quando uma modificação feita no meio provoca uma alteração que é considerada 

significativa em determinado ambiente. Para exemplificar, pode-se citar como 

exemplo uma barragem. Neste caso, o impacto significativo será a inundação de 

terras e consequente destruição de habitat local, e não seu potencial de alteração da 

qualidade do ar, sendo este último um impacto menor e não importante de ser 

considerado no processo de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) desse 

empreendimento. 

Assim, para definir os impactos significativos que certa atividade terá no 

ambiente, deve-se considerar as características do meio, ou seja, a vulnerabilidade 

do ambiente (inverso da resiliência). Além de também terem que ser consideradas 

as características do projeto, que neste caso são as solicitações que determinada 

atividade irá impor ao meio. Dessa maneira, quanto mais vulnerável for o ambiente, 

maior será a probabilidade de algum empreendimento nesse local causar impactos 

significativos (mesmo que o projeto não demande muito desse meio) exigindo, 

assim, a AIA do empreendimento (BRADLEY; SMITH, 2004). 
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A AIA é um processo de identificação, previsão e avaliação de atividades que 

tenham o potencial de causar algum impacto ao ambiente, podendo eles serem 

ecológicos, econômicos, sociais e culturais. Esse processo é realizado a fim de 

analisar se determinadas atividades tem um alto potencial de degradação e impacto, 

com a finalidade de julgar se tais atividades podem ou não serem implementadas, e, 

caso sejam, seus impactos negativos sejam mitigados ou compensados. A AIA tem 

como uma de suas principais funções promover e incitar empreendedores a optar 

por alternativas menos impactantes em suas atividades, sejam elas tecnológicas ou 

na escolha do local (SANCHÉZ, 2008). 

No Brasil, o processo de AIA foi incorporado à legislação brasileira com a 

aprovação da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), sendo este 

processo vinculado ao licenciamento ambiental. A lei concedeu ao Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) atribuições para regulamentar a AIA e, desta 

maneira, surgiu a Resolução CONAMA 1/86, que dispunha uma série de requisitos 

tanto para o licenciamento ambiental quanto para o processo de AIA (SÁNCHEZ, 

2008). 

Dentre esses requisitos, a Resolução CONAMA 1/86 estabeleceu diretrizes 

gerais para a implementação da AIA, por meio da elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). O EIA é um documento 

técnico, que avalia os possíveis impactos gerados por determinada atividade e deve 

sugerir alternativas tecnológicas e locacionais para o mesmo, além de medidas 

mitigadoras dos possíveis impactos significativos gerados. Já o RIMA tem a função 

de esclarecer as informações constantes no EIA para a população de uma forma 

não técnica, destinado à informação e consulta pública. Ambos documentos são 

exigidos para o pedido e obtenção da Licença Ambiental Prévia (BASSO; VERDUM, 

2006). 

O licenciamento ambiental pode ser definido como um instrumento preventivo 

que tem o objetivo de buscar o equilíbrio entre o crescimento econômico com a 

proteção ambiental, levando também em consideração as questões sociais, visando 

promover um equilíbrio entre o uso racional dos recursos naturais e os custos 
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empresariais (FREITAS, 2003). É realizado por órgãos ambientais, como o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que é 

responsável pela emissão de licenças de empreendimentos a nível nacional, que 

afetam diretamente o território de dois ou mais Estados (PEDREIRA et al. 2003). 

O EIA firmou-se como o principal instrumento de decisão de viabilidade 

ambiental dos empreendimentos impactantes e, ao longo das décadas, 

metodologias de trabalho vem evoluindo nesse tema, podendo levar a importantes 

deficiências nos processos de licenciamento ambiental, com consequências na 

efetividade dos seus resultados. De um modo geral, quanto mais impactante e 

polêmico for o empreendimento, mais complexos são os estudos que compõem o 

EIA e as exigências estabelecidas no processo administrativo do licenciamento. Isso 

pode acarretar, muitas vezes, numa baixa qualidade do estudo, podendo ser oriundo 

em falhas na identificação e avaliação de alguns dos principais impactos ambientais 

atribuídos ao empreendimento ou, até mesmo, no desejo de desviar desses 

principais impactos e omiti-los como tentativa de obtenção da licença ambiental 

(BRANDT; AVELAR, n.d.). 

No Brasil, existem vários empreendimentos que ilustram a polêmica em torno 

de estudos de impacto ambiental. Esses empreendimentos normalmente envolvem 

gastos bilionários e são acusados de não seguir normas ambientais. Um exemplo 

desse tipo de empreendimento é a Transposição do rio São Francisco, na Região 

Nordeste do país. O projeto consistiu na construção de dois canais com um total de 

700 km de extensão e visou deslocar a água do rio São Francisco para regiões 

semiáridas da região Nordeste. Porém, o Ministério Público Federal (MPF) afirma 

que não houve o número suficiente de audiências públicas para contemplar a 

opinião de especialistas e moradores, instrumento este imprescindível no processo 

de AIA. Além disso, afirma-se também que foram emitidas licenças sem o 

cumprimento de pré-condições e que houve falhas nos estudos de impacto 

ambiental, já que a instalação do empreendimento modificará os ecossistemas dos 

rios da região e o desmatamento para a construção ameaçará várias espécies de 

animais (FELLET, 2011). 
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Outro exemplo a ser citado, que é o objeto de estudo deste trabalho, é a 

polêmica em torno da construção da usina de Belo Monte, na Bacia do Rio Xingu, 

em sua parte paraense. Desde 2009, quando se apresentou o novo EIA, a 

hidrelétrica de Belo Monte vem sendo alvo de intensos debates na região e em todo 

o país. Essa discussão intensificou-se em 2010, quando foi concedida a licença 

ambiental prévia para a construção do empreendimento pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) (SOCIOAMBIENTAL, 2016). 

Dentro do processo de AIA, a participação pública é uma etapa extremamente 

importante, refletindo-se na obrigatoriedade da realização de Audiências Públicas 

como requisito legal do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e obtenção da licença 

prévia (LP). O processo de audiência pública tem o objetivo de informar ao público 

em geral sobre o empreendimento, e tornar possível a comunicação entre o 

proponente do projeto e seus analistas com a população (SÁNCHEZ, 2008). 

Dos impactos ambientais significativos provocados pela construção de uma 

usina hidrelétrica, diversos deles podem ser classificados como irreversíveis. Apesar 

das usinas hidrelétricas utilizarem um recurso natural renovável, a água, elas 

possuem um alto potencial de alteração da paisagem, devido a inundação de 

grandes áreas, provocando inúmeros prejuízos à fauna e flora: modificação do clima, 

desaparecimento de espécies de peixes, fuga de animais para refúgios secos, entre 

outros. Além disso, há os impactos socioambientais causados pelo deslocamento da 

população do local (PAQUETE, 2014). 

É nesta temática e preocupação ambiental que este trabalho está alicerçado, 

buscando desenvolver análises mais críticas sobre os processos de licenciamento 

ambiental e cumprimento da sequência lógica de etapas que compõe a avaliação de 

impacto ambiental (AIA) na obtenção das licenças ambientais que foram concedidas 

para área, instalação e operação da hidrelétrica de Belo Monte/PA. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho foi analisar o processo de avaliação de impacto 

ambiental (AIA) da Usina Hidrelétrica de Belo Monte/PA para na obtenção das 

licenças ambientais. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

- Verificar se o processo de AIA foi conduzido conforme legislação brasileira 

ou estrutura aplicada no Brasil; 

- Identificar falhas no processo por parte do órgão ambiental e/ou do 

empreendedor; 

- Analisar o impacto da participação pública sobre as decisões no processo de 

licenciamento; 

- Avaliar os impactos ou danos ocorridos ou que ocorrerão sobre os meios 

afetados e que não foram abordados no EIA do empreendimento no processo 

de obtenção das licenças.  

 

 

 

 



 

    

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Impacto Ambiental 

Usualmente, ao se falar em meio ambiente, a definição mais amplamente 

difundida é um conceito simplista e reducionista desse termo, focando, 

principalmente em fatos que ocorrem distantes da realidade, como desmatamentos, 

espécies em extinção, desertificação, dentre outros. Porém, é imprescindível que se 

trate o meio ambiente integralmente, e não somente parte dele (PEREIRA; CURI, 

2012). 

Como define Coimbra (2002), o meio ambiente deve ser visto como um 

conjunto de elementos bióticos (flora e fauna) e abióticos (físicos e químicos), 

constituído por todos os ecossistemas, tanto sociais, culturais, econômicos e 

naturais, em que o ser humano se insere, social e individualmente, num processo de 

interação responsável com o meio, atendendo às necessidades de desenvolvimento 

das atividades humanas, à preservação dos recursos naturais e das características 

essenciais do entorno. 

O termo impacto ambiental pode ser definido e aplicado em diversas áreas 

multidisciplinares, como no âmbito técnico, econômico e legal. A principal definição 

se dá no âmbito legal, conforme o artigo 1º da Resolução CONAMA 01/86, que 

define impacto ambiental como:  

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. 
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Segundo Torrejón e Safra (2015), o impacto ambiental pode ser definido 

como a diferença entre as condições ambientais que existem com a implementação 

de um projeto e essas condições sem o mesmo. Esta definição não têm um 

conteúdo técnico ou econômico, mas uma conotação ambiental, que compara duas 

situações futuras hipotéticas, uma com a implementação do projeto e outra sem o 

mesmo. A Figura 1 ilustra esse conceito. 

Figura 1. Representação do conceito de impacto ambiental. Fonte: SÁNCHEZ, 2008. 

Conforme a figura acima, o termo impacto ambiental refere-se às 

modificações feitas no ambiente, tanto positivas quanto negativas, ocorridas a partir 

da introdução de alguma atividade. Para se medir esse impacto, deve-se analisar, a 

partir da observação de algum parâmetro (indicador ambiental), os efeitos no meio 

ambiente com a realização dessa ação e comparar com a situação futura do meio 

sem que houvesse essa perturbação. 

No processo de avaliação de impacto ambiental (AIA), para simplificação, 

utiliza-se o conceito operacional de impacto ambiental, que consiste na utilização de 

indicadores ambientais para avaliar e comparar a diferença da provável situação 

futura com a situação presente (SÁNCHEZ, 2008). Nesse contexto, insere-se o 
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conceito de vulnerabilidade do meio, que tem sido usado para descrever a 

susceptibilidade dos sistemas físicos, bióticos e sociais (TORO et al. 2012). 

De acordo com Bradley e Smith (2004), o termo vulnerabilidade refere-se à 

possibilidade de que as condições futuras do meio se tornem inferiores a atual. 

Outros autores definem vulnerabilidade em termos mais gerais, como por exemplo, a 

susceptibilidade a danos, devido à sensibilidade ou à exposição de um sistema às 

pessoas, pressões ou perturbações. Também tem sido aplicado para a situação do 

sistema relativa ao limite entre a degradação do meio e a sua capacidade de 

resiliência (KELLY; ADGER, 2000; TURNER et al. 2003). 

Nesse contexto, insere-se o conceito de impacto ambiental significativo, 

aquele que será o foco no processo de AIA, que é relacionado ao potencial que tem 

determinada atividade ou ação humana de causar alterações ambientais. Depende 

de dois fatores: as pressões impostas ao meio pela ação ou projeto, ou seja, a 

sobrecarga imposta ao ecossistema; e a vulnerabilidade do meio, ou seja, o inverso 

da resiliência, que por sua vez dependerá do estado de conservação do ambiente e 

das solicitações impostas anteriormente e cujos efeitos se acumularam; ou da 

importância do ambiente ou do ecossistema (SÁNCHEZ, 2008). A Figura 2 abaixo 

exemplifica o conceito de impacto ambiental significativo, relacionando-o com a 

necessidade do processo de AIA para determinado empreendimento. 

Figura 2. Diagrama esquemático para determinar a necessidade de estudos ambientais. Fonte: 

SANCHEZ, 2008. 
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Assim, o potencial de impacto ambiental resulta de uma combinação entre a 

pressão (característica inerente ao projeto e seus processos tecnológicos) e a 

vulnerabilidade do meio (SÁNCHEZ, 2008). Empreendimentos que solicitem muito 

do meio e que estejam em áreas vulneráveis tem grandes chances de causarem 

impactos significativos e de necessitarem de AIA para sua implementação. De 

mesmo modo, grande pressão de um meio não tão vulnerável também pode causar 

impactos significativos. 

2.2 Avaliação de Impacto Ambiental 

2.2.1 Definição 

A AIA, em princípio, é a abordagem sistemática utilizada na identificação e 

avaliação dos impactos positivos e negativos que podem surgir a partir da 

implementação de projetos, planos, programas ou políticas sobre o meio ambiente, 

contemplando seus componentes físicos, biológicos e socioeconômicos (GILBUENA 

et al. 2013). 

A partir das décadas de 60 e 70, a preocupação com o meio ambiente e a 

necessidade de protegê-lo começaram a ganhar espaço, passando a integrar os 

princípios da sociedade, não apenas quanto ao controle e mitigação dos impactos 

causados por suas atividades, mas também quanto ao seu desempenho ambiental. 

Desse modo, surge o conceito de desenvolvimento sustentável, tão amplamente 

difundido, em que as atividades econômicas desenvolvidas pelo homem devem 

suprir suas necessidades sem danificar o meio ambiente (FERREIRA et al. 2010). 

Os fundamentos da AIA e sua sistematização como atividade obrigatória 

foram estabelecidos nos Estados Unidos no ano de 1969, com a implementação da 

política nacional do meio ambiente do país, a National Environmental Policy Act 

(NEPA) que, dentre inúmeras exigências, instituiu que todas as agências do governo 

utilizassem uma abordagem sistemática e interdisciplinar na tomada de decisão de 

atividades que viessem a ter impactos sobre o ambiente humano; identificassem e 

desenvolvessem métodos e procedimentos a fim de assegurar os valores 

ambientais; e incluíssem em qualquer proposta de empreendimento que afetassem 
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significativamente a qualidade do ambiente os seus possíveis impactos, efeitos 

adversos, entre outros (SÁNCHEZ, 2008; CREMONEZ et al. 2005). 

A partir desse fato, o conceito da AIA foi sendo difundido internacionalmente, 

e tanto países desenvolvidos quanto os em desenvolvimento passaram a adotar 

procedimentos formais de avaliação de impactos como critério de decisão para 

empreendimentos com potencial significativo de degradação ambiental (SÁNCHEZ, 

2008). 

Atualmente, a AIA é uma exigência legal na maioria dos países em todo o 

mundo para a avaliação de projetos de desenvolvimento que possam afetar 

significativamente o meio ambiente. É uma ferramenta importante para a gestão do 

ambiente através de um processo público e sistemático para a identificação e 

concepção de desenvolvimento ambientalmente sustentáveis (SÁNCHEZ e 

MORRISON-SAUNDERS, 2011).  

No Brasil, a década de 70 foi marcada pelo significativo crescimento 

econômico e pela expansão das fronteiras econômicas internas, resultando em 

investimentos de grande montante em projetos de infraestrutura, como rodovias e 

barragens. Desse modo, o país passou a compartilhar as preocupações mundiais 

em relação ao meio ambiente. Logo, o agravamento da crise ambiental despertou a 

consciência ecológica da sociedade, estimulando iniciativas por parte dos governos 

e empresários (TORRES, 2004). 

Foi a partir da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA (Lei nº 6.938/81) 

que a AIA foi incorporada à legislação brasileira como instrumento legal, passando a 

ser vinculada ao processo de licenciamento ambiental pela Resolução CONAMA nº 

1 de 1986. 

A Resolução CONAMA 1/86 instituiu as definições, responsabilidades, 

critérios básicos e diretrizes gerais para uso e implementação da AIA como um dos 

instrumentos da PNMA. Desse modo, estabeleceu uma lista das atividades sujeitas 

a AIA como condição para o licenciamento; diretrizes para elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA); conteúdo mínimo do Estudo de Impacto Ambiental e o 
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respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); e a necessidade de 

disponibilidade pública do RIMA e de participação no processo. 

Assim, a AIA implica o exame, análise e avaliação das atividades propostas, a 

fim de assegurar um desenvolvimento ambientalmente saudável e sustentável. 

Desse modo, pode ser considerada como uma ferramenta de gestão de 

planejamento eficaz. Como tal, ela pode ser usada para identificar o tipo, dimensão, 

e alterações potenciais no ambiente como resultado de uma atividade ou 

empreendimento. Também auxilia na transmissão dessas informações aos 

tomadores de decisão (TORO et al. 2012). 

2.2.2 Estrutura da AIA no Brasil 

De acordo com Moreira (1985), a AIA é um conjunto de procedimentos que 

visam garantir, durante todo seu processo, um exame sistemático dos impactos 

ambientais da ação proposta, e de suas alternativas – locacionais e tecnológicas – 

para que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos 

responsáveis pela tomada de decisão. Desse modo, a AIA tem como objetivo 

principal o de prevenir e minimizar as alterações ambientais e sociais que podem vir 

a ocorrer com a implementação de determinada atividade ou projeto, pois é um 

instrumento de previsão de impactos (CLAUDIO, 1987).  

Dessa maneira, o processo da AIA é organizado de forma que seja realizada 

uma série de atividades sequenciais, que se conectam de maneira lógica. Pode-se 

dividir o processo de AIA em três etapas, cada uma delas agrupando diferentes 

atividades: (i) a etapa inicial; (ii) a etapa de análise detalhada e (iii) a etapa de pós-

aprovação, no caso de a decisão ter sido favorável à implantação do 

empreendimento (Figura 3).  

As etapas iniciais visam determinar a necessidade de uma avaliação 

detalhada dos impactos ambientais de uma futura ação, e, caso necessário, definir o 

alcance e a profundidade desses estudos. As atividades que utilizam recursos 

ambientais ou que tenham o potencial de degradar a qualidade ambiental, devem 

obter previamente uma autorização governamental, sem a qual não possuem 
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permissão para funcionar. Dentre esses, nos casos em que houver o potencial de 

ocorrência de impactos ambientais significativos, será exigido a apresentação de um 

estudo de impacto ambiental (EIA) (SÁNCHEZ, 2008).  

Figura 3. Fluxograma do ordenamento do Processo de AIA. Fonte: SÁNCHEZ, 2008. 

Quando determinada atividade tem o potencial de causar impactos 

significativos, aplica-se a fase de análise detalhada. Esta é composta de uma série 
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de atividades, iniciando-se com a determinação do conteúdo do EIA até sua 

aprovação ou não. Finalmente, caso o empreendimento seja implantado, a AIA 

continua, por meio da aplicação das medidas de gestão preconizadas no estudo de 

impacto ambiental e do monitoramento dos impactos reais causados pela atividade 

(SÁNCHEZ, 2008). 

A AIA representa um processo sistemático que examina com antecedência as 

consequências ambientais das ações do projeto. A ênfase da AIA é na prevenção, 

sendo de natureza mais proativa do que reativa. O processo de AIA envolve uma 

série de passos, que estão listados abaixo (NPTEL, n.d.; OGOLA, 2007; SÁNCHEZ, 

2008; VILLASBOAS, 2003; GALLARDO et al. 2016): 

 Apresentação da proposta: o primeiro passo do processo de 

licenciamento é a apresentação da proposta de um projeto para análise por parte do 

órgão licenciador. Nesta etapa, deve-se descrever a iniciativa em linhas gerais, 

informando sua localização e outros detalhes relevantes.  

 Triagem (Screening): esta etapa é realizada para determinar se a 

proposta deve ser sujeita ao processo de AIA e, em caso afirmativo, a que nível de 

detalhe. Envolve o julgamento acerca dos impactos esperados da proposta sobre o 

meio ambiente, com a finalidade de determinar se são ou não significativos. As 

diretrizes para necessidade de AIA são específicas para diferentes países e, no 

Brasil, os critérios básicos de enquadramento costumam ser listas positivas – 

projetos em que é obrigatória a realização; listas negativas – listas de exclusão; 

localização do empreendimento em áreas sensíveis, entre outros. A Figura 4 

sintetiza os critérios de triagem a serem adotados na análise da proposta. 
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Figura 4. Fluxograma dos critérios de triagem para a AIA. Fonte: SÁNCHEZ, 2008. 

 Determinação do escopo do Estudo de Impacto Ambiental 

(Scoping): o objetivo da AIA é não realizar estudos exaustivos sobre todos os 

impactos ambientais para todos os projetos. Desse modo, deve-se determinar a 

abrangência e o escopo dos estudos, a fim de identificar as questões-chave de 

interesse em um estágio inicial no processo de planejamento (AHMED; SAMMY, 

1987 apud OGOLA, 2007).  O resultado desta etapa irá fornecer um Termo de 

Referência (TR), que fornece as diretrizes para a elaboração do EIA. Usualmente é 

elaborado por alguns órgãos ambientais com a finalidade de fixar um conteúdo 

mínimo ao EIA definindo seu assunto, abrangência, métodos e estabelecendo sua 

estrutura.  

 Elaboração do EIA: Esta etapa busca uma abordagem dirigida dos 

estudos ambientais, cujo objetivo é levantar dados que serão realmente utilizados na 

análise dos impactos do ambiente e que serão úteis para a tomada de decisão. 

Dentro dessa perspectiva, são sete as atividades básicas para o planejamento e 

execução do EIA (Figura 5).  
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Figura 5. Fluxograma com as etapas do planejamento e execução de um EIA. Fonte: SÁNCHEZ, 

2008. 

A primeira fase desta etapa consiste nas atividades preparatórias de 

caracterização do projeto e suas alternativas locacionais e tecnológicas, através de 

um reconhecimento inicial da área do projeto e sua compatibilidade com a legislação 

ambiental. 

Em seguida, segue-se a fase da identificação preliminar dos impactos, que 

consiste na preparação de uma lista de possíveis alterações causadas pela 

implementação do empreendimento. O objetivo aqui não é listar os impactos devido 

ao seu grau de importância, mas sim descartar aqueles irrelevantes. Essa análise de 

impactos deve ser feita considerando as interações das ações do empreendimento 

com os processos do meio – relações de causa e feito.  

A fase três do planejamento do EIA consiste na determinação do escopo da 

equipe de trabalho, ou seja, a partir do TR fornecido pelo órgão licenciador, a equipe 

elabora um plano de trabalho com a finalidade de definir métodos e prazos de todas 

as atividades que serão realizadas nas etapas seguintes. É importante que a equipe 

considere as interações do projeto com o meio, focando principalmente nos 

impactos mais significativos, para evitar que o estudo não fique muito longo e não se 

estude com profundidade impactos menos significativos.  
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A quarta fase da elaboração do EIA consiste nos estudos de base, que 

fornecerão informações necessárias as seguintes fases do processo. É um processo 

demorado e custoso, por isso deve ser planejado com atenção. Deve-se definir a 

área de estudo – área geográfica onde serão realizados os estudos de base; e a 

área de influência – área cuja qualidade ambiental sofrerá modificações diretas e/ou 

indiretas das ações do empreendimento. Esta fase resulta num capítulo obrigatório 

do EIA, o diagnóstico ambiental.  

Após a realização dos estudos de base, ocorre a fase de identificação dos 

impactos. Nesta fase, busca-se formular hipóteses sobre as modificações ambientais 

causadas pela implementação do projeto. Deve-se descrever detalhadamente os 

impactos sobre cada fator ambiental significativo considerado na etapa do 

diagnóstico ambiental. Listas podem ser utilizadas diretamente ou servirem de ponto 

de partida para a equipe de trabalho elaborar uma lista de ações adequadas ao 

projeto em análise. A Tabela 1 apresenta uma lista com algumas das ações que 

costumam ser realizadas durantes as fases do ciclo de vida de barragens para fins 

de geração de energia elétrica. A partir de listas como esta, e do entendimento das 

ações tecnológicas do projeto e do meio em que ele está inserido, listam-se os 

possíveis impactos ambientais que cada uma dessas ações poderá ocasionar. 

Existem também outras ferramentas para a identificação de impactos, como 

matrizes, diagramas de interação, entre outros. 

Já na fase de previsão dos impactos, objetiva-se prognosticar os impactos 

causados pelo empreendimento sobre o meio, com base nas informações coletadas 

nos estudos de base, informando a magnitude e/ou intensidade dessas modificações 

ambientais. Isso se dá por meio da utilização de técnicas que representarão o 

comportamento futuro de parâmetros de qualidade ambiental do meio ambiente, os 

indicadores ambientais. As técnicas de previsão de impactos podem ser modelos 

matemáticos, de simulação, extrapolação, experiências laboratoriais, entre outros. 

Na fase de avaliação dos impactos é necessário analisar quantitativamente os 

impactos previamente identificados, discorrendo sobre sua significância e 

importância, como uma forma de classificá-los. Se dá por meio da atribuição de 
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critérios de importância aos impactos, podendo ser quanto a sua expressão (positivo 

ou negativo), origem (direto ou indireto), duração (temporários ou permanentes), 

escala temporal (imediatos ou de médio e longo prazo), reversibilidade, entre outros. 

A Tabela 2 apresenta um exemplo de avaliação de impactos do EIA de uma 

barragem. 

Por fim, a última etapa de elaboração do EIA é a proposição de medidas 

mitigadoras ou compensatórias que visam atenuar os impactos causados pelo 

empreendimento, e dão origem ao plano de gestão ambiental. Além disso, deve 

conter o plano de monitoramento e acompanhamento, detalhando como serão 

verificados os impactos reais a fim de compará-los com as previsões. Exemplos dos 

tipos de programas de gestão ambiental para uma usina hidrelétrica estão 

apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 1 – Algumas das principais atividades componentes de uma barragem. 

Fase de Planejamento 

Estudos hidrológicos 
Levantamentos aerofotogramétricos 
Serviços topográficos 
Abertura de vias de acesso 
Investigações geológico-geotécnicas 
Perfuração, abertura de trincheiras e coleta de amostras 
Realização de ensaios de laboratório ou em escala-piloto 
Elaboração do projeto de engenharia 

Fase preparatória 

Veiculação de informações sobre o empreendimento 
Aquisição de terras para instalação do canteiro de obras 
Encomenda de máquinas e equipamentos 

Fase de implantação 

Aquisição de terras 
Contratação de serviços de terceiros 
Ampliação e melhoria da infraestrutura existente (energia, comunicações, fornecimento de água 
potável, coleta e tratamento de esgotos etc.) 
Decapeamento e terraplanagem do canteiro de obras 
Remoção da vegetação 
Implantação das fundações da barragem 
Extração de material de empréstimo (solo e rocha) 
Serviços de terraplanagem, compactação, transporte de material, concretagem 
Disposição de resíduos sólidos 
Construção de linhas de transmissão 
Construção de locais para reassentamento da população 
Reinstalação de infraestrutura afetada (estradas etc.) 

Fase de enchimento do reservatório 

Desocupação da área e transferência da população 
Pagamento de indenizações 
Desmatamento e limpeza da área de inundação 
Fechamento das comportas 

Fase de operação 

Operação do reservatório (controle de vazão) 
Manutenção civil, elétrica e mecânica 
Controle e eliminação de plantas aquáticas 
Dragagem e remoção de sedimentos 
Turbinagem de água 
Geração de energia elétrica 

Fase de desativação 

Remoção e contenção dos sedimentos 
Retaludamento e implantação de sistemas de drenagem 
Demolição de edifícios e demais estruturas 
Preenchimento de escavações 
Fechamento do acesso e aberturas subterrâneas e sinalização 
Revegetação e recuperação de áreas degradadas 
Desmontagem das instalações elétricas e mecânicas 
Remoção de insumos e resíduos 
Supervisão e monitoramento pós-operacional 

Fonte: Sánchez (2008) 
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Tabela 2 – Valor relativo dos elementos do meio empregado na avaliação de 

impactos de uma barragem 

Elemento Valor Justificativa 

Vegetação terrestre Pequeno A vegetação terrestre na zona de estudo é comum no 

Quebec e não tem valor comercial 

Turfeiras Médio As turfeiras ocupam 4,4% da área de estudo; as turfeiras 

inundadas têm bom potencial para abrigo de fauna 

Ictiofauna Grande Os rios e lagos da zona de estudo apresentam habitats 

aquáticos de qualidade para várias espécies de peixes; os 

Cri utilizam algumas espécies para fins alimentares 

Avifauna aquática Grande A zona de estudo é utlizada por essas aves como área de 

nidificação e de repouso quando de migrações; constituem 

uma fonte de alimentos para os Cri; seu interesse 

ultrapassa as fronteiras do Quebec 

Lazer e turismo Médio O uso atual é limitado e a zona de estudo não apresenta 

atrativos particulares que possam contribuir para um 

aumento significativo do turismo; todavia, há um potencial 

de desenvolvimento que pode favorecer a economia local 

Arqueologia Grande Se bem que os sítios sejam relativamente raros, este 

elemento é importante para as histórias das populações 

locais 

Nota: O quadro é parcial e não transcreve todos os elementos usados no EIA. 

Fonte: Hydro-Québec (1990) 

 Análise técnica do EIA: Após a elaboração do EIA, os estudos devem 

ser analisados por uma equipe técnica de terceiros, normalmente a do órgão 

licenciador, que irão verificar se o estudo descreve adequadamente o projeto e seus 

impactos, e se as medidas mitigadoras propostas são suficientes para atenuar os 

impactos negativos. Além disso, devem verificar a conformidade do EIA com os 

termos de referência e a legislação pertinente. 

 Consulta pública: a participação pública, na forma de Audiências 

Públicas, é uma etapa obrigatória no processo de AIA brasileiro, como requisito legal 

para aprovação do EIA e consequente obtenção da Licença Prévia (LP). Existem 

outras formas de consultas ao público, que ocorrem de forma voluntária por parte do 

proponente do projeto, e tem o objetivo de envolver a comunidade em todas as 

etapas da AIA. 

 Decisão: Três são as possíveis decisões a serem tomadas: (i) a não 

autorização do empreendimento; (ii) a aprovação incondicional; ou (iii) aprovação 



 

32 

 

com condicionantes. Pode-se ainda solicitar modificações ou complementação dos 

estudos realizados. Essa decisão final pode ser tomada pela autoridade ambiental, 

ou pela autoridade da área de tutela à qual se subordina o empreendimento ou 

ainda pelo governo.  

 Monitoramento e Gestão Ambiental e Acompanhamento: Esta 

etapa visa monitorar o plano de gestão proposto pelo EIA, a fim de assegurar sua 

implementação satisfatória. Várias ferramentas de gerenciamento podem ser 

aplicadas nessa fase, tais como acompanhamento, inspeções e auditorias, 

contribuindo para avaliar na prática os impactos que foram previstos e gerir 

eficazmente os projetos de mitigação desses impactos (PERDICOÚLIS et al. 2012 

apud GALLARDO et al. 2016). 
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Tabela 3 – Programas de gestão ambiental para uma usina hidrelétrica 

Programas Projetos 

Socioeconômico e cultural Remanejamento e compensação da população atingida 

Reestruturação e revitalização das comunidades lindeiras 

Resgate e preservação do patrimônio histórico-cultural 

Resgate e preservação do patrimônio paisagístico 

Resgate e preservação do patrimônio arqueológico 

Adequação da infraestrutura de serviços 

Educação ambiental 

Hidrologia, climatologia e 

qualidade da água 

Observação das condições hidrológicas 

Observação das condições climatológicas 

Monitoramento das condições limnológicas e da qualidade da 

água 

Monitoramento das macrófitas aquáticas 

Monitoramento e manejo da ictiofauna 

Monitoramento das condições hidrossedimentológicas 

Ações integradas de conservação do solo e da água 

Geotecnologia Monitoramento sismológico 

Monitoramento da exploração dos recursos minerais 

Monitoramento dos aquíferos 

Monitoramento da estabilidade de taludes marginais 

Meio Biótico Manejo e salvamento de flora e fauna 

Reflorestamento 

Aplicação de recursos em unidades de conservação 

Meio Físico Limpeza da bacia de acumulação 

Gerenciamento e recomposição ambiental das áreas da obra 

Gerencial Gestão do reservatório 

Monitoramento e avaliação da implantação do PBA 

Comunicação social 

Fonte: Geab (2001). 

 

2.2.3 Importância da Participação Pública no Processo de AIA 

Como trazido anteriormente, a partir PNMA (Lei 6.938/81) o licenciamento 

ambiental passou a fazer parte da legislação brasileira. Porém, foi com a 

obrigatoriedade do EIA para atividades modificadoras do meio ambiente, a partir da 

Resolução 1/86 do CONAMA, que a participação social foi incluída no processo de 

licenciamento, através da análise dos impactos da implementação do projeto e da 

inclusão das questões socioambientais na avaliação desses impactos (SOUZA; 

JACOBI, 2011). 
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Essa mesma resolução institui a audiência pública como uma ferramenta de 

consulta, com o objetivo de informar ao público em geral sobre o projeto e seus 

impactos ambientais, além de servir de instrumento para a discussão do RIMA 

(SOUZA; JACOBI, 2011; OLIVEIRA, 2005). As audiências públicas previstas nessa 

resolução foram regulamentadas na Resolução CONAMA nº 9/87, que estabelece 

como objetivo de estas exporem aos interessados o conteúdo do EIA/RIMA, 

esclarecer dúvidas, além de obter críticas e sugestões (MILARÉ, 1994; 

VILLASBÔAS, 2003). 

O Art. 9º da Resolução CONAMA nº 1/86 determina que as informações 

apresentadas no RIMA estejam numa linguagem acessível e de forma objetiva e 

adequada para facilitar sua compreensão, possibilitando o entendimento do projeto e 

de suas vantagens e desvantagens, além dos impactos ambientais de sua 

implementação (VILLASBÔAS, 2003). As audiências públicas são obrigatórias, e 

devem ser realizadas sempre que solicitadas pelo Ministério Público, por entidade 

civil ou por mais de 50 pessoas (SOUZA; JACOBI, 2011).  

A participação pública é fundamental para o processo de AIA, uma vez que os 

empreendimentos que tem o potencial de causar impactos significativos – que são o 

objeto da AIA - usualmente afetam, degradam ou consomem recursos ambientais 

que pertencem à coletividade e que dizem respeito ao bem-estar de todos. Desse 

modo, sua apropriação não pode ser decidida no âmbito privado, e sim serem 

discutidas com toda a comunidade envolvida (SÁNCHEZ, 2008).  

O processo de participação pública pode influenciar a AIA de diferentes 

formas e em diferentes etapas. Na etapa de identificação preliminar dos impactos, 

pode ser necessário para identificar algum impacto que previamente não foi 

considerado pela equipe técnica, mas que para a população local é de extrema 

relevância. Além disso, na etapa de avaliação da importância dos impactos, a 

participação pública pode vir a tornar relevante um impacto e exigir medidas 

mitigadoras ou compensatórias para tal.  
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Outra situação é que a participação pública pode, por meio de estudos 

independentes, exigir itens não contemplados ou mais detalhados do EIA. É 

importante ressaltar que a opinião pública é essencial e possui uma grande 

influência no órgão licenciador, porém não é de caráter decisório (VILLASBÔAS, 

2003). 

Deve-se dar destaque para o processo de participação pública na etapa de 

definição do escopo do processo de AIA, etapa esta que se refere à identificação de 

um número de assuntos prioritários numa ampla série de problemas potenciais que 

serão abordados ao longo do processo (BEANLANDS, 1988). A etapa de 

determinação do escopo visa definir os valores prioritários da sociedade em relação 

aos efeitos potenciais da proposta da implementação de um determinado projeto. 

Desse modo, deve-se determinar a parcela da população que será afetada, e 

fornecer-lhes informações sobre o projeto e todos os seus efeitos para, então, definir 

os mecanismos através do qual a população poderá expressar suas dúvidas e obter 

esclarecimentos junto ao proponente do projeto e tomadores de decisão. A consulta 

ao público, nesta etapa, é uma parte essencial do processo, pois auxilia na garantia 

de que todas as questões, impactos e alternativas do projeto sejam consideradas, e 

podem ainda evitar maiores conflitos com a população em etapas posteriores, caso 

esta se sinta excluída do processo (VILLASBÔAS, 2003). 

Outra etapa em que se torna imprescindível a participação pública é na etapa 

de avaliação dos impactos, que ocorre após as etapas de identificação e previsão, e 

visa ponderar o devido grau de importância dos impactos que foram previstos. 

Desse modo, é importante a consulta à comunidade afetada e seu envolvimento 

nesta atividade, pois muitas vezes um impacto considerado de extrema importância 

pela comunidade, pode ser considerado de menor grau pelos técnicos e tomadores 

de decisão (VILLASBÔAS, 2003; SÁNCHEZ, 2008).   

Segundo Baasch (1995), existem fortes críticas sobre a participação pública 

prevista no processo de AIA, uma vez que os momentos em que é prevista essa 

participação, são normalmente julgados inapropriados. Um exemplo é a audiência 

pública, que normalmente ocorre no final do processo de AIA, em que já foram 
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previstos os impactos e todas as medidas a serem tomadas, limitando o público 

apenas ao papel de ouvinte. Além disso, em alguns casos, o público tem sido 

manipulado pelas partes interessadas no projeto. 

Para Hartley e Wood (2005), os principais obstáculos para uma participação 

pública efetiva são o baixo conhecimento do público acerca de questões legais, 

deficiência no processo de aconselhamento jurídico, a falta de influência no 

processo de tomada de decisão e a má execução de métodos de participação. 

De acordo com O‟Faircheallaigh (2010) e Morgan (2012), uma participação 

pública efetiva se dará quando houver uma relação dinâmica entre o público, o 

processo de AIA e os tomadores de decisão: as partes interessadas, grupos 

comunitários, ou indivíduos, usarão vários métodos para exercer influência sobre 

todo o sistema, aumentando a voz do público e, assim, alterando as relações de 

poder nos processos de formulação de políticas existentes, no âmbito da AIA e de 

forma mais ampla. 

Embora em alguns casos a decisão do órgão ambiental possa ser contrária à 

da maioria, em alguns episódios a forte e intensa participação do público interessado 

pode inviabilizar determinado projeto. Como exemplo, pode-se citar um episódio que 

ocorreu no início dos anos 1990 no Estado de São Paulo, quando a Cesp, empresa 

estatal, apresentou um projeto de construção de uma usina termelétrica que usaria 

como combustível uma mistura de hidrocarbonetos muito pesados e, em seu EIA, 

apresentou que a queima desse combustível teria efeitos pequenos e pouco 

significativos na qualidade do ar. Apesar disso, houve uma maciça oposição do 

público quanto à construção do empreendimento, levando a empresa a mudar a 

localização do projeto para outro município. Porém, nesse outro local a população 

também se mobilizou contra a instalação do empreendimento, levando a Câmara 

Municipal a votar uma lei proibindo empreendimentos desse tipo no município, 

inviabilizando a implantação da usina, culminando no arquivamento do projeto 

(SÁNCHEZ, 2008). 
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Outro exemplo de efetividade de participação pública ocorreu na Austrália na 

década de 1980, devido ao projeto de construção de uma barragem em um 

importante rio do país. A polêmica levou o governo estadual a organizar um 

plebiscito, oferecendo aos cidadãos duas opções de construção da barragem. 

Porém, 45% dos votos foram anulados, pois os cidadãos escreveram no boletim de 

votos que não desejavam o empreendimento. O projeto transformou-se em objeto de 

disputa entre sucessivos governos estaduais e federais, sendo que os últimos 

desejavam declarar o local como área protegida. A questão acabou resolvida pela 

Suprema Corte, inviabilizando legalmente o projeto. Atualmente, a área é um Parque 

Nacional (SÁNCHEZ, 2008). 

2.3 Licenciamento Ambiental 

Foi a partir da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) que o 

Licenciamento Ambiental foi incorporado à legislação brasileira como instrumento 

legal. No artigo 1º, a lei determina que: 

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por 
órgão estadual competente, integrante do SISNAMA, sem prejuízo de 
outras licenças exigíveis”. (Art 1°, Lei n° 6938/81.) 

 

No plano federal, um importante instrumento licenciador é a Resolução 

CONAMA n° 237, de dezembro de 1997, que estabelece as definições de 

licenciamento ambiental, licença ambiental, estudos ambientais e impacto ambiental, 

e ainda dispõe sobre o exercício das competências para o licenciamento a que se 

refere o art. 1º da PNMA (Lei 6.938/81) (CISLAGHI, 2014). A Tabela 4 apresenta 

algumas Resoluções do CONAMA referentes ao licenciamento ambiental.  
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Tabela 4 - Resoluções do CONAMA referentes ao licenciamento ambiental. 

Resolução Assunto 

Nº 001/1986 Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto 

ambiental 

Nº 006/1986 Dispõe sobre a aprovação de modelos para publicação de pedidos de 

licenciamento 

Nº 023/1986 Dispõe sobre estudos das alternativas e possíveis consequências ambientais 

dos projetos de hidrelétricas 

Nº 006/1987 Dispõe sobre o licenciamento ambiental de obras do setor de geração de 

energia elétrica 

Nº 009/1987 Dispõe sobre a questão de audiências Públicas 

Nº 005/1988 Dispõe sobre o licenciamento ambiental de obras de saneamento. 

Nº 009/1990 Dispõe sobre as normas específicas para o licenciamento ambiental de 

extração mineral, classes I, III a IX. 

Nº 010/1990 Dispõe sobre as normas específicas para o licenciamento ambiental de 

extração mineral, classe II. 

Nº 004/1993 Dispõe sobre a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para as 

atividades, obras, planos e projetos a serem instalados nas áreas de 

restinga. 

Nº 016/1993 Dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para as 

especificações, fabricação, comercialização, e distribuição de novos 

combustíveis, e das outras providências.  

Nº 023/1994 

 

Institui procedimentos específicos para o licenciamento de atividades 

relacionadas à exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e gás 

natural. 

Nº 004/1995 Estabelece as Áreas de Segurança Portuária - ASAs 

Nº 010/1996 Regulamenta o licenciamento ambiental em praias onde ocorre a desova de 

tartarugas marinhas. 

Nº 237/1997 Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na 

Política Nacional do Meio Ambiente 

Nº 264/1999 Licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para atividades 

de co-processamento de resíduos 

Nº 273/2000 Estabelece diretrizes para o licenciamento ambiental de postos de 

combustíveis e serviços e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição. 
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Resolução Assunto 

Nº286/2001 Dispõe sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos nas regiões 

endêmicas de malária. 

Nº 279/2001 Estabelece procedimentos para o licenciamento ambienteal simplificado de 

empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental 

Nº 281/2001 Dispõe sobre modelos de publicação de pedidos de licenciamento 

Nº 284/2001 Dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos de irrigação. 

Nº 305/2002 Dispõe sobre Licenciamento Ambiental, Estudo de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto no Meio Ambiente de atividades e empreendimentos 

com Organismos Geneticamente Modificados e seus derivados. 

Nº 312/2002 Dispõe sobre o licenciamento ambiental dos empreendimentos de 

carcinicultura na zona costeira. 

Nº 319/2002 Dá nova redação a dispositivos da Resolução CONAMA no 273/00, de 29 de 

novembro de 2000, que dispõe sobre a prevenção e controle da poluição em 

postos de combustíveis e serviços. 

Nº 334/2003 Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de 

estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de 

agrotóxicos. 

Nº 335/2003 Dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios 

Nº 349/2004 Dispõe sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos ferroviários de 

pequeno potencial de impacto ambiental e a regularização dos 

empreendimentos em operação. 

Nº 350/2004 Dispõe sobre o licenciamento ambiental específico das atividades de 

aquisição de dados sísmicos marítimos e em zonas de transição. 

Nº 306/2006 Estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para realização de 

auditorias ambientais 

Nº 377/2006 Dispõe sobre o licenciamento ambiental simplificado de Sistemas de 

Esgotamento Sanitário. 

Nº 381/2006 Altera dispositivos da Resolução no 306, de 5 de julho de 2002, e o Anexo II, 

que dispõe sobre os requisitos mínimos para a realização de auditoria 

ambiental 

Nº 385/2006 Estabelece procedimentos a serem adotados para o licenciamento ambiental 

de agroindústrias de pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental 

N 387/2006 Estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental de Projetos de 

Assentamentos de Reforma Agrária, e dá outras providências. 

Nº 404/2008 Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro 
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Resolução Assunto 

sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

Nº 412/2009 Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de novos 

empreendimentos destinados à construção de habitações de Interesse 

Social. 

Nº 413/2009 Dispõe sobre o licenciamento ambiental da aquicultura, e dá outras 

providências 

Nº 428/2010 Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão 

responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), de que 

trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como 

sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de 

licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá 

outras providências. 

Fonte: CONAMA, 2012. 

O licenciamento ambiental é dividido em três licenças, em sequência. A LP 

deve ser solicitada no início do processo, quando o projeto técnico está em 

preparação, e é possível sua mudança de localização caso seja necessário e 

alternativas tecnológicas menos impactantes podem ser estudadas, ou seja, a 

localização do empreendimento é autorizada; a Licença de Instalação (LI) somente 

pode ser solicitada depois de emitida a LP. Nesta fase, o projeto técnico é 

detalhado, atendendo as especificações da LP e a construção do empreendimento é 

autorizado; finalmente, a licença de operação (LO) é concedida depois que o 

empreendimento for construído e está em condições de operar, mas sua concessão 

é condiciona à constatação de que o projeto foi instalado de pleno acordo com as 

condições estabelecidas na LI (CONAMA, 1997; SÁNCHEZ, 2008).  

O licenciamento pode ser conduzido pelas três esferas do governo (Federal, 

Estadual e Municipal). Porém, cabe ao IBAMA licenciar atividades “localizadas ou 

desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe, no mar territorial, na 

plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas, ou em 

unidades de conservação do domínio da União; localizadas ou desenvolvidas em 

dois ou mais Estados, além das atividades nucleares (mediante parecer da CNEN - 

Comissão Nacional de Energia Nuclear -) e de bases e empreendimentos militares” 

(CONAMA, 1997). 
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Ainda de acordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997, para 

empreendimentos e atividades que tenham o potencial de causar degradação 

significativa no meio, a licença ambiental depende da realização do EIA/RIMA.  

O EIA deve ser elaborado por uma equipe técnica, multidisciplinar, cujas 

etapas foram descritas anteriormente. O seu conteúdo mínimo, diretrizes e 

abrangência do estudo são estabelecidos pelos Termos de Referência (TR), 

documento que é fornecido pelo órgão licenciador ao empreendedor (CONAMA, 

2004). 

A Resolução CONAMA 009/1987 dispõe sobre a realização de Audiências 

Públicas no processo de licenciamento ambiental, quando couber sua realização. De 

acordo com esta resolução, os objetivos da Audiência Pública são de divulgar aos 

interessados o conteúdo do EIA/RIMA, com a finalidade de desfazer possíveis 

dúvidas e recolher críticas e sugestões sobre o empreendimento e o estudo 

apresentado. O conteúdo da audiência pública, juntamente com o EIA/RIMA, 

servirão de base para a análise do órgão licenciador quanto à aprovação ou não do 

projeto. 

2.4 Importância Ambiental dos Recursos Hídricos  

Os recursos hídricos têm uma posição central em todos os processos do 

ambiente terrestre, sendo essenciais para a manutenção de todas as formas de vida 

na terra, através da regulação do clima, da manutenção da biodiversidade, e, 

principalmente, da produção de alimentos (Figura 6) (TUNDISI, 2008). Porém, de 

toda a água do planeta, apenas 3% encontra-se na forma de água doce, sendo que 

dois terços desta está em calotas polares e geleiras, restando apenas um terço 

disponíveis para uso humano, tanto como as águas subterrâneas e águas de 

superfície como em lagos e rios (LEVY, 2010). 

Da parcela de água utilizada para uso humano, 70% é utilizada para a 

agricultura. Outros usos dos recursos hídricos que se destacam são para o 

abastecimento de água, a geração de energia, a irrigação, a navegação, entre 

outros. Desse modo, a água e a preservação dos recursos hídricos são essenciais 
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para o desenvolvimento e para a sobrevivência humana (LEVY, 2010; MORAES; 

JORDÃO, 2002; SPERLING, 1993). 

No entanto, seu uso indiscriminado, a degradação na qualidade e a poluição 

das fontes de água, vem ameaçando sua disponibilidade, perturbando ecossistemas 

aquáticos, e ameaçando as fontes vivas de água doce, além de resultar em 

prejuízos para a própria humanidade (MORAES; JORDÃO, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. A água e a sua posição central em relação a processos como biodiversidade, energia e 

clima. Fonte: TUNDISI, 2008. 

O Brasil possui a vantagem de abrigar abundantes recursos hídricos, também 

possuindo a disposição de desperdiçá-los. Os problemas mais graves são o 

tratamento inadequado de esgotos domésticos, o inadequado controle de efluentes 

industriais, a destruição e perdas das bacias de captação, o desmatamento, a 

agricultura extensiva e migratória sem controle, práticas agrícolas deficientes e o 

intensivo uso de defensivos agrícolas (MORAES; JORDÃO, 2002; FALKENMARK et 

al. 1991). 

As consequências do desperdício e degradação dos recursos hídricos são 

inúmeras, e vão muito além de somente a sede. A escassez de água também atinge 

a saúde pública, aumentando o número de doenças; a queda na produção de 
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alimentos e de energia, atingindo diretamente todos os seres humanos (MORAES; 

JORDÃO, 2002).  

De acordo com Siqueira et al. (2013), a construção de uma barragem 

hidrelétrica causa profundas modificações dos regimes hidrológicos naturais dos 

sistemas fluviais. A dinâmica da usina promove modificações no regime de fluxo e 

de transporte de sedimentos, introduzindo um novo processo ao canal, o que pode 

acarretar em efeitos na estabilidade do rio à jusante. Um estudo realizado por 

Maldonado et al. (2015) analisou as possíveis alterações hidrológicas em uma 

estação fluviométrica situada à jusante de uma Usina Hidrelétrica (UHE), na Estação 

de Porto São José (PSJ), no rio Paraná, situada 30 km à jusante das UHE Porto 

Primavera e UHE Rosana, e constataram a ocorrência de processo erosivo no local, 

com um aumento da área molhada de 28% e redução da velocidade média de 20%. 

Os processos físicos, químicos, biológicos e geológicos nos sistemas 

estuarinos sofrem uma grande influência das descargas fluviais, que também 

influenciam na quantidade e qualidade das águas, como, por exemplo, nos padrões 

de circulação e mistura, na diluição e intrusão do sal, no transporte de sedimentos, 

nutrientes, poluentes, e também na regulação da distribuição das comunidades 

biológicas (POWELL et al. 2002). A salinidade é uma das características da água 

que possui importância na seletividade espacial de organismos aquáticos, alterando 

a sua mobilidade e variando a concentração de sais ao longo do corpo hídrico 

(SILVA, et al. 2015). 

A presença de barramento à montante regularizando o aporte de águas doce 

e materiais dissolvidos e particulados de origem fluvial no estuário exerce impactos 

consideráveis no processo de diluição das águas. Silva et al. (2015) avaliaram as 

mudanças hidrodinâmicas e de salinidade no rio Paraguaçu, a fim de analisar a 

consequência da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo (UHEPC). 

Através de utilização de um modelo hidrodinâmico, verificaram cenários apontando 

alterações na qualidade ambiental em relação à salinidade, o que pode vir a 

promover o deslocamento da biota estenoalino para outras regiões, impactando as 

comunidades ribeirinhas da região, que cultivam e extraem essas espécies. 
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Um estudo realizado por Cardoso et al. (2015) avaliou os efeitos sinérgicos e 

cumulativos resultantes dos impactos ambientais ocasionados pela possibilidade de 

construção de um conjunto dos aproveitamentos hidrelétricos na Bacia do rio 

Pardo/RS. Os resultados mostraram que em todos os mapas finais de fragilidades 

para os meios físico, antrópico e biótico os locais escolhidos para a construção 

desses cinco empreendimentos apresentam a classificação entre média e alta 

fragilidade. A implantação do empreendimento pode acarretar a extinção de 

espécies da fauna e flora locais, além de outros impactos no ambiente, como quebra 

de fluxo de energia e nutrientes para diversas espécies, remoção da vegetação, 

exposição do solo, o que pode favorecer processos erosivos e assoreamento dos 

rios. 

Não há dúvidas de que as atividades humanas interferem tanto na 

disponibilidade quanto na qualidade dos recursos hídricos que, por sua vez, são 

essenciais para a manutenção e preservação de outros recursos ambientais. Razão 

esta que justifica a existência de diversas leis ambientais e, principalmente, a 

legislação referente ao licenciamento ambiental, para que o uso destes recursos 

seja feito de forma ordenada e pensando nas necessidades das gerações futuras. 

2.5 Atividades com Potencial Significativo de Alteração do Meio Ambiente 

Como já discutido anteriormente, nem todos os empreendimentos, atividades 

ou ações serão sujeitos ao processo de AIA e consequente elaboração do 

EIA/RIMA, mas somente aqueles que tenham o potencial de causar alterações 

significativas no meio ambiente. Para isso, devem-se avaliar dois fatores, as 

solicitações impostas ao meio pela ação ou projeto e a vulnerabilidade do meio em 

que estará localizado o empreendimento (SÁNCHEZ, 2008). 

No Brasil, a seleção de projetos a serem submetidos ao processo de AIA se 

dá pela classificação do tipo de empreendimento. O Art. 2º da Resolução CONAMA 

1/86, lista os tipos de empreendimentos sujeitos a elaboração do EIA/RIMA no país, 

apresentados na Tabela 5. 
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Desse modo, de acordo com o inciso VII, obras hidráulicas para exploração 

de recursos hídricos, como barragem para fins hidrelétricos com capacidade acima 

de 10MW, são sujeitas ao processo de AIA e serão foco de estudo deste trabalho. 

Segundo Sousa (2000), são grandes os impactos produzidos por obras 

hidrelétricas sobre o meio ambiente, que se estendem por todo e além do tempo de 

vida da usina e do projeto. Esses impactos ocorrem, principalmente, na etapa de 

construção da usina, afetando a flora e fauna terrestre e fluvial. O represamento da 

água e alagamento de grandes extensões de terras causam a supressão de 

vegetação e fazem com que diversas espécies submerjam e morram e, aquelas que 

conseguem fugir, deixam seu habitat natural e devem passar por um processo de 

adaptação ao novo local, o que muitas vezes não ocorre, levando-as a morte. Além 

disso, gera-se um excesso de nutrientes que podem causar a eutrofização dos 

recursos hídricos, trazendo também consequências negativas para os homens 

através da proliferação de microrganismos (COSTA et al. 2012; SOUZA; JACOBI, 

2011). 

Há também os impactos físicos sobre os recursos hídricos, que são a 

diminuição da correnteza do rio, o que causa a alteração da dinâmica do ambiente 

aquático e, consequentemente, altera o fluxo de sedimentos, favorecendo sua 

deposição no ambiente lótico. Além disso, o lago da represa tende a dividir-se em 

dois ambientes, causando a modificação da temperatura do corpo d‟água, com 

temperaturas mais baixas no fundo do lago e, em sua superfície, temperaturas mais 

altas (SOUSA, 2000). 
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Tabela 5 – Lista de empreendimentos sujeitos à elaboração do EIA/RIMA segundo a 

Resolução do CONAMA 1/86. 

I  Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;  

II  Ferrovias;  

III  Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;  

IV  Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto Lei nº 32, de 18 de 

setembro de 1966158; 

V  Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;  

VI  Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;  

VII  Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins 

hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para 

navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d‟água, abertura de barras e 

embocaduras, transposição de bacias, diques;  

VIII  Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);  

IX  Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;  

X  Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; 

Xl  Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 

10MW;  

XII  Complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, 

cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos; 

XIII  Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI 

XIV  Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou 

menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do 

ponto de vista ambiental;  

XV  Projetos urbanísticos, acima de 100 ha ou em áreas consideradas de relevante interesse 

ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes estaduais 

ou municipais;  

XVI  Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por 

dia.  

XVI  Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em 

quantidade superior a dez toneladas por dia. (nova redação dada pela Resolução n° 11/86) 

XVII 

 Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha ou menores, neste caso, 

quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto 

de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental. 

XVIII  Empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico nacional. 

Porém, este tipo de empreendimento não causa apenas impactos localmente. 

Deve-se citar, também, os impactos socioambientais na região. O rápido 

crescimento de cidades vizinhas ao empreendimento pode causar impactos como 

aumento da demanda de serviços públicos de saneamento, que muitas vezes não 

tem capacidade de absorção para todo esse crescimento populacional, causando 

problemas de saúde pública. Além disso, há o deslocamento de comunidades para o 

represamento da usina, pessoas que perdem o direito de viver no local onde 
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nasceram, e que na maioria das vezes são direcionadas a locais com infraestrutura 

precária e/ou totalmente diferentes do que estavam acostumados. Também não se 

pode deixar de citar o grande impacto aos povos indígenas, que tem suas aldeias e 

seu local de subsistência destruídos (COSTA et al. 2012).  

 

 

 

 



 

    

3. METODOLOGIA 

3.1 Área de Estudo 

A usina hidrelétrica de Belo Monte, denominada Aproveitamento Hidrelétrico 

Belo Monte (AHE Belo Monte), está localizada na região Norte do Brasil, no estado 

do Pará, mais precisamente no rio Xingu, na área denominada de Volta Grande do 

rio Xingu. O conjunto de todas as estruturas do empreendimento, incluindo-se o 

reservatório, ocupam terras dos municípios de Vitória do Xingu, Altamira e Brasil 

Novo, como apresentado na Figura 7 (EIA AHE Belo Monte, 2009). 

Figura 7. Mapa de localização da UHE de Belo Monte, no Pará. Fonte: CCBM, 2014. 
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A área de influência desse empreendimento é a Bacia do Rio Xingu, na 

floresta amazônica. Essa área é conhecida por abrigar o Parque Indígena do Xingu, 

o primeiro parque indígena do Brasil, além abrigar uma diversidade biológica de 

proporções continentais (CARNEIRO, 2015). Cabe destacar que mais da metade da 

área da bacia do rio Xingu é formada por terras indígenas e unidades de 

conservação, conforme apresentado na Figura 8. Na Bacia do Xingu há um total de 

24 povos indígenas distribuídos em 29 Terras Indígenas. São 19 milhões de 

hectares de Terras Indígenas com 12.954 índios, além de quatro Reservas 

Extrativistas somando mais cerca de 2,5 milhões de hectares e população superior a 

10.000 famílias, sem contar as Unidades de Conservação de proteção Integral e 

Florestas Nacionais (ISA, 2009).  

Figura 8. Terras indígenas e unidades de conservação na Bacia do Rio Xingu. Fonte: RIMA AHE Belo 

Monte, 2009. 
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A bacia hidrográfica do rio Xingu tem área total de aproximadamente 509.000 

km² e se desenvolve no sentido sul-norte, desde a Região Centro-Oeste até a 

Região Norte. Está limitada, a oeste, pela bacia hidrográfica do rio Tapajós e, a 

leste, pela bacia dos rios Araguaia – Tocantins (ELETROBRÁS, 2009). O rio Xingu 

possui uma altitude média de 600 m e uma extensão total de cerca de 1815 km 

(MAHL, 2015). 

O empreendimento consiste de uma barragem principal, um reservatório e 

duas casas de força: a principal na localidade de Belo Monte e uma casa de força 

complementar a ser posicionada na barragem principal (Figura 9), que estão 

distribuídos em três locais diferentes, os denominados sítios (ELETROBRÁS, 2009). 

Figura 9. Mapa de localização dos sítios da UHE de Belo Monte, no Pará. Fonte: CCBM, 2014. 

A barragem principal, localizada no sítio Pimental, situa-se na margem 

esquerda do rio Xingu. Possui cerca de 6.200 m de comprimento total e altura 
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máxima de 36 m. A potência instalada é de 233,1 MW, contando com nove turbinas 

tipo bulbo (ELETROBRÁS, 2009). 

A usina principal, situada no sítio Belo Monte, possui uma potência instalada 

de 11.000 MW, com vinte unidades geradoras tipo Francis com eixo vertical e 

potência unitária de 550 MW (ELETROBRÁS, 2009). 

O reservatório tem uma área total do espelho d‟água de 516 km², e nível 

máximo normal de operação na cota 97 m. Apresenta duas partes distintas: a parte 

denominada calha do Xingu, que compreende a área de inundação do rio Xingu na 

cota 97 m, a montante da barragem principal, e a parte denominada reservatório dos 

canais. Abrange parcialmente a calha do rio Xingu e parcela dos terrenos da 

margem esquerda deste curso d‟água, na altura do trecho denominado Volta Grande 

(ELETROBRÁS, 2009). 

A usina de Belo Monte foi projetada para uma geração a fio d‟água, ou seja, o 

número de turbinas acionadas depende essencialmente das vazões naturais 

afluentes à casa de força, uma vez que o reservatório não tem capacidade de 

acumulação (ELETROBRÁS, 2009). 

3.2 EIA Analisado 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) 

Belo Monte é um documento integrante do processo de licenciamento do 

empreendimento, junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), sob processo DILIQ/IBQMQ no 1.156, e pode ser 

encontrado no site do IBAMA, através deste link: 

http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Belo%20Monte/.  

O EIA foi estruturado de acordo com o Termo de Referência (TR), 

denominado “Termo de Referência para Elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental e o Respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA – 

Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte (PA) - Processo no 02001.001848/2006-75”. 

O mesmo encontra-se disponível também no site do IBAMA, pelo link 
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https://www.ibama.gov.br/licenciamento/, através da pesquisa pelo número do 

processo. 

O TR foi elaborado pelo IBAMA, órgão licenciador na esfera federal, conforme 

a Resolução Conama Nº 237/97. Foi disponibilizado no dia 05/12/2007 e possui 71 

páginas no total. Teve como objetivo determinar a abrangência, os procedimentos e 

os critérios gerais para a elaboração do EIA.  

O sumário do TR está apresentado na Tabela 6, que exemplifica alguns itens 

exigidos no conteúdo do EIA pelo IBAMA, como no item 3.3.6, que trata da fase de 

identificação e avaliação dos impactos ambientais, e exige que essa fase seja 

elaborada considerando-se os fatores ambientais descritos pelo diagnóstico 

ambiental, além de abranger, citando somente alguns, a natureza dos impactos (se 

benéfico ou adverso); a localização e espacialização (localizado na área diretamente 

afetada, na área de influência direta ou na área de influência indireta; e disperso ou 

difuso na área de influência); a fase de ocorrência (planejamento, implantação, 

operação ou desativação); entre outros (pg. 38 do Termo de Referência). 

O EIA está organizado em 36 capítulos, apresentados na Tabela 7, e 

objetivou caracterizar um retrato real e atualizado da região de inserção do AHE 

Belo Monte, levando em conta as diferentes abrangências espaciais, de cunho 

físico, biótico, socioeconômico e cultural, assim como também apresentar uma 

análise prospectiva de seu comportamento para diferentes cenários futuros.  
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Tabela 6 – Sumário do Termo de Referência do AHE Belo Monte. 

Item Título 

1  INTRODUÇÃO 
2  CONSIDERAÇÕES GERAIS 
2.1  PROCEDIMENTOS DO LICENCIAMENTO 
2.2  INSTRUMENTOS DO LICENCIAMENTO 
2.2.1  ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 
2.2.2  MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
3  ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO EIA 
3.1  LEVANTAMENTO DE DADOS 
3.2  INSTRUMENTOS LEGAIS E NORMATIVOS A OBEDECER 
3.3  ORIENTAÇÃO MÍNIMA PARA A DEFINIÇÃO DE CONTEÚDO 
3.3.1  Caracterização do Empreendedor 
3.3.2  Caracterização da Equipe Responsável pelos Estudos Ambientais 
3.3.3  Caracterização do Empreendimento: 

A. Apresentação do Proponente  
B. Apresentação do Empreendimento 

3.3.4  Diagnóstico Ambiental e Prognóstico Ambiental Temático: 
 A. MEIO FÍSICO 
 B. MEIO BIÓTICO 
 C. MEIO SÓCIO-ECONÔMICO 

3.3.5  Análise Integrada 
3.3.6  Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais 
3.3.7  Medidas e Programas ambientais 
3.3.8  Prognóstico Ambiental Global 
3.3.9  Conclusão 
3.3.10  Bibliografia 
3.3.11  Glossário 
3.3.12  Anexos do EIA 
4  ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
5  ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

Tabela 7 – Capítulos do EIA do AHE Belo Monte. 

Capítulo Assunto 

Volume 1 
Apresentação, Objetivos, Justificativas, Caracterização do Empreendedor, 
do Empreendimento e da Equipe Técnica Responsável pelo EIA; 

Volume 2 Apêndice afeto à Caracterização do Empreendimento; 

Volume 3 

Desenhos relativos à Caracterização do Empreendimento, sendo a grande 
maioria egressa dos Estudos de Viabilidade do Complexo Hidrelétrico 
(CHE) Belo Monte realizado pela ELETROBRÁS e ELETRONORTE e 
concluídos em fevereiro de 2002; 

Volume 4 Aspectos Jurídicos aplicáveis ao AHE Belo Monte; 

Volume 5 

Delimitação das Áreas de Influência e Diagnóstico da Área de Abrangência 
Regional (AAR) para os Meios Físico e Biótico, com seus respectivos 
anexos; 

Volume 6 
Diagnóstico da AAR para o Meio Socioeconômico e Cultural, também com 
seus anexos correlatos; 

Volume 7 
Diagnóstico da Área de Influência Indireta (AII) para os Meios Físico e 
Biótico; 

Volume 8 Apêndice relativo ao Diagnóstico da AII para o Meio Físico; 

Volume 9 Diagnóstico da AII para o Meio Socioeconômico e Cultural, incluindo os 
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Capítulo Assunto 

respectivos anexos; 

Volume 10 
Desenhos referentes ao Diagnóstico das AAR e AII para os Meios Físico e 
Biótico; 

Volume 11 
Diagnóstico da Área de Influência Direta (AID) e da Área Diretamente 
Afetada (ADA) para o Meio Físico; 

Volume 12 Apêndice correlato ao Diagnóstico das AID e ADA para o Meio Físico; 

Volume 13 

Diagnóstico da AID e da ADA para o Meio Biótico, referente ao 
Ecossistema Terrestre, incluindo os temas relativos ao “Uso do Solo e 
Vegetação” 

Volume 14 
Diagnóstico da AID e da ADA para o Meio Biótico, referente ao 
Ecossistema Terrestre, incluindo os temas relativos à “Fauna”; 

Volume 15 
Diagnóstico das AID e ADA para o tema “Limnologia e Qualidade das 
Águas”, com seus anexos correlatos; 

Volume 16 
Diagnóstico da AID e da ADA para o Meio Biótico, referente ao 
Ecossistema Aquático, incluindo os temas relativos a Fauna; 

Volumes 17, 
18, 19 e 20 

Apêndices referentes ao Diagnóstico das AID e da ADA para o Meio Biótico 
(relatórios elaborados pelo MPEG abordando os Ecossistemas Terrestre e 
Aquático); 

Volume 21 
Diagnóstico da AID para o meio Socioeconômico e Cultural abordando a 
“Caracterização do Conjunto da AID”; 

Volume 22 
Diagnóstico da AID para o meio Socioeconômico e Cultural abordando a 
“Caracterização das Sedes Municipais, Subáreas e Localidades”; 

Volume 23 Diagnóstico da ADA Urbana para o meio Socioeconômico e Cultural 

Volume 24 Diagnóstico da ADA Rural para o meio Socioeconômico e Cultural 

Volumes 25 
e 26 

Desenhos referentes ao Diagnóstico da ADA e AID para os Meios Físico e 
Biótico (Partes 1 e 2); 

Volume 27 
Desenhos referentes ao Diagnóstico da ADA e AID para o Meio 
Socioeconômico e Cultural; 

Volume 28 Prognósticos Temáticos e Análise Ambiental Integrada; 

Volumes 29, 
30 e 31 

Avaliação de Impactos (Partes 1, 2 e 3) e Prognóstico Global; 

Volume 32 Apêndice relativo à Avaliação de Impactos; 

Volume 33 Planos, Programas, Projetos e Conclusões; 

Volume 34 Atividades de Interação e Comunicação Social; 

Volume 35 Estudos Etnoecológicos; 

Volume 36 Siglário, Glossário e Equipe Técnica. 

 

3.3 Participação Pública  

Um dos principais objetivos deste trabalho foi o de analisar o impacto da 

participação pública sobre as decisões no processo de licenciamento ambiental do 

empreendimento AHE Belo Monte. 



 

55 

 

Para tal, foram consultadas as atas das audiências públicas realizadas, que 

estão disponíveis no site do IBAMA, pelo link 

https://www.ibama.gov.br/licenciamento/, através da pesquisa pelo número do 

processo. 

Além disso, os principais meios de informações sobre participação pública 

vieram de notícias. Uma das principais fontes para a realização desta análise foi a 

Organização Não-Governamental (ONG) Instituto Socioambiental (ISA), que através 

do “Especial Belo Monte” (https://site-antigo.socioambiental.org/esp/bm/index.asp), 

traz uma série de informações sobre o empreendimento. Além disso, na aba 

“Notícias”, apresenta um histórico de notícias sobre todo o processo da usina 

hidrelétrica, que datam de 1997 até hoje.  

Outra fonte importante de dados, do mesmo instituto, foram as informações 

disponíveis no “Dossiê Belo Monte: Não há condições para a Licença de Operação” 

(https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/dossie-belo-

monte-site.pdf), publicado pela ONG em junho de 2015. 

 Informações adicionais sobre o processo de participação pública foram 

encontradas no artigo publicado por Alceu Castilhos em 2014 no site da Agência 

Publica (http://apublica.org/2014/09/cala-boca-em-belo-monte/), que tratou das 

críticas dos movimentos sociais quanto à falta de diálogo e de transparência do 

processo, das audiências públicas ocorridas, além dos protestos e das greves que 

foram reprimidas e das contrapartidas ambientais e sociais que não foram 

cumpridas. 

 Outra ONG consultada foi a Repórter Brasil, através de seu especial sobre 

usinas hidrelétricas (http://reporterbrasil.org.br/usinas-hidreletricas/), onde trouxeram 

uma série de notícias sobre os impactos ambientais e sociais da implementação 

desse tipo de empreendimento.  

Além de notícias, foram realizadas consultas no EIA apresentado pelo 

empreendimento, buscando as atividades realizadas durante o processo que 

incluíam a participação do público. A partir disso, buscou-se analisar todas as 
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informações e contrastá-las, com a finalidade de discutir se o que foi proposto no 

estudo condiz com o que foi divulgado na mídia sobre o processo de participação do 

público.  

3.4 Análise das Etapas do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental 

O presente trabalho teve o objetivo de analisar o processo de AIA do AHE 

Belo Monte e o envolvimento da participação pública durante todo o processo. A 

avaliação das informações obtidas foi realizada através de uma análise de cada 

etapa do processo, que foram descritas anteriormente neste trabalho no item “2.2.2 

Estrutura da AIA no Brasil”. 

Desse modo, buscou-se analisar se o EIA do empreendimento foi elaborado 

de acordo com a estrutura aplicada no Brasil, ou seja, se todas as etapas foram 

executadas de acordo com o que é previsto. Além disso, analisou-se criticamente 

cada etapa para verificar se foram incluídos todos os impactos a serem causados 

pelo empreendimento e/ou medidas que deveriam ter sido incluídas no estudo.  

Outro ponto que foi avaliado foi como ocorreu o processo de participação 

pública em cada uma das etapas. Isto é, buscou-se verificar como transcorreu o 

envolvimento do público afetado no processo de AIA, como, por exemplo, se suas 

reivindicações foram atendidas, se foram analisados todos os impactos sociais e se 

as medidas mitigadoras e compensatórias propostas foram suficientes para suprir os 

danos causados.  

 

 

 

 

 



 

    

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análise das Etapas do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental 

4.1.1 Triagem 

A Usina Hidrelétrica de Belo Monte foi inicialmente planejada na década de 

1980, como uma das obras de infraestrutura e integração da Amazônia do então 

governo militar (FLEURY E ALMEIDA, 2013). Desde então, houve uma série de 

protestos e conflitos em torno desse empreendimento, que teve seu projeto 

aprovado pelo Senado Brasileiro a partir do Decreto Legislativo nº 788, de 14 de 

julho de 2005. 

De acordo com o ISA (2005), a aprovação do projeto era o passo que faltava 

para o início efetivo da construção. Porém, este foi aprovado sem que tivessem sido 

ouvidos os nove povos indígenas que seriam direta e seriamente afetados pelo 

empreendimento, o que vai contra § 3º do Artigo 231 da Constituição Federal, que 

afirma que o aproveitamento dos recursos hídricos em Terras Indígenas só pode ser 

efetivado com “autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 

afetadas”. 

Alegando a inconstitucionalidade da aprovação do projeto, organizações da 

sociedade civil, como o ISA e o Greenpeace, entraram com representação na 

Procuradoria Geral da República contra a implantação da Usina, no dia 22 de julho 

de 2005 e, após uma série de denúncias e protestos, em 28 de março de 2006 o 

licenciamento ambiental da Usina foi suspenso pela justiça. Essa decisão impediu 

que os estudos sobre os impactos ambientais da hidrelétrica, prevista para o rio 

Xingu, no Pará, prosseguissem antes que os povos indígenas que seriam afetados 

pelo empreendimento fossem ouvidos pelo Congresso Nacional (ISA, 2006). 

Porém, um ano após esse episódio, quando a Justiça Federal de Altamira 

paralisou liminarmente o licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica (UHE) de 

Belo Monte, a ser construída no rio Xingu, ela mesma voltou atrás no dia 30 de 
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março de 2007 e julgou improcedente o pedido feito pelo Ministério Público Federal 

(MPF) de anular o licenciamento ambiental levado a cabo pelo IBAMA (ISA, 2007). 

Desse modo, de acordo com o inciso VII do Art. 2º da Resolução CONAMA 

1/86, obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, como barragem para 

fins hidrelétricos com capacidade acima de 10MW são sujeitas a elaboração do 

EIA/RIMA.  

A importância da elaboração do EIA/RIMA para este empreendimento é 

gigantesca. Por si só, por se tratar de uma obra hidrelétrica, em que há o 

barramento e inundação de enormes áreas, os impactos já são enormemente 

significativos e devem ser objeto de investigação e de estudo. Porém, além disso, a 

Usina Hidrelétrica de Belo Monte está localizada numa região de extrema 

importância para o mundo, no bioma Amazônia, que detém uma biodiversidade 

imensurável. Vinculado a isso, está também o fato de que essa região é habitat de 

diversos povos indígenas e populações ribeirinhas que representam uma cultura 

excepcional e que seriam diretamente afetadas pela construção do 

empreendimento, justificando ainda mais a necessidade da elaboração dos estudos 

ambientais.  

4.1.2 Escopo do Estudo 

Elaboração do Termo de Referência (TR) 

Em dezembro de 2007, o IBAMA emitiu o TR definitivo para a elaboração do 

EIA/RIMA do AHE Belo Monte. O TR tem o objetivo de determinar a abrangência, os 

procedimentos e os critérios gerais para a elaboração do EIA/RIMA. Desse modo, a 

emissão foi precedida de reuniões, oficinas e visitas técnicas realizadas pelos 

representantes do IBAMA em conjunto com o grupo de coordenação dos estudos 

(ELETROBRÁS, 2008).  

A elaboração do TR foi realizada utilizando-se informações obtidas na Ficha 

de Abertura de Processo (FAP), de janeiro de 2006, no mapeamento fornecido pela 

base de dados do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente e também 
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com base nos dados obtidos na vistoria de campo realizada pelos técnicos do Ibama 

(ELETROBRÁS, 2008). 

Além disso, realizaram-se audiências públicas nas comunidades de Altamira e 

Vitória do Xingu em agosto de 2007, com a finalidade de ouvir a opinião, sugestões 

e críticas dessas comunidades sobre os aspectos sociais e ambientais da 

construção do AHE Belo Monte e incluir o resultado dessas discussões no TR 

(OLIVEIRA, 2007).  

A consulta pública nessa etapa da AIA, apesar de não ser obrigatória, é 

essencial para o levantamento de questões que a população atingida considere 

relevante e, desse modo, o TR possa demandar a inclusão delas nos estudos 

ambientais, a fim de abranger efetivamente os impactos ambientais significativos 

que o empreendimento causará no meio ambiente em que está inserido. 

Porém, de acordo com Oliveira (2007), no dia 29 de agosto de 2007, o 

coordenador do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) em Altamira, José Ribeiro, 

afirmou que a maioria do público presente nas audiências eram ativistas em defesa 

dos povos indígenas, e não os representantes das próprias aldeias. Esse fato se 

revelou preocupante para o coordenador, que temia quanto ao repasse das 

informações referentes aos impactos ambientais da construção da hidrelétrica à 

população da região atingida. Para Ribeiro, os técnicos do IBAMA deveriam ter feito 

vistorias na região antes das audiências públicas e convidado diretamente os índios 

a participar da reunião.  

Pode-se afirmar que a população indígena é uma das populações mais 

sensíveis a ser atingida pela construção da usina e, assim, a inclusão de todos os 

aspectos referentes a essa parcela da população são de extrema importância. A 

falta de entendimento do órgão licenciador sobre o ambiente em que essas aldeias 

estão inseridas, refletido na falta de vistoria a esses locais e, além disso, o não 

interesse da participação dessa parcela, pode causar grandes falhas na elaboração 

do TR, onde o estudo de impactos que deveriam ser mais aprofundados por terem 
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um maior efeito naquela população podem não ser nem considerados, por falta de 

conhecimento do órgão ambiental. 

Cabe ressaltar também, que a FUNAI (Fundação Nacional do Índio), que é o 

órgão federal responsável pela análise e acompanhamento do componente indígena 

durante todo o processo de licenciamento de empreendimentos, alega que todas as 

menções ao processo de oitiva às comunidades indígenas durante o processo de 

aprovação do projeto do AHE e da elaboração do TR eram todas relacionadas ao 

IBAMA, sem qualquer citação direta ao órgão. Porém, a FUNAI, como órgão 

indigenista oficial, seria o órgão responsável por realizar e conduzir o processo de 

consultas junto às comunidades indígenas (FUNAI, 2009). 

Atendimento do Termo de Referência na elaboração dos Estudos de Impacto 

Ambiental 

A solicitação da LP do empreendimento, juntamente com a apresentação do 

EIA, foi realizada no dia 16 de março de 2009. O EIA/RIMA final do empreendimento 

somente foi publicado no site do IBAMA no dia 21 de julho de 2009 porém, em 28 de 

abril do mesmo ano, aproximadamente um mês após a apresentação da primeira 

versão do EIA, o órgão licenciador emitiu um documento de Checagem de 

atendimento ao Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico Belo 

Monte, em que apresentou a análise e o parecer técnico do que lhe foi apresentado 

no EIA.  

Nesse documento, há um checklist de tudo que havia sido requerido no TR, 

avaliando se os itens haviam sido apresentados. Dentre as alternativas, as 

informações foram classificadas em “Apresentado”, “Parcialmente apresentado” e 

“Não apresentado de acordo com o Termo de Referência”. Cabe destacar que o 

único item classificado como “Não apresentado de acordo com o Termo de 

Referência” foi o concernente as populações indígenas do Diagnóstico Ambiental do 

Meio Socioeconômico, que destaca: 



 

61 

 

Populações Indígenas. Não apresentado em acordo com o Termo de 
Referência. No corpo do EIA são apresentadas somente informações 
básicas sobre as terras indígenas (TIs) na área de influência. São, inclusive, 
apresentados 3 dados diferentes sobre população da TI Paquiçamba, entre 
outras, ao longo do EIA. Foram entregues em 13/04/2009 os “Estudos 
Etnoecológicos”. Estes estudos referem-se à solicitação da FUNAI, por meio 
de termo de referência específico, e, embora sejam anexos ao EIA, as 
informações sobre as populações indígenas concernentes à análise do 
Ibama devem estar no corpo do EIA, relacionadas aos temas pertinentes, 
conforme solicitado no TR emitido pelo Ibama, ainda que compiladas em um 
único volume. (Parecer Técnico º29/2009, p. 7). 

Como citado anteriormente, as populações indígenas são uma das mais 

sensíveis e peculiares a serem atingidas pelo empreendimento. Logo, todos os 

impactos que recaem sobre essas populações e seus aspectos sociais são e devem 

ser considerados significativos. Desse modo, não poderiam receber pouca 

importância ou detalhamento no EIA. 

Já os itens classificados como “Parcialmente apresentado” estão 

apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8. Parecer Técnico do IBAMA quanto aos itens parcialmente apresentados 

no EIA do AHE de Belo Monte. 

Item Observação  

Espeleologia O levantamento espeleológico não está apresentado conforme solicitado no 
TR Cecav/ICMBio. Foram citadas pelo empreendedor, em reunião, 
providências de mitigação que encontram-se em estudo, tais como a 
construção de tapetes impermeabilizantes e/ou diques na região de cavernas, 
de forma a protegê-las de eventuais processos erosivos não naturais, 
provocados pelo reservatório dos canais. Estes procedimentos deverão ser 
apresentados como complementação ao EIA/RIMA. 

Qualidade da 
Água e 
Limnologia 

Verificou-se a não apresentação da compartimentalização dos sistemas em 
estudo, em relação ao tempo de detenção, principalmente nos reservatórios 
dos canais e nos braços a serem formados nos igarapés em Altamira. Tais 
estudos são imprescindíveis para a definição das possíveis ações mitigadoras 
e deverão ser apresentados ao IBAMA para a conclusão da análise de mérito. 
Foi constatada também a falta de simulação no modelo preditivo de alguns 
parâmetros indicados no Termo de Referência. Neste sentido, solicita-se que 
para a conclusão da análise de checagem, os mesmos sejam apresentados, 
ou que seja apresentada justificativa para a sua não realização. Não foi 
constatado no Tomo Principal do EIA os estudos relativos à qualidade da água 
nas Terras Indígenas. 

Ecossistemas 
Terrestres 

Os estudos bioespeleológicos não foram apresentados conforme solicitado no 
TR. Não foram identificadas, caracterizadas e mapeadas as Áreas de 
Preservação Permanente a serem diretamente afetadas pelo 
empreendimento, que deverão ser enviadas a título de complementação. Por 
meio do documento CTA-DE-3020/2009, protocolo n° 3.788, de 30/03/2009, 
“Atendimento às solicitações feitas pela DILIC/IBAMA e pelo Ofício n° 37/2009 
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Item Observação  

– CGENE/DILIC/IBAMA”, foram apresentadas justificativas para a não 
realização das amostragens em todos os períodos sazonais solicitados. 

Fitoplâncton Não foram apresentados conjuntos distintos de dados para as coletas nas 
margens e centro dos rios, tampouco foi observada a possível distribuição 
vertical dos organismos. Não foram apresentados os índices de similaridade 
entre os pontos de coleta à montante e à jusante da Volta Grande do Xingu. 
Não foi apresentado prognóstico do efeito do empreendimento nessas 
comunidades. 

Zooplâncton Não foram apresentados conjuntos distintos de dados para as coletas nas 
margens e centro dos rios, tampouco foi observada a possível distribuição 
vertical dos organismos. Não foram apresentados os índices de similaridade 
entre os pontos de coleta à montante e à jusante da Volta Grande do Xingu. 
Não foram apresentados dados de tecamebas. Não foi apresentado 
prognóstico do efeito do empreendimento nessas comunidades. 

Invertebrados 
Bentônicos 

Não foram apresentados conjuntos distintos de dados para as coletas nas 
margens e centro dos rios. Não foram apresentados os índices de similaridade 
entre os pontos de coleta à montante e à jusante da Volta Grande do Xingu. 
Não foram apresentadas análises de sedimento e substrato, tampouco é 
apresentada uma correlação da comunidade bentônica com o substrato. Não 
foi apresentado prognóstico do efeito do empreendimento nessas 
comunidades. 

Epilíton Não foram apresentados nem justificados os parâmetros a serem utilizados 
para o monitoramento dessa comunidade. Não foram apresentadas as datas 
de realização das campanhas de coleta, tornando-se impossível determinar a 
distribuição das mesmas no ciclo hidrológico. Não foi observada a 
variabilidade de biótopos e só foram realizadas coletas na calha principal do 
rio Xingu. As análises de densidade e riqueza não foram estendidas para 
todas as classes taxonômicas encontradas. Não foram apresentados índices 
de similaridade entre os diferentes compartimentos do rio Xingu. Não foi 
apresentada correlação entre a biomassa da comunidade epilítica e nutrientes. 
Não foi apresentada análise de fatores limitantes à produção primária. Ainda, 
a estimativa de afetação de áreas de pedrais apresentada não contempla o 
requisitado no Termo de Referência. 

Macrófitas 
Aquáticas 

(...) Ibama informou várias inconformidades quanto ao atendimento do Termo 
de Referência, a saber não foi apresentado mapa impresso e digital contendo 
as amostragens dos estudos de macrófitas aquáticas do ano de 2001; a 
amostragem não contemplou lagoas marginais, e o remanso previsto com a 
formação do reservatório; a análise de biomassa não foi realizada para toda a 
comunidade, e não considerou a variação ao longo da área amostral e pela 
sazonalidade; e não foram realizadas análises multivariadas que contemplem 
a comunidade, locais de coleta e variáveis físico-químicas (...) 

Infraestrutura, 
Equipamentos 
Urbanos e 
Serviços 
Públicos 

Não foi apresentada a análise qualitativa e quantitativa dos recursos humanos 
em educação e dos quadros técnico-profissionais das prefeituras. Além disso, 
não consta no EIA os dados de qualidade da água ofertada à população de 
Altamira e Vitória do Xingu, segundo a Portaria MS n° 518/2004 e de acordo 
com o Decreto Federal n° 5.440/2006, e a localização em relação à malha 
urbana, à Área de Influência Direta (AID) e às obras previstas para o 
empreendimento, dos pontos de captação, redes de adução e abastecimento 
e estações de tratamento de Vitória do Xingu. Foi consensualizado em reunião 
entre Ibama e Eletrobras que tais informações serão prestadas após o aceite 
do EIA, para subsidiar a análise de mérito por parte do Ibama. 

Caracterização 
Econômica 

Em reunião, O Ibama questionou a não apresentação de cadastro de 
produtores ligados ao extrativismo mineral. Foi aceita a proposta da Eletrobrás 
de apresentação apenas para a Área Diretamente Afetada (ADA), conforme 
consta do EIA. Na mesma reunião, o Ibama informou que deve ser verificada a 
ocorrência de outros arranjos produtivos voltados ao comércio exterior, ou 
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Item Observação  

afirmada a sua não existência. Além disso, o Ibama solicitou à Eletrobrás que 
seja apresentado o Registro Geral de Pesca (RGP) da Secretaria Especial de 
Pesca, da área de pesquisa da ictiofauna, para servir como referência das 
comunidades de pescadores. Foi consensualizado que tais informações serão 
prestadas após o aceite do EIA, para subsidiar a análise de mérito por parte 
do Ibama. 

Identificação e 
Avaliação dos 
Impactos 
Ambientais 

A Avaliação de Impactos não incluiu as mais significativas mudanças 
provocadas pelo empreendimento nas comunidades indígenas, conforme 
solicitado no TR. As informações sobre as populações indígenas concernentes 
à análise do IBAMA devem estar no corpo do EIA, relacionadas aos temas 
pertinentes, conforme solicitado no TR emitido pelo Ibama, ainda que 
compiladas em um único volume. 

Fonte: IBAMA, 2009. 

 

Quanto ao item da Qualidade da Água e Limnologia, a não apresentação dos 

estudos relativos à qualidade da água nas Terras Indígenas é uma falha 

extremamente grave, visto que estas populações utilizam dos recursos dos rios para 

subsistência, e é imprescindível que a mensuração do impacto que a construção do 

empreendimento causará na qualidade dessa água seja realizada, para que se 

possa realizar uma análise efetiva do tamanho e gravidade desse impacto. 

Outro item relevante foi que não foram identificadas, caracterizadas e 

mapeadas as Áreas de Preservação Permanente (APPs) a serem diretamente 

afetadas pelo empreendimento. As APPs são uma faixa do terreno ao redor de 

corpos d'agua que devem ser mantidas com vegetação nativa ou não, a fim de 

promover a estabilização e proteger a biodiversidade e a qualidade dos recursos 

hídricos. Com a alteração dos corpos d'agua promovida pela implantação da usina, é 

importante que estejam previstas as APPs, pois, além de ser exigência legal (Lei nº 

12.651/2012), são extremamente importantes para a preservação da fauna, flora e 

dos recursos hídricos. 

Além disso, novamente, os impactos sobre a população foram considerados 

não significativos pelo empreendedor ao não incluir as mais significativas mudanças 

provocadas pelo empreendimento nas comunidades indígenas na Avaliação de 

Impactos do EIA. As consequências disto são gravíssimas, pois os impactos a essas 

populações são alguns dos mais significativos provocados pela construção da usina 

e a não inclusão deles nos estudos ambientais diminui a gravidade e o real impacto 

que o empreendimento tem sobre o meio ambiente. 
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Além disso, a equipe técnica concluiu também que o RIMA não estava 

adequado para disponibilização, pois a linguagem que foi utilizada não seria 

apropriada para fornecer o entendimento total do empreendimento às comunidades 

interessadas. Apesar de ter sido acordado a apresentação de uma nova versão no 

RIMA do dia 13 de abril do mesmo ano, esta segunda versão apresentou as 

mesmas deficiências apontadas anteriormente.  

O RIMA tem o objetivo de comunicar a todo o público interessado os 

resultados dos estudos ambientais e, desse modo, por se tratar de um público 

amplo, a linguagem apresentada deve ser de fácil entendimento. Uma linguagem 

adequada, que não seja extremamente técnica e científica, facilita o entendimento 

do público sobre o empreendimento e seus impactos e, assim, este terá 

embasamento para possíveis questionamentos e discussões acerca do assunto. 

Desse modo, como conclusão do parecer técnico quanto ao atendimento do 

que foi exigido no TR, o IBAMA exigiu que o empreendedor apresentasse alguns 

itens não contemplados para o aceite do EIA/RIMA, de forma a possibilitar sua 

disponibilização ao público, apresentados na Tabela 9. Além disso, exigiu outros 

documentos necessários à análise de mérito dos estudos, porém estes poderiam ser 

entregues após o aceite. 

Tabela 9 – Exigências do IBAMA para o aceite do EIA/RIMA 

Documentos necessários ao aceite do estudo ambiental 

Estudo Espeleológico, parte biótica, conforme Termo de Referência específico emitido pelo Centro 
Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas – Cecav, do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade – ICMBio. 
Em relação aos estudos de qualidade da água (modelos preditivos), solicita-se que sejam 
apresentados os resultados de modelagem para os parâmetros descritos no Termo de Referência, 
ou apresentar a justificativa pela sua não realização.  
As informações sobre as populações indígenas concernentes à análise do Ibama devem estar no 
corpo do EIA, relacionadas aos temas pertinentes, conforme solicitado no TR emitido pelo Ibama, 
ainda que compiladas em um único volume. 
O RIMA deve ser reapresentado. 

Fonte: IBAMA, 2009. 

Realizando-se uma análise comparativa das tabelas 8 e 9 percebe-se que 

vários itens que foram exigidos pelo IBAMA no TR não foram totalmente 

contemplados na primeira versão do EIA apresentada pelo empreendedor. Apesar 
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disso, como exigência para o aceite do EIA/RIMA, o IBAMA exigiu apenas a 

apresentação de quatro documentos que, apesar de importantes, não contemplam a 

totalidade dos itens que foram julgados anteriormente, principalmente ao se 

considerar a dimensão do empreendimento. 

Diversas podem ser as consequências desta avaliação do IBAMA, que pouco 

contestou sobre um EIA que foi aprovado faltando informações tão importantes. 

Primeiramente, muitos impactos podem ocorrer que não foram previstos nos estudos 

e, desse modo, não teriam ações de mitigação ou compensação, podendo trazer 

graves implicações. Além disso, cabe ao órgão licenciador zelar pelo meio ambiente 

e exigir dos empreendimentos que levantem todos os impactos que venham a 

causar e que, de algum modo, mitiguem ou compensem esses impactos, a fim de 

causar a menor degradação possível ao meio ambiente. Quando aquele não 

contesta sobre estudos ambientais que não contemplaram todos esses impactos, 

inclusive que ele mesmo requereu no TR, esta sendo conivente com a destruição do 

meio ambiente e sendo omissão na promoção do bem-estar das populações que 

estão sendo atingidas por ele. 

No dia 8 de maio de 2009, uma notícia publicada pelo Instituto Socioambiental 

(ISA) destacou a ocorrência de uma reunião organizada em Altamira pela empresa 

contratada pelo consórcio dos empreendedores a fim de apresentar resultados 

preliminares da Avaliação Ambiental Integrada (AAI) da Bacia do Rio Xingu e gerar 

diretrizes para compor a versão final dos estudos. Porém, a apresentação mostrou 

estudos superficiais, sem análise clara sobre a viabilidade da construção dos 

empreendimentos. Além disso, não teve a participação de lideranças indígenas e 

ribeirinhas, as principais afetadas por obras como a construção de Belo Monte.  

Outra reclamação da população foi que a AAI não considerou a posição das 

populações indígenas e ribeirinhas da Bacia. Como, por exemplo, a não 

consideração dos dados econômicos das populações extrativistas e populações 

indígenas, sob a justificativa da empresa de que, para não cometer erros devido à 

complexidade do tipo de economia, optou-se por não construir índices para as 

populações (ISA, 2009). No entanto, a não inclusão dos dados econômicos dessa 
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parcela da população na avaliação desconsidera a influência dessas atividades, 

como se não houvesse população ou atividades nessas terras. Isso tem 

consequências diretas na mensuração dos impactos, pois não considerando essas 

atividades nos estudos, é como se elas não existissem e, qualquer impacto 

significativo que poderá ocorrer, não será avaliado e, novamente, serão diminuídos 

os impactos causados pelo empreendimento. 

Após o que deveria ter sido o cumprimento das exigências feitas pelo IBAMA, 

um novo EIA/RIMA foi apresentado em maio de 2009, publicados no site do IBAMA 

em 21 de julho daquele ano.   

4.1.3 Elaboração do EIA 

No dia 25 de maio de 2009 o IBAMA anunciou que recebeu o EIA/RIMA do 

AHE de Belo Monte, declarando o aceite dos estudos ambientais do 

empreendimento. De acordo com o Parecer Técnico número 29/2009, já exposto 

anteriormente neste trabalho, em que se realizou uma primeira análise dos estudos 

anteriormente apresentados, o aceite do EIA estava sujeito à apresentação de 4 

documentos essenciais, apresentados na Tabela 8. Porém, de acordo com o Painel 

de Especialistas (2009), antes do dia 25 de maio, data do aceite do EIA, nenhuma 

das condicionantes exigidas pelo IBAMA haviam sido apresentadas, conforme 

Tabela 10.  
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Tabela 10 – Condicionantes exigidas pelo IBAMA para aceite dos estudos 

ambientais e sua situação. 

Documentos exigidos Situação em 25 de maio de 2009 

Estudo Espeleológico, parte biótica, conforme 
Termo de Referência específico emitido pelo 
Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo 
de Cavernas – Cecav, do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio).  

Não cumprido 
Parcialmente disponível em 08 de junho de 

2009. Durante a audiência pública em Altamira, 
em 13 de setembro de 2009, foi informado que 
os dados ainda estavam sendo processados. 

  
Em relação aos estudos de qualidade da água 
(modelos preditivos), solicita-se que sejam 
apresentados os resultados de modelagem para 
os parâmetros descritos no Termo de 
Referência, ou apresentar a justificativa pela 
sua não realização.  

Não cumprido 
Disponível em 09 de julho de 2009. 

  
As informações sobre as populações indígenas 
concernentes à análise do Ibama devem estar 
no corpo do EIA, relacionadas aos temas 
pertinentes, conforme solicitado no TR emitido 
pelo Ibama, ainda que compiladas em um único 
volume  

Não cumprido  
Disponível parceladamente a partir de 10 de 
julho de 2009. Tomo VII, entregue incompleto 

em 08 de setembro de 2009. Durante a 
audiência pública em Altamira, em 13 de 

setembro de 2009, foi informado que nem o 
IBAMA nem a ELETROBRAS sabiam que o 

volume estava incompleto. 
  
O RIMA deve ser reapresentado.  Disponível em 27 de maio de 2009 

Fonte: Parecer Técnico (2009). 

Quanto aos documentos necessários à análise de mérito dos estudos, dos 20 

exigidos pelo IBAMA, apenas 6 foram cumpridos em sua totalidade, 5 cumpridos 

parcialmente e 9 não cumpridos, conforme apresentado no Anexo I.  

Desse modo, percebe-se que não foram contemplados no EIA todos os itens 

exigidos pelo IBAMA no TR e, mesmo assim, os estudos ambientais apresentados 

pelo proponente do projeto foram aceitos pelo órgão ambiental.  

Uma das críticas ao não cumprimento de todas as exigências do TR na 

elaboração dos estudos ambientais é que isso corrobora para um grande número de 

condicionantes nas licenças ambientais. Conforme um relatório técnico emitido pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU), em que se realizou auditorias em obras 

públicas, observou-se um número significativo das condicionantes estipuladas em 

licenças ambientais emitidas pelo IBAMA. A equipe técnica constatou que isso se dá 

pelo fato de que devido à má qualidade dos estudos ambientais, os analistas 
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técnicos, por precaução, exigem um grande número de condicionantes para suprir 

as deficiências dos estudos, o que não foi diferente com o processo de 

licenciamento do AHE Belo Monte, como será visto mais a diante.  

No dia 1º de outubro de 2009 (ISA, 2009), um painel formado por 40 

especialistas lançou um estudo paralelo, um documento intitulado “Parecer Técnico”, 

em que estes discutiram e analisaram o EIA/RIMA do AHE Belo Monte. Entre 

diversos itens, foram identificadas omissões e falhas nos estudos ambientais, 

impedindo que análises mais profundas pudessem ser realizadas em temas 

considerados essenciais. A conclusão desses especialistas foi que a construção da 

hidrelétrica causaria graves consequências para a região, seus habitantes e os 

ecossistemas, afirmando que o EIA apresentado ignorou a dimensão da maioria 

desses impactos. 

Diagnóstico Social, Econômico e Cultural 

De acordo com Magalhães et al. (2009), o EIA apresentado é desprovido de 

fundamentos básicos que são requeridos para este tipo de produção a fim de 

fornecer um conhecimento básico e orientação na intervenção do espaço social. Ao 

analisar a etapa de diagnóstico social, cultural e econômico do EIA em questão, os 

autores destacam a falta de um referencial bibliográfico que forneça uma visão 

específica da região, ignorando a bibliografia nacional e internacional vastamente 

publicada sobre o local, essencial para o entendimento dos atores e dos processos 

sociais que tiveram e ainda têm lugar na região. Além disso, destacam que não 

constam nos estudos apresentados especificidades da ocupação no que diz respeito 

às distintas categorias e processos sociais. 

Numa notícia publicada no ISA (2010), no relatório Missão Xingu: Violações 

de direitos humanos e impactos socioambientais no licenciamento da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte, os relatores do Direto Humano ao Meio Ambiente da 

Plataforma DhESCA, indicaram violações ao direito constitucional de consulta 

prévia, tendo em vista que os 24 grupos étnicos da Bacia do Xingu não foram 
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ouvidos durante o licenciamento e, mesmo assim, a usina hidrelétrica teve sua 

viabilidade atestada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI).  

Os impactos desse fato são gravíssimos. A FUNAI, órgão que representa as 

populações indígenas e que deveria defender seus direitos, aprovou a usina sem 

que um número significativo de grupos tivesse sido ouvido. Logo, percebe-se um 

grave erro por parte deste órgão. Além disso, a falta de participação desses grupos 

no processo de licenciamento prova que não foram mensurados de forma correta e 

efetiva a abrangência e a intensidade dos impactos do empreendimento, que deixou 

de lado um número significativo de grupos atingidos. 

Identificação dos impactos 

O EIA subestima a população atingida e seus impactos. A área de influência 

direta delimitada no estudo são os municípios de Altamira, Brasil Novo, Vitoriado 

Xingu e Anapu. Porém, todos os outros municípios da região de integração do 

Xingu, que também são diretamente afetados, são classificados no EIA como Área 

de Influência Indireta, o que os exclui dos programas de mitigação e compensação 

(MAGALHÃES et al. 2009). 

Além disso, os estudos apresentam omissões no que diz respeito aos 

impactos às categorias sociais atingidas. Isso ocorre propositalmente, a fim de 

diminuir os custos de transação a processos indenizatórios, e também de encobrir 

impactos sobre os modos de vida de segmentos da população que reside na 

Amazônia. Destaca-se também o fato de haver a falta de um estudo que diz respeito 

ao consumo de recursos hídricos por todas as atividades produtivas das populações 

atingidas direta ou indiretamente que, com a implementação do empreendimento e a 

diminuição da disponibilidade hídrica, afetará drasticamente o modo de vida dessas 

populações. De acordo com Ravena (2009), essas ausências desqualificam 

cientificamente o EIA, “demonstrando que há intencionalidade em obnubilar a 

opinião pública e os operadores da justiça sobre os impactos desse 

empreendimento”. 
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Avaliação dos impactos 

Os volumes 29, 30, 31 e 32 do EIA trazem a etapa da Avaliação dos Impactos 

do empreendimento.  No volume 29, são apresentados uma Listagem de Impactos 

Significativos e Respectivas Ações Ambientais Propostas Identificados para o AHE 

Belo Monte, que pode ser encontrado no Anexo 2.  

Analisando os impactos significativos listados no EIA, nas etapas de 

planejamento e construção do empreendimento, listam-se impactos positivos sociais 

que, entre outros, incluem a geração de expectativas na população local e regional, 

ampliação de renda e a ampliação da oferta de trabalho. Porém, percebem-se 

poucos impactos negativos sociais listados, que estão pouco aprofundados. Pode-se 

citar como exemplo desses impactos negativos,  a intensificação do uso e ocupação 

desordenada do solo, em especial no entorno das vilas residenciais, em 

consequência do aumento do fluxo de pessoas devido ao crescimento da cidade, 

que culmina também em outro impacto listado, o aumento da disseminação de 

doenças endêmicas e possibilidade de introdução de novas endemias. Além disso, 

abordou-se também a transferência compulsória da população, devido ao 

enchimento do reservatório culminando na perda de referências sócioespaciais e 

culturais devido à transferência dessa população, entre outros impactos. 

Cabe destacar também que pouca discussão acerca desses impactos sociais 

é encontrada no EIA, principalmente no tocante aos impactos às populações 

indígenas. Isso reflete a pouca importância dada pelo proponente do projeto a essas 

questões, que são as mais significativas e que deveriam ser tratadas com prioridade. 

Planos de Gestão Ambiental 

De acordo com Magalhães et al. (2009), o EIA foi organizado de uma maneira 

que grande parte dos esforços foram realizados na etapa de diagnóstico ambiental 

dos estudos, enquanto que as medidas mitigadoras são reduzidas a apenas um 

volume. Além disso, as sociedades indígenas são tratadas apenas no penúltimo 

volume antes do último volume de referências.  
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Mello (2009) analisou que os Planos e Programas do EIA do AHE Belo Monte 

remetem-se apenas a função de mitigar os impactos sobre a população, a 

vegetação e a fauna. Por exemplo, o EIA concluiu que poderão ocorrer, no município 

de Altamira, inundações até a cota 100, em função do reservatório do Xingu, 

afetando diretamente cinco mil imóveis. Como medida mitigadora, traz-se que “todos 

esses estabelecimentos terão que funcionar em outros lugares”, e remete a solução 

deste problema para o Plano de Atendimento à População Atingida.  

Outro exemplo é que os estudos afirmam que a mudança na qualidade das 

águas comprometerá a pesca, que é uma fonte de subsistência e renda essencial 

para os povos indígenas da região, fato que é remetido ao acompanhamento do 

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas (MELLO, 2009). 

Ao todo, o EIA traz 14 Planos de Gestão Ambiental, que abrangem 53 

Programas e 58 projetos relacionados a cada plano proposto. O RIMA do 

empreendimento traz que todas as ações presentes nesses planos são de 

responsabilidade do empreendedor, que poderá fazer contatos e parcerias com 

universidades, ONGs, prefeituras municipais, Governo Estadual e Governo Federal 

(MELLO, 2009). 

4.1.4 Participação Pública 

A Usina de Belo Monte, que está em seu processo final de conclusão, com o 

enchimento dos reservatórios já realizado, teve seu licenciamento finalizado sem 

que tivessem sido implementadas as medidas previstas para proteger os territórios 

indígenas (regularização fundiária e fiscalização) e mitigar outros impactos. O 

resultado é que os povos indígenas da região perderam o controle sobre parte de 

seus territórios e os recursos naturais nele existentes. Eles vêm sofrendo com 

diversos impactos, como com o aumento do desmatamento, riscos à segurança 

alimentar, piora no atendimento à saúde, entre outros (ISA, 2015). 

De acordo com lideranças do Movimento Xingu Vivo para Sempre, não existe 

o diálogo entre esses grupos de resistência à construção da obra, com os 

proponentes do projeto (o governo), e o órgão licenciador (IBAMA). Isso apenas 
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ocorre com os movimentos que estão de acordo com a política do governo 

(CASTILHO, 2014). 

Um dos capítulos do EIA do empreendimento destaca as “Atividades de 

Interação e Comunicação Social”, listando as diversas atividades que foram 

realizadas durante o processo de elaboração do estudo. Segundo o estudo:  

Buscou-se afirmar uma relação de inclusão dos diversos 
segmentos sociais no processo, em especial as comunidades 
atingidas, por meio da difusão de informações em linguagem 
acessível à população e de um ambiente de interação com o 
corpo técnico dos estudos que contribuísse para o 
levantamento de demandas e propostas (EIA AHE Belo 
Monte). 

Essas diretrizes orientaram a formulação dos materiais de comunicação, bem 

como o trabalho dos agentes de comunicação no sentido de que suas atividades 

buscassem materializar tais compromissos, em particular com a população da área 

diretamente afetada. Em números gerais, no período de abril de 2007 a dezembro 

de 2008, foram realizados 12 eventos, entre fóruns técnicos e reuniões públicas, 

reunindo cerca de 1900 pessoas. A atividade dos agentes de comunicação para o 

período de outubro de 2007 a dezembro de 2008 contabilizou um total de 7.687 

visitas de mobilização, que propiciaram a organização de 114 reuniões, com a 

participação de cerca de 4.850 pessoas. 

No decorrer desse conjunto de ações, foram registrados cerca de 5.950 

questionamentos e/ou manifestações dos vários públicos abordados, muitos dos 

quais receberam resposta na medida em que os estudos de viabilidade 

disponibilizavam informações. Nesse universo de questões, 58% concentraram-se 

no tema dos impactos do empreendimento na região seguindo-se, com 19%, 

preocupações com aspectos técnicos do projeto. Adicionalmente, foram realizadas 

24 oficinas de discussão de impactos e programas, entre novembro de 2008 e 

março de 2009, mobilizando cerca de 2000 pessoas. Somam-se a isso reuniões 

específicas com entidades como Federação das Indústrias do Pará (FIEPA) e 

Consórcio Belo Monte, além da participação nas oficinas sobre o AHE Belo Monte, 

realizadas durante o Fórum Social Mundial. 
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Apesar dessas ações de envolvimento do público no processo, alguns 

movimentos sociais e lideranças indígenas da região consideram que os impactos 

socioambientais foram insuficientemente dimensionados, não envolvendo o público 

de maneira efetiva. Isso se reflete na pouca ênfase sobre os impactos às 

populações indígenas. Além disso, pode-se destacar que os eventos realizados com 

a finalidade de informar o público podem ter sido realizados apenas para afirmar no 

EIA que algo estava sendo feito para envolver a participação do público no 

processo, mas, de fato, pouca influência dessa participação pode ser comprovada.  

No dia 25 de maio de 2009, o IBAMA lançou o primeiro edital de abertura de 

prazo de requerimento de solicitação de Audiência Pública no Diário Oficial da 

União, informando também os locais onde o EIA/RIMA estavam disponibilizados. 

Porém, no dia 03 de junho do mesmo ano, a Justiça Federal de Altamira/Pará 

deferiu parcialmente o pedido de concessão de liminar do MPF de Altamira na Ação 

Civil Pública n° 2009.39.03.000326-2, de 29/05/2009, suspendendo prazo constante 

do edital publicado pelo IBAMA, suspendendo também a requisição e realização de 

toda e qualquer Audiência Pública. Uma das causas dessa suspensão foi a 

consideração de que os estudos ambientais apresentados não eram suficientes para 

uma ampla discussão dos impactos nas Audiências Públicas.  

No dia 10 desse mesmo mês, a FUNAI lançou um ofício em comunicado ao 

IBAMA afirmando que não via obstáculos para a realização das Audiências Públicas, 

considerando que estas são importantes para que se possa haver um melhor e 

maior esclarecimento das comunidades indígenas sobre o empreendimento no que 

diz respeito ao EIA/RIMA. Desse modo, em 04 de agosto de 2009, a Presidência do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, deferiu o pedido e suspendeu os efeitos da 

medida liminar da Justiça Federal de Altamira (IBAMA, 2009). 

Assim, no dia 11 de agosto de 2009 o IBAMA reabre o edital de requerimento 

de Audiência Pública no Diário Oficial da União, restando apenas 25 dias para o 

requerimento de Audiências Públicas.  
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A equipe do IBAMA, no Parecer nº 107/2009, afirma que o material 

disponibilizado para as Audiências Públicas é adequado ao entendimento da 

população sobre o AHE Belo Monte, e reitera que os pontos elencados no Parecer 

n° 29/2009 como necessários à análise de mérito do estudo, que ainda não haviam 

sido apresentados pelo proponente no projeto naquela data, são de natureza 

estritamente técnica e que não afetariam o debate com a população. 

Dia 26 de agosto de 2009 é publicado no Diário Oficial da União que serão 

promovidas Audiências Públicas nos municípios de Brasil Novo, Vitória do Xingu, 

Altamira – municípios que têm áreas alagadas pelo empreendimento - e Belém, no 

Estado do Pará, nas datas de 10, 12, 13 e 15 de setembro de 2009, 

respectivamente. Além disso, o empreendedor comprometeu-se a fornecer 

transporte (tanto rodoviário quanto fluvial), alimentação e estadia, caso necessária, 

de forma a permitir o comparecimento de interessados dos outros 8 (oito) municípios 

da Área de Influência Indireta, que são: Senador José Porfírio, Anapu, Pacajá, 

Placas, Porto de Moz, Uruará, Gurupá e Medicilândia (IBAMA, 2009) 

No dia 10 de setembro de 2009 realizou-se a Audiência Pública no município 

de Brasil Novo/PA, onde assinaram a lista de presença 615 pessoas, com 

distribuição entre 12 municípios do Estado do Pará. Considerando que o município 

tem uma população total de 15.690 hab (IBGE, 2016) e seria diretamente afetado 

pelo empreendimento, tendo áreas alagadas, pode-se considerar que o número de 

pessoas presentes na audiência não foi grande, considerando ainda que havia 

pessoas de mais 11 municípios.  

Já no dia 12 do mesmo mês, ocorreu a Audiência Pública em Vitória do 

Xingu/PA que contou com a presença de 887 (assinaturas na lista de presença), 

com distribuição entre 16 municípios do Estado. O município conta com uma 

população de 13.431 hab (IBGE, 2016) e, com participação de outros municípios, 

pode-se considerar também que o número de presentes na audiência foi baixo em 

comparação com a dimensão do empreendimento e o envolvimento que este 

deveria causar. 
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Na Audiência realizada em Altamira/PA no dia 13 no mesmo mês, 2.258 

pessoas assinaram a lista de presença, com distribuição entre 16 municípios do 

Estado do Pará. O IBAMA destaca no seu Parecer nº 107/2009 que houve a 

participação de indígenas apenas no início da Audiência, pois estes se retiraram do 

local após os primeiros questionamentos sob a alegação de haver muito barulho, o 

que os impediu de ouvir os esclarecimentos. Eles se deslocaram para a Casa do 

Índio, onde no dia seguinte, por solicitação da FUNAI, foi realizada reunião com as 

lideranças indígenas, na qual se apresentaram as preocupações das comunidades 

indígenas em relação ao empreendimento.  

Porém, é importante salientar que a população indígena deveria receber 

especial atenção nas audiências públicas, visto que representam a população mais 

sensível a ser impactada. Associado a isso, deveria ter sido considerado, em todo o 

processo da AIA do empreendimento, que seu estilo de vida e a relação com os 

recursos ambientais é complexa, e difícil de ser compreendida, bem como sua 

capacidade de compreender os termos técnicos apresentados no RIMA, que 

deveriam conter uma linguagem própria para promover o entendimentos desses 

povos. 

Por fim, do dia 15 de setembro realizou-se a Audiência Pública na capital do 

Estado do Pará, Belém, que contou com a assinatura de 657 na lista de presença, 

distribuídos entre 22 municípios do Estado. No Parecer do IBAMA, afirma-se que 

houve um atraso de aproximadamente uma hora para o início da Audiência, e que 

no início os índios foram impedidos de entrar no local por portarem instrumentos 

inseguros que, após negociação, foram deixados do lado de fora do auditório. Além 

disso, a lotação máxima de 500 lugares do auditório trouxe insatisfação aos 

presentes, havendo resistência de ficar em local à parte. Após negociação do MP, 

mesmo com a lotação esgotada, as pessoas que haviam ficado no espaço 

alternativo entraram, ocupando a entrada e as escadas na parte central do auditório.  

Porém, o representante do Ministério Público Estadual, após criticar o modelo da 

Audiência Pública, conclamou os participantes a se retirarem. Aproximadamente um 

terço das pessoas deixou o evento (IBAMA, 2009). 
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A audiência pública realizada em Belém deveria ser uma das mais 

importantes do processo, já que seria realizada na capital e permitiria a presença do 

público interessado de diferentes lugares e regiões, devido à facilidade de acesso. 

Ao realizar a audiência num auditório com uma lotação de máxima de apenas 500 

pessoas, o empreendedor desconsiderou a abrangência dessa consulta pública, 

limitando drasticamente o público a participar e discutir sobre o empreendimento, o 

que culminou numa audiência fraca, sem que possam realmente ser consideradas 

as discussões ali realizadas. 

Uma notícia publicada pelo MPF sobre esse episódio, afirma-se que a 

Audiência Pública ocorreu em um teatro sem capacidade para abrigar todos os 

interessados, em que índios e sem-terra presentes já haviam superado a lotação do 

local, deixando vários do lado de fora, além de pesquisadores, estudantes 

universitários, assim como integrantes de movimentos sociais. Nesse evento, os 

membros do MP tentaram negociar com o IBAMA a mudança de local, a qual foi 

negada. A audiência se iniciou em meio a tumultos, mas foi logo interrompida. Como 

protesto pelo formato escolhido para a audiência, os membros do MP se retiraram, 

seguidos pela maioria dos presentes. A audiência continuou sendo que o único 

movimento social que permaneceu foi um grupo de moradores da região do Xingu 

favorável à implantação da hidrelétrica (MPF, 2009). Sem a presença no MP, e  

somente com a presença de um movimento favorável ao empreendimento, percebe-

se que as discussões realizadas podem ter sido bastante tendenciosas, já que não 

estiveram presentes grupos de oposição à construção do empreendimento.  

Esse episódio ilustra a insatisfação dos movimentos sociais e grupos 

contrários à construção do empreendimento, destacando a pouca importância dada 

para a participação e opinião do público. Desse modo, pode ser evidenciado que, 

embora o EIA do empreendimento traga grandes propostas de incluir a participação 

pública, esta não se deu de forma efetiva.  

A construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte na Bacia do Rio Xingu foi 

contestada desde o início, em 1985. Especialistas de todo o País têm alertado para 

o impacto sem precedentes que a obra terá sobre o ecossistema da região, com a 



 

77 

 

redução do volume de água no trecho conhecido como Volta Grande, afetando de 

maneira irreparável a pesca e a fauna. Além disso, foram alagados cerca de 51 mil 

hectares de floresta (REDE BRASIL, 2009). 

Segundo a Rede Brasil (2009), as audiências públicas obrigatórias que 

antecederam o projeto estiveram sob investigação do Ministério Público Federal, 

pelo fato de não terem abrangido a participação de população do Xingu e de todas 

suas comunidades indígenas. Porém, o processo de licenciamento, apesar de uma 

série de contestações, seguiu adiante e culminou na concessão da LO em 2015.  

4.1.5 Decisão 

O aceite do EIA/RIMA do AHE Belo Monte ocorreu no dia 21 de julho de 

2009, após a emissão do Parecer nº 29/2009 em 28 de abril de 2009. A emissão da 

Licença Prévia nº 342/2010 ocorreu no dia 1º de fevereiro de 2010, contando com 40 

(quarenta) condicionantes abrangendo questões relativas à qualidade da água, 

fauna, saneamento básico, população atingida, compensações sociais e 

recuperação de áreas já degradadas, entre outras (IBAMA, 2010). 

Quanto às condicionantes referentes à população, pode-se destacar: a 

requisição da apresentação do detalhamento dos planos, programas e projetos 

socioambientais previstos do EIA e suas complementações; a formação de 

convênios, com assinaturas do empreendedor e entidades governamentais, com a 

finalidade de propiciar o atendimento da demanda suplementar provocada pelo 

empreendimento, bem como suprir o déficit de infraestrutura, como forma de garantir 

que o resultados dos indicadores socioeconômicos, ao longo do desenvolvimento 

dos programas e projetos, sejam sempre melhores que os do marco zero; 

apresentação de 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; apresentação de convênios que visem ações de regularização e 

fiscalização fundiária nas áreas a serem afetadas pelo empreendimento; 

detalhamento da forma e metodologia de análise dos impactos que poderão ser 
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mitigados pela compensação social, deixando claro aos atingidos quais perdas 

poderão ser "compensadas socialmente" e as respectivas compensações; 

integração aos Planos, Programas e Projetos que foram apresentados no EIA 

programas mitigatórios e compensatórios propostos para os índios citadinos e 

moradores na Volta Grande do Xingu, considerando as especificidades da questão 

indígena; entre outras condicionantes. 

No dia 16 de setembro de 2010, a empresa Norte Energia solicitou a Licença 

de Instalação nº 770/2011, sendo esta concedida no dia 26 de janeiro de 2011, que 

diz respeito às ações de terraplenagem. Em 11 de junho de 2011, foi expedida a 

Licença de Instalação nº 705/2011, que liberou as atividades referentes a construção 

de barragens, diques, casas de força, canal de derivação, vertedouro, tomada de 

água principal, sistema de transposição de embarcações, sistema de embarcação 

de peixes. Além de outras obras referentes ao empreendimento. A LI possui 

validade de 6 anos, e foi condicionada ao cumprimento das condicionantes 

constantes no documento apresentado. Entre as condicionantes, incluía-se a 

implementação dos programas e projetos inseridos nos planos de gestão ambiental 

apresentados no EIA, além da apresentação de relatórios semestrais relativos a 

estes planos. 

Apesar dos impactos socioambientais causados por Belo Monte e de grande 

parte das condicionantes estipuladas no licenciamento não terem sido cumpridas, o 

IBAMA concedeu, no dia 24 de novembro de 2015, a Licença de Operação nº 

1317/2015 para o empreendimento, válida por 06 anos, e contando com 34 

condicionantes, permitindo que a Norte Energia, empresa responsável pela 

construção da hidrelétrica, iniciasse o enchimento do reservatório da usina 

(GREENPEACE, 2015). 

Em um dossiê elaborado pelo Instituto Socioambiental (ISA), intitulado Dossiê 

Belo Monte – Não há condições para a Licença de Operação, publicado em junho de 

2015, após o concedimento da LO do empreendimento, a sociedade civil é alertada 

de que não haveria condições, socioambientalmente responsáveis, para o início da 

operação da hidrelétrica, pois diversas condicionantes das licenças emitidas 
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anteriormente ainda não haviam sido cumpridas. Destacando os problemas de 

segurança pública, falta de saneamento básico e à saúde, ações estas que foram 

previstas em medidas compensatórias, estando entre as “ações antecipatórias” de 

saúde, educação e saneamento básico, que, segundo o discurso oficial, deveriam 

preparar a região para receber a obra, prevenindo e minimizando os principais 

impactos sobre esses serviços públicos, decorrentes do aumento populacional, 

através da construção de hospitais, rede e estações de tratamento de esgoto, entre 

outras. 

4.1.7 Monitoramento 

A LO do empreendimento, nº 1317/2015, conta com 34 condicionantes, com 

ações referentes a vários Planos e Projetos que foram propostos no EIA, entre 

outras condicionantes. Destaca-se aqui a condicionante número 2.14, que diz 

respeito à qualidade de água, onde se solicita que deve ser realizado um 

monitoramento diário em perfil de profundidade nos pontos definidos no Plano de 

Enchimento dos Reservatórios, considerando parâmetros como OD, DBO, 

Nitrogênio, Fósforo, E.Coli, pH, Turbidez, Condutividade Elétrica e Temperatura. 

Resultados estes que deveriam ser remetidos para acompanhamento do IBAMA. 

Porém, ao buscar esses laudos no site do IBAMA, nada referente a este item foi 

encontrado.  

O IBAMA, como órgão licenciador, deveria exigir o cumprimento das 

condicionantes da licença, não podendo ser omisso caso estas não estejam sendo 

cumpridas. No entanto, o que se observa, são poucas ações movidas pelo órgão no 

que diz respeito à fiscalização e cobrança do cumprimento das condicionantes por 

parte do empreendedor, muitas das quais  já tiveram seus prazos vencidos e ainda 

não foram finalizadas, revelando a negligência do órgão para com um 

empreendimento de porte como este, com um grande impacto ambiental causado. 

Porém, é interessante ressaltar uma Nota Técnica emitida pelo IBAMA no dia 

15 de julho de 2016, referente à “Mortandade de peixes na área de influência da 

UHE Belo Monte”, que ocorreu durante o enchimento dos reservatórios da 
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hidrelétrica. De acordo com uma notícia do dia 15 de abril de 2016, o IBAMA multou 

a concessionária Norte Energia em mais R$ 27,3 milhões, por conta da morte de 

16,2 toneladas de peixes durante o processo de enchimento de seu reservatório. 

Além de ser responsável por esse crime ambiental, a empresa também foi 

punida por apresentar "informações parcialmente falsas" sobre a contratação de 

trabalhadores para resgate dos peixes. Segundo um parecer da coordenação de 

fiscalização do Ibama, o episódio ocorreu devido ao fato de que não foram 

observadas as determinações do Plano Básico Ambiental (PBA) da usina, para 

assegurar o salvamento dos peixes que ficaram aprisionados em bolsões d'água 

após a redução da vazão do rio Xingu (BORGES, 2016). 

4.1.8 Acompanhamento 

A etapa de acompanhamento em AIA consiste no monitoramento das 

atividades realizadas após a aprovação do empreendimento, com a finalidade de 

assegurar que todas as medidas descritas no EIA e nas condicionantes das licenças 

ambientais estejam sendo implementadas e cumpridas satisfatoriamente. Este 

acompanhamento pode ocorrer de diversas maneiras, tais como monitoramento, 

supervisão, fiscalização, inspeções, auditorias e análise de documentação. 

No dia 31 de agosto de 2016, a Justiça Federal concedeu uma liminar pedida 

pelo MPF do Pará e ordenou ao IBAMA que suspendesse os efeitos da licença de 

operação da usina de Belo Monte por não cumprir com as condicionantes das 

licenças ambientais. De acordo com a notícia publicada pelo MPF, a empresa 

deveria ter concluído a implantação de 100% do esgotamento sanitário e 

abastecimento de água de Altamira ainda em julho de 2014, mas até a data não 

haviam sido finalizadas as obras.  

Na decisão judicial, a partir de 20 dias após emitida, o empreendedor deveria 

apresentar o plano emergencial de abastecimento de água potável e o plano técnico 

operacional com cronograma das obras do sistema de esgoto, sob pena de multa de 

20 mil reais por dia de atraso na apresentação. Além disso, teria o prazo até o dia 30 

de setembro de 2016 para instalar efetivamente todos os sistemas de abastecimento 
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de água e esgotamento sanitário, contemplando todos os domicílios do perímetro 

urbano de Altamira (MPF, 2016).  

No dia 20 de setembro, uma notícia publicada no site do Movimento Xingu 

Vivo Para Sempre trouxe que Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em 

Brasília, concedeu uma suspensão de segurança em favor da continuidade do 

empreendimento, tornando sem efeito a liminar concedida pela Justiça Federal de 

Altamira (PA).  Com essa suspensão, parte da liminar, que ordenou a paralisação de 

obras e turbinas até que a exigência seja cumprida pela Norte Energia, deixou de ter 

efeito. Porém, manteve-se as multas aplicadas pela Justiça para o atraso na entrega 

do sistema de saneamento. 

Em notícia do dia 13 de outubro, o Movimento Xingu Vivo Para Sempre 

(2016) informa sobre os impactos que a região no médio Xingu vem sofrendo.  O 

Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) visitou a área entre os dias 8 e 12 

de outubro, para verificar as violações de direitos humanos nos municípios de 

Altamira e de Senador José Porfírio, onde moradores das áreas urbanas e rurais 

enfrentam os graves impactos da instalação da usina de Belo Monte acumulados 

com os problemas trazidos por uma mineradora canadense, a Belo Sun, que 

também está se implementando na região.  

Uma das questões mais delicadas do empreendimento do AHE Belo Monte é 

a do saneamento básico, que era um dos condicionantes de viabilidade do 

empreendimento na LP concedida pelo IBAMA em 2009, onde as redes de água e 

esgoto deveriam alcançar toda a extensão da cidade de Altamira. Porém, o prazo 

concedido – e estendido – foi até o dia 30 de setembro de 2016 e, até a data da 

publicação da notícia, dia 13 de outubro, o sistema não estava em funcionamento 

(XINGU VIVO, 2016). Segundo o Movimento Xingu Vivo Para Sempre (2016), várias 

ruas de Altamira só têm água quando chegam caminhões-pipa, o esgotamento 

sanitário só chegou a 38 residências das 16 mil que existem no perímetro urbano e 

os poços artesianos foram contaminados por esgoto depois do enchimento do 

reservatório principal da usina, que fica em frente à cidade. 
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Outro fato que deve ser mencionado, no quesito de acompanhamento da 

obra, é a questão da sinalização de segurança. No início do mês de setembro deste 

ano ocorreu a morte de uma jovem em um dos rios que hoje é interrompido pela 

hidrelétrica de Belo Monte. Enquanto a jovem pescava nesse rio, juntamente com 

um amigo, a rabeta que a levava foi apanhada pelo redemoinho e virou, um deles 

conseguiu se salvar, e afirmou que somente estavam pescando no rio pois 

possuíam a informação de que a Usina estava paralisada pela Justiça, afirmando 

que a água estava calma e que não havia nenhum tipo de sinalização de perigo 

(XINGU VIVO, 2016) 

O fato da falta de sinalização de segurança no rio acompanha as informações 

fornecidas em um relatório de fiscalização do IBAMA, lançado em julho. De acordo 

com o documento, elaborado após uma vistoria de quatro dias e divulgado em 9 de 

agosto, os sítios de Belo Monte e o sítio Pimental possuem negligências nos 

processos de segurança, em que o acesso a áreas controladas, onde havia 

sinalização de uso de óculos e protetores auriculares, era realizado sem o uso 

desses equipamentos. Da mesma maneira, não houve acompanhamento de 

técnicos ou engenheiros de segurança do trabalho, comumente visto em obras de 

grande porte (XINGU VIVO, 2016). 

Com base nestes resultados, pode-se destacar que os principais problemas 

no processo de AIA, com relação aos impactos sobre as populações humanas, são:  

- Os impactos sobre as populações deveriam ser considerados os mais 

significativos, principalmente ao considerar um empreendimento do porte do AHE 

Belo Monte, que afetou diversos povos, com diferentes costumes uns dos outros. 

Apesar disso, percebeu-se no processo de licenciamento, pouco detalhamento 

desses impactos, que não foram considerados na magnitude que deveriam ter sido, 

além de subestimar a importância desses povos para a região e para o país. 

- Além disso, a participação dessa população não ocorreu de forma efetiva. 

Pouco se consultou e realmente se verificou sobre a opinião do público sobre o 

empreendimento, tanto no que diz respeito à construção da obra em si, quanto aos 
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impactos que ela causaria às populações. Ou seja, pouco se consultou o público 

sobre o que eles sentiam que seriam os principais impactos do empreendimento 

sobre o meio em que eles estavam inseridos, sendo que este deveria ser um dos 

principais meios de identificação dos impactos, devido ao fato dessas populações 

deterem um amplo e único conhecimento sobre a região. 

- Cabe destacar o papel do IBAMA e do empreendedor nesse processo. O 

EIA foi apresentado sem que tivessem sido abordados diversos itens que foram 

requeridos pelo órgão licenciador no TR. Apesar de exigir a apresentação de alguns 

desses itens para o aceite dos estudos, o IBAMA aceitou o EIA sem que tivesse sido 

apresentada uma série de documentos faltantes. Esse é um dos episódios que 

ilustra uma série de falhas e omissões por parte do órgão licenciador, que também 

exigiu um grande número de condicionantes nas licenças concedidas, porém não 

houve um monitoramento efetivo destas, já que diversas ainda não haviam sido 

finalizadas quando foi concedida a licença de operação do empreendimento.  

- O empreendedor, por sua vez, utilizou-se do aval do IBAMA para deixar de 

lado no processo de AIA uma série de itens que deveriam ter sido considerados 

prioritários. O mais importante deles é o que diz respeito às populações indígenas, a 

mais sensível a ser afetada, que foram negligenciadas nesse processo, não tendo 

sido ouvidos, nem seus impactos mensurados de forma a permitir que medidas e 

ações pudessem ter sido voltadas exclusivamente para esses povos. 

 

 

 

 

 

 



 

    

5. CONCLUSÃO 

O estudo proposto teve por objetivo analisar o processo de Avaliação de 

Impactos Ambientais do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte/PA, visando 

principalmente avaliar o impacto que a participação pública apresentou durante todo 

o processo de planejamento, elaboração e pós-aprovação dos estudos ambientais 

do empreendimento. Além disso, buscou-se analisar também a adequação do EIA 

apresentado com os Termos de Referência emitidos pelo órgão licenciador, e a 

postura deste em face à não adequação dos estudos apresentados. 

Percebe-se que muitos itens exigidos pelo órgão ambiental para a viabilidade 

do empreendimento não foram totalmente cumpridos, sendo que alguns só foram 

parcialmente atendidos.  A construção da hidrelétrica afetou todo o bioma numa área 

de milhares de km², além de provocar a alteração do regime de escoamento do rio e 

de desestruturar a vida de centenas de comunidades que viviam no local, sem 

fornecer-lhes nenhum subsídio para que fossem mantidos seus costumes anteriores 

ao empreendimento. 

Diante do exposto neste trabalho, ficou evidenciado a deficiência do processo 

de participação pública no licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Belo 

Monte, que ilustra um dos inúmeros casos de licenciamento ambiental polêmicos do 

Brasil. É notório que, no licenciamento ambiental brasileiro, a participação pública só 

acontece pois é um requisito legal para a obtenção da LP, e mesmo que o projeto 

afete centenas de pessoas, e todo um ecossistema, isso não se revela ser o 

suficiente para a não construção da obra ou a escolha de locais alternativos. 

 Dessa maneira, é evidente que o processo de AIA no Brasil tem necessidade 

de melhorias, principalmente quando se refere à participação e ao envolvimento do 

público. Sugere-se que essas ações sejam realizadas em níveis que abranjam todo 

o processo de licenciamento, desde o início. Além disso, é preciso estimular os 

empreendedores a tomarem iniciativas no que diz respeito ao processo de 

participação pública, realizando reuniões, oficinas, entre outras, mesmo que não 

exista uma obrigação para que isso ocorra. 
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ANEXO I 

Documentos necessários à análise de mérito dos estudos: 
Antes de 10 de setembro de 2009. 

 
Documentos Situação 

Detalhamento do cruzamento dos planos de 

informação e critérios utilizados para a 

proposição da APP variável (inclusão e 

exclusão de áreas), incluindo possibilidade de 

inserção dos fragmentos de terra firme que 

formarão a futura APP do reservatório. 

Disponível em 25 de junho de 2009 

Com relação à estabilidade de encostas, 

solicita-se que o tema seja melhor detalhado, 

dando ênfase à área urbana de Altamira. 

Não cumprido 

Disponível em 25 de junho de 2009 com pouco 

detalhamento 

Apresentar as técnicas/procedimentos de 

proteção das cavidades naturais aos potenciais 

impactos gerados pelo enchimento do 

reservatório e a conseqüente elevação do 

lençol freático. 

Parcial 

Disponível em 25 de junho de 2009. Também, 

como constante do EIA, a apresentação desses 

sistemas está condicionada ao desenvolvimento 

do Programa de Controle da Estanqueidade dos 

Reservatórios. O estudo dessas alternativas e a 

seleção da alternativa mais adequada 

dependem de estudos complementares, 

previstos no Programa de Controle de 

Estanqueidade dos Reservatórios apresentado 

no EIA. 

Apresentar de forma mais completa e 

abrangente as características físicas da bacia e 

a descrição da rede hidrográfica. 

Não cumprido 

25 de junho de 2009. Incoerente quanto ao 

diagnóstico hídrico da região do TVR. O estudo 

dessas alternativas e a seleção da alternativa 

mais adequada dependem de estudos 

complementares, previstos no Programa de 

Controle de Estanqueidade dos Reservatórios 

apresentado no EIA. 

Complementar os estudos para avaliação dos 

níveis do reservatório em função dos efeitos de 

remanso, incluindo a evolução com o tempo e 

depósitos de sedimentos. 

Parcial 

Disponível em 25 de junho de 2009. 

Caracterização da sedimentologia e sua 

localização é Insuficiente segundo Parecer do 

Painel de Especialistas. 

Apresentar as medições de descargas sólidas 

no posto em Altamira mais recentes do que a 
Parcial 
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Documentos Situação 

campanha utilizada no EIA (ano de 1989) e 

avaliar comparativamente tais medições para 

confirmar o aporte de sedimentos quando da 

última medição realizada, estabelecendo sua 

validade. 

Disponível em 25 de Junho de 2009. Segundo 

Parecer Painel de ESPECIALISTAS, O EIA não 

inclui nenhuma análise dos efeitos da 

diminuição do aporte de sedimentos (retidos 

nos reservatórios) sobre o trecho da Volta 

Grande. Não foram levados em conta o 

tamanho e as características dos sedimentos do 

leito (fundo) do rio Xingu. Há uma grande 

incerteza sobre a localização dos depósitos de 

sedimentos no reservatório, o que pode ter uma 

grande influência sobre os níveis de água a 

montante e jusante da cidade de Altamira. 

Apresentar as diretrizes socioambientais que 

nortearão a regra operacional do 

aproveitamento, contemplando as diversas 

situações (sazonalidade diária de geração, 

paradas intempestivas das unidades geradoras, 

operação dos vertedouros principal e auxiliar, 

etc.) incluindo o enfoque para segurança da 

navegação, dentre outros. 

Não cumprido 

Estas diretrizes não foram apresentadas, assim 

como não foram apresentadas justificativas 

plausíveis para o cálculo do Hidrograma do 

TVR e nem uma análise aprofundada e 

geograficamente extensa para caracterizar 

níveis de água suficientes para transporte 

através de embarcações. O Painel de 

Especialistas fez a simulação da diminuição dos 

níveis verticais de água no trecho do ―TVR‖ e 

ficou evidenciada a diminuição drástica do nível 

de água em função do seccionamento do rio 

pela Barragem Pimental. Ver Tabela I do 

Parecer sobre questões hidrológicas. O 

Limnograma do TVR não foi apresentado e é 

absolutamente essencial para a caracterização 

de segurança hídrica de ¾ da Volta Grande 

Contemplar nos estudos de qualidade de água 

(modelagem matemática) a 

compartimentalização dos sistemas em estudo, 

em relação ao tempo de detenção, 

principalmente nos reservatórios dos canais e 

nos braços a serem formados nos igarapés em 

Altamira. 

Disponível em 16 de julho, volume específico. 

Dados Brutos do Meio Biótico (vegetação, fauna 

terrestre, quelônios, mamíferos aquáticos, 

ictioplâncton, ictiofauna) obrigatoriamente de 

acordo com planilha em Anexo. 

Disponível em16 de julho, anexo específico. 

Identificar, caracterizar e mapear todas as APPs 

a serem diretamente afetadas pelo 

empreendimento. 

Disponível em 10 de julho, anexo 10.1 
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Documentos Situação 

Apresentar complementações dos 

levantamentos de fitoplâncton, zooplâncton, 

invertebrados bentônicos e epilíton de forma a 

atender o requisitado no Termo de Referência 

ou apresentar justificativas para o 

subdimensionamento dos estudos. 

Disponível em 25 de junho, anexo 11.1 

Deverão ser apresentadas complementações 

dos levantamentos de macrófitas aquáticas que 

contemplem o aumento da malha amostral, a 

análise de biomassa para as espécies mais 

representativas da comunidade, como por 

exemplo, a macrófita emersa Montrichardia 

linifera (Arruda) Schott, e análises multivariadas 

que permitam identificar relações entre as 

espécies, locais de coleta e variáveis 

ambientais. A partir das análises realizadas 

deverão ser avaliadas a importância das 

macrófitas aquáticas nos locais encontrados, 

em relação à biota associada e possibilidade de 

proliferação ou redução dos estandes, e a 

necessidade de futuro monitoramento e 

controle. Uma vez que a solicitação pode não 

ser atendida antes das AudiênciasPúblicas, 

devido ao regime de cheia do rio, poderá ser 

entregue posteriormente, mas antes da 

finalização do Parecer de análise de mérito do 

Ibama. 

Não cumprido 

Não identificado no site do Ibama 

Apresentar a campanha de cheia de mamíferos 

aquáticos. 

Não cumprido 

Disponibilizado após o termino das audiências 

públicas, em 21 de setembro de 2009. Não 

analisado o impacto. 

Apresentar as metas a serem alcançadas com a 

implantação dos programas ambientais a partir 

de indicadores propostos, relativos aos serviços 

e infraestrutura públicos (educação, saúde, 

segurança e saneamento). 

Não cumprido 

25 de junho de 2009, apresentação das metas 

genéricas. 

Apresentar a base de dados correspondente à 

pesquisa censitária na ADA. 

Parcial 

Disponível 08-10 de junho de 2009 Anexo 15.1, 

base de dados subestimada. 

Apresentar a análise qualitativa e quantitativa 

dos recursos humanos em educação e dos 
Disponível em 25 de junho. 
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Documentos Situação 

quadros técnico profissionais das prefeituras. 

Apresentar os dados de qualidade da água 

ofertada à população de Altamira e Vitória do 

Xingu, segundo a Portaria MS n° 518/2004 e de 

acordo com o Decreto Federal n° 5.440/06, e a 

localização em relação à malha urbana, à AID e 

às obras previstas para o empreendimento, dos 

pontos de captação, redes de adução e 

abastecimento e estações de tratamento de 

Vitória do Xingu. 

Não cumprido 

Descrição não disponibilizada 

Verificar a ocorrência de outros arranjos 

produtivos voltados ao comércio exterior, ou 

confirmar a sua não existência. 

Parcial 

Nota pouco exploratória sem apresentação de 

cenários comparativos com AHE Belo Monte e 

sem AHE Belo Monte 

Apresentar Registro Geral de Pesca (RGP) da 

Secretaria Especial de Pesca, da área de 

pesquisa da ictiofauna, para servir como 

referência das comunidades de pescadores. 

Não cumprido 

Referência não disponibilizada 

No que tange ao Hidrograma Ecológico 

recomenda-se- Apresentar uma proposta de 

como o mesmo deve ser operacionalizado 

avaliando inclusive o interesse de utilização do 

vertedouro auxiliar e outros dispositivos. 

Apresentar uma proposta de gerenciamento das 

vazões afluentes, turbinadas e vertidas com o 

enfoque na melhora da qualidade das águas no 

reservatório dos canais, utilizando se o 

vertedouro auxiliar para vertimento em 

condições de cheias ou parte da vazão 

pertinente ao hidrograma ecológico. Apresentar 

de forma detalhada os critérios determinantes 

para a proposta de vazão média mensal 

proposta. Realizar topobatimetria e remodelar 

matematicamente os níveis de água do rio 

Bacajá e dos igarapés Bacajaí, Ituna e Itatá 

para diversos cenários preditivos de interesse. 

Apresentar estudo multidisciplinar acerca da 

necessidade de se estabelecer uma margem de 

segurança em termos de vazões afluentes ao 

TVR (sempre superiores as propostas no 

estudo) para eventuais adequações futuras no 

hidrograma ecológico. Considerar também os 

aspectos legais relacionados à concessão de 

Não cumprido 

Atendimento datado de 25 de junho de 2009 

absolutamente insuficiente. Nada se descreve 

sobre qualidade das águas. Ausência da 

explicitação dos níveis de água no TVR. 

Ausência de justificativas multidisciplinares 

sobre a eficácia do hidrograma proposto. 
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Documentos Situação 

geração de energia. 

Fonte: Parecer Técnico (2009). 
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ANEXO II 

Quadro - Impactos Significativos e Ações Ambientais Propostas Identificados 

para o AHE Belo Monte 

Etapa 
Redes de Precedência 

Associadas 
Impactos 

Ações Propostas 
(Planos) 

Planejamento 
Geração de expectativas 

na população local e 
regional 

Geração de expectativas na 
população local e regional 

Plano de 
Relacionamento com a 

População 

Construção 

Aumento do fluxo 
migratório 

Aumento do fluxo migratório 

Plano de Articulação 
Institucional, Plano de 

Requalificação 
Urbana, Plano de 

Relacionamento com a 
População, Plano de 
Saúde Pública, Plano 

de Atendimento à 
População Atingida 

Aumento do fluxo 
migratório 

Intensificação do uso e 
ocupação desordenado do 

solo, em especial no 
entorno das vilas 

residenciais 

Plano de Articulação 
Institucional, Plano de 
Requalificação Urbana 

Aumento do fluxo 
migratório; 

Perda de equipamentos 
sociais 

Aumento de demanda por 
equipamentos e serviços 

sociais 

Plano de Articulação 
Institucional, Plano de 
Requalificação Urbana 

Aumento do fluxo 
migratório; 

Alteração da dinâmica do 
escoamento fluvial do 

Trecho de Vazão 
Reduzida 

Aumento da disseminação 
de doenças endêmicas e 

possibilidade de introdução 
de novas endemias 

Plano de Articulação 
Institucional, Plano de 

Requalificação 
Urbana, Plano de 

Saúde Pública, Plano 
de Gerenciamento 
Integrado da Volta 

Grande do rio Xingu 

Aumento do fluxo 
migratório; 

Perda de equipamentos 
sociais 

Sobrecarga na gestão da 
administração pública 

Plano de Articulação 
Institucional 

Aumento do fluxo 
migratório; 

Alteração na relação 
oferta-demanda por 

insumos, mercadorias e 
serviços e dinamização da 

economia; 
Melhoria na acessibilidade 
pela ampliação do sistema 

viário 

Alteração na relação oferta 
demanda por insumos, 

mercadorias e serviços e 
dinamização da economia 

Plano de 
Relacionamento com a 
População, Plano de 

Atendimento à 
População Atingida 

Construção 

Aumento do fluxo 
migratório; 

Alteração na relação 
oferta-demanda por 

Ampliação de renda 

Plano de Articulação 
Institucional, Plano de 

Atendimento à 
População Atingida 



 

107 

 

Etapa 
Redes de Precedência 

Associadas 
Impactos 

Ações Propostas 
(Planos) 

insumos, mercadorias e 
serviços e dinamização da 

economia; 
Ampliação da oferta de 

trabalho 

Aumento do fluxo 
migratório; 

Alteração na relação 
oferta-demanda por 

insumos, mercadorias e 
serviços e dinamização da 

economia; 
Ampliação da oferta de 

trabalho 

Ampliação da oferta de 
trabalho 

Plano de Articulação 
Institucional, Plano de 

Atendimento à 
População Atingida 

Transferência compulsória 
da população 

Transferência compulsória 
da população 

Plano de Atendimento 
à População Atingida, 

Plano de 
Requalificação Urbana 

Transferência compulsória 
da população 

Modificação/desestruturação 
das redes de relações 

sociais 

Plano de Atendimento 
à População Atingida 

Transferência compulsória 
da população; 

Alteração na paisagem; 
Inundação Permanente 

dos Abrigos da Gravura e 
Assurini; 

Alteração da dinâmica do 
escoamento fluvial do 

Trecho de Vazão 
Reduzida 

Perda de referências sócio 
espaciais e culturais 

Plano de 
Relacionamento com a 

População 

Perda de imóveis e 
benfeitorias 

Perda de imóveis e 
benfeitorias 

Plano de Atendimento 
à População Atingida 

Perda de imóveis e 
benfeitorias; 

Alteração das 
características hidráulicas 

do rio Xingu; 
Alteração da dinâmica do 

escoamento fluvial do 
Trecho de Vazão 

Reduzida 

Perda de renda e fontes de 
sustento 

Plano de Atendimento 
à População Atingida, 

Plano de 
Acompanhamento 

Geológico/Geotécnico 
e de Recursos 

Minerais, Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu 

Construção 

Perda de imóveis e 
benfeitorias 

Seccionamento de imóveis 
rurais 

Plano de Atendimento 
à População Atingida 

Perda de imóveis e 
benfeitorias 

Perda de Atividades 
Produtivas 

Plano de Atendimento 
à População Atingida 

Perda de equipamentos 
sociais 

Perda de equipamentos 
sociais 

Plano de Atendimento 
à População Atingida 

Melhoria na acessibilidade 
pela ampliação do sistema 

viário 

Melhoria na acessibilidade 
pela ampliação do sistema 

viário 

Plano de Articulação 
Institucional, Plano de 

Atendimento à 
População Atingida, 
Plano Ambiental de 
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Construção, Plano de 
Relacionamento com a 

População 

Alteração na paisagem; 
Alteração da dinâmica do 

escoamento fluvial do 
Trecho de Vazão 

Reduzida 

Alteração na paisagem 

Plano Ambiental de 
Construção, Plano de 

Acompanhamento 
Geológico/Geotécnico 

e de Recursos 
Minerais 

Intensificação da perda de 
cobertura vegetal 

Intensificação da perda de 
cobertura vegetal 

Plano Ambiental de 
Construção, Plano de 

Acompanhamento 
Geológico/Geotécnico 

e de Recursos 
Minerais, Plano de 

Gestão de Recursos 
Hídricos, Plano de 
Conservação do 

Ecossistema Aquático 

Intensificação da perda de 
cobertura vegetal 

Redução de populações ou 
eliminação de espécies da 
ictiofauna intolerantes ao 

aumento da degradação dos 
habitats-chave ou recursos 

chave 

Plano de Conservação 
do Ecossistema 

Aquático, Plano de 
Conservação dos 

Ecossistemas 
Terrestres, Plano de 
Gestão dos Recursos 

Hídricos, Plano 
Ambiental de 
Construção 

Construção 

Aumento da perda de 
habitats naturais 

Aumento da perda de 
habitats naturais 

Plano de Conservação 
dos Ecossistemas 
Terrestres, Plano 

Ambiental de 
Construção 

Interferência pela 
dragagem e disposição de 

material dragado; 
Alteração das 

características hidráulicas 
do rio Xingu 

Fragmentação de 
populações metapopulações 
ou eliminação de espécies 
da ictiofauna intolerantes à 

perda de conectividade 
lateral ou longitudinal entre 

habitats-chave 

Plano de Conservação 
do Ecossistema 

Aquático 

Segregação sócio-espacial 
da Vila Residencial de 

Altamira 

Segregação sócio-espacial 
da Vila Residencial de 

Altamira 

Plano de 
Requalificação Urbana 

Segregação sócio-espacial 
da Vila Residencial de 

Altamira; 
Alteração na hierarquia 
funcional de Vitória do 

Xingu 

Alteração da dinâmica 
urbana 

Plano de 
Requalificação Urbana 

Alteração na hierarquia 
funcional de Vitória do 

Xingu 

Alteração na hierarquia 
funcional de Vitória do Xingu 

Plano de 
Requalificação Urbana 

Perda de postos de Perda de postos de trabalho Plano de Articulação 
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trabalho e renda e renda Institucional, Plano de 
Relacionamento com a 

População 

Perda de postos de 
trabalho e renda 

Reversão do fluxo migratório 

Plano de Articulação 
Institucional, Plano de 
Relacionamento com a 

População 

Interferência no sistema 
viário na região dos canais 

Interferência no sistema 
viário na região dos canais 

Plano de Articulação 
Institucional, Plano de 

Atendimento à 
População Atingida, 
Plano Ambiental de 

Construção 

Construção 

Interrupção do 
escoamento de água nos 

igarapés do 
compartimento ambiental 
Reservatório dos Canais 

Interrupção do escoamento 
de água nos igarapés do 
compartimento ambiental 
Reservatório dos Canais 

Plano de Conservação 
do Ecossistema 

Aquático, Plano de 
Gestão dos Recursos 

Hídricos 

Interrupção do 
escoamento de água nos 

igarapés do 
compartimento ambiental 
Reservatório dos Canais 

Perda de espécies pela 
conversão de habitats-
chave para a ictiofauna 

Plano de Conservação 
do Ecossistema 

Aquático, Plano de 
Gestão dos Recursos 

Hídricos 

Interrupção da navegação 
entre Altamira e as 

comunidades a jusante do 
barramento no Sítio 

Pimental 

Interrupção da navegação 
entre Altamira e as 

comunidades a jusante do 
barramento no Sítio 

Pimental 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu 

Interrupção da navegação 
entre Altamira e as 

comunidades a jusante do 
barramento no Sítio 

Pimental; 
Perda de praias e áreas de 

lazer; 
Alteração da dinâmica do 

escoamento fluvial do 
Trecho de Vazão 

Reduzida 

Comprometimento das 
relações econômicas e 

sociais 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu, 

Plano de 
Relacionamento com a 
População, Plano de 

Atendimento à 
População Atingida, 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu 

Enchimento 

Alteração das 
características hidráulicas 

do rio Xingu 

Alteração das 
características hidráulicas 

do rio Xingu 

Plano de Gestão de 
Recursos Hídricos 

Alteração das 
características hidráulicas 

do rio Xingu 

Elevação do nível 
freático/cargas hidráulicas 
dos aqüíferos de Altamira 

Plano de Gestão de 
Recursos Hídricos 

Alteração das 
características hidráulicas 

do rio Xingu 

Redução da produção 
agropecuária 

Plano de Atendimento 
à População Atingida, 
Plano de Articulação 

Institucional 

Enchimento 
Alteração das 

características hidráulicas 
do rio Xingu 

Perda de jazidas de argila e 
possibilidade de alteração 

na extração de areia devido 

Plano de 
Acompanhamento 

Geológico/Geotécnico 
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à formação do Reservatório 
do Xingu 

e de Recursos 
Minerais, Plano de 

Atendimento à 
População Atingida 

Alteração das 
características hidráulicas 

do rio Xingu; 
Alteração da dinâmica do 

escoamento fluvial do 
Trecho de Vazão 

Reduzida 

Alteração de comunidades 
faunísticas 

Plano de Conservação 
dos Ecossistemas 

Terrestres, Plano de 
Conservação do 

Ecossistema Aquático, 
PACUERA 

Alteração das 
características hidráulicas 

do rio Xingu 

Perda de espécies pela 
conversão de habitats-
chave para a ictiofauna 

Plano de Conservação 
do Ecossistema 

Aquático, PACUERA 

Alteração das 
características hidráulicas 

do rio Xingu; 
Alteração da dinâmica do 

escoamento fluvial do 
Trecho de Vazão 

Reduzida 

Alterações nos padrões de 
pesca devido às mudanças 
nas comunidades de peixes 

decorrentes de 
perturbações diretas ou 
indiretas nos habitats 

Plano de Conservação 
do Ecossistema 

Aquático, Plano de 
Atendimento à 

População Atingida, 
Plano de 

Gerenciamento 
Integrado da Volta 

Grande do rio Xingu; 

Enchimento 

Alteração das 
características hidráulicas 

do rio Xingu 

Alterações na repartição dos 
benefícios da exploração 

pesqueira 

Plano de Conservação 
do Ecossistema 

Aquático, Plano de 
Atendimento à 

População Atingida 

Alteração das 
características hidráulicas 

do rio Xingu; 
Alteração da dinâmica do 

escoamento fluvial do 
Trecho de Vazão 

Reduzida 

Alteração da qualidade de 
águas superficiais com 

propensão ao 
desenvolvimento de 

cianofíceas, macrófitas 
aquáticas e vetores de 

doença 

Plano Ambiental de 
Construção, Plano de 
Gestão de Recursos 
Hídricos, Plano de 
Conservação dos 

Ecossistemas 
Terrestres, Plano de 

Saúde Pública, 
PACUERA, Plano de 

Gerenciamento 
Integrado da Volta 

Grande do rio Xingu 

Alteração das 
características hidráulicas 

do rio Xingu; 
Alteração da dinâmica do 

escoamento fluvial do 
Trecho de Vazão 

Reduzida 

Alteração do aporte de 
nutrientes 

Plano de Gestão de 
Recursos Hídricos, 

Plano de Conservação 
dos Ecossistemas 

Terrestres, PACUERA, 
Plano de 

Gerenciamento 
Integrado da Volta 

Grande do rio Xingu 

Alteração das 
características hidráulicas 
dos igarapés de Altamira 

Alteração das 
características hidráulicas 
dos igarapés de Altamira 

Plano de 
Requalificação 

Urbana, Plano de 
Gestão dos Recursos 

Hídricos. 

Inundação Permanente Inundação Permanente dos Plano de Valorização 
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dos Abrigos da Gravura e 
Assurini 

Abrigos da Gravura e 
Assurini. 

do Patrimônio 

Perda de praias e áreas de 
lazer 

Perda de praias e áreas de 
lazer 

Plano de Articulação 
Institucional, Plano de 

Atendimento à 
População Atingida 

Enchimento 

Melhoria das condições de 
navegação a montante do 

barramento no Sítio 
Pimental e no Reservatório 

dos Canais; 

Melhoria das condições de 
navegação a montante do 

barramento no Sítio 
Pimental e no Reservatório 

dos Canais; 

Plano de Articulação 
Institucional, Plano de 

Atendimento à 
População Atingida 

Alteração na infra-
estrutura urbana de 

Altamira 

Alteração na infra-estrutura 
urbana de Altamira 

Plano de 
Requalificação Urbana 

Operação 

Alteração da qualidade da 
água a jusante da Casa de 

Força Principal 

Alteração da qualidade da 
água a jusante da Casa de 

Força Principal 

Plano de Gestão de 
Recursos Hídricos 

Ampliação da arrecadação 
de tributos 

Ampliação da arrecadação 
de tributos 

Plano de Articulação 
Institucional 

Operação 

Ampliação da capacidade 
do SIN e de sua 

confiabilidade nas regiões 
Norte-Nordeste e Sul-

Sudeste 

Ampliação da capacidade 
do SIN e de sua 

confiabilidade nas regiões 
Norte-Nordeste e Sul-

Sudeste 

Plano de 
Relacionamento com a 

População 

Aumento da confiabilidade 
do sistema de transmissão 
e distribuição de energia 

em Altamira 

Aumento da confiabilidade 
do sistema de transmissão e 
distribuição de energia em 

Altamira 

Plano de Articulação 
Institucional 

Alteração da dinâmica do 
escoamento fluvial do 

Trecho de Vazão 
Reduzida 

Alteração da dinâmica do 
escoamento fluvial do 

Trecho de Vazão Reduzida 

Plano de Gestão de 
Recursos Hídricos, 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu 

Alteração da dinâmica do 
escoamento fluvial do 

Trecho de Vazão 
Reduzida 

Interrupção do transporte 
fluvial nos períodos de 

estiagem 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu 

Alteração da dinâmica do 
escoamento fluvial do 

Trecho de Vazão 
Reduzida 

Interrupção do escoamento 
da produção nos períodos 

de estiagem 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu 

Alteração da dinâmica do 
escoamento fluvial do 

Trecho de Vazão 
Reduzida 

Interrupção do acesso a 
equipamentos sociais 

(escolas, postos de saúde, 
igreja) nos períodos de 

estiagem 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu 

Alteração da dinâmica do 
escoamento fluvial do 

Trecho de Vazão 
Reduzida 

Alteração nos padrões 
fenológicos e composição 

florística da vegetação 
aluvial 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu, 

Plano de Conservação 
do Ecossistema 

Aquático, Plano de 
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Conservação dos 
Ecossistemas 

Terrestres 

Alteração da dinâmica do 
escoamento fluvial do 

Trecho de Vazão 
Reduzida 

Alteração de habitats 
reprodutivos e alimentares 

de quelônios aquáticos 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu, 

Plano de Conservação 
do Ecossistema 

Aquático, Plano de 
Conservação dos 

Ecossistemas 
Terrestres 

Alteração da dinâmica do 
escoamento fluvial do 

Trecho de Vazão 
Reduzida 

Redução de populações ou 
eliminação de espécies 

intolerantes às alterações 
hidrológicas que 

impossibilitem ou restrinjam 
o acesso aos recursos-

chave 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu, 

Plano de Conservação 
do Ecossistema 

Aquático, Plano de 
Conservação dos 

Ecossistemas 
Terrestres 

Operação 

Alteração da dinâmica do 
escoamento fluvial do 

Trecho de Vazão 
Reduzida 

Comprometimento do 
abastecimento de água por 

poços rasos 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu, 
Plano de Gestão dos 
Recursos Hídricos, 

Plano de Atendimento 
à População Atingida 

Alteração da dinâmica do 
escoamento fluvial do 

Trecho de Vazão 
Reduzida 

Perda de produtividade 
primária 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu, 
Plano de Gestão dos 

Recursos Hídricos 

Alteração da dinâmica do 
escoamento fluvial do 

Trecho de Vazão 
Reduzida 

Interrupção do acesso às 
ilhas e aos seus recursos 

naturais (castanhas, frutos, 
caça) nos períodos de 

estiagem 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu 

Alteração da dinâmica do 
escoamento fluvial do 

Trecho de Vazão 
Reduzida 

Impactos sobre os usos 
sustentáveis dos recursos 

pesqueiros 

Plano de 
Gerenciamento 

Integrado da Volta 
Grande do rio Xingu, 

Plano de Atendimento 
à População Atingida 

 

 


