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Este Relatório é dedicado à apresentação do Plano de Inserção Regional do
Complexo Hidrelétrico Belo Monte. Contempla em seu bojo: a concepção teórica de
inserção regional, o contexto no qual será implantado o empreendimento, os
cenários sócio-econômicos, um Plano de Desenvolvimento Sustentável para a área
de influência do Complexo e o Plano de Inserção Regional - PIR. Este representa a
contribuição do empreendedor ao desenvolvimento da região.
O Plano de Inserção Regional está concebido para ser implementado em 20 anos.
Sendo que suas ações abrangem medidas de planejamento e ordenamento social e
territorial, preventivas para recepção do fluxo migratório que será atraído pelo
empreendimento e medidas preparatórias da economia regional, necessárias para
que potenciais benefícios possam ser intemalizados na região. O Plano de Inserção
Regional ainda contempla medidas de consolidação da nova estrutura produtiva,
com ações continuadas pós-término das obras.
Este documento passará por um processo de compatibilização com o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) do CHE Belo Monte tão logo o mesmo seja finalizado. Por
este motivo, merecem destaque quatro observações:
1.

Este Relatório não contempla as ações de natureza mitigadoras e
compensatórias dos impactos negativos que fazem parte dos Estudos de
Impacto Ambiental - EIA/RIMA;

2.

Após o processo de compatibilização deste apêndice com o EIA, os programas
aqui propostos poderão sofrer alguma correção ou modificação;

3.

Em virtude da possibilidade dessas modificações, não foram disponibilizadas,
neste apêndice, as estimativas de custos para os 30 programas do Plano de
Inserção Regional;

4.

A proposta apresentada, ao ser concebida em conjunto com a população
regional e em sintonia com o governo do Estado do Pará, foi debatida e
apresentada em diversos fóruns de debate. Entretanto, necessita ser legitimada
em rodadas de negociações oficiais.
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Cabe observar ainda, que está em estudo a ampliação da área de abrangência da
inserção regional _con:i a possíve_l inclusão dos rnunicípios d_e Placas e Gurupá.
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1. INTRODUÇÃO
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A estratégia de inserção regional de grandes empreendimentos visa resolver
tradicionais conflitos de apropriação desigual de benefícios e custos entre diferentes
áreas geográficas. No caso, o conflito se estabelece entre o benefício do suprimento
de energia elétrica do Complexo Hidrelétrico Belo Monte, a ser apropriado em
grande parte pelos centros consumidores do País, e os custos sociais, econômicos e
ambientais que ficarão circunscritos à região polarizada por Altamira, onde estará
localizado o empreendimento.
Dois impactos sócio-ambientais de natureza regional orientam a formulação do
problema a ser equacionado pela proposta de inserção regional:

r":'.

r>.
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1.

Desestruturação da organização produtiva da região polarizada por Altamira,
frente à magnitude dos investimentos que serão aportados apenas nos
municípios de Altamira e Vitória do Xingu; e

2.

Dinamização da economia proporcionada pelo aumento da demanda agregada
durante a implantação do empreendimento, com desaquecimento após a
conclusão das obras civis.

Por um lado, temos a especificidade regional, área de fronteira econorruca não
consolidada, atravessando forte processo de desagregação em meio a conjuntura
econômica recessiva. Por outro: a magnitude do empreendimento, a rapidez e a sua
pontualidade espacial.
Como a implantação do CHE Belo Monte pode contribuir para consolidar a ocupação
e alavancar o desenvolvimento regional em bases sustentáveis? Preocupação
expressa na Resolução nº 2, do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE.1

r-,

O Plano de Inserção Regional _ PI R foi elaborado tendo por objetivo reverter o
provável impacto da desestruturação, através da melhoria da qualidade de vida na
região e da intemalização das oportunidades de geração de emprego e renda. Ou
seja, o PIR visa alavancar o desenvolvimento da região de influência do QrojetÕ,
nela 1ntemalizando os potenciais benefieíõs"cfü"Eimpr99ndimenro.------_.,.

r-,

O Plano de Inserção regional constitui a proposta de contribuição do empreendedor
ao processo de desenvolvimento desejado, expresso na forma de parcerias no
contexto mais amplo do Plano de Desenvolvimento Sustentável.

r».
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Como um dos importantes instrumentos metodológicos utilizados para a elaboração
do PIR, destaca-se o estudo "Cenários Socioeconômicos da região polarizada pelo
1

r,

CNPE, resolução N°2, de 17 de setembro de 2001. Art. 2º - Recomendar que os estudos de impacto ambiental
e do uso múltiplo das águas do reservatório a ser formado com a construção da UHE Belo. Monte sejam
realizados com a participação dos Ministérios de Minas e Energia, do Meio Ambiente, do Planejamento,
Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Agência Nacional de Energia
Elétnca e da Agência Nacional de Águas, compreendendo nesse estudo a avaliação do potencial do
empreendimento na promoção do desenvolvimento econômico e social da Região.

1
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futuro CHE Belo Monte e Sistema de Transmissão Tramo-Oeste" e o "Plano de
Desenvolvimento Sustentável de Belo Monte". A análise do processo histórico
regional, o rebatimento dos impactos macro-regionais, o cenário desejado escolhido dentre as alternativas regionais visualizadas, assim como o conhecimento
dos atores, suas percepções e aspirações constituíram o balizamento das ações
propostas.
As hidrelétricas na Amazônia geram controvérsias em escala planetária. Na
Amazônia, uma região historicamente submetida a condições adversas e - malgrado
suas enormes potsnclahdades - relegada a planos inferiores pelos núcleos
decisórios das polltcas públicas de sucessivos governos, criou-se em alguns setores
da sociedade um processo gradual de resistência aos aproveitamentos hidrelétricos
propostos. A precariedade da infra-estrutura econômica e social, a fragilidade do
modelo de ocupação da fronteira aliada às extemalidades negativas dos
empreendimentos hidrelétricos, naturalmente de grande porte, difundem o os
processos impactantes do empreendimento muito além da área de impacto direto,
catalizando a desestruturação da incipiente base produtiva e a reordenação da
ocupação do espaço regional. O forte contraste entre os interesses e anseios das
populações regionais e os interesses das populações favorecidas pelo benefício do
acesso à energia elétrica fica evidenciado.
O Complexo Hidrelétrico Belo Monte é, considerados os aspectos técnicos e
econômicos, um projeto de grande viabilidade e importância estratégica. No entanto,
a sua viabilização sócio-política será função de sua capacidade para induzir o
desenvolvimento da região, em bases sustentáveis.
2. CONCEPÇÃO DE INSERÇÃO REGIONAL E METODOLOGIA
A história do Setor Elétrico no Brasil evidenciou contrastes entre os benefícios
advindos dos projetos hidrelétricos e os custos sociais e ambientais de sua
implantação. A cultura do Setor, predominantemente voltada para a obtenção de
resultados setoriais, impulsionava suas ações no sentido da criação de enclaves que
resultaram em uma oposição crescente aos novos empreendimentos.
A evolução dos conflitos criados pela cultura de enclaves levou o Setor
introduzir o conceito de Inserção Regional em seu planejamento. O
documento se justifica pelos seus objetivos de reduzir as extemalidades
(custos indiretos) e potencializar as extemalidades positivas na região de
da usina.

Elétrico a
presente
negativas
influência

O estudo temático realizado pela FIPE/SRL para a ELETROBRÁS (1987-1989)
forneceu ao Setor Elétrico diretrizes para a viabilização sócio-política dos seus
empreendimentos. A partir de então, a mediação dos conflitos passa a ser uma
preocupação inerente ao processo de legitimação dos empreendimentos junto à
sociedade. A busca de formas de resolução de conflitos sinaliza para o
estabelecimento de regras que, aceitas pelos litigantes, determinam limites ao
processo.

-
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Procura-se, assim, incorporar novos públicos-meta (beneficiários das intervenções) e
novos objetivos ao empreendimento, neste caso ligados ao desenvolvimento
regional. Trata-se, em síntese:
-

por um lado, de minimizar as interferências sociais, econômicas e ambientais
decorrentes da implantação do empreendimento, oferecendo alternativas
compensatórias para os elementos afetados, e

-

por outro, de visualizar o empreendimento hidrelétrico como uma oportunidade
de canalizar, de maneira orientada e seletiva, um volume de investimentos
significativo para a região, visando à melhoria de sua infra-estrutura energética,
de transporte, de equipamentos urbanos e de serviços sociais, bem como
diversificação e consolidação da sua base produtiva, de modo auto-sustentado.

rr:
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A implantação do Complexo Hidrelétrico Belo Monte não é neutra em termos de sua
inserção regional. Pelo contrário, as evidências disponíveis demonstram conflitos
latentes e emergentes entre os objetivos setoriais/nacionais e os regionais. Dentro
da concepção formulada, a compatibilização
destes objetivos passa,
necessariamente, por uma apropriação mais equânime dos benefícios entre o país e
a região. Operacionalmente, este procedimento implica na análise das possibilidades
da região em reter e intemalizar efeitos positivos derivados do empreendimento e,
nesta perspectiva, existem dois grupos de oportunidades a serem examinados.
Primeira hipótese: correlacionar as contribuições latentes e potenciais de todas as
infra-estruturas de logística e apoio à construção, e

r:

r:
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Segunda hipótese: demonstrar que não bastam apenas as infra-estruturas para o
desenvolvimento regional, mas é necessário complementá-las com outras
intervenções voltadas principalmente para o fortalecimento da base econômica da
região, efetivando suas potencialidades e consolidando seus perfis de
especialização.
O processo de inserção regional deve ter como premissa a compatibilidade com as
recomendações da Comissão Mundial de Barragem, do li Plano Diretor do Meio
Ambiente e das Instruções para o Estudo de Viabilidade de Aproveitamentos
Hidrelétricos2. Estes documentos preconizam a ampla interação e negociação com a
sociedade impactada.
Assim sendo, a idéia da inserção regional pode ser lida de dois ângulos. Do ponto
de vista do empreendimento, Inserção Regional significa a sua viabilização sóciopolítica. Em outras palavras, a aceitação por parte da população local da realização
do empreendimento em sua região, considerando-o como oportunidade de
desenvolvimento regional. Do ponto de vista da população impactada, significa a
maximização de benefícios que podem ser produzidos pelo empreendimento e sua
apropriação.

r:

r
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DNAEE/ELETROBRAS.
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Na junção das duas linhas pode-se avançar que a Inserção Regional resulta em
duas macro atividades que, embora articuladas, guardam suas especificidades:
..
-.
.
A primeira refere-se ao conjunto de atividades que visam a aceitação, por parte da
população local, da realização do empreendimento.
A segunda macro-atividade refere-se à definição, junto à população local, do
conjunto de ações, medidas, programas e projetos que compreenderão a
contribuição do empreendedor do CHE Belo Monte ao desenvolvimento regional: o
Plano de Inserção Regional propriamente dito.
A primeira atividade se desdobra em vanas atividades operacionais como:
Informação sobre o empreendimento, identificação dos principais atores e suas
demandas quanto ao empreendimento, caracterização dos principais problemas e
potencialidades regionais, criação de um fórum de debates.
O papel da Informação é levar ao conhecimento popular os procedimentos relativos
ao empreendimento, tais como: os estudos de viabilidade, os estudos de impactos
ambientais, cenários sócio-econômicos - sua dinâmica e características,
dificuldades, ritmo e resultados, as características e procedimentos relativos à
efetivação do empreendimento (licença ambiental, licitação, participação do
governo), etc. O objetivo é mostrar total transparência dos trabalhos realizados, para
que a população, tendo conhecimento, possa participar do processo de elaboração
do Plano de Inserção Regional da melhor forma possível.
A identificação dos atores e suas demandas e interesses, é realizada por meio de
um conjunto de procedimentos entre os quais o sutvey, entrevistas semiestruturadas e espontâneas, observações diretas e análise documental.
As atividades operacionais da segunda macro-atividade se desdobram em:
Negociação dos pleitos e elaboração do conjunto de ações, medidas, programas e
projetos que deverão ampliar os benefícios do empreendimento no sentido do
desenvolvimento sustentável; Identificação dos custos dos Programas; e Formação
das parcerias e rateio dos custos.
A Figura 2.1, a seguir apresentada, esquematiza a participação da sociedade
regional nas atividades de construção do Plano de Inserção Regional.

Integração e

a Sociedade na Construção do Plano de Inserção -

Est1•11 •1 111111 - levantament11:
Atores/Demandas
EIA I RIMA - Impactos
Cenários - Potencialidades/ Problemas
Piam de Desenvolvimento Sustentável
Estratigla de
Negociação

"?Antecipação de
Informação à
comunidade
7 Levantamento de
perguntas, dúvidas
e preocupações

Bibliografia
Anterior

Construção do Plano de IR -IPIR
1. EIA-RIMA - Impactos
2. Análise de Pleitos
3. Potencialidades e Problemas

Reuníão e discussão
sobre o futuro da
comanidade e seus
pleitos perante o
empreendimento

Cruzamento de Proposta de Programas:
Metas de Desenvolvimento X Pleitos
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Cruzamento:
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Desenvolvimento Sustentável
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Figura 2.1
Organograma
Dentro desta concepção resumida, pode-se agora fundamentar a estratégia
adotada, no que concerne aos seus objetivos. A partir do planejamento e
dimensionamento das infra-estruturas de logística e apoio demandadas específica e
tecnicamente pelo empreendimento, devem ser avaliadas as suas repercussões
sobre o desenvolvimento regional. E, com base nas demandas - diretas e indiretas geradas pela implantação do CHE Belo Monte, poderão ser formuladas intervenções
complementares, voltadas para o fortalecimento da base econômica regional, com
maior retenção e internalização dos benefícios.
5

A incorporação da dimensão de desenvolvimento regional implica atuações nãoexclusivas por parte do empreendedor como também sua maior integração
interinstitucional com outros agentes institucionais envolvidos. Particular atenção foi
conferida à análise das condicionantes institucionais, entendidas como diretrizes,
planos e programas já formalizados, que moldarão o desenvolvimento futuro da
região.
Em relação à análise de prospecção de futuro foram utilizados os estudos de
Cenários Sócio-Econômicos da Região Polarizada pela Futura UHE Belo Monte e
Sistema de Transmissão Tramo-Oeste3, o que possibilitando integrar o planejamento
estadual e a inserção regional do CHE Belo Monte.
A incorporação de objetivos de desenvolvimento regional, por meio de intervenções
complementares, gera, além de benefícios a serem retidos e internalizados pela
região, igualmente custos maiores. Contudo, a viabilização destas intervenções
complementares poderá ser realizada através de parcerias, implicando rateio dos
custos e intensificando o efeito dos investimentos.
A elaboração da proposta do Plano de Inserção Regional apresentada neste
documento, utilizou o empreendimento como um vetor de desenvolvimento.
Definindo que a Inserção Regional tem por objetivo não apenas compensar impactos
ou mitigar efeitos negativos mas, principalmente, internalizar oportunidades, o CHE
Belo Monte pode ser entendido pela população como uma ocasião para melhorar a
sua qualidade de vida, desenvolver a economia local, ampliar a infra-estrutura social
e articular melhor a sociedade em torno de seus interesses básicos e de metas
comuns (MINFRA I DNAEE I ELETROBRAS - Plano Diretor de Meio Ambiente do
Setor Elétrico 1991 /1993 - Resumo Executivo: parte V "Diretrizes para o
planejamento e o gerenciamento sócio-ambiental).
Com esta etapa, as condições preliminares para a negociação estão dadas. Todos
os Programas apresentados devem ser negociadas com as autoridades estaduais,
municipais e nos fóruns de negociação com representantes populares nos
municípios.
3. A REGIÃO DE INSERÇÃO DO COMPLEXO HIDRELÉTRICO BELO MONTE

3.1

CARACTERIZAÇÃO

A influência regional do empreendimento Belo Monte abrange a área polarizada pela
cidade de Altamira, que compreende os municípios de Altamira, Vitória do Xingu,
Senador José Porfírio, Anapu, Pacajá, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, e Porto de

3

Estes estudos compreendem a atualização dos Cenários Sócio-Econômicos da Região Oeste do Pará,
realizados pelo Instituto do Desenvolvimento Econômico-Social do Pará - IDESP por equipe da Eletronorte com
a participação do Governo do Pará.
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Moz4. Esta região tem como elemento integrador a Rodovia Transamazônica e o rio
Xingu em sua parte navegável.
Está em estudo a inclusão de outros dois municípios na região de inserção regional:
Placas e Gurupá. Por ocasião da compatibilização com os Estudos de Impacto
Ambiental, este documento será revisado. E, então, caso se apresente oportuno,
estes dois municípios serão incorporados.
A cidade de Altamira, atualmente com 62.265 habitantes5, é o maior centro urbano
regional. A segunda maior cidade é Uruará com 13.131 habitantes. Altamira é o
principal centro urbano e pólo econômico e de serviços, centralizando os fluxos
populacionais, de mercadorias e de produtos regionais6.
A região, apresentada na Figura 3.1, é resultado histórico do projeto de ocupação de
fronteira e integração nacional desenvolvido na década de 70. Dois instrumentos
centrais foram utilizados: a abertura da Rodovia Transamazônica e a implantação de
projetos de colonização conduzidos pelo INCRA - Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária.
·
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A Rodovia Transamazônica foi concebida visando à integração geopolítica da
região. O seu traçado liga os últimos pontos da navegação de cabotagem dos
afluentes da margem direita do rio Amazonas. Na região em estudo, a localidade de
Belo Monte é o ponto extremo navegável no rio Xingu.

4
5

Fonte: IDESP: Cenários Sócio-Econômicos da Região Oeste do Pará (1992-2010). 1992.
IBGE - Censo 2000 -resultados preliminares.
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MINFRA I DNAEE / ELETROBRÁS - Pjano Diretor de Meio Ambiente do Setor Elétrico 1991/1993: Resumo
Executivo - p.41..."0s estudos sócio-ambientais devem contemplar: - urna abrangência espacial que permita a
adoção de um conceito ampliado de região de planejamento, compreendendo e sendo definida por. pelo menos.
três cortes analíticos: as áreas correspondentes aos impactos sobre os meios flsico e biótico; as áreas
representativas da espacialização dos fluxos e relações sócio-econômicas afetadas; e a área correspondente à
bacia de contribuição do reservatório de empreendimentos hidrelétricos" ...
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Figura 3.1
Área da Inserção Regional do CHE Belo Monte
A implantação dos programas de colonização estimulou um grande fluxo migratório
para a região, com origem nas diversas regiões brasileiras. O forte crescimento
demográfico e a exploração econômica promoveram a reestruturação do espaço
regional, promovendo a emancipação de inúmeros municípios (Tabela 3.1).
Tabela 3.1
Região de Inserção do CHE Belo Monte Municípios Integrantes

Município

Área
(km2)

População
Urbana
(habitantes)

População
Rural
(habitantes)

2000
Altamira

181.446

2000

População
Total
(habitantes)

Criação (1)

2000

62.265

15.090

77.355

1917

Anapu

11.889

3.111

6.154

9.265

1995 (1997)

Brasil Novo

4.367

12.710

17.077

1991 (1993)

Medicilãndia
Pacajá

6.303
12.363
2.139

6.744
7.615

14.679
21.145

21.423
28.761

1988 (1989)
1988 (1989)

Porto de Moz

17.432

9.079

13.381

22.460

1937

5.330
13.131

10.390

15.720

1963

31.967

45.098

1988 (1989)

3.929
115.571

7.229
132.746

11.158
248.317

-

Senador José Porfírio

33.689

Uruará

10.666

Vitória do Xingu

4.751

Total

280.678

1991 (1993)

FONTES: IBGE - Dados preliminares do Censo de 2000; Governo do Estado do Pará - História dos
Municípios do Pará, 1998.
OBSERVAÇÃO: (1) A data entre parênteses é a de instalação do Município.
8
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O crescimento médio anual da população desta região na década de 70 foi de 9,6%
ao ano, na de 80 foi de 12,7%, enquanto que a média de crescimento nacional era
de 2,1%a.a. Na década de 90, esse crescimento explosivo desacelerou-se
subitamente, sendo reduzido para apenas 1,74% ao ano, sinalizando o esgotamento
do modelo de ocupação adotado,
A aparente expulsão da mão-de-obra insere-se no contexto de retração das áreas
de fronteira econômica, porém, tem forte influência de fatores locais, tais como: o
esgotamento de áreas de garimpo, as dificuldades de desempenho da agricultura
familiar, a estagnação, ou mesmo redução, da área colhida das culturas tradicionais
como cacau, café, pimenta-do-reino e, na lavoura temporária mandioca, milho, arroz,
feijão, como também a exaustão dos recursos madeireiros e os efeitos da expansão
da pecuária extensiva. O abandono da Rodovia Transamazônica é empecilho
notório para o desenvolvimento da região.

r:

Tabela 3.2
Região de Inserção do CHE Belo Monte
Taxa de Urbanização dos Municípios

r·
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Aítamíra

r-

1970

1980

1991

1996

2000

59,7

57,9

69,3

68,8

80,5

Anapu

-

-

25,0

33,6

Brasil Novo

-

-

21,9

25,6

r:

Medicilândia

10,5

13,4

31,5

r-.

Pacajá

-

-

-

13,5 .

17,2

26,5

r>.

Porto de Moz

17,9

22,0

32,9

34,0

40,4

r:

Senador José Porfírio

12,7

12,8

5,6

27,6

33,9

r-

Uruará

-

-

22,8

21,6

29,1

r:

Vitória do Xingu

-

-

-

25,5

35,2

r-

Fonte· IBGE

,.

Taxa de urbanização(%)
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A região de influência do CHE Belo Monte nasceu com vocação agrícola e, até hoje,
mantém essa característica. À exceção de Altamira, todos os municípios possuem
população rural maior do que a urbana. Brasil Novo, Pacajá, Uruará e Medicilândia
possuem mais de 2/3 de seus habitantes na área rural. Entretanto, a região sofre um
processo de urbanização acelerado, indicando o colapso do modelo da ocupação
rural. (Tabela 3.2)
3.2

POTENCIALIDADES
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r-.

Extrativismo
Vegetal e Silvicultura
.
.
.
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Entre as espécies amazônicas de maior valor comercial encontra-se: mogno, itauba,
louro, cedro, ipê, cumaru, angelim-pedra e tatajuba. A maioria destas madeiras de lei
de primeira grandeza faz parte da flora original da região, porém estão bastante
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escassas. Espécies de grande valor comercial são típicas de florestas bem
conservadas.
O ideal para empreendimentos de extração madeireira é encontrar florestas
homogêneas, com espécies de alto valor, grande volume individual de madeira,
concentrada na menor área de exploração possível, situadas próximo do local de
processamento e com boa acessibilidade. As florestas de várzea apresentam grande
densidade de árvores. mas são constituídas de menor riqueza florística. menor
tamanho de indivíduos e menor valor comercial de madeira. As de terra firme
apresentam potencial madeireiro maior. Muitas ilhas do rio Xingu são um complexo
misto de áreas altas, onde se desenvolvem espécies e terra firme, e áreas baixas de
várzeas. Em vários casos as zonas de terras altas de ilhas do Xingu estão mais
conservadas que as áreas de terra firme. Neste caso o volume de madeira supera
áreas de terra firme.

-

Um sistema de manejo possibilitará a sustentação da atividade madeireira já
implantada e a criação de novos empreendimentos. Projetos ecologicamente
sustentáveis e altamente rentáveis são possíveis de se estabelecer. desde que as
florestas sejam recuperadas do atual nível de degradação. As florestas de terra firme
que ficarão fora da área a ser alagada pela hidrelétrica, precisarão ser preservadas,
pois serão fontes de dispersão de espécies e de produção de sementes, que
poderão servir para a formação de um futuro banco de germoplasma.
A plantação de florestas para a produção de madeira é outra potencialidade
microrregional, quer se trate de essências autóctones, como o mogno, ou exóticas,
como a teca. Para que esta atividade possa se implantar é preciso acabar-se com a
prática das queimadas anuais para limpeza de pasto ou preparação de terras para o
plantio. O fogo em área de reflorestamento destrói por completo as árvores em
crescimento resultando em perda do capital investido.
As florestas remanescentes da região oferecem grande potencial para extrativismo
florestal não madeireiro. Essa atividade poderá se tornar uma alternativa
ecologicamente sustentável de desenvolvimento. A castanha do Pará é o principal
recurso a ser explorado. Atém dela poderão ser explorados o babaçu e frutas típicas
da região, em especial frutos de palmeiras como açaí e bacaba.

r:

Mineração
Por seu contexto geológico, pelos indícios diretos e indiretos e pelas informações
obtidas na literatura. além do ouro, a área apresenta potencialidade para mineração
de estanho, tungstênio, cobre, chumbo, zinco, alumínio, ferro, níquel, caulim e de
materiais de uso na construção civil - seixo, areia, argila, brita.
As reservas de minério de ouro na jazida da Volta Grande do rio Xingu, avaliadas
pela Companhia OCA Mineração em 1999, totalizam 20 milhões de toneladas com
um teor médio de ouro de 1,75 g/ton.
Indícios de mineralizações de cassiterita, minério de estanho, são mencionados na
bacia do rio Bacajá, no igarapé do Maciel, na margem direita do rio Xingu, e na
rodovia Transamazônica, nas proximidades de Belo Monte.
._J
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Indícios de mineralizações de xeelita, minério de tungstênio, são encontrados nos
veios de quartzo auríferos alojados nos metabasitos da seqüência Três Palmeiras.
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Conforme sugerido pela composição da assembléia de sulfetos associados ao ouro,
o cobre, o chumbo e o zinco apresentam alta favorabilidade para enriquecimento
nos metabasitos da seqüência Três Palmeiras.
A julgar pela constituição mineralógica dos espessos pacotes de arenitos caulínicos
da formação Alter do Chão e pelas características do ambiente exógeno da área clima, relevo, vegetação - essa unidade mostra alta potencialidade para
concentração de bauxita, minério de alumínio e de caulim.
Agropecuária
A região concentra quantidade elevada de produtos com possibilidade de melhor
inserção no mercado: açaí, pupunha, cacau, café, pimenta-do-reino, pesca,
hortifrutigranjeiros, gado leiteiro e de corte; fabricação de produtos de madeira,
extração de minerais, artesanato de fibras naturais, etc.
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A vasta extensão desta região apresenta uma grande variação de tipos de solo - da
terra roxa estruturada ao arenoso - com as aptidões agrícolas características de
cada tipo. A atividade agrícola ainda utiliza técnicas rudimentares, contudo a
qualidade do solo e o clima favorecem um bom desenvolvimento das culturas, que
teriam maior rendimento se houvesse assistência técnica mais efetiva.
Apesar da crise atual, a lavoura permanente, mais adequada às condições do
ambiente amazônico do que a temporária, tem um grande potencial de expansão. A
produtividade do cacau verificada nos últimos anos foi, no mínimo, 50% maior do
que a média nacional e a do café, no mínimo, igual à nacional. A pimenta do reino,
com a recuperação dos preços internacionais, que ora se processa, também poderá
expandir-se devido às condições favoráveis para essa cultura na região.
O mesmo ocorre com a cultura de algumas frutas: o limão tem rendimento 50% mais
elevado do que a média nacional e a estadual; banana e manga têm rendimento
pouco superior à média nacional, mas inferior à estadual; laranja e tangerina têm
rendimento inferior à média nacional, mas superior à estadual.
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Entretanto, a lavoura temporária não apresenta as mesmas potencialidades da
permanente. O ambiente amazônico impõe severas limitações a esse tipo de
lavoura, para que não haja perda progressiva dos nutrientes do solo e de rendimento
das culturas. Apesar de diversas culturas haverem apresentado rendimentos
crescentes na última década, a mandioca é o único produto em que a região
apresenta um rendimento médio superior ao nacional e ao estadual.
A pecuana bovina, a suína e a criação de aves também apresentam grande
potencial, desde que sejam implantados frigoríficos e outras unidades para a
industrialização de seus derivados.
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Turismo
A região apresenta grande potencial para o turismo: ecoturismo, .turismo de
aventura, turismo de interesse especial, etc.
O turismo
uma das atividades econômicas que mais e mais rapidamente se
expande em todo o Mundo. A maior expectativa de vida, devido à ampliação dos
serviços de saúde, o aumento da renda, decorrente do desenvolvimento econômico
e o barateamento das viagens, pelo desenvolvimento tecnológico. explicam essa
realidade. Dentre as diversas modalidades turísticas, o turismo ecológico se destaca
como uma das de maior potencial de crescimento.
é

A Amazônia é uma marca conhecida mundialmente. Visitar a maior floresta tropical
do planeta é um desejo de todo amante da natureza. Garantidas as condições
mínimas, moradores dos mais diversos países a ela acorrerão. A bacia do rio Xingu
é uma das regiões amazônicas com menor interferência antrópica.
Outras Atividades Produtivas
Os rnurucrpros da região de influência do CHE Belo Monte apresentam grande
potencial para a industrialização de bens primários. Esses bens são produzidos em
quantidade e variedade, mas não são beneficiados. O adensamento das cadeias
produtivas desses bens e a verticalização de sua produção resultarão em maiores
oportunidades de emprego, aumento de renda e desenvolvimento da região.
Agroindústrias para beneficiamento de cacau, café e palmito de pupunha, frigoríficos
para produção de derivados de pescado, de gado bovino e de aves, curtumes para o
aproveitamento das peles de animais, indústrias de derivados de madeira e de
mobiliário apresentam grande potencial de sucesso na região.
O empresariado urbano local possui forte envolvimento com a região exercendo
papel fundamental como investidor e gerador de riquezas, embora sua atuação se
limite, no presente, ao mercado regional. A construção do complexo hidrelétrico Belo
Monte, com o aumento da demanda de bens e serviços que acarretará, poderá se
transformar em ocasião ímpar para se alavancar a industrialização da região de
influência do empreendimento.
3.3

CARÊNCIAS

Educação
O quadro de carência educacional dos nove municípios que compõem a área de
influência do CHE Belo Monte é constatado nos dados de escolaridade de sua
população. Segundo o Censo de 1991, a população residente possuía, em média,
apenas 3,2 anos de estudo e quase metade da população adulta - 41 %. - era
analfabeta, índices comparáveis aos das regiões mais pobres do País e do mundo.
Essa situação parece estar evoluindo de modo favorável, embora muito lentamente.
Em 2000, o número médio de anos de estudo da população havia aumentado para
12

3,5 anos, mas o analfabetismo da população adulta permanecia estacionário. Cabe
ressaltar que, neste ano, a escolaridade média do Estado do Pará foi de 4,5 anos e
a brasileira de 5,5 anos.

Os baixíssimos índices de escolaridade relacionam-se diretamente com a falta de
investimentos em educação desde o início da colonização da região. O sistema
público apresenta carências de recursos humanos e materiais para o seu correto
funcionamento. O quadro de professores é insuficiente para o atendimento da
demanda e carece de capacitação e de recursos didáticos para um bom
desempenho. Os prédios, em sua quase totalidade, estão em precárias condições e
sem equipamento. Trata-se, portanto, de um problema estrutural.

r

r:

r:

O quadro de deficiências apontado é agravado pelo fato de se tratar de uma região
basicamente rural. As condições do sistema educacional nesse meio são ainda mais
deficitárias do que nos centros urbanos, principalmente em Altamira. Os problemas
fundamentais são a falta de escolas e professores qualificados e a falta de
transporte escolar, inviabilizando o deslocamento do aluno à sala de aula, em uma
região em que as grandes distâncias predominam.
Portanto, a situação educacional da região explica em muito o seu baixo nível de
desenvolvimento. Infere-se com facilidade que investimentos na área de educação
seriam de suma importância para alavancar o desenvolvimento regional tanto em
termos sociais, quanto econômico.
Indicadores das carências em educação para a região:
Não existem estabelecimentos de ensino pré-escolar da rede estadual ou federal na
região. A taxa bruta média de matrícula no ensino pré-escolar é de 13,78%
Déficit de vagas no ensino público fundamental: 14% das crianças entre 7 e 15 anos
permanecem fora das salas de aula.
Elevado índice de repetência no ensino fundamental: 45% dos jovens entre 15 e 19
anos - que deveriam estar cursando o nível médio - continuam cursando o nível
fundamental.
Baixo nível de formação dos professores do ensino fundamental.

r:
Pouca disponibilização de transportes para os alunos, sobretudo os da área rural.
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Poucos estabelecimentos de ensino médio: nenhum da rede municipal; 5 da rede
estadual; 1 da rede federal.
Poucos jovens entre 15 e 19 anos matriculados no ensino médio: apenas 11 % do
total de jovens estão matriculados.
Alto índice de analfabetismo na população com mais de 1 O anos de idade:
aproximadamente 50% (120.000 habitantes).

r

Ausência de um programa estadual de alfabetização.
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Pouco estímulo à leitura, acarretando prejuízos no aprendizado posterior. Existe
apenas uma livraria especializada, recém estabelecida na cidade de Altamira.
.

.

Pouca divulgação regional do Programa Educação de Jovens e Adultos (Proeja).
Ausência de escolas de formação profissional de relevo na região. Existem apenas 3
escolas agrícolas Casa Familiar Rural, sendo que 2 em fase inicial de implantação
nos municípios de Medicilândia, Pacajá e Uruará.
Concentração em Altamira dos poucos cursos profissionalizantes oferecidos.
Saúde
A mortalidade infantil é um poderoso indicador de pobreza e das condições de
atendimento médico das regiões.
Em 2000, a mortalidade infantil na região polarizada por Altamira, no Estado do Pará
e no País foi da mesma ordem de grandeza, respectivamente, 32,5, 32,6 e 32,7
mortos por mil crianças nascidas vivas. Os dados disponíveis para anos anteriores
indicam uma evolução positiva desse indicador, fenômeno recorrente no território
nacional. Este fato deve-se provavelmente, à melhoria das condições de saúde prénatal e às campanhas de vacinação em massa realizadas pelo Governo Federal.

..

...,

Cabe ressaltar que a mortalidade infantil no Brasil ainda é muito elevada para
padrões internacionais. Em 2000, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ela
variou entre entre 21 e 25 por mil, enquanto no Nordeste foi de 53 por mil. Na
Argentina, no Panamá e em Sri Lanka esse índice é pouco inferior a 20 por mil,
enquanto no Chile ele é 11 por mil e em Cuba 7 por mil.
Os índices de mortalidade infantil, contudo, são baixos se considerarmos a falta de
qualidade de vida das populações dos municípios da área de influência do CHE Belo
Monte. Como se está tratando de médias, pode-se argumentar que a cidade de
Altamira - um quarto da população microrregional - tenha contribuído para reduzir os
valores. Cabe lembrar que esta cidade é a única dotada de serviços obstétricos, dos
quais são dependentes os demais municípios. Além do que, os registros de
nascimento e sobretudo mortalidade no primeiro ano de vida não são feitos pela
população rural.
As doenças mais freqüentes são malária e leishmaniose.
A região de influência do CHE Belo Monte possui 1 o hospitais com uma
disponibilidade de 1,6 leitos para cada mil habitantes, insuficientes para atender à
demanda. Esse indicador da oferta de serviços de saúde é bem inferior ao do
Estado do Pará e do País, respectivamente, 2,5 e 2,7 leitos por mil habitantes em
2000, valores bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
Em termos de saúde pública, Altamira é o Município melhor estruturado, tanto em
equipamentos com em equipes médicas. Além de hospitais, conta com um HEMOPA
e nove postos de saúde municipais, três na zona urbana e seis na zona rural,
equipados com um médico e dois auxiliares de enfermagem. A totalidade de sua
rede hospitalar - pública e privada - está cadastrada no Sistema Único de Saúde 14
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SUS. Sua sede divide com a capital do Estado o atendimento mais especializado à
população de toda a região de influência do CHE Belo Monte.
A Secretaria Municipal de Saúde de Altamira opera quatro programas básicos de
atendimento familiar:
Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS - em parceria com o Ministério
da Saúde, que mobiliza dez profissionais para levar às comunidades urbana e rural
orientação sobre alimentação e para cadastrar crianças em idade de vacinação;
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança - PAISMC - que
oferece acompanhamento pré-natal, terapia de hidratação oral, imunização contra
doenças e higiene bucal para crianças em idade escolar, sendo o único programa
em toda a região que oferece acompanhamento pré-natal e atendimento obstétrico;
Programas de Controle à Hipertensão e de Educação e Saúde, que promove
palestras nas escolas e sindicatos e visitas domiciliares por profissionais de nível
médio e superior.
De acordo com informações de representantes de associações profissionais e de
bairros, as equipes dos programas de saúde enfrentam sérias dificuldades para a
realização dos trabalhos: falta de transporte para percorrer as longas distâncias, falta
de equipamentos e medicamentos e mesmo falta de qualificação profissional
adequada
Saneamento
Em termos gerais, pode-se falar em deficiências no fornecimento de água potável,
no esgotamento sanitário e nos serviços de coleta de lixo. Os Municípios carecem do
mínimo indispensável para qualificar a região com padrão razoável de higiene,
qualidade vida e bem-estar social.
Em 2000, a parcela da população brasileira que contava com abastecimento de
água potável era de 87%, a da paraense 58% e a da região de influência do CHE
Belo Monte, somente, 18%. Em relação à coleta de esgotos, esses índices eram,
respectivamente, 63%, 40% e 4%.
Em Altamira, pólo urbano regional, o abastecimento de água na cidade é
responsabilidade da Cia. de Saneamento do Pará - COSANPA. Essa empresa
estadual fornece água para 4.255 residências, o que representa. apenas 20% dos
domicílios atendidos com água encanada. A captação é feita no rio Xingue a água é
distribuída sem tratamento. O restante da população, não atendida pela COSANPA,
obtém água por meio de poços amazônicos ou artesianos.
Em Vitória do Xingu existe forte suspeita por parte da sociedade civil organizada de
que a água dos poços não tenha qualidade necessária para o consumo humano,
pois a existência de inúmeras fossas negras nas proximidades dos locais de coleta
de água estaria comprometendo o lençol freático.

15

Em Altamira, menos de 20% da população dispõe de rede de esgoto. A maioria
utiliza fossas sépticas para deposição de seus dejetos. Nos demais cidades da área
de influência a rede de esgoto é inexistente.

-

....

Em Altamira, o serviço de coleta e destinação de lixo é mantido pelo poder
municipal. A coleta é feita por um caminhão compactador, uma caçamba e cinco
tratores. O destine final é um lixão a céu aberto, em área distante 4km da cidade. O
lixo hospitalar é cc.etado separadamente e aterrado no lixão. Igual destino recebe o
entulho. O serviço de coleta é insuficiente para o atendimento adequado da
população. Numerosos lotes urbanos servem como verdadeiros depósitos de lixo.
Além disso, são inúmeras as reclamações pela falta de limpeza das ruas e terrenos
baldios. Uma das principais reivindicações dos setores organizados da sociedade de
Altamira é a construção de um aterro sanitário para a correta destinação do lixo.
Infra-estrutura Econômica

O abandono da rodovia da Transamazônica e de suas estradas vicinais é um
empecilho notório para o desenvolvimento da região. Se em períodos de seca o
tráfego é muito difícil, no período das chuvas ele se toma praticamente impossível,
devido aos numerosos atoleiros. Essa situação se reflete não apenas no
escoamento da produção, mas também na manutenção dos serviços sociais,
particularmente educação e saúde. As prefeituras não conseguem manter quadros
com um mínimo de qualidade. A situação de abandono da Transamazônica tem se
refletido no aumento de assaltos, tomando a via perigosa para o tráfego de
passageiros e de mercadorias.
A possibilidade de escoamento da produção local por via fluvial ressente-se da
precariedade dos portos em Vitória do Xingu. O acesso a esses portos, situados na
margem direita do rio Tucuruí, tributário do baixo rio Xingu, é freqüentemente
dificultado pelo assoreamento de sua barra.
Até junho de 1998, o fornecimento de energia elétrica para a região de influência do
CHE Belo Monte era muito precário. A eletricidade era gerada em unidades a óleo
diesel, em número insuficiente para satisfazer à demanda existente e com
deficiências de manutenção. A população convivia com constantes racionamentos e
"apagões", sendo que, os domicílios recebiam energia por apenas seis horas diárias.
Esta situação mudou com a inauguração da linha de transmissão da energia de
Tucuruí até Santarém e ltaituba - o Tramo Oeste - que dotou a essa região da oferta
de eletricidade sem restrições.
A população reconhece uma melhora considerável na qualidade de vida. No entanto,
as áreas rurais ainda não foram beneficiadas por esta energia, pois dependem da
construção de subestações e linhas de distribuição rural e urbanas. Essas linhas
apresentam baixa rentabilidade devido às grandes distâncias a serem vencidas para
alcançar as comunidades mais distantes da Transamazônica.
A REDE-CELPA é a concessionária dos serviços de distribuição de energia elétrica
no Estado do Pará. Na cidade de Altamira, a Rede Celpa atende cerca de 13.000
residências, perfazendo cerca de 90% da população urbana atendida. Porém, nos
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bairros mais pobres existe razoável quantidade de domicílios cujo acesso à energia
elétrica é feito por meio de ligações dandestinas.
Atividades Produtivas
De modo geral, os setores produtivos na região de influência do CHE Belo Monte se
apresentam incipientes em termos de organização, tecnologia e geração de renda.
A atividade madeireira é uma atividade que vem se caracterizando por um processo
contínuo predatório da cobertura vegetal, apesar de todas as campanhas nacionais
e internacionais em contrário. Para muitas famílias da região, é a principal fonte de
renda, tendo em conta as condições precárias em que vivem.
O garimpo de ouro, na Volta Grande do Xingu, nas proximidades da confluência do
rio ltuna, encontra-se em retração. O minério aluvionar está praticamente esgotado e
a atividade mineral concentra-se na rocha matriz.
Por sua vez, a prática de produção rural vem ocorrendo sem aplicação de tecnologia
adequada ao plantio na região. A derrubada e queimada da mata é a condição de
produção agrícola. Com isso, ocorre o empobrecimento do solo, inviabilizando
gradualmente a agricultura na região.
Apesar de diversificada, a lavoura permanente da região encontra-se em retração,
após haver conhecido um período de sucesso. Em geral, a década de 90 foi de
crise, com redução da área de cultivo.
Excetuada a bovina e a bufalina, as demais modalidades pecuárias também se
encontram em crise. Situação de retração de atividades também é encontrada na
criação de aves, em geral.
A maior parcela da mão-de-obra ocupada na agropecuária corresponde a pequenos
proprietários. Dispõem de limitado capital e apresentam um baixo nível de
produtividade. Sua produção, voltada para a subsistência familiar, gera modestos
excedentes comercializáveis, que abastecem o mercado local. Dependem de acesso
ao crédito, assistência técnica e apoio à comercialização para a manutenção das
atividades.
Apesar da significativa produção extrativa e aqropecuária da região, quase não há
indústrias para beneficiamento desses produtos. A atividade industrial está
concentrada nas denominadas indústrias tradicionais- cerâmica, madeira, mobiliário
e alimentares. Suas unidades são de pequeno porte e não possuem equipamentos
modernos. As atividades terciárias são mais desenvolvidas do que as secundárias,
embora apresentem grandes deficiências.
Lista síntese das carências identificadas no setor produnvo.,
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Força de trabalho pouco qualificada

-

Pouca disseminação da tecnologia na região; tecnologia ultrapassada nos meios
de produção.
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-

Pequena inserção dos pequenos produtores no mercado regional, principalmente
na demanda criada pela construção da CHE.
Baixo cooperativismo entre os pequenos· produtores da região".

-

Pouca competrtividade da região.
Baixa censo-dação institucional
aparelhamento e capacitação.

na

região,

com

baixa

infra-estrutura,

-

Pouca articulação com órgãos financeiros na região; dificuldades de acesso ao
crédito direto.

-

Baixa verticalização da produção local.

-

Ausência de um estudo prospectivo sobre as possibilidades e as alternativas ao
modelo de desenvolvimento implementado na região.

-

Entrave econômico causado pelo desconhecimento do mercado e da tecnologia.

Outras Carências
Os Municípios da área de inserção do CHE Belo Monte padecem de um problema
comum à maioria das municipalidades brasileiras. qual seja a insuficiência de
recursos próprios, conseqüência de uma baixa capacidade de arrecadação. As
receitas próprias municipais, apesar de crescentes, representam menos de 8% do
montante de recursos à disposição do Município, constituindo os repasses dos
governos estadual e federal e os convênios celebrados com essas entidades mais
de 90% do total.
Faltam aos Municípios as informações básicas sobre propriedades territoriais e
atividades produtivas, imprescindíveis para a arrecadação de tributos. Em geral, não
possuem cadastro de imóveis urbanos, para fins de cobrança do I PTU, nem de
empresas e profissionais, para orientar o recolhimento do ISS. Não há programas ou
ações direcionados para o fortalecimento das finanças públicas, mediante o
aumento das receitas próprias.

.._
. .

O quadro agudo das carências regionais explica a súbita desaceleração do
crescimento da população na região, descrito no histórico de ocupação regional. A
redução da taxa média anual de 12.7% na década de 80, para 1,74% na década
seguinte evidencia uma reversão no processo migratório. A região deixa de atrair e
absorver população e passa a liberar o seu contingente de mão de obra para outras
microrregiões do Estado e até para outros Estados, onde as condições de emprego
e renda se apresentem mais favoráveis.

.,.,;

A região sofre ainda com outras carências que comprometem seu desenvolvimento.
São elas:

.._

Baixa capacitação dos servidores municipais e dos trabalhadores do setor terciário.
Poucos ou insuficientes Centros de Formação Permanente, laboratórios de vivências
profissionais e espaços para aprimoramento da gestão municipal.
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Insuficiência da infra-estrutura econômica básica (estradas, energia e comunicação),
causando baixa integração das áreas rurais e urbanas.
Insuficiência nos sistemas de segurança pública: poucas delegacias e equipagem
inadequada I insuficiente.
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Planejamento insuficiente dos centros urbanos ante o crescimento populacional
desordenado que se apresenta.
Falta de infra-estrutura necessária ao apoio social: centros de apoio às mulheres
ameaçadas; crianças e adolescentes em situação de risco, etc.
Inexistência de estudos e instrumentos básicos ao planejamento
Zoneamento Ecológico-Econômico, ou mesmo Planos Diretores.

municipal:

r:
4. O AMBIENTE EXTERNO
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O projeto do CHE Belo Monte é um potencial catalisador do desenvolvimento
regional que, associado ao conjunto de processos de mudanças em nível estadual e
nacional, faz surgir uma série de ameaças e de oportunidades que podem servir
como inibidores ou facilitadores desse desenvolvimento. Destacam-se, neste
contexto:
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OPORTUNIDADES
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Interesse Mundial pela Região Amazônica:
A Região Amazônica é alvo das atenções mundiais e objeto de cobiça internacional
por suas características de última grande reserva de biodiversidade e maior
concentração de água doce do planeta, interesse que, seguramente, inclui a região
de influência do CHE Belo Monte com suas riquezas naturais, malgrado o estágio
avançado de deterioração das reservas florestais.
Demanda por Serviços Ambientais:
Um novo conceito, surgido da discussão em nível planetário a respeito do
agravamento do Efeito Estufa, é aquele associado ao papel dos ecossistemas: "os
serviços ambientais". A Amazônia como um todo e, conseqüentemente, a região em
questão, possui uma grande vocação para se beneficiar desse novo conjunto de
oportunidades.

(',
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Valorização de Produtos Naturais:

(',

Um amplo mercado por produtos naturais e sem agrotóxicos, cultivados com
métodos de adubação orgânica e controle de pragas naturais, cresce em todo
mundo, como conseqüência da busca pela qualidade dos produtos naturais e
alimentos. Como conseqüência desse movimento surge com grande possibilidade

r-

r:
r:
{•

19

de penetração o gado produzido na região, tendo em vista sua engorda em pastos
naturais e sem nenhum tipo de tratamento por meio de anabolizantes.
Desenvolvimento

de Tecnologias de Manejo Sustentável:

Hoje, já existem tecnologias de manejo que permitem a utilização de madeiras
nobres tropicais, sem comprometer a cobertura florestal, permitindo o
aproveitamento econômico desta importante riqueza regional e que pode constítutr
uma base relevante de desenvolvimento sustentável. Entretanto, o desenvolvimento
e difusão de tecnologias sustentáveis na região de influência do CHE Belo Monte
dependem da combinação de pesquisas e assistência técnica com gestão ambiental
rigorosa, que desestimule as visões imediatistas e as práticas predatórias de
desmatamento.
Demanda de Turismo da Natureza:
No Brasil, o ecoturismo representou, em 1996, apenas R$ 75 milhões, 3% dos R$
2,5 bilhões gastos por turistas no País, sendo Amazonas e Pantanal os lugares
preferidos pelos visitantes. De acordo com a EMBRATUR, estão previstos, para a
região da Amazônia Legal, US$ 212 milhões para investimentos em obras de infraestrutura básica a partir de 1999, com recursos do Bane.o lnteramericano de
Desenvolvimento, Governo Federal e Estados, com o objetivo de fortalecimento do
turismo ecológico regional.
Investimentos Estruturadores para a região de influência do CHE Belo Monte:

O projeto "Brasil em Ação", que trabalha com a concepção de eixos de
desenvolvimento para alocação e priorização de investimentos em infra-estrutura,
procurando precisamente integrar os mercados e criar as vias de integração
cornpetltlva do Brasil, indui, na Região Amazônica, três eixos de desenvolvimento:
Saída Norte para o Caribe/Rodovia BR-174, Saída para o Atlântíco/Hidrovias do
Madeira e da Amazonas, Eixo Araguaia-Tocantins/Ferrovia Norte-Sul e Ferrovia
Carajás, com influência direta na região.
O governo do Pará, por sua vez, trabalha com quatro eixos de desenvolvimento,
articulados com os eixos nacionais no território estadual - Eixos Transamazônico,
Eixo Araguaia-Tocantins, Eixo Cuiabá-Santarém e Eixo Calha Norte - com
investimentos significativos para a área de influência do CHE Belo Monte.
Considerando que a crise energética atual tende a acelerar e intensificar os
investimentos na geração e na transmissão de energia elétrica nas regiões corn
maior potencial de recursos hídricos, a região do Xingu deve participar do aumento
dos investimentos hidrelétricos no Estado do Pará, particularmente a região em tela,
que pode receber alguns grandes projetos estruturadores como a pavimentação da
Transamazônica, entre outros.
Cenário Nacional - Retomada Lenta do Crescimento Econômico Nacional e
Estadual:
A implementação do Plano Real criou condições para que o Brasil rompesse com a
cultura inflacionária e passasse a conviver com uma realidade de inflação controlada
20
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em níveis de economias estáveis. Entretanto, o país permanece vulnerável em
demasia aos efeitos das sucessivas crises internacionais.
Aos estrangulamentos financeiros representados pelo déficit nas contas externas e
pelo endividamento interno soma-se agora a forte retração da oferta de energia
elétrica decorrente da estagnação dos investimentos em geração e transmissão
combinada com a redução das chuvas nas bacias hidrográficas. Com isso, o futuro
da economia brasileira aponta para uma forte dependência da solução desses
estrangulamentos financeiros e energéticos, sinalizando uma trajetória lenta, mas
consistente na direção da retomada do crescimento que tende a se consolidar a
partir da primeira metade da década atual.

r:

A Amazônia e, em especial o Estado do Pará, assumem neste cenário um papel
relevante pela sua potencialidade e integração com a dinâmica da economia
brasileira, em especial as suas microrregiões com maior vantagem locacional, caso
em que se encontra a área de Inserção Regional considerada.

r:

Redução do Espaço de Corrupção no Brasil:
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com seu conjunto de instrumentos
fiscalizadores e punitivos, encontra respaldo na opinião pública e deve gerar efeitos
positivos nos municípios brasileiros, com destaque para as regiões mais distantes
dos centros de decisão do país.
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Além disso, a intervenção constante dos meios de comunicação nos processos de
"choque de ética" nas instituições políticas nacionais aponta para uma maior
transparência administrativa, vital para o cenário de um desenvolvimento calcado em
bases sustentáveis.
4.2

AMEAÇAS
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r-

Permanência da Degradação Ambiental:

r:
Ainda que a região esteja atravessando uma fase de esgotamento da fronteira e de
baixo crescimento econômico, permanece intensa a degradação dos recursos
naturais.
r:

Uma importante atividade econômica da região, embora declinante nos últimos anos,
a indústria da madeira permanece operando, de um modo geral, em condições
inadequadas ao meio ambiente, apesar da intensa difusão das tecnologias de
manejo sustentável das florestas.
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O pequeno produtor agrícola também exerce uma importante pressão antrópica
sobre o meio ambiente. A maior parte das queimadas continua sendo feita por
fazendeiros, mas os sem-terra e os posseiros são os novos vilões ambientais.

r:
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Fluxo de Contaminação Animal e Vegetal:

/

O fluxo de contammação produzido pela intensificação dos contatos e relações
comerciais e pessoais da região com o seu entorno, com o restante do país e com
outros países tende a criar ameaças aos recursos naturais, podendo se constituir
em um grande risco de deterioração da principal riqueza regional e das atividades
económicas dinâmicas, tanto as tradicionais, caso da agricultura e da pecuária,
quanto as mais modernas, como aquelas cujo foco é a biodiversidade.
Biopirataria:
A Amazónia - menos ainda a região de influência do CHE Belo Monte, não tem
instalada a
capacidade científica e tecnológica necessária às sínteses dos
princípios ativos de plantas e outras espécies que são alvo da biopirataria mundial.
Ainda que se procure preservar o domínio dessas informações, existem evidências
de atividades ilegais de coleta de amostras de componentes desta biodiversidade,
com subseqüente remessa para o exterior e, com isso, a região pode perder o
domínio da informação genética, passando os países centrais detentores da
tecnologia a controlarem e patentearem o seu princípio ativo.
Propagação de Produtos Agrícolas Transgênicos:
Com maior produtividade e menor preço, produtos agrícolas geneticamente
transformados, os transgênicos, podem substituir rapidamente os produtos
tradicionais. Motivo de uma grande polêmica internacional, o domínio das sementes
transformadas e dos direitos de propriedade sobre a informação é das grandes
empresas e de nações desenvolvidas. Ainda que os produtos tradicionais tenham
um mercado crescente pela valorização dos produtos naturais, as regiões de menor
desenvolvimento tecnológico e científico podem vir a sofrer um efeito negativo da
perda de mercado. Ainda que a região esteja capacitada para a aplicação das
técnicas que envolvem os transgênicos, os pesquisadores de todo o mundo temem
que os novos produtos possam trazer riscos imprevisíveis para a conservação e uso
sustentado da biodiversidade.
Concorrência de Outras Regiões por Investimentos:
As diversas regiões do Brasil, ai incluídas sub-regiões da Amazônia e do próprio
Estado do Pará, estão buscando ativamente recursos federais e mundiais para
investimentos nos seus territórios. O quadro atual de restrições financeiras, tanto no
setor público como nas empresas, cria uma grande concorrência entre os territórios,
na qual se recorre a métodos como o da chamada "guerra fiscal", com
conseqüências nefastas para as partes. Assim, projetos como aqueles contemplados
pelo programa Avança Brasil serão objeto, nos próximos anos, de uma intensa
disputa entre as regiões e o quadro se configura como uma ameaça à captação de
recursos pela região aqui considerada.
Concorrência Externa no Ecoturismo:
Países com características naturais semelhantes às da Amazônia vêm consolidando
posições no atendimento à crescente demanda mundial pelo chamado turismo de
natureza. Junte-se a eles outras regiões brasileiras que, como resultado de uma
melhor infra-estrutura física e maior rede hoteleira, constituem concorrentes fortes da
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região em questão na atração deste novo perfil de turista. Desse modo, a
concorrência poderá ser um fator de ameaça à região, caso o empresariado não
tome as necessárias precauções quanto ao perfil dos seus profissionais, bem como
a qualidade de seus serviços e de sua estratégia de marketing.
5. CENÁRIOS PARA A REGIÃO DE INFLUÊNCIA DO CHE BELO MONTE
Dentre os cenanos alternativos construídos para a região de inserção de Belo
Monte, o que melhor caracteriza a idéia da Inserção Regional tem como idéia-força:
alto dinamismo com conservação e recuperação ambiental. É o cenário desejado e o
que poderia contar com maior apoio dos atores sociais identificados (ver Opções
Estratégicas) e com maior sustentação política.
Neste cenário, os investimentos estruturadores regionais - construção do Complexo
Hidrelétrico Belo Monte e pavimentação das rodovias BR-230, Transamazônica, e
BR-163, Cuiabá/Santarém - são iniciados na primeira metade desta década,
associados a um rigoroso e eficaz sistema de gestão ambiental, resultado de um
pacto negociado entre os investidores e a sociedade, provocando uma
reestruturação do modelo de desenvolvimento regional. A economia regional
começa um processo de modernização e diversificação, estimulada pelas políticas e
projetos governamentais, induindo a presença dos Municípios que iniciam a
melhoria da sua capacidade de investimento e gestão. Os projetos estruturadores
intensificam a integração da região com áreas dinâmicas do Sul/Sudeste e do
Centro-Oeste e a região passa a receber investimentos adicionais, inclusive para
complementação de sua infra-estrutura. Os programas do Plano de Inserção
Regional da hidrelétrica são implementados.
O papel do Estado, em sua atuação como regulador nas dimensões social,
ambiental e regional, incluindo a destinação de recursos para investimentos sociais e
promoção da qualidade de vida da população, é fortalecido. As instituições públicas
federais atuantes na região reforçam e reformulam seus instrumentos para exercer a
regulação ambiental, promovendo os investimentos econômicos que respeitam o
zoneamento ecológico-econômico.
No segundo qüinqüênio dessa década, o sistema de gestão ambiental, com
instrumentos competentes e rigorosos de acompanhamento e fiscalização dos
projetos produtivos, bem como de indução de inovações tecnológicas que permitam
o manejo sustentável, estará consolidado e fortalecido. Os instrumentos de inserção
regional da hidrelétrica começam a gerar resultados nas áreas econômica e social.
A região chega a 201 O com uma economia dinâmica e estrutura produtiva
relativamente verticalizada, com beneficiamento dos produtos primários, e incipiente
diversificação, decorrente da expansão do ecoturismo. Amplia sua articulação com a
economia da Amazônia e do Brasil e descentraliza a dinâmica econômica e
populacional em -seu-território, reduzindo a desigual distribuição da riqueza regional. .
A mudança no modo de produção e organização da economia, incluindo a difusão
de novas tecnologias, permite a redução drástica dos impactos ambientais, ao
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mesmo tempo em que se implementam projetos de recuperação de áreas
degradadas, melhorando a conservação ambiental.
.
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Na segunda década do século a região dá continuidade a um processo consistente
de dinamização e diversificação da economia, com investimentos sociais e
regulação ambiental, e experimentando um ciclo de crescimento com qualidade de
vida e conservação dos recursos naturais e ambientais. Os efeitos irradiadores dos
investimentos estimulam, por uma década, a atração de capitais para aproveitar as
potencialidades econômicas locais, ao mesmo tempo em que se consolidam os
instrumentos e mecanismos de regulação ambiental e a capacidade de investimento
público, induindo o fortalecimento dos municípios.
Como resultado desta maturação por mais dez anos, os processos de mudança
econômica, social e institucionais é a promoção do desenvolvimento sustentável da
região. Em 2020, ela é um espaço dinâmico com uma economia diversificada e
integrada na Amazônia e no resto do país, além de apresentar uma forte articulação
intra-regional. A qualidade de vida melhora sensivelmente como atestam os
indicadores sociais. Estima-se para esse ano uma renda per capita da ordem de
US$ 2.400, bem superior à atual, estimada em US$ 900.
·
6. OS ATORES SOCIAIS, CONFLITOS LATENTES E A PERCEPÇÃO DA
POPULAÇÃO LOCAL
Atores são entidades, grupos ou indivíduos dotados de identidade propna,
reconhecimento social e capacidade de modificar o seu meio ambiente. Podem ser
agrupados em: endógenos, exógenos e de interface. Os atores identificados na
região de inserção do CHE Belo Monte estão relacionados a seguir. Seus
posicionamentos em relação ao projeto variam da rejeição à promoção, passando
por oposição, indiferença e apoio. Quanto à aceitação do Plano de Inserção
Regional e colaboração em sua implementação, também são esperados
posicionamentos distintos.
ATORES ENDÓGENOS - são os que se localizam na região em estudo e nela têm
sua base de atuação, embora possam ter vinculações externas.
ATORES EXÓGENOS: são os que se localizam sobretudo fora da região em estudo,
apesar de nela terem interesses e atuação.
ATORES DE INTERFACE: são os que se localizam e têm atuação tanto na região
em estudo como fora dela.
6.1 ATORES ENDÕGENOS
Comunidades Indígenas: As comunidades indígenas amazônicas apresentam seus
principais interesses localizados em três eixos: o da sobrevivência física, o da
preservação da memória e cultura e o da posse das terras ancestrais. São muito
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diversas entre si, indusive no que toca aos níveis de interação com a sociedade
branca hegemônica.
Em geral, contam com o apoio da opinião pública nacional e, principalmente,
internacional. Existem muitos organismos como fundações, organizações não
governamentais e da sociedade civil e a própria comunidade científica, voltados à
defesa dos direitos indígenas nos eixos de interesses apontados acima.
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Na região de interesse dos estudos de inserção regional da hidrelétrica de Belo
Monte existem dez terras indígenas totalizando 5.353.788 hectares. Abrigam uma
população de 1.397 pessoas pertencentes a nove povos de cinco famílias
lingüísticas. Nove terras já foram delimitadas e a décima - a terra indígena Xipaia está em estudos visando à sua identificação. Das nove delimitadas, seis já tiveram
sua demarcação física homologada por decreto do Exmo. Sr. Presidente da
República e, destas, duas estão com suas terras registradas no Cartório de Registro
de Imóveis e três com suas terras registradas também no Serviço de Patrimônio da
União, ou seja, integralmente regularizadas. A tabela a seguir sumariza as principais
características dessas terras.
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Tabela 6.1
Região de Inserção do Complexo Hidrelétrico Belo Monte
Populações e Terras Indígenas
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Terra
Indígena
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Superfície
(ha)

Municipios
Vitória do Xingu

Paquiçamba

Juruna

Trmcheira/
Bacajá

Assurini do Xingu, Senador José
Araweté, Parakanã, Porfírio, Pacajá e São
Kararaô e Xikrin do Félix do Xingu
Bacajá,

Koatinemo

Assurini do Xingu

Kararaô

População
(hab.)

4.348

35

1.650.939

382

Altamira

387.304

91

Kararaô

Altamira

330.837

28

Araweté/lgarapé
lpixuna

Araweté

Altamira, Senador
José Porfírio e São Félix
do Xingu

946.900

255

Apyterewa

Parakanã

Altamira e São Félix do
Xingu

980.000

248

Arara

Arara

Altamira,
Uruarã

r:

r:

Povo

Cachoeira Seca do Arara
lriri

Altamira,
Ruropóliis

Medicilãndia

e

274.010

143

Uruará

e

760.000

57

Xipaia

Xipaia-Kuruaia

Altamira

Em estudos

67

Curuá

Xipaia-Kuruaia

Altamira

19.450

91

FONTE: ISA- lnstituto Sócioambiental. Amazônia _Brasileira2000. [s. L]. Dez 1999.
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Grandes Proprietários (Pecuaristas): A pecuária é uma das atividades econômicas
que mais cresce em todo o Estado do Pará. Atualmente, este Estado detém o nono
lugar na produção nacional, em número de cabeças de rebanho bovino. A sua
25
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tendência de crescimento retrata-se igualmente na região de Altamira. Por isso, os
pecuaristas são um grupo em fase de ascensão, poderoso economicamente, com
reflexos tanto na esfera social como na política. O principal interesse deste grupo é a
melhoria da infra-estrutura de transporte, possibilitando-lhes maior competitividade
no mercado não local. Interesses secundários, porém não menos importantes, são o
crédito, a verticalização da produção, os insumos e preços. Esses atores se
manifestam por meio de diferentes organizações, tais como associações patronais e
federações de empresários.
Pequenos e Médios Produtores: O pequeno produtor rural da Amazônia reúne
grande massa de agricultores com pequena propriedade rural, limitada
disponibilidade de capital e um baixo nível de produtividade. Está voltado
principalmente para a produção de bens agrícolas de segmento alimentar, destinado
ao consumo de subsistência, com modesta geração de excedentes comercializáveis.
Embora na região este excedente seja bem mais relevante, orientado para o
mercado regional e local.
O pequeno produtor rural depende de condições de crédito, assistência técnica e
mecanismos de comercialização para a manutenção das suas atividades produtivas.
Demandam o suporte e o incentivo governamental para a sua viabilização
econômica, sobretudo no tocante a garantia do preço dos seus produtos.
Desde o período da colonização houve a construção de uma rede de associações
rurais na região em torno das acrópoles e rurópolis, reunindo cada uma delas em
tomo de 30 a 60 agricultores.
Trabalhadores Rurais: Desde o início da colonização na Transamazônica a rede de
organizações mobilizando trabalhadores e pequenos produtores rurais tem crescido.
Possuiu uma atuação que busca garantir algumas conquistas para este segmento. A
FETAGRI, a principal organização de trabalhadores e pequenos produtores no
Estado, é uma entidade que congrega vários sindicatos e associações em toda a
região, mais exatamente em todos os municípios. Nos anos 1990 tem promovido
vários Gritos da Terra, mobilizando dezenas de milhares de trabalhadores para
garantir a realização de alguns de seus interesses. Estes são basicamente: pela
garantia da posse ou acesso à terra; por linhas de crédito com menores juros e
prazos de carência; crédito e assistência técnica, garantias de escoamento da
produção e infra-estrutura social.
O principal resultado destas mobilizações foi a abertura de uma linha de crédito
específica para a agricultura familiar administrada pelo BASA, com recursos
oriundos do Fundo Constitucional do Norte para toda a Amazônia, incluindo a região
de influência do CHE Belo Monte. Mais de 700 famílias em Altamira, segundo os
dirigentes da FETAGRI, puderam permanecer em suas propriedades graças a esta
linha de crédito.
Em geral, o sindicalismo rural assim como a Igreja Católica e os movimentos sociais
constituem bases importantes para a militância do Partido dos Trabalhadores em
todo o País. E a região não é, neste sentido, uma exceção.
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rMovimento Pelo Desenvolvimento da Transamazônica e do Xingu - MDTX:
Fundado em meados dos anos oitenta, tem representantes em 13 municípios das
margens da BR-230: rodovia Transamazônica, entre Pacajá e ltaituba. O movimento
é integrado por atores sociais dos meios urbano e rural. Conta inclusive com o apoio
de parlamentares estaduais e federais, tendo alguns nascidos de seu interior. Sua
principal bandeira é a pavimentação da estrada Transamazônica, considerada como
de vital importância para o setor produtivo da região. Um forte sentimento de
abandono existente no âmbito da população local alimenta a mobilização do
movimento.
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Empresariado Urbano de Serviços: Os empresários locais fonnam um grupo social
preocupado com a viabilidade de seus negócios em face do pouco investimento do
governo estadual e da concorrência de pontos de atratividade próximos. Interessamse também pela conservação ambiental, principalmente pelo que representa o Rio
Xingu para os seus negócios. Existe, ainda, uma expectativa pelas potencialidades
de uso do lago do Completo Hidrelétrico de Belo Monte, sendo que os empresários
do turismo pretendem estabelecer vínculos externos com a ampla e complexa rede
de operadoras, atuantes numa das áreas da atividade econômica que mais cresce
no mundo.
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Concentram-se na cidade de Altamira, e seu principal meio de expressão é a
ACIAPA - Associação Comercial, Industrial, Agro-Pastoril da região de Altamira.
Apoiam os partidos políticos tradicionais que dominam a região e se interessam pela
melhoria do sistema de transporte e pela construção do Complexo Hidrelétrico Belo
Monte.
Comerciantes: Grupo social proprietário de capital.: atuando na produção e
comercialização de bens e serviços. Possui um forte envolvimento na região
amazônica, exercendo um papel fundamental como investidor e gerador de riquezas,
com origem e participação concentrada no mercado regional, embora haja
presenças no mercado nacional e internacional, particularmente nó setor de móveis.
Concentram-se basicamente na cidade de Altamira, e a sua principal expressão é a
ACIAPA Nos outros municípios da região sua presença é frágil pela natureza
basicamente rural, embora seja constatado um lento e contínuo processo de
urbanização.
Em geral constitui a base dos partidos políticos tradicionais que dominam a região. O
horizonte imediato de interesses deste grupo social é a melhoria do sistema de
transporte e, no momento, movimenta-se em torno do apoio à construção do CHE
Belo Monte. O grupo tem a expectativa de aumentar substancialmente o volume de
negócios pela demanda de bens e serviços que o empreendimento promete trazer
para a região.
População Urbana a Ser Remanejada: Concentra-se na cidade de Altamira, na
região dos igarapés Altamira, Ambé e Panelas. O receio desta população é que o
empreendedor do CHE Belo Monte não atenda os pleitos de ressarcimento de todos _
os envolvidos, pois o terreno em que estão instalados, na sua grande parte não é
próprio. Entretanto, estes moradores aspiram a mudança do local de residência pois
estão localizados em área de risco de inundações freqüentes, com forte incidência
27
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de doenças provocadas pelas precanas condições de higiene local. Um abaixo
assinado destas áreas de risco foi entregue à prefeitura de Altamira, reivindicando a
transferência de todas as famílias para local não. inundável, porém com
disponibilidade de água, energia elétrica e transporte.
População Rural a Ser Remanejada: Trata-se de um grupo a ser mais bem
caracterizado nos estudos de impacto ambiental, pois sua constituição será função
dos impactos ambientais e das medidas compensatórias e mitigadoras associadas.
6.1

ATORES DE INTERFACE

Madeireiros: São controladores de grandes empresas com acesso direto ao
mercado internacional de madeira. Estão investindo intensamente na região
Amazônica em busca de madeiras de valor econômico.
Na região de Altamira as empresas extrativistas são de grande ou médio porte.
Apesar do desmatamento a extração de toras de madeira na região polarizada por
Altamira representa ainda uma fonte de renda importante entre as atividades
econômicas, sobretudo nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio.
Somente em 1998 o valor extraído em madeira nobre em tora, principalmente o
mogno, foi de aproxírnadarnente R$ 16.636.000,00.
Houve um contínuo processo de devastação da cobertura vegetal. É uma atividade
caracterizada por constantes denúncias, pois a extração vem se dando de forma
predatória. Em geral, as empresas do setor deslocam-se quando as áreas onde
estão explorando começam a se esgotar. Os interesses dos madeireiros são no
sentido de evitar a fiscalização ambiental para manterem seu sistema de extração e
a melhoria do sistema de transporte, além, eventualmente, de agregação de valor à
madeira.
Movimentos Religiosos: A Igreja Católica é uma instituição religiosa de articulação
internacional com ampla atuação na Amazônia. Combina a pregação da religião com
prática social articulada com os movimentos sociais, tais como os pequenos
produtores rurais, os pescadores artesanais, os sem-terra, os extrativistas, as
populações urbanas carentes e as nações indígenas. Exerce uma forte influência
política na América Latina, em particular no Brasil e na Amazônia.
Instalada na região de Altamira desde os primórdios do município é uma instituição
com muita influência sobre os grupos sociais locais. De forte sentido missionário,
historicamente assumiu a defesa dos grupos indígenas atuando junto aos seus
diversos grupos. Por isso mesmo tem as características de uma Missão.
Com o processo de crescimento das cidades da região, tem exercido influência
também nas questões sociais, especialmente em defesa dos excluídos urbanos:
populações carentes, desempregados, sem teto etc. Vale frisar que milita na
Educação formal, com estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Seus mais
importantes representantes locais têm consolidada uma rede de relações políticas e
institucionais, indusive fora da região e da instituição, no Brasil e no exterior. Seus
interesses explícitos encontram-se na evangelização, que se traduz pela influência
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junto ao maior contingente populacional possível, sobretudo na defesa daqueles que
constituem sua base social.
Em termos gerais, há no Brasil a proliferação de uma diversidade muito grande de
tipos de igrejas evangélicas e uma ampliação forte e constante do número de fiéis,
particularmente nas camadas mais pobres, onde a Igreja Católica tem perdido
influência Com uma política de mobilização, inclusive de recursos financeiros, as
Igrejas ganham poder político e econômico, Pode-se citar a título de exemplificações
o surgimento de uma importante bancada na Câmara Federal e ao poderio recente
dos evangélicos, em particular da Igreja Universal do Reino de Deus, na posse de
meios de comunicação de massa. Este fenômeno recente da sociedade religiosa no
Brasil se reproduz na região e mesmo em todo o Norte do país.
Entre os evangélicos destacam-se na região de Altamira os metodistas e os
pentecostaís. Os metodistas possuem um colégio de educação fundamental e
média, atendendo a mais de 300 alunos. Algumas de suas lideranças atuam nos
movimentos sociais, dentre eles: o movimento pela defesa da Transamazônica.
Portanto, entre os metodistas há a pregação da religião e a prática social mais
engajada. Já entre os pentecostais a atuação se restringe à pregação do evangelho.
Além destes há outras correntes como os batistas, a Universal do Reino de Deus e
adventistas.
Organizações Não Governamentais de Cunho Ambientalista e lndigenista:
Constituem um corte horizontal de manifestação da sociedade em tomo da
conservação e dos mecanismos e instrumentos (em geral públicos) de gestão,
controle e proteção do meio ambiente. Possuem grande articulação em plano
nacional e mundial, especialmente interessado pela preservação da biodiversidade
da Amazônia. Manifestam-se por meio de diversas organizações nãogovernamentais para pressão política, educação ambiental e, em alguns casos,
implementação de projetos de conservação e recuperação do meio ambiente. O
crescimento da consciência ecológica em todo o mundo tem alimentado a
proliferação e consolidação destas organizações. Muitas atuam promovendo estudos
sobre o meio ambiente e outras por meio de denúncias de situações de risco,
desmatamento, queimadas, poluição, dentre outras. Ao mesmo tempo são voltadas
à possibilidade de garantia da preservação das áreas não degradadas, inclusive
terras indígenas.
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Nos municípios polarizados por Altamira não é diferente. Trata-se de uma região
estratégica devido ao Rio Xingu, à imensa biodiversidade da Amazônia e ao
processo de degradação atualmente em curso da cobertura vegetal. Sua
mobilização foi patente por ocasião da proposta de construção da UHE Kararaô na
segunda metade dos anos 1980.
Militares: Os militares têm uma forte visão nacionalista, incorporando uma proposta
de desenvolvimento nacional e de segurança, além da manifestação de
preocupações estratégicas do Estado com uma relativa autonomia das
necessidades Imediatas e dos problemas da sociedade. Em relação à Amazônia têm
um interesse e envolvimento especial pela questão de segurança nacional, expresso
atualmente na implantação do projeto SIVAM/SIPAM.
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Uma de suas vertentes internas defende a idéia de que a Amazônia é objeto de
interesses estrangeiros que ameaçariam a integridade nacional ou objeto de
biopíratería. Neste sentido, a construção do CHE Belo Monte· pode contribuir para
marcar a presença do Estado e de grupos empresariais na região, favorecendo o
controle e o domínio nacional na Amazônia.
Movimento dos Atingidos por Barragens - MAS: Grupo de intensa pressão contra
a construção de barragens, com articulações com movimentos religiosos, partidos
políticos, ONG's e movimentos como o MST e o MDTX.
6.2

ATORES EXÓGENOS

Organismos Financiadores Internacionais: Conjunto de instituições que atua no
financiamento de projetos de desenvolvimento em todo o mundo, com destaque
para os países e regiões de menor desenvolvimento. As instituições mais
importantes são o Banco Mundial (BIRD) e Banco lnteramericano de
Desenvolvimento (810). Nos últimos anos, esses organismos têm exercido um papel
importante no condicionamento dos financiamentos a programas das áreas sociais e
ambientais, especialmente na Amazônia, definindo as restrições ambientais para o
investimento regional.
Na região a tendência é o financiamento de projetos que procurem a valorização do
produto local, a agregação de valores com a verticalização da produção, a
introdução da inovação tecnológica com a idéia de um desenvolvimento que valorize
a cultura e os produtos locais de forma sustentável. Ou seja, atividades que
aproveitem racionalmente os recursos naturais, na perspectiva da conservação e
sustentabilidade.
Empreiteiras: Empresários privados atuantes no segmento da construção civil,
responsáveis pela implantação de grandes empreendimentos públicos nas áreas de
infra-estrutura e constituindo-se como um grupo de importantes prestadores de
serviços aos governos na execução de projetos de investimentos na região
Amazônica.
No Brasil, têm forte dependência do Estado, que age como o principal contratante de
seus serviços. Isto os conduz na busca de manterem influência na definição e
execução de projetos regionais.
No Estado do Pará, nos últimos anos, vários projetos vêm se desenvolvendo, seja
na mínero-metalurgia, no setor energético e outros. Com a previsão da construção
do CHE Belo Monte e o novo status que ela terá frente aos empreendimentos
anteriores do setor, com a concessão de exploração aos vencedores da licitação e
da participação minoritária e mais regulatória do Estado, os interesses das
empreiteiras tendem a aumentar no setor elétrico. Entre outros atributos, contam
com grande capacidade de atrair recursos e viabilizar obras.
Elite Intelectual e Comunidade Científica: Pequeno mais influente segmento de
pesquisadores e tecnólogos, voltados para a atividade de pesquisa e
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desenvolvimento tecnológico, com a produção e difusão de conhecimento e técnicas
produtivas para as empresas e a sociedade.
A comunidade científica possui grande interesse pela capacidade nacional e regional
de inovação e pesquisa e no domínio de conhecimento sobre a biodiversidade da
Amazônia. Ela depende das políticas nacionais e dos recursos públicos e, em menor
medida, dos investimentos privados no desenvolvimento.
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Na região os cientistas locais estão preocupados fundamentalmente com a questão
da preservação ambiental e da viabilidade de exploração do meio ambiente
adequada às condições locais de solo e da cultura popular. Uma corrente interna,
influente, pontua sérias restrições a grandes investimentos, inclusive o de
asfaltamento de estradas. Deve ser ressaltada a sua heterogeneidade como grupo
pensante, característica da própria atividade intelectual.
Rede da Economia Irregular: A economia da contravenção, compreendendo,
sobretudo, o tráfico de drogas e o contrabando, particularmente de armas e
mulheres, constitui hoje uma dos maiores setores da economia moderna e um dos
mais globalizados.
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Na parte oeste da Amazônia localiza-se uma das mais importantes regiões
produtoras de droga, incluindo três países latino americanos: a Colômbia, o Peru e a
Bolívia. Parte de sua industrialização e tráfico se faz, porém, pelo Brasil. Com o
aumento da intervenção norte-americana na Colômbia crescem igualmente os riscos ·
de penetração desta atividade no Brasil, e particularmente na Amazônia. Embora
não haja sinais de maiores gravidades na região em estudo, é possível que ela
venha a se envolver significativamente nesta rede, com fortes repercussões no
mundo da política, nos próximos anos.
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Governo Estadual: Embora existam setores dentro do Governo Estadual que
devem exercer o papel de neutralidade, como a SECTAM, a posição atual deve ser
vista como de promoção, diante da correlação de forças existentes no Estado do
Pará.
Governo Federal: Ator cuja posição se reforça diante da atual crise energética.
6.3

CONFLITOS LATENTES

r
Embora nesta nova configuração o CHE Belo Monte tenha uma grande
aceitabilidade local, conforme demonstrado nas pesquisas de opinião realizadas
compreendendo Altamira e Vitória do Xingu, duas ordens de fatores apontam a
possibilidade de conflitos e problemas no processo de viabilização do
empreendimento:
1. _ A percepção desigual por parte do setor elétrico, quanto à concepção e à
importância da Inserção Regional, enquanto instrumento de viabilização sóciopolítica. Alia-se a tal fato, o caráter privado do empreendimento, pois o mesmo
deverá ser licitado; e
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A densidade dos atores, as redes nacionais e internacionais já existentes, a
tradição de resistência a grandes empreendimentos na Amazônia.
.
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A organização do tecido social rico em associações, sindicatos e entidades
representativas, com forte capacidade de mobilização, pode significar uma elevação
relativa dos custos de viabilização sócio-política da UHE Belo Monte, engendrando
ações no sentido do embargo da obra.
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Ademais, a postura dos organismos internacionais será no sentido de fiscalizar a
observação das suas recomendações em empreendimentos desta natureza, com
provável repercussão indusive no processo de financiamento.
Estes mecanismos assumem singular significado quando consideramos a
precariedade da infra-estrutura regional, somado ao fato da região encontrar-se
atualmente em fase de dedínio econômico, com elevado nível de insatisfação.
Em uma primeira abordagem e considerando a nova configuração do projeto,
constatamos que a região a qual na década de 1980 se encontrava em pleno
dinamismo econômico e foi radicalmente contra o empreendimento, hoje, em franco
processo recessivo, se apresenta receptiva, desde que programas de inserção
regional sejam implantados.
As ações de Inserção Regional poderão representar o "fio da balança" entre a
aceitação do empreendimento e a indução da região no sentido do desenvolvimento
sustentável ou a colocação deste como o pivô de um conflito transregional, dando
margem a repercussões negativas que dificultarão novos empreendimentos em
hidrelétricas na Amazônia.
6.4

PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL

.-

A equipe de inserção regional da ELETRONORTE realizou pesquisas de opinião nas
sedes municipais dos municípios de impacto direto: Altamira e Vitória do Xingu
visando a conhecer a percepção de suas populações quanto às carências regionais
e aos impactos a serem causados pela hidrelétrica; assim como as expectativas que
tem em relação a este empreendimento.
Os resultados obtidos indicam que as populações têm profunda percepção do
quadro de carências em que vivem. Saneamento básico, sistema de educação,
sistema de ensino, atendimento ao menor, desemprego e abandono dos bairros
periféricos foram os quesitos apontados como mais problemáticos.
Expectativas em relação ao CHE Belo Monte
Em relação à hidrelétrica as populações pesquisadas apontaram como principais
benefícios: geração de emprego, desenvolvimento, criação de empresas e maior
circulação de dinheiro.
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Como problemas mais temidos foram apontados: aumento da violência, graves
prejuízos ao meio ambiente, aumento da população, alagamento de áreas urbanas e
rurais.
Uma ampla maioria, da ordem de três quartos da população pesquisada, acha que a
região vai melhorar porque a perspectiva atual da região não é boa e com a
hidrelétrica existe a esperança de melhoria da situação geral com possibilidade de
emprego, mais dinheiro, atenção do governo e desenvolvimento como nas outras
regiões. Dentre as reivindicações ressaltam: melhoria dos serviços de saúde,
implantação ou extensão de saneamento básico, pavimentação de ruas, ampliação
da iluminação pública e geração de emprego.
a) Carências Atuais
O quadro atual da região considerada objeto do Plano de Inserção Regional - PI R
do CHE Belo Monte evidencia históricas carências, no entendimento da população,
nas áreas de Saúde, Educação, Segurança Pública e Saneamento Básico.
O desemprego e a qualificação da mão-de-obra local são também motivos de
grande preocupação dos habitantes da região.
Em uma pesquisa de respostas múltiplas, realizada pela equipe de inserção regional
da ELETRONORTE, a população da cidade de Altamira considerou que os três
principais problemas da cidade são:
atendimento ao menor

44,5%

abandono dos bairros periféricos

34%

sistema de ensino

34%

E suas três principais demandas são:
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urbanização: asfaltamento, calçamento 35,4%
e iluminação pública
saneamento básico

27,9%

serviço de saúde

27,2%
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Para a opinião pública de Vitória do Xingu, segundo pesquisa semelhante, os três
principais problemas da cidade são:
saneamento básico

55%

sistema de saúde

42%

desemprego·

40% ·
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As três principais demandas da população são:
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melhorar sistema de saúde

48,2%

tmptantar saneamento básico

39,11%

gerar emprego

30,7%

Não são muito diferentes os problemas e demandas vocalizadas nas outras cidades
dos municípios da área considerada para a Inserção Regional.
Acrescente-se a preocupação com o apoio à população rural, em especial quanto à
situação fundiária e a programas diretamente relacionados com o homem do campo,
e o quadro de carências praticamente se completa.
De maneira geral, os níveis de escolaridade são muito baixos e a maioria da
população não completou o ciclo fundamental de ensino. Muitos dos que têm 1° grau
incompleto freqüentaram a escola por poucos anos. Existe um contingente
expressivo de analfabetos e semi-alfabetizados e, como o baixo nível de
escolaridade é determinante na qualificação da mão-de-obra, o entendimento da
população local é de que exista uma grande defasagem entre os possíveis postos
de trabalho gerados pela construção da hidrelétrica e a qualificação profissional dos
trabalhadores da região.
Nota-se ainda um sentimento ainda difuso a respeito das potencialidades turísticas
da região e a conseqüente necessidade de se criarem condições para que essa
atividade prospere.
b) Impactos Causados pela Hidrelétrica
Considerando os impactos positivos, a população espera que haja uma grande
geração de empregos e um expressivo desenvolvimento para a região, a partir do
surgimento de novas empresas e da maior circulação de dinheiro.
Em contrapartida, a atração de novos contingentes populacionais para as cidades,
em particular Altamira e Vitória do Xingu, a ser exercida pelo empreendimento, é
percebida como motivo de grande preocupação, pelas suas previsíveis
conseqüências em relação aos serviços públicos, à segurança e à degradação
ambiental.
O desaparecimento das praias do rio Xingu, vistas como uma das poucas formas de
Jazer ao alcance da população de baixa renda, é motivo de dúvidas, em especial
quanto ao significado da expressão praias artificiais, alternativa considerada nos
estudos de viabilidade da usina e que são utilizadas regularmente pelos técnicos nos
contatos com a sociedade local.
Considerando os núdeos urbanos a serem mais diretamente impactados pelo
empreendimento, essas preocupações são observadas de forma significativa.
Em um quadro de respostas múltiplas, as populações de Altamira e Vitória do Xingu
demonstraram as expectativas que, de resto, se estendem à região como um todo:
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Os três principais benefícios esperados pela população:
Altamira

r·

geração de emprego

76,3%

r-

desenvolvimento

33,5%

mais empresas e circulação de dinheiro

33,6%
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Vitória do Xingu
geração de emprego

59,4%

desenvolvimento

39,9%

mais empresas e circulação de dinheiro

15%

r>
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Os três principais problemas temidos pela população:
Altamira
aumento da violência

54,9%

graves prejuízos ao meio ambiente

39,7%

aumento da população

15,7%

não sabe/não respondeu

41,3%

Vitória do Xingu
aumento da violência

26,6%

graves prejuízos ao meio ambiente

13,3%

alagamento de áreas urbanas e rurais

12,6%

não sabe/não respondeu

41,3%

r,
c) Expectativas em Relação à Hidrelétrica
Observa-se que a atuação da ELETRONORTE na região e sua forte participação no
setor elétrico na Amazônia são reconhecidas pela população que associa à empresa
uma imagem expressivamente positiva.

r-

Espontaneamente, são atribuídas à ELETRONORTE qualidades, tais como a
contribuição para o desenvolvimento do setor elétrico e a competência técnica,
vinculadas à uma imagem com uma expectativa de futuro, além de uma demanda
muito forte no presente pela geração de emprego.
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Aqueles que a apontam como responsável pelo elevado preço da energia elétrica
cara e pelos eventuais cortes de energia elétrica representam um percentual apenas
residual, em termos estatísticos e integram parte da opinião pública que confunde os
níveis de governo e as responsabilidades de cada um de seus órgãos.
A fase de estudos de viabilidade do CHE Belo Monte e a presença da
ELETRONORTE no município cristalizaram, junto à maioria da população, a idéia de
que a Empresa será a responsável pela construção da usina. O empreendimento é
associado diretamente à UHE Tucuruí e aos seus aspectos positivos e negativos. As
questões relativas à relocação das populações atingidas, qualidade da água do rio
Xingu, produção pesqueira e doenças endêmicas são recorrentes.
Vale ressaltar que as distâncias entre as comunidades, as dificuldades de transporte
e de comunicação possam contribuir para que os meios de comunicação, mesmo os
mais comuns, como televisão e rádio, tenham menor impacto na divulgação e
veiculação de notícias que as conversas entre as pessoas no ambiente familiar e
nos círculos de relações sociais, em municípios de pequenas dimensões
demográficas e de relativo isolamento. Portanto, o quadro das expectativas da
população urbana pode ser diferenciado daquele da população rural, em
determinados aspectos.
Algumas idéias começam a se consolidar na opinião pública sobre a usina.
Quando perguntados sobre o que sabem ou ouviram falar sobre a usina, as pessoas
espontaneamente emitem suas expectativas em relação ao empreendimento. As
respostas mais freqüentes são interdependentes, pois tratam de emprego,
desenvolvimento e crescimento. Por exemplo:
Com a usina a cidade vai melhorar?
Altamira
sim

73,7%

continuar do mesmo jeito

2,9%

vai piorar

3,0%

não sabe/não respondeu

20.4%

Vitória do Xingu
sim

80%

continuar do mesmo jeito

4,7%

vai piorar

6, 7%

não sabe/não respondeu

8,6%

Por que vai melhorar?

....,
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Altamira
vai gerar emprego

60%

vai desenvolver e ter mais dinheiro

41 %

mais empresas e indústrias na região

22, 1 %

aumento da população: mais comércio e dinheiro

11, 1 %
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Vitória do Xingu
vai gerar emprego

39,5%
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vai desenvolver e ter mais dinheiro

32%

mais empresas e indústrias na região

8,8%

r-

aumento da população: mais comércio e dinheiro

6,8%
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Demandas Vocalizadas

r.

r:
r:
r:

r:
r-

r.
/"'.

r:

r-.

r
r,
r

r
r

r,
r:
r,

As demandas encaminhadas pelas prefeituras dos 9 municípios, pelo Governo do
Estado e associações locais de classe, foram levantadas e organizadas em um
Banco de Pleitos. Estes pleitos foram analisados e classificados em torno de temas,
tais como infraestrutura econômica (energia, saneamento básico e transporte),
infraestrutura social ( assistência social, educação e cultura, esporte e lazer, saúde
pública, segurança pública e trabalho), desenvolvimento econômico (setor primário,
setor secundário, setor terciário e meio ambiente).
A grande rnarona dos pleitos refletem as carências da região e as expectativas
gerada pelo empreendimento. Entretanto, alguns pleitos são sinalizadores das
possibilidades futuras, como os que solicitam as condições para a verticalização da
produção atual ou mesmo da potencial da região.
Neste sentido, o Banco de Pleitos, além de ser um instrumento importante para a
negociação dos programas do PIR, está se constituindo em um elemento indicativo
da potencialidade dos setores produtivos. Expressa a criatividade dos
empreendedores locais na busca de soluções para os seus próprios problemas.
7

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA BELO MONTE

O Plano de Desenvolvimento Sustentável de Belo Monte foi elaborado para tentar
romper com a economia de enclave freqüentemente intrínseca aos projetos de
exploração dos recursos naturais tradicionalmente concebidos para a Amazônia.
Deseja-se que o Complexo Hidroelétrico Belo Monte não reproduza essa· tradição.
Pelo contrário, é esperado que ele contribua efetivamente o desenvolvimento
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sustentável da região, entendido como a conservação ambiental em equilíbrio e
harmonia com a busca da eficiência econômica e da equidade social.
O Plano de Desenvolvimento Sustentável para Belo Monte teve como material de
apoio os estudos de cenários desenvolvidos pela ELETRONORTE, além de
literatura sobre a região e estudos produzidos pelo grupo de inserção regional da
empresa. Passou ainda por uma etapa de construção coletiva que reuniu
representantes dos nove municípios que conformam a região de influência do
empreendimento e de diversos segmentos sociais como trabalhadores rurais,
pescadores, pequenos e médio agricultores, empresários e órgãos públicos e
resultou em uma lista de estratégias a serem adotadas a partir de quatro princípios
básicos, cinco linhas de ação, quinze programas e noventa e nove projetos.

-

Os princípios básicos que orientaram o PDSBM são:
-

Sustentabilidade ambiental

-

Equidade social

-

Democracia política

-

Crescimento econômico

Por sua vez, estes prmcipros traduzem-se
desenvolvimento que são:

....
em objetivos

regionais

para o

-

Desenvolvimento Econômico Sustentável;

-

Combate à Pobreza e à Exclusão Social;

-

Aumento da Competitividade, da Verticalização e da Diversificação da Base
Produtiva;

-

Melhoria da Qualidade de Vida de todos os Membros da Comunidade Regional;

-

Valorização e Expansão do Capital Social.

De acordo com a metodologia adotada na elaboração do PDSBM, o resultado da
análise estratégica da região, cruzamento das potencialidades e estrangulamentos,
oportunidades e ameaças, traduziram-se na concepção de cinco linhas estratégicas
de ação:
-

Produção de um desenvolvimento educacional e cultural de qualidade para
todos;

-

Construção e consolidação da competitividade regional;

-

Fortalecimento das instituições públicas (estatais e não estatais);

-

Implementação de uma gestão ambiental eficiente;

-

Melhoria do desenvolvimento social.

E finalmente, essas linhas de ação desdobraram-se em quinze programas e noventa
e nove projetos. Em seguida apresentam-se os programas:
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Programa 1. Universalização do acesso à educação - compreende desde o ensino
pré-primário até o superior, com metas específicas em cada projeto.
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Programa 2. Qualificação profissional e desenvolvimento de empreendedores abarca desde a erradicação do analfabetismo, até cursos para gestores e
empreendedores, sem contar a qualificação profissional tradicional.
Programa 3. Desenvolvimento da cultura e dos desportos e fomento do espírito
empreendedor - objetiva estimular as atividades culturais e desportivas, assim como
as práticas culturais tradicionais, particularmente entre os jovens.
Programa 4. Reestruturação e consolidação da base produtiva local - visando a
diversificação, a verticalização e o aumento da competitividade da produção local,
com o intuito de aumentar a geração de emprego e renda e a qualidade de vida dos
membros da comunidade regional.
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Programa 5. Desenvolvimento rural integrado - em particular as pequenas e médias
propriedades, propiciando-lhes acesso ao crédito e à assistência técnica.
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Programa 6. Fortalecimento da infraestrutura de transporte e armazenagem da
região - objetivando desenvolver um sistema de transporte multi - modal moderno e
eficiente, assim como a capacidade de estocagem para propiciar o aumento da
produção e sua comercialização.
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Programa 7. Arnplíação da estrutura de abastecimento de energia elétrica e dos
meios de comunicação - incluindo desde a eletrificação rural até a telefonia no
campo.
Programa 8. Desenvolvimento de C&T - objetivando articular os diversos centros de
pesquisa já existente, fomentar a sua consolidação, o surgimento de outros, sua
integração em rede nacional e internacional, voltada para responder eficientemente
as necessidades locais.
Programa 9. Modernização do serviço público - o objetivo é o de modernizar os
serviços municipais, em particular, por meio de uma capacitação dos gestores,
ampliando a eficiência dos serviços municipais e o seu acesso pelos cidadãos.
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Programa 1 O. Promoção da organização social - fomentar a organização da
sociedade civil e sua capacidade de gerir interesses coletivos.
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Programa 11. Conscientização do cidadão - desenvolver condições favoráveis para
uma maior conscientização dos membros da comunidade regional de seus direitos e
deveres.
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Programa 12. Implementação de gestão ambiental eficaz - abarca não apenas o
aspecto do zoneamento e da fiscalização, mas também a educação ambiental de
todos os cidadãos.
Programa 13. Segurança Cidadã - ampliar a capacidade de ação do sistema de
segurança estatal mas, sobretudo, dota-lo de uma estreita interação com a
comunidade.
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Programa 14. Municípios saudáveis, com proteção social - melhoria dos serviços
urbanos dos municípios, assim como da rede de proteção às populações
vulneráveis. Programa 15: Saúde de qualidade para todos - ampliação, consolidação e melhoria
dos serviços públicos de saúde, tanto para as cidades quanto para o campo.

--

O objetivo do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Belo Monte é elevar os
índices regionais àqueles propostos pelos estudos de Cenários Socioeconômicos da
Região Polarizada pela Futura UHE Belo Monte. O quadro abaixo apresenta uma
síntese da evolução dos indicadores sodoeconômicos considerados possíveis para
a região de influência do CHE Belo Monte pelo cenário adotado como referência.
Quadro 7.1
Cenário A: Dinamismo Sustentável
Quadro Síntese dos Indicadores Socioeconômicos da Região de Influência de
Belo Monte
2000

2006

2010

2015

2020

224,0

354,2

559,7

884,3

1.397,2

248.317

320.598

420.633

496.580

502.213

PIB POR HABITANTE em. US$

903

1.074

1.330

1.779

2.499

ANALFABETISMO
em % da população adulta

40,0

32,0

25,0

19,0

14,0

ESCOLARIDADE em anos

3,5

4,4

5,3

6,2

7, 1

ESPERANÇA DE VIDA em anos

63,0

64,0

65,0

67,0

70,0

MORTALIDADE INFANTIL
por mil nascidos vivos

32,45

30,0

27,0

24,0

20,0

LEITOS POR MIL HABITANTES

1,6

1,7

2,2

2,7

3,2

DEMANDA DE EE em MW médios

8,3

15,05

23,4

37,92

59,97

37,5%

47,5%

57,5%

67,5%

77,5%

18,00/o

36,00/o

56,00/o

66,0%

710%

4,0%

33,00/o

53,0%

63,0%

69.0%

4, ()Olo

33,0

53,0

63,0

69,0

INDICADORES
PIB em US$ milhões
POPULAÇÃO

DOMICÍLIOS
DOMICÍLIOS

COM

ABASTECIMENTO
dos DOMICÍLIOS

EE em

DE ÁGUA em %

REDE DE ESGOTO
DOMICÍLIOS
COLETA
DE
DOMICÍLIOS

% dos

LIXO

em
em

%

dos

%

dos

O estudo de cenários elaborado pela Eletronorte foi realizado em uma fase que
antecedeu a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável e do Plano de
Inserção Regional. Entretanto, em virtude do volume de investimentos a serem
aplicados na região e a articulação de parcerias, indicadores como a taxa de
erradicação do analfabetismo entre outros, poderão ultrapassar as estimativas do
cenário de referência. Por este motivo e como proposta da inserção regional, alguns
40
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indicadores assumiram metas mais ousadas no contexto do Plano de Inserção
Regional.
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8 OPÇÕES ESTRATÉGICAS
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O objetivo de um Plano de Inserção Regional (PIR), assim como a razão da sua
existência e a natureza da sua relevância, é potencializar os impactos positivos do
empreendimento." Ou seja, fazer que estes impactos tenham seus efeitos
apreendidos pela região, beneficiando a população local e quebrando a natureza de
enclave que é intrínseca aos empreendimentos hidrelétricos.
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O PIR é parte de uma ação global compreendida dentro do escopo do Plano de
Desenvolvimento Sustentável de Belo Monte e nasce das suas aspirações e da sua
filosofia de construção.
No caso de Belo Monte, o desafio de propor e implementar um Plano de Inserção
Regional consistente é ainda mais relevante, pois a região da implantação do
empreendimento, encontra-se em fase de decadência econômica. De certa forma, o
ciclo de expansão se esgotou no período dos trinta anos de ocupação económica
com acentuada degradação ambiental, como é de hábito dos processos baseados
na exploração desordenada dos recursos naturais.
O Plano de Inserção Regional deve criar as condições de redinamização da
economia local, buscando um novo modelo de desenvolvimento. Para atingir tal
objetivo, o PIR necessita reunir em seu bojo ações que correspondem aos pleitos da
população local, para ter o seu apoio e legitimidade, e as ações consideradas
estratégicas, que possibilitem a retomada do desenvolvimento local.
As opções estratégicas do Plano de Inserção Regional para a região alcançar o
cenário desejado são:
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1.

Aceitação e adoção das premissas do Desenvolvimento Sustentável;

2.

Aproveitamento das potencialidades locais;

3.

Acoplamento aos planos e programas federais, estaduais e municipais;

4.

Atendimento aos Pleitos e Anseios da População e

5.

Incorporação dos benefícios diretos e indiretos do empreendimento.

8.1

PREMISSAS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O desenvolvimento sustentável representa um processo· de mudança na qual a
exploração dos recursos e a orientação das inovações tecnológicas e institucionais

7

O PIR incorpora também as medidas que visam mitigar e compensar os impactos negativos, mas estes serão
tratados nos - Estudos de Impactos Ambientais.
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são feitas de forma consistente face às necessidades tanto atuais quanto futuras".
Assim sendo, a sustentabilidade constitui um conceito dinâmico, que leva em conta
as necessidades crescentes das populações, num contexto internacional em
constante expansão.
O conceito de desenvolvimento sustentável considera que o estancamento
econômico é fator de pobreza e de degradação ambiental. Dessa forma o
crescimento econômico deve basear-se no uso mais eficiente da energia e dos
recursos naturais, bem como no aumento da eficiência do produto (progresso
técnico).
A sustentabilidade implica numa postura ética frente ao uso de tecnologias, tanto em
relação ao meio ambiente quanto a vida. Representa uma mudança de cultura
(comportamento cotidiano) frente ao consumo, requer profundas transformações na
sociedade industrial em busca da eficiência da produção e dos bens, e presume a
obrigação da sociedade em relação às futuras gerações.
O conceito de sustentabilidade possui cinco vertentes9: social, econômica,
espacial e cultural. Através da consideração dessas dimensões um
desenvolvimento se toma passível de instrumentar a dinamização da
regional com integração, alavancando um processo de crescimento cujos
sejam duradouros em bases sustentáveis.

ecológica,
plano de
economia
resultados

Sustentabilidade social: Através de uma distribuição mais eqüitativa da renda e
dos ativos, pode-se atingir o estabelecimento de um processo de desenvolvimento
que conduza a um padrão estável de crescimento, assegurando uma redução das
desigualdades sociais e melhoria da qualidade da população.
A preocupação com a qualidade de vida das populações locais, considerando os
impactos negativos da instalação de uma usina hidrelétrica e o histórico processo de
geração de economia de enclave, tem sido a tônica do discurso de atores que se
manifestam contrários ao empreendimento.
Sustentabilidade econômica: O conceito de eficiência econômica deve ser
ampliado através da consideração de critérios macro-sociais, do fluxo constante de
inversões públicas e privadas, além da alocação e do manejo eficientes dos recursos
naturais.
Considerando a vocação agrícola da região de influência do CHE Belo Monte, a
agregação de valor pode reverter o quadro clássico de expropriação a que o
produtor de matéria prima está sujeito, gerando renda através da incorporação dos
níveis da cadeia produtiva na economia local. Pode-se atingir o equilíbrio do
desenvolvimento agro-industrial, através do reforço de argumentos favoráveis a um

--

8

O Relatório BruUand (1987) conceitua desenvolvimenfD sustentável como aquele que preconiza a satisfação
das necessidades do presente sem o comprometimento das habilidades das futuras gerações para obtenção das
suas própnas.
9

SACHS, lgnacy. Qual desenvolvimento para o século XXI. ln: BURSZTYN, Marcel (org.) Para pensar o
desenvolvimento sustentável. São Paulo: brasiliense.1993.
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manejo racional das florestas, da terra e das águas, incorporando aos mesmos uma
razão econômica.
Sustentabilidade ecológica: A otimização do uso dos recursos com mínimo de
danos ambientais e a limitação do uso de recursos não-renováveis. Premissas que
podem ser instrumentalizadas através do Zoneamento Ecológico Econômico da
reqião. O mapeamento de informações ambientais pode ser utilizado para estimular
a "agricultura biológica" e a criação de sistemas de agro-silvicultura. Os resultados
do ZEE podem ser potencializados a partir da intensificação de pesquisas para
obtenção tecnologias adequadas à região.
Sustentabilidade espacial: Os problemas ambientais são ocasionados, muitas
vezes, por uma distribuição espacial desequilibrada dos assentamentos humanos e
das atividades econômicas. A sustentabilidade espacial busca, portanto, o equilíbrio
na configuração rural-urbana, com ênfase: na redução da concentração
metropolitana; no controle de processos de colonização; nos incentivos à pequena
produção agrícola com adequado manejo ambiental; descentralização da indústria
ligada à nova geração de tecnologias; proteção da biodiversidade através de
reservas naturais e de biosfera.
O Zoneamento Ecológico-Econômico e o Plano Diretor por Municipalidade são os
instrumentos dessa dimensão, previstos nos programas para o PIR.
Sustentabilidade cultural: As soluções devem atender as especificidades locais,
buscando mudanças dentro da continuidade cultural. Decorre deste princípio a
hipótese de uma multiplicidade de vias de acesso à modernidade, além da
necessidade de se traduzir o conceito normativo de desenvolvímento sustentável
numa pluralidade de soluções locais, adaptadas a cada ecossistema, a cada cultura
e, inclusive, soluções sistémicas de âmbito local, utilizando-se o ecossistema como
um paradigma dos sistemas de produção elaborados pelo homem. O envolvimento e
a participação das populações locais no processo de desenvolvimento são
condições para seu sucesso e continuidade. O acesso à educação e à qualificação
profissional, somado à assistência técnica e à disponibilidade de crédito, é uma
condição importante na promoção dessa dimensão da sustentabilidade.
8.2
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APROVEITAMENTO DAS POTENCIALIDADES LOCAIS

Esse aproveitamento pressupõe a agregação de valor à produção de matérias
primas, produtos agrícolas e extrativos comercializados localmente. Toma-se
indispensável o desenvolvimento do setor de serviços urbanos e comércio,
possibilitando a consolidação do mercado regional e viabilizando o ingresso da
produção local em novos mercados de forma competitiva.
A região do Xingu possui grande potencial o desenvolvimento de atividades
turísticas, sobretudo aquelas ligadas ao ecoturismo. O turismo é, por si, uma
atividade· econômica em franca expansão no mundo, cuja potencialidade atrai
recursos e gera desdobramentos em termos de desenvolvimento e empregos no
setor de serviços e infraestrutura. As riquezas culturais, naturais e paisagísticas da
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Amazônia, a presença da terceira maior hidrelétrica do mundo e o seu momento no
cenário mundial, fazem da região uma oportunidade de investimentos para o
empresariado do setor com perspectivas de gerações de impostos para os governos _
locais.
8.3

ACOPLAMENTO AOS PLANOS E PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS
E MUNICIPAIS

A proposta do Plano de Inserção Regional não suprime o papel promotor do Estado
em relação às políticas públicas. Antes, supõe a conjugação dos esforços do Estado
e dos Municípios com o compromisso assumido pelo empreendedor na
implementação do desenvolvimento regional.
A estratégia para se criar condições de redinamização da economia local para um
modelo de desenvolvimento sustentável, passa pela articulação com o poder
público, na sua competência de provedor e promotor.
O somatório das ações previstas para a região, a complementaridade entre os
planos e programas de governo, em seus diversos níveis, e a proposta do PI R
convergem para o desenvolvimento da região, potencializando os impactos positivos
e trazendo a perspectiva de um horizonte de continuidade.
8.4

ATENDIMENTO AOS PLEITOS REGIONAIS

A situação atual de carência de equipamentos econômicos e sociais impõe como
pré-requisito para obtenção das metas da inserção regional o atendimento de alguns
pleitos formulados. Os municípios deverão ser dotados de instrumentos mínimos
para internalizarem a dinamização econômica proporcionada pela obra.
Da mesma forma, a sinalização da melhoria da qualidade de vida nas localidades da
região de influência do CHE Belo Monte é a condição necessária para impedir a
desestruturação do espaço regional, dada a atração que o investimento da obra
representa no contexto da região.
8.5

CONTRIBUIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
BASE PRODUTIVA NA REGIÃO

À REESTRUTURAÇÃO

DA

O Complexo Hidrelétrico Belo Monte constitui um empreendimento nacional com
objetivo e interesse nacionais. Mesmo assim é possível formalizar compromissos
que envolvem a matriz institucional, incorporando o empreendimento à organização
econômico-social da região com o objetivo de consolidar a sua base produtiva.
O Governo Federal prevê investimentos estruturadores para a região do
empreendimento CHE Belo Monte considerado estratégico dentre os investimentos

-

federais. O plano de Governo do Estado do Pará, elaborado com diretrizes e ações
para a região do empreendimento, reforça a idéia de reestruturação da região.
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O Estado do Pará tem, assim como outros estados da região Norte, uma imagem
fortemente associada como produtor de matérias primas e, por isso mesmo, os
recursos auferidos no processo produtivo contém pouco valor agregado.

r

A identificação das potencialidades na região do empreendimento sinaliza outras
vocações além da agricultura e da pecuária. A proposição da realização de estudos
de mercado visa localizar as oportunidades e instrumentalizar os possíveis
investidores, atraindo mais recursos para a região e diversificando o parque
produtivo.
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A demanda adicional proporcionada pelos bens e serviços necessanos à
implantação e operação do empreendimento pode ser dirigida de modo a revitalizar
a economia da região, na medida que se privilegie o conjunto de potenciais
fornecedores locais de alimentos, materiais de construção, materiais diversos etc.
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Para que as oportunidades de mercado derivadas do empreendimento se
materializem em tempo hábil e se transformem em investimentos efetivos,
instrumentos de natureza creditícia, fiscal e legal deverão ser utilizados, respeitandose as diretrizes das diversas políticas setoriais em curso, em nível federal, estadual e
municipal.
Isso significa utilizar os mecanismos capazes de trazer investimento produtivo para a
área, melhorando a situação ocupacional da população com o aumento da oferta de
empregos formais e informais e ampliando as possibilidades de geração de renda.
Assim, trata-se de promover redução do excedente de mão-de-obra que, após o
término da obra, será elevado, principalmente no setor urbano, através da
diversificação e adensamento da matriz de produção local regional.
No bojo da concepção da inserção regional do empreendimento, o emprego constitui
a "variável-econômica-resultado" ou a variável-síntese de acompanhamento. A
valorização da variável emprego representa a elevação do nível de vida e a melhoria
da distribuição da renda, seja pessoal, familiar ou funcional, o que significa aumentar
a satisfação das necessidades essenciais da população.
Considerando porém que a construção da Usina irá expandir e potencializar
temporariamente o componente migratório, seja pela população diretamente atraída,
seja pela indireta, uma "medida de avaliação síntese" dessa estratégia pode ser
consubstanciada pelo grau de retenção desta população, após a conclusão da obra.
Essa retenção significa pessoas efetivamente inseridas no mercado de trabalho
formal ou informal. nos segmentos rural ou urbano.
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Cabe assim, nas diversas fases de implantação do empreendimento, a fixação de
algumas diretrizes estruturantes para o comportamento da variável emprego:
aumento dos postos de trabalho na zona rural, reduzindo a migração ruralurbana;
aumento das oportunidades de emprego nas atividades formais urbanas; e
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valorização da expansão do setor informal da economia local.
Esse triplo enfoque significa aproveitar todas as oportunidades de investimento que
irão surqir à medida que se implantar a infra-estrutúra regional de apoio à produção:
sistema viário, armazenagem e, principalmente, energia. Com isso será possível
"controlar" o chamado "custo amazônico", garantindo competitividade à produção
local e inserindo a região no mercado nacional.
No caso da integração do empreendimento à dinâmica regional paraense, as
oportunidades de investimentos irão surgir nos segmentos urbano e rural do entorno
funcional de Altamira, nas diversas fases do empreendimento, com demandas
diferenciadas, seja pelo tipo insumo, seja pela escala requerida.
Haverá assim oportunidades de mercado de naturezas temporária e permanente que
deverão ser prontamente aproveitadas, de preferência pelo empresano
local/regional, estimuladas pelo setor público, no contexto de uma proposta que
antecipe decisões (ação preventiva} e controle situações (ação corretiva).
De maneira geral, sem exaurir todas as oportunidades e sem precisar os possíveis
períodos de implantação, pode-se identificar um conjunto de atividades que deverão
ser privilegiadas dentro de programas específicos e que deverão conformar o perfil
produtivo da região.
Setor Primário: Culturas temporárias: arroz, feijão, milho e mandioca; e culturas
permanentes: cacau, castanha-do-pará, pimenta do reino, fruticultura, hortaliças e
produtos granjeiros.
Setor Secundário: Indústrias de transformação e extrativas. Quatro setores
principais podem sistematizar as diversas oportunidades de investimentos:
Setores Ligados ao Processo de Urbanização: Produtos alimentares, bebidas,
mobiliário,
vestuário
e
calçados,
perfumaria,
reparos
de
máquinas
industriais.agrícolas e elétricas, construção e reparação de embarcações, fabricação
de esquadrias e carpintarias.
Setores Ligados à Agroindústria: Beneficiamento, moagem, torrefação e
fabricação de produtos alimentares; abate de animais em matadouros; frigoríficos e
charqueados; preparação do leite e fabricação de produtos derivados; rações
balanceadas e alimentos preparados para animais; beneficiamento da borracha
natural; preparação do pescado e fabricação de conserva do pescado;
beneficiamento do cacau, castanha e pimenta do reino.

-
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Setores Ligados aos Insumos Necessários à Obra: Cimento, pozolana, areia,
fabricação de estruturas de madeira, tijolos, blocos e estruturas pré-moldadas.
Setores Ligados à Indústria Extrativa Vegetal: madeira e frutas tropicais.
Setor Terciário: Comércio varejista e atacadista, ligados a produtos alimentícios, de
uso na agricultura, na mineração e construção civil, além de serviços de alojamento
e alimentação, reparação e higiene pessoal, radiodifusão, financeiros, portuários,
educação e saúde.
46

-

r-

Essa listagem de setores é apenas indicativa, necessitando de uma avaliação da
organização industrial que aprofunde as diversas especificidades em termos de
escala do empreendimento, tecnologia e liderança de mercado. O fortalecimento das
indústrias voltadas para o crescimento urbano e os efeitos de encadeamento com
outros setores produtivos engendram vários outros benefícios que podem ser
ampliados por ações complementares.
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Além dessa força endógena que consubstancia o mercado local/regional, há outras
brechas de oportunidades que poderão surgir a partir da localização estratégica de
Altamira, próxima ao eixo de industrialização Barcarenarrucuruí/Marabá, onde são
desenvolvidos projetos mínero-metalúrgicos.
Novas vantagens locacionais podem advir não só pela presença da infra-estrutura
de apoio ao Projeto, mas principalmente pela retenção na região do excedente a ser
gerado na exploração de múltiplas ocorrências minerais. Com isso, novas brechas
de industrialização podem surgir, integrando a organização produtiva regional em
uma matriz industrial com maior adensamento e diversificação.
9
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PLANO DE INSERÇÃO REGIONAL

O desafio de um Plano de Inserção Regional (PIR), assim como sua razão de
existência e a natureza de sua relevância são: como potencializar os impactos
positivos do empreendimento?JO Ou seja, como fazer com que estes impactos
tenham seus efeitos apreendidos pela região, beneficiando a população local? Em
outros termos, como quebrar a natureza de enclave que é intrínseca a estes tipos de
empreendimentos?
Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto já demonstraram, em seu famoso livro
sobre a teoria da dependêncian, que a economia de endave, marcada pela
ausência de interação com a economia local, é uma das responsáveis pelo pouco
desenvolvimento dos países latino-americanos. A natureza desta modalidade
econômica - marcada por grandes empreendimentos de natureza externa - é a de
extrair o máximo de recursos de um determinado local sem que haja sobre este
quaisquer impactos econômicos ou sociais positivos. Pelo contrário, tende a deixar
um rastro de degradação ambiental e de miséria humana, principalmente no caso
dos grandes empreendimentos de mineração.
Em relação ao CHE Belo Monte o desafio de propor e implementar um Plano de
Inserção Regional consistente é ainda mais relevante por duas razões. A primeira é
que as mudanças no contexto sócio-político das últimas décadas fortaleceram as
questões ambientais e sociais dentro do planejamento, passando a serem levadas
em conta nos estudos e implementações de empreendimentos de médio e grande
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Na verdade o PIR incorpora também as medidas que visam a mitigar e compensar os impactos negativos, mas
estes não são tratados aqui mas em outro documento especifico.
11CARDOS0.
F.H. e FALETTO, E., Dependência e Desenvolvimento na América latina: Ensaio de interpretação
sociológica.

r Edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 1984.
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porte, tanto mais em se tratando do setor energético. A imagem dos grandes
empreendimentos dos anos 70 e 80 se reverte agora12, considerando que a
população local deva ser beneficiária da implantação e dos resultados de um grande
projeto.
A segunda razão, é que a região de Belo Monte encontra-se em fase de decadência
econômica. De certa forma, o cido de expansão se esgotou no período dos trinta
anos de ocupação e exploração econômica desordenada e de alta degradação
ambiental (1970-2000), como é de hábito dos processos de ocupação baseados em
exploração desordenada dos recursos naturais.
Dessa maneira, o Plano de Inserção Regional (PIR) teria como principal desafio a
criação das condições de redinamização da economia local, no rumo de um novo
modelo de desenvolvimento. Isso significa que as ações previstas neste Plano
deverão tomar em consideração não apenas as condições específicas que
conformam a região, como a natureza mesma deste desafio.
O PIR necessita reunir em seu bojo ações que correspondam aos pleitos da
população local, para ter o seu apoio e legitimidade, mas, sobretudo as ações
consideradas estratégicas, que possibilitem a retomada do desenvolvimento local
em bases sustentáveis. Ações definidas a partir do diagnóstico da região, os
cenários de futuro e o Plano de Desenvolvimento Sustentável construído
expressamente para este trabalho, pelas lideranças e técnicos da área de influência
do empreendimento.
Tomando em consideração essas observações, o PIR está estruturado em seis
pilares, orientando os programas de acordo com a sua natureza temática dentro do
plano.
O primeiro e o mais importante pilar aborda a questão da formação, qualificação
e capacitação dos recursos humanos da região. Não há desenvolvimento
sustentável sem que haja pessoas qualificadas, criativas, competentes e
empreendedoras. Nas condições as mais adversas, uma população com estas
características pode superar os obstáculos. Mas se não houver o mínimo de
qualificação as condições mais favoráveis podem ser simplesmente perdidas ou o
desenvolvimento ocorrerá de forma predatória sem a possibilidade de implantação
de tecnologias adequadas ao meio e intensificadoras de processos produtivos.
Trata-se de um trabalho de longo percurso, pois não se trata apenas de escolarizar e
formar tecnicamente a população, embora este aspecto seja imprescindível, mas
também de modificar a cultura, as idéias e a postura em face do desenvolvimento,
da transformação social e apropriação racional dos bens naturais. Um conjunto de
programas diversos tenta contribuir neste campo abarcando os homens e mulheres
desde a sua tenra idade até a plena maturidade.
Esses programas estão subdivididos em três grupos:
12

A construção da UHE de Tucuruí atribuiu a ELN, pelo fato da população circunvizinha não ter acesso à
eletricidade, uma irnagem negativa, apenas recentemente em faSe de superação, tanto como resultado das
medidas de Inserção Regional, quanto com a construção do Linhão Tramo-Oeste que leva energia para a
população circunvizinha e oeste do Pará com a energízaçãoda rodovia Transamazõnica.
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Escola de qualidade para todos - ensino pré-primário, ensino fundamental e
médio;
Educar e formar os jovens e adultos - erradicação do analfabetismo, educação de
jovens e adultos e educação profissional, e, finalmente;
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Qualificação e capacitação profissional - qualificar mão de obra para o
empreendimento e para a produção competitiva e capacitar os servidores municipais
e os trabalhadores do Terceiro Setor para uma gestão moderna.
O segundo pilar tem como objeto o fomento à produção e a consolidação da
infra-estrutura econômica. Em curto prazo visa apoiar as empresas e
empreendedores, incluindo os pequenos e médios produtores rurais, a se tomarem
aptos a ganhar o novo mercado que decorre do empreendimento, que demanda de
alimento a máquinas, passando por força de trabalho e melhorias na infra-estrutura.
Em médio prazo visa criar uma base econômica nova, na exploração racional dos
recursos naturais, agregando valor à produção e ocupando novos mercados. Dessa
forma, gerando emprego e renda e redinamizando a economia local, ao mesmo
tempo em que lança as bases de um novo modelo de desenvolvimento.
Compreende basicamente quatro linhas de ações:
Fortalecimento do Programa Estadual de Fornecedores, uma experiência já em
curso no Estado e que pode, se acionada desde já, para responder as diversas
demandas que ocorrerão ao longo do empreendimento;
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Crédito e assistência técnica, para as empresas e para os produtores, pois são os
dois insumos mais importantes de que estes atores necessitam, não apenas para
poder se apropriar de parte da demanda do mercado criado pelo empreendimento
mas também para ocupar outros mercados no futuro, com o adensamento das
cadeias produtivas, induindo o mercado internacional;
Modernização da estrutura - produtiva, visando tornar a estrutura produtiva mais
competitiva, agregando novas tecnologias e ocupando novos espaços;
Melhoria da infra-estrutura econômica, sobretudo nas áreas de comunicação,
eletricidade e transporte.
O terceiro pilar é o da sustentabilidade do desenvolvimento e remete
diretamente à idéia de um desenvolvimento em bases sustentáveis, promovendo a
região nos seus aspectos sedai, econômico e ambiental. Nesse sentido a criação e
o fortalecimento de mecanismos de gestão ambiental, envolvendo a sociedade
local no monitoramento e na fiscalização, procuram atender a implantação de um
modelo de desenvolvimento sustentável e duradouro. Nesse sentido serão
elaborados estudos orientadores da ação pública e produtiva com finalidade de
orientar as intervenções públicas e privadas no sentido de propiciar um
desenvolvimento ordenado e racional, entre os quais: planos diretores e de
desenvolvímento sustentável, além do zoneamento econômico e ecológico da região
e estudos de mercado sobre os produtos de maior potencialidade econômica e
geradores de emprego.
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O quarto pilar consiste na melhoria da infra-estrutura social e urbana,
capacitando as cidades a suportarem as mudanças decorrentes do aumento
populacional extraordinário que deverá ocorrer em toda região, cuja- ação deve
compreender o conjunto das cidades para que não se tenha uma superconcentração
em Altamira. Ao mesmo tempo visa propiciar as condições favoráveis ao
desenvolvimento social da população.
As linhas de ação desse pilar são três:
Saúde e segurança: visa melhorar as condições de vida da população, tanto rural
quanto urbana, por meio de melhores serviços de saúde e de segurança integrada
com a população;
Assistência social: para proporcionar as condições de reinserção social da
população em condições de vulnerabilidade ou exclusão social;
Cultura, esporte e lazer: com o objetivo de estimular o desenvolvimento cultural e
esportivo da população local.
O quinto pilar refere-se ao fortalecimento das instituições públicas locais13 com
o intuito de capacitá-las a gestão do processo de mudança, e implica em uma série
de ações que podem ser condensadas em duas:

-

Modernização da gestão dos órgãos municipais
Modernização do Terceiro Setor, visando atribuir à sociedade local, associações e
sindicatos, uma densidade organizacional e nova capacidade de gestão;
Finalmente. o sexto pilar, e último. corresponde ao trabalho de inserir
regionalmente, desde os seus primórdios, as obras de infra-estrutura para a
construção do CHE Belo Monte, particularmente quanto a transporte (rodovias,
porto e aeroporto), mas também em relação a infra-estrutura social (hospitais,
escolas etc) e urbana (vila residencial).
As premissas adotadas para o estabelecimento das metas, das ações e da
abrangência dos programas se aplicam tanto à escolha de parâmetros de
desempenho, quanto para o conteúdo das ações.
A projeção das necessidades teve por base a projeção populacional dos cenários de
referência, estimado por município, de acordo com a tendência de crescimento présuposta em exercidos de planejamento anteriores à conclusão do Estudo de
Impacto Ambiental.
Quanto a localização dos investimentos, os fatores determinantes na escolha e
definição foram: a proximidade geográfica, as possibilidades de acesso e a infraestrutura disponível, com o claro intuito de potencializar os benefícios de cada ação
dos programas.

13

Sejam elas públicas estatais ou públicas não estatais, como as organizações do Terceiro Setor.

50

-

--

r:

r-

r:
r:

Outra premissa de cunho prático e não menos importante é a oportunidade do
envolvimento de programas federais nas ações do PI R. A previsão dos
investimentos federais por si só não consiste na garantia da sua implementação.
Toma-se necessário o papel da articulação política e institucional e a capacitação
das instituições públicas para atrair recursos necessários.
9.1 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS

9.1.1 Programa 1. Ensino Pré-Primário para Iniciar Bem
('
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9.1.1.1

Objetivo

Apoiar a criação de estabelecimentos de ensino pré-primário que até 2020 possam
proporcionar vagas para as crianças de 4 a 6 anos da região, nas áreas urbanas
(70%), e na zona rural (35%), cujos pais assim o desejem.
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9.1.1.2
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Os especialistas em processo de aprendizagem concordam que grande parte da
capacidade cognitiva do Homem ocorre nos primeiros anos de vida. Dessa forma,
atribui-se, cada vez mais, importância ao ensino pré- primário. No Brasil, porém, esta
forma de ensino não tem merecido o cuidado necessário, estando o Estado ausente
da obrigação de sua prestação aos cidadãos. Os governos municipais preocupamse, assim, quase que exclusivamente com o ensino fundamental. Ora, grande parte
do insucesso (repetência e evasão) das crianças nesta fase do ensino deve-se a
inexistência de uma preparação anterior. Assim, investir no ensino pré - primário
muitas vezes significa economizar recursos posteriores. Em face da importância do
ensino pré-primário, a tendência nacional é que ele venha a assumir gradativamente
uma relevância maior.

r

r
r:

r:

r:

r.

r:
r:
r

r
r:
r

r-

r-

Justificativa

Na perspectiva do desenvolvimento regional não se pode descuidar dessa forma de
ensino. Com ele não apenas a evasão e a repetência tendem a desaparecer, como
a qualidade do ensino a aumentar. Significando mais eficiência e economia de
recursos.
Segundo dados de 1991 do l BGE, a taxa bruta de escolarização do ensino préescolar na região em tela variava de 24,67% (Uruará) a 3,6% em Medicilândia. A
taxa bruta média de escolarização do ensino pré-escolar da região era, então, de
13, 78%.14 O que significa que de cada 100 crianças menos de 14 encontravam-se
no pré- primário. Dados do IBGE de 1999, por sua vez, mostram que 11,5% das
crianças de 4 a 6 anos eram atendidas pelo sistema educacional na região de
Altamira. Um percentual, portanto, menor.
14

A taxa bruta representa a proporção de matrícula inicial do ensino pré-escolar em relação à população na farxa
etária de 4 a 6 anos (por cem).
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Existem 37 estabelecimentos de ensino pré-escolar da rede municipal na zona
urbana e 24 na zona rural, ainda segundo o IBGE (1999). Não há nenhum
estabelecimento de ensino pré-escolar da rede estadual. ou federal na região. Por
outro lado, não há grandes ações de apoio por parte do governo federal, que se
ocupa em apoiar basrcarnente o ensino fundamental. O Governo do Estado tem
outros números para o ano de 2000, conforme quadro abaixo:
Quadro 9.1
Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar
Municipal

Particular

Total

Altamira

12

09

21

Anapu

05

05

Brasil Novo

08

08

Medicilândia

11

11

Pacajá

04

04

Municípios

Continua
Continuação
Municípios

Municipal

Particular

Total

Porto de Moz·

10

10

Vitória do Xingu

03

03

S. José Porfírio

06

06

Uruará

11

11

Total

70

09

79

Dessa forma, implementar um ensino pré-primário na região de Altamira requer um
esforço concentrado do conjunto de seus atores, sobretudo na zona rural, pois estas
crianças têm dificuldade de locomoção.
9.1.1.3

Ações Principais

De acordo com as necessidades de cada município, e o empenho de suas
Prefeituras:
1.

Construção de 111 novas escolas e espaços em meio rural e urbano até 2020
(proporção 3 para 1 na relação urbano e rural);

2.

Reforma das escolas existentes;

3.

Aproveitamento de espaços existentes para a finalidade do ensino pré- primário.

9.1.1.4

Público Alvo

Crianças de quatro a seis anos
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r:
r:
r:

9.1.1.5

Área de abrangência

Todos os 9 municípios da área de inserção regional do CHE Belo Monte.
r:
9.1.1.6

r:
r",

Criar vagas para 70% das crianças entre quatro e seis anos. na zona urbana, e para
35% das crianças na mesma faixa etária na zona rural, nos próximos vinte anos.
9.1.1.7

('

Metas

Indicadores

Relação percentual entre o número de crianças entre quatro e seis anos e o número
de vagas ofertadas para estas mesmas crianças.

r:
Relação percentual entre o número de crianças entre quatro e seis anos
matriculadas na pré-escola e o número total de crianças nesta faixa etária no
município, na área urbana e na área rural.

r:
r

9.1.1.8

r>

Ministério de Educação I Governo Federal; Secretaria de Educação I Governo do
Estado e Governos Municipais

('

r:

r:

Parceiros

9.1.2 Programa 2. Universalizar o Ensino Fundamental

9.1.2.1

Objetivo

Apoiar a universalização do ensino fundamental na região por meio da recuperação
e construção da rede física e aperfeiçoamento do corpo docente.w
r:

r·
r:
('

r

r:

r,

9.1.2.2

Justificativa

Numa perspectiva estratégica a oferta de ensino básico para todas as crianças em
idade escolar é essencial. Por isso, universalizar esta forma de ensino e melhorar
sua qualidade são condições primordiais ao desenvolvimento regional a médio e
longo prazo.
Apesar do governo federal estar se empenhando para elevar a oferta de ensino
fundamental em todo o país, na região em questão, a situação merece atenção.
Dados do JBGE e do INEP indicam que em média, 34% das crianças de 7 a 15 anos
da região não estavam matriculadas no ensino fundamental em 1991. Esse quadro
melhorou muito nos últimos 10 anos. Segundo o INEP, atualmente (2000) 86% dos

r:
15
A ser desenvolvido pelo Centro de Formação Permanente conforme citado no Programa 9 e convênio com
entidades diversas, como as Universidades e as Secretarias de Educação.

r:
rr»
('
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jovens nesta faixa etária estão matriculados no ensino fundamental. Porém ainda
restam 14% fora da escolat6_ Além disso, 45% dos adolescentes de 15 a 18 anos,
que deveriam estar cursando o ensino médio. ainda estão cursando o fundamental.
Segundo o Governo de Estado do Pará, existem nessa região 831 estabelecimentos
públicos de ensino fundamental, como mostra o quadro a seguir.
Quadro 9.2
Estabelecimentos de Ensino Fundamental na Região da Área de Influência do
CHE Belo Monte17
111

Altamira
Anapu

11

51

Brasil Novo

1

47

89

MediCJlândia
Pacajá

176

Porto de Moz

131
44

Senador José Porfírio
Uruará
Vitória do Xingu

i

1

125
57

A universalização do ensino fundamental na região exige um esforço de seus
diversos responsáveis. Esforço de construção, mas também de formação de
professores e disponibilização de transportes. Esse esforço deverá ser ainda maior
com o fluxo migratório que deverá ocorrer com a construção do CHE Belo Monte.
9.1.2.3

Ações principais

1.

Criar nos próximos vinte anos (por meio de construção ou recuperação) 193
novos estabelecimentos de ensino fundamental (com quatro salas de aula, em
média, e capacidade de atender 40 alunos por turma) na região, em meio rural e
urbano, de acordo com as necessidades de cada município. is .

2.

Apoiar a capacitação de professores por meio de cursos de aperfeiçoamento,
via convênio com as Universidades Federal e Estadual do Pará

9.1.2.4

Público Alvo

O programa beneficiará crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos.
16

A média do Brasil é de 97%

17

Incluem os estabelecimentos de responsabilidade municipal (820), estadual (1) e federal (1 ),assim como os
particulares (9).
18
As escolas funcionarão nos períodos matutino e vespertino com cursos regulares, atendendo até 160 crianças
(80 crianças por período). Além disso, no período noturno, as escolas ofertarão cursos supletivos para atender a
população adulta que não freqüentou a escola.
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r

r:

r:
.,.....,

r:

r:
r>,

9.1.2.5

As 193 escolas, que correspondem às demandas atuais e futuras (calculadas em
função de projeções da população), serão construídas de acordo com as
necessidades de cada um dos 9 municípios em questão, nos próximos vinte anos.
9.1.2.6

Metas

Chegar em 2020 com 100% das crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos
matriculadas no ensino fundamental
2001

r:
r:

Área de abrangência

2010

2020

86% dos Jovens matriculados 92% dos jovens matriculados 100% dos jovens matriculados
no ensino fundamental
no ensino fundamental
no ensino fundamental

/'

r·

9.1.2.7

Indicadores

Relação percentual entre o número de crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos
matriculados no ensino fundamental e o total de crianças e adolescentes nesta faixa
etária

r:
/'

r:

r·

9.1.2.8

Municipalidades, que mantém e são responsáveis pelas escolas (contratação e
manutenção do corpo docente, aquisição e manutenção dos equipamentos
escolares, distribuição da merenda e material didático e todas as atribuições de
gestão das escolas); UFPA e UEPA - formação dos professores; MEC - repasse de
recursos para merenda, material didático e gestão das escolas, incluindo a bolsa
escola; INEP - construção de dados para avaliação do programa.
9.1.3 Programa 3. Proporcionar aos Adolescentes Uma Escolaridade Cidadã

9.1.3.1
r:

r:
r

Parceiros

Objetivo

Aumentar a oferta de estabelecimentos de ensino, proporcionando
oportunidades de formação e emprego aos jovens.
9.1.3.2

maiores

Justificativa

O ensino médio é aquele que proporciona qualificação profissional, universitária ou
não, aos loveris para a inserção no mundo do trabalho. E este é o principal problema
da juventude, levando-a a ingressar em circuitos como o da marginalidade, com
perda de força de trabalho crescente para o País. Pensar uma inserção regional que
dinamize a economia regional em dez anos não pode dispensar a parceria com os
55

rr>
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órgãos públicos para ampliar a presença da juventude na escola e melhorar a
qualidade da formação.
-

O sistema educacional na região de Altamira, relativamente ao ensino médio é muito
precário. Não há, segundo dados do INEP (1999), estabelecimentos de ensino
médio da rede municipal nesta localidade. Existe somente um (1) estabelecimento
de ensino médio da rede federal nas proximidades, que fica em Altamira (zona
urbana). E são dezesseis (16)19 os estabelecimentos de ensino médio da rede
estadual, sendo cinco (5yo em Altamira (todos em zona urbana). Medicilândia,
Pacajá e Uruará têm dois estabelecimento cada um. E Porto de Moz, Senador José
Porflrío, Vitória do Xingu, Anapu e Brasil Novo uma escola cada. Assim, o total de
escolas do ensino médio na região de Altamira é dezenove (19)21. Número
largamente insuficiente para responder a demanda.
Em comparação ao ensino fundamental, a oferta de escolas no ensino médio é
quase inexistente nos nove municípios em questão. Dados do INEP (2000) mostram
que apenas 11 o/o dos jovens entre 15 e 19 anos estão matriculados no ensino médio.
Além disso, 45% dos jovens nesta faixa etária ainda freqüentam o ensino
fundamental.
Visando oferecer vagas para jovens de 15 a 19 anos da região, a fim de garantir que
completem todo o en:SÍlno médio, propõe-se a construção de 76 novos
estabelecimentos, com f!iLJlncionamento em 3 períodos (matutino, vespertino e
noturno) com 4 salas de aula e capacidade de atender 40 alunos por turma. As
escolas funcionarão nos períodos matutino, vespertino e noturno atendendo até 480
jovens ( 160 por período).
9.1.3.3

Ações principais

1.

Criar e/ou recuperar estabelecimentos
necessidades de cada município;

2.

Apoiar a melhoria da qualidade do ensino médio por meio dos Centros de
Cultura, Esporte e Lazer, conforme programa 24.

9.1.3.4

de

ensino

de

acordo

com as

Público Alvo

Adolescentes entre 15 e 19 anos.
9.1.3.5

Área de abrangência

Todos os 9 municípios da área de inserção regional do CHE Belo Monte.

19
~0
21

Alguns desses são escolas modulares, em que os professores dão aulas de forma intermitente.
Incluindo duas escolas particulares e uma federal alcançamos o número de oito (08).
Dados fornecidos pela Secretaria de Promoção Social referentes ao ano de 2000.
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r:
r:
r:

r:
r:
r>

9. 1.3.6

Meta

Garantir a oferta de vagas no ensino médio a 75% dos jovens entre 15 e 19 anos na
região nos próximos vinte anos.
2005

r:

2010

2020

53% dos jovens matriculados 65% dos jovens matriculados 75% dos jovens matriculados
no ensino médio
no ensino médio
no ensino médio

9.1.3. 7

Indicadores

Relação percentual entre o número de adolescentes entre 15 e 19 anos
matriculados e o número total de adolescentes nesta faixa etária habitando a região
9.1.3.8

r:

Parceiros

Ministério da Educação I Governo Federal - apoio e financiamento do Projeto Escola
Jovem; Secretaria de Educação I Governo Estadual - criação e gestão das escolas,
incluindo corpo docente.
9.1.4 Programa 4. Erradicar o Analfabetismo

9.1.4.1

Objetivo

Erradicar o analfabetismo em dez anos propiciando a todos os jovens (a partir dos
15 anos) e adultos (sem limite de idade) uma escolaridade de alfabetização de seis
meses.
r>

9.1.4.2
r:

r:
r·

r:

,,
r
r·
r·

Justificativa

A educação dos adultos, particularmente das mulheres mães. é um fator
reconhecido de desenvolvimento. Neste princípio baseou-se a revolução japonesa
de meados do século passado, por exemplo. Por outro lado, um dos maiores
entraves à qualificação profissional, particularmente no campo, reside no
analfabetismo de seus moradores, segundo depoimentos de extensionistas rurais de
todo o Brasil. Dessa forma, erradicar o analfabetismo na região ao longo da
construção do CHE Belo Monte é alavancagem importante no processo de
desenvolvimento regional não apenas uma, mas também um símbolo da inserção
regional.
O índice de analfabetismo na região de Altamira é um dos mais altos do Brasil, cerca.
de 50%. Sobre uma população de 275 mil habitantes, este percentual transforma-se
em algo perto de 100 mil habitantes (excetuando-se todos aqueles que têm menos
de dez anos). Com o processo migratório deve se aproximar de 120 mil. Alfabetizá57

los ao longo de dez anos significa um número de aproximadamente 12 mil por ano,
que distribuídos por nove municípios corresponde a aproximadamente 1.300 por
ano/município. Um número absolutamente factívet. ...
Para a realização desta tarefa será necessário, em primeiro lugar, a articulação de
diversos atores sociais locais, entre os quais, as Igrejas, os Sindicatos, as
Associações diversas, além dos organismos da Municipalidade. Isso porque o
primeiro obstáculo encontra-se na resistência que parte da população rural sente em
se alfabetizar agravada pela da dificuldade de acesso às unidades de ensino. Por
isso, uma campanha de sensibilização será necessária para mobilizar os
interessados. Os atores locais podem ser envolvidos em ações que facilitem o
acesso tal como trazer a escola para dentro da comunidade. Uma situação favorável
a mudanças, mas sozinha, porém, não será suficiente. É fundamental que fique dara
que o processo de alfabetização levará os trabalhadores jovens e adultos a três
caminhos de seqüência: contratação eventual pelo empreendimento, melhoria da
sua produção ou ingresso em um emprego formal, indusive no setor público.

·._,J

....,,
.,

O Governo do Estado não tem um Programa próprio, mas junto com o Governo
Federal e as municipalidades existe o Programa Educação de Jovens e Adultos
(Proeja) que contém, em sua parte inicial um processo de alfabetização.
Nos nove municípios em questão, o Proeja encontra-se municipalizado. A inscrição
dos alunos no programa permite articular atores diversos:
Governo Federal aporta recursos da ordem de R$ 230,00 (duzentos reais) por
aluno/ano;
Governo Estadual aplica os exames (duas vezes por ano), além de prestar
assessoramento e, eventualmente, treinamento e apoio ao material didático;
Os Governos municipais inscrevem os alunos, fornecendo o local, os professores
e os equipamentos necessários.
Os empreendedores poderiam contribuir para fortalecer e fazer acontecer um
processo que efetivamente conduza a erradicação do analfabetismo fortalecendo o
Proeja local. Poderiam ser destinados recursos para a realização das ações a seguir
discriminadas:
9.1.4.3

Ações Principais

1.

Realizar pesquisa do universo lingüístico;

2·

Confeccionar o material didático:22

3.

Apoiar o treinamento dos monitores, através do oferecimento de cursos e
seminários de acompanhamento;

22

As ações 1, 2 e 3 poderiam ser realizadas por meio do convênio com a Universidade Federal cio Pará onde a
professora Guilhennina Corrêa tem uma larga experiência e uma metodologia desenvolvida e consagrada
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4.

Oferecer, através da prefeitura de cada localidade, um prêmio em dinheiro de
reconhecimento aos alunos que concluírem o processo de alfabetização. Este
prêmio será a compra da primeira carta escrita pelo aluno recém-alfabetizado.

5.

Propiciar a criação de um fundo a título de sustentação e incentivo às
prefeituras, a ser formado por uma contribuição em dinheiro do empreendedor
relativo a cada aluno com desempenho de sucesso. Este fundo será gerido
pelas prefeituras municipais e tem por objetivo garantir a continuidade e a
abrangência do Programa.

r:
r:

r:
9.1.4.4
r>

Publico P.Jvo

Todos os jovens e adultos analfabetos (a partir de 15 anos).
9.1.4.5

Área de Abrangência

Todos os 9 municípios da área de inserção regional do CHE Belo Monte,
particularmente o meio rural, onde a incidência do analfabetismo é maior.
9.1.4.6

Metas

Proporcionar seis meses de alfabetização a todos os jovens e adultos analfabetos
em dez anos.
Ano5

Ano 1

r:
r:

Erradicação do Analfabetismo
em 50%

9.1.4.7

r:

Erradicação
em25%

Ano 10

do Analfabetismo Analfabetismo erradicado

Indicadores

Relação percentual entre população analfabeta no período e a população
alfabetizada
Relação percentual entre população analfabeta e população adulta total em cada
município

r9.1.4.8

r:

Parceiros

MEC I Governo Federal, Universidade Federal do Pará e Universidade Estadual do
Pará, SEDUC I Governo do Estado (Programa EJA), Municipalidades, Associações,
Igrejas e ONG's em geral.

('.

r>

r:
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9.1.4.9

Cronograma

Como se pretende que as obras absorvam o maior número possível de pessoas da
própria localidade, e a alfabetização é um dos requisitos importantes e em alguns
casos imprescindível, é fundamental que este Programa tenha seu início o mais
rápido possível. Sendo mantido ao longo de dez anos.
9.1.5 Programa 5. Educação de Jovens e Adultos para o Trabalho e a
Cidadania

9.1.5.1

Objetivo

Preparar os jovens e adultos para a modernidade, proporcionando a continuidade
dos estudos e consolidando o aprendizado do ensino fundamental.
9.1.5.2

Justificativa

Várias são as razões que justificam por parte do empreendedor um esforço especial
na educação de jovens e adultos na região de influência do CHE Belo Monte.
Grande parte dos jovens e adultos que se alfabetizam perdem a capacidade de
leitura, posteriormente, por falta de consolidação, treino e uso do instrumental
aprendido. Grande parte dos cursos de qualificação profissional hoje em dia exigem
mais do que simplesmente assinar o nome e decifrar palavras escritas. As mães
quando têm um mínimo de escolaridade cuidam melhor de seus filhos,
amamentando, acompanhando as vacinações, aplicando os remédios corretamente,
que se traduz em saúde infantil e menores custos para o setor público na área da
saúde. Estudos têm demonstrado que a situação das crianças é pior nas regiões de
fronteira econômica ou de transição na Amazônia, como é o caso de nossa regrão
em tela, e que deverá se aguçar com a construção do Complexo Hidroelétrico.
O Governo Federal tem um programa longo e sólido de educação de jovens e
adultos (EJA) que tem recebido reforço nos últimos anos. No caso da região de
Altamira, em que este programa já está municipalizado as Prefeituras recebem R$
230,00 (duzentos e trinta reais) por alunos matriculados I ano. O Governo do Estado
por sua vez fornece os exames.orientação e eventualmente, material didático e
treinamento aos professores. Aos governos municipais cabe fornecer as instalações
físicas e equipamentos mínimos indispensáveis aos cursos que se dão basicamente
sob o formato de orientações dos professores e não de aulas tradicionais. Por esta
razão, exige poucas instalações. Fortalecer o Programa Federal na região seria o
instrumento ideal do presente programa.
9.1.5.3
1.

Ações Principais

Criar um fundo de apoio ao EJA, por meio de uma contribuição monetária às
Prefeituras por aluno/ ano com sucesso escolar.

rr
r

9. 1.5.4
r,

(•

Publico Alvo

Todos os jovens e adultos que queiram cursar a primeira fase do ensino
fundamental.

9. 1.5.5 Área de abrangência

r

r:

Todos os 9 municípios da área de inserção regional do CHE Belo Monte.

('

r-

9.1.5.6

('

Proporcionar a 70% dos jovens e adultos uma escolaridade equivalente a primeira
fase do ensino fundamental. O Programa deve se desenvolver ao longo de vinte
anos

r:
('

Meta

Ano 1

Ano20

Ano10

30% dos jovens e adultos com a 150% dos jovens e adultos com a 170% dos jovens e adultos com a
primeira
fase
do
fundamental concluída

ensino primeira
fase
do
fundamental concluida

ensino primeira
fase
do
fundamental conduida

ensino

Nota: Os cursos para jovens e adultos serão oferecidos nos estabelecimentos de ensino fundamental
existentes e que serão construídos conforme programa 2. As aulas serão ministradas no período
noturno

r:

r:
r>

9.1.5.7

Indicadores

Relação percentual entre população alvo e população que obtém êxito na primeira
fase do ensino fundamental
Relação percentual entre população que obtém êxito na primeira fase do ensino
fundamental e população alvo
9.1.5.8

Parceiros

('

r:
r>

Ministério da Educação I Governo Federal, Secretaria de Educação I Governo do
Estado, Prefeituras e Associações diversas que queiram participar do Programa

r

r:

9.1.6 Programa 6. Educação Profissional de Qualidade

r:

r:
r

9.1.6.1

Objetivo

Promover a inserção no mercado de trabalho dos jovens por meio do acesso à
qualificação profissional técnica/especializada.
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9.1.6.2

Justificativa

O futuro da região de influência do .CHE Belo Monte depende em granc!e parte da
sua criação de jovens com boa formação e competência profissional, seja para
conduzir o processo de verticalização da produção, seja a de ampliar a
competitividade da produção local.
Porém, os municípios em questão não possuem nenhuma escola profissional de
relevo. Existem apenas alguns poucos cursos profissionalizantes que funcionam
precariamente na cidade de Altamira. Por sua vez, o governo do Estado em seu
plano educacional prevê apenas uma escola profissional para Altamira, que não
ocupa lugar de prioridade na ação educativa neste nível.23

9.1.6.3 Ações Principais
1.

Por meio de convênios com a Secretaria de Educação ou outro parceiro tais
como: AFATRA, CEFET ou SENAI, criar uma Escola Técnica em Altamira, com
cursos periódicos nos demais municípios. Os cursos regulares serão oferecidos
em Altamira. Além disso, a Escola Técnica oferecerá cursos à distância e cursos
de curta duração nos municípios, utilizando estabelecimento de ensino público
para ministrar os cursos. Os cursos realizados em convênios com parceiros
locais e estaduaís serão oferecidos ao longo dos anos, com início no primeiro
ano de construção da CHE Belo Monte.

2.

Por meio de convênios, construir e auxiliar na manutenção de uma Casa
Familiar Rural em cada município.

3.

Aproveitar os Centros de Formação permanente, previstos no programa 7, como
instrumento de qualificação profissional de longa duração.

9.1.6.4 Público Alvo
Jovens entre 15 e 21 anos.
9.1.6.5

Área de abrangência

Todos os 9 municípios da área de inserção regional do CHE Belo Monte.

9.1.6.6 Metas
Possibilitar aos jovens acima de 14 anos acesso ao mercado de trabalho local

::J O Governo do Estado prevê a construção de 19 escolas profissionais, denominadas de escolas de trabalho e
produção, mas a de Altamira ainda não tem nem projeto. Apenas um esboço no qual se prevêem cursos de
agroindústria, agropecuária, informática, eletromecânica, meio ambiente. biodiversidade e mineral.

-·

r

r

9.1.6. 7

Indicadores

Relação percentual entre alunos matriculados e população na faixa etária definida
(15 a 21 anos) existente na região.
Relação percentual entre alunos concluintes e alunos matriculados.
Relação percentual entre alunos concluintes contratados e alunos conduintesl
9.1.6.8

r:

Parceiros

Ministério do Desenvolvimento Agrário I PRONAF (Casa Familiar Rural), SENAR,
SENAC, SENA!, SEBRAE, Secretaria de Educação Média e Tecnológica - MEC I
Governo Federal, Secretaria de Educação (Seduc) I Governo do Estado

r:

r:

r>

rr:

Recursos PROEP
Criado em 1997 para ser desenvolvido até 2003, o Proep dispõe de US$ 500 milhões, dos quais US$
250 milhões são empréstimo do Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID), com igual
contrapartida brasileira dos orçamentos do Ministério da Educação e do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), este ligado ao Ministério do Trabalho. Esses recursos estão sendo aplicados ao
longo de seis anos para dotar os Centros de Educação Profissional de infra-estrutura, equipamentos
e pessoal capacitado e adequar e atualizar currículos.
Como participar
O programa financia projetos de reforma e construção de escolas de ensino profissional, sejam
estaduais, federais ou de iniciativa do segmento comunitário.

r

Para ter um projeto aprovado, é preciso enviar uma carta-consulta ao Ministério, dando as linhas
gerais do que se pretende fazer. A carta-consulta é analisada por uma comissão. Se for aprovada, a
escola é autorizada a enviar um projeto de execução, dentro do modelo pré-estabelecido pelo
programa, que será novamente analisado pelos técnicos. Depois de aprovado o projeto, uma equipe
fiscaliza seu andamento e acompanha desde a licitação até a execução da obra.
Fonte: MEC Outubro/2001

r-:

9.1.7 Programa 7. Capacitar os Servidores Municipais e os Trabalhadores do
Terceiro Setor para uma Gestão Moderna

('

9.1. 7 .1
r

r

Capacitar servidores municipais e trabalhadores do Terceiro Setor para enfrentarem
com sucesso as novas oportunidades e ameaças criadas pela transformação da
área de influência do CHE Belo Monte.
9.1.7.2

('

r:

r
r:

Objetivo

Justificativa

A formação brasileira, configurada no período 1950-1970, · estava pautada em um
eixo formado pelo processo de industrialização e a ação do Estado como figura
fundamental da regulação da economia nacional. Estes dois atores centrais da vida
econômica brasileira foram responsáveis pela criação dos empregos formais durante
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este período, garantindo assim uma configuração do mercado de trabalho com
razoável dinamismo. Desde o início dos anos 1980, porém, houve uma queda no
crescimento econômico, com diminuição do emprego. No final desta década, havia
uma situação onde o setor formal respondia por menos da metade das
oportunidades de ocupação, sendo que a maioria dos ocupados estavam vinculados
a micro e pequenos estabelecimentos ou empregados de famílias. Na década de 90
há um agravamento desta situação, provocado pelo baixo índice de crescimento
econômico e pela reconversão produtiva, que aumentou o desemprego.
O resultado desse processo foi uma maior deterioração da situação social, com o
crescimento da pobreza e da desigualdade de renda, seguidos pela precarização da
relação de emprego e aumento da violência urbana.
A região em tomo da Transamazônica não ficou a leste desse processo. Ao boom
ocupacional e econômico dos anos 1970 sucedeu um período de crescimento
importante nos anos 1980 e início de declínio no final da década de 1990. Assim, a
região encontra-se em fase de recessão econômica, incluindo perda populacional.
Em paralelo a essas profundas transformações da realidade brasileira, os anos 1990
representaram um novo pacto administrativo. Os municípios ganharam em
autonomia, ao mesmo tempo, em que as responsabilidades com a gestão municipal
aumentaram drasticamente. Parte dos sistemas de saúde e educacional foram
municipalizados, elevando o grau de responsabilidade
e complexidade
administrativa das diversas Prefeituras de cidades brasileiras. Além disso, as
exigências dos cidadãos se voltaram para os serviços fundamentais prestados pelos
governos municipais. Dessa forma, constata-se um aumento crítico das demandas, o
que exige gestores capacitados a responder tais demandas de forma eficiente e
eficaz.
É evidente que as transformações nos setores administrativos impuseram a
necessidade de novas formas de gestão, planejamento e controle de finanças. Neste
contexto, possuir servidores municipais capacitados a responder as novas
demandas e aos novos paradigmas de gestão é mais que urgente. Outro dado é a
aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal e sua implementação. Este fator exige,
sob pena legal, gestores capazes de oferecer bons serviços para a população e a
manutenção de um equilíbrio fiscal e de despesas e receitas. Para tanto, se faz
necessário incorporar a idéia de uma capacitação eficiente e permanente da
atividade de gestão municipal.
Na medida em que o Estado encurtava seus meios de intervenção, crescia a
sociedade civil organizada, em particular o Terceiro Setor. associações de dasse,
associações de moradores, sindicatos, cooperativas, fóruns de debates diversos etc.
Estas organizações desempenham cada vez mais papel complementar e relevante
na aplicação das políticas públicas.
Assim, a capacitação de servidores municipais e trabalhadores do Terceiro Setor
surge como uma iniciativa fundamental para enfrentar os novos desafios da
sociedade brasileira, agravados quando se trata de uma região que deve conhecer
transformações profundas nos próximos anos. Uma forma de responde der maneira
eficiente a este desafio é o de assumir diretamente o trabalho de formação, embora
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parceiros sejam importantes, sobretudo quando possuidores de experiência
reconhecida. Uma resposta direta implica na construção e operacionalização de
Centros de Formação Permanente.

r

Os Centros de Formação Permanente dos servidores municipais e trabalhadores do
Terceiro Setor é melhor resposta a essas novas demandas e princípios da
administração municipal. Formar e capacitar agentes públicos a desenvolverem,
elaborarem e implementarem ações que resguardem a eficiência e eficácia da
gestão e o equilíbrio das contas municipais, seguindo as diretrizes legais da Lei de
Responsabilidade Fiscal; formar planejadores e quadros capazes de elaborar
projetos, angariar recursos complementares e gerir estes mesmos projetos; formar
gestores nas associações diversas para tomá-las eficientes e ágeis. Os centros se
tomam mais que necessários dada a construção do CHE de Belo Monte o que
certamente trará novos desafios e oportunidades para região. Com estes três
centros é possível, de forma integrada, capacitar os agentes públicos municipais e
trabalhadores do Terceiro Setor dos nove municípios que compõem a área de
influência direta e indireta do CHE de Belo Monte.
9.1. 7 .3

r:

1.

Construir e implementar três centros de capacitação de gestores municipais, em
Vitória do Xingu, Uruará e Anapu ;

2.

1 mplementar laboratórios de vivências profissionais e espaços de aprimoramento
da gestão municipal nos três centros de capacitação apontados acima;

3.

Oferecer aos gestores municipais e aos trabalhadqres do Terceiro Setor, de
todos os níveis de escolaridade, a formação teórica e prática nas áreas de
orçamento e finanças, planejamento, gestão, elaboração e negociação de
projetos;

4.

promover ações de educação e capacitação profissional, de forma democrática,
participativa e contínua, adequada às expectativas e necessidades dos
municípios e suas respectivas populações;

5.

Disponibilizar aos alunos, gestores municipais, espaços multiusos,
equipamentos, acervo para consulta, pesquisas, estudos e experiências
ocupacionais práticas por meio de atividades "extra-classe", e

6.

Propiciar o desenvolvimento de habilidades que ensejem competências técnicas
e de gestão municipal, associadas ao desenvolvimento e geração do
conhecimento.

r>
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r:
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9.1.7.4
r>

r>

Principais ações:

Público alvo

Todos os dirigentes e servidores municipais de organizações do Terceiro Setor.
9.1.7.5

Área de abrangência

Todos os 9 municípios da área de inserção regional do CHE Belo Monte.
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9.1.7.6

...,

Metas

Formar 100% dos servidores municipais que ocupam cargos de gestão de projetos e
planejamento e orçamento, e 50% dos dirigentes de organizações do Terceiro Setor,
ao longo de vinte anos.>
9.1.7.7

Indicadores

Relação percentual entre o número de servidores municipais formados em cargos de
gestão de projetos, planejamento e orçamento e o número de servidores municipais
que ocupam esses cargos.
Relação percentual entre o número de dirigentes formados e o numero de dirigentes
de ONG's
9.1.7.8

Parceiros

Ministério de Orçamento, Gestão e Planejamento, Governo do Estado, Prefeituras,
Sebrae, UEPA e UFPA
9.1.8 Programa 8. Qualificar Mão de Obra para o Empreendimento

9.1.8.1

Objetivo

Qualificar trabalhadores para serem contratados pelo empreendedor, por meio de
cursos de treinamento específicos.
9.1.8.2

Justificativa

O Estudo de Viabilidade realizado pela Eletronorte estima que 80% dos funcionários
de nível 2 e 3 serão provenientes da região Norte e Nordeste do país. Além disso, é
previsto que a grande maioria dos funcionários de nível 1 serão habitantes da
própria região.'25
Estima-se que 60% dos trabalhadores da obra estarão alocados em funções do tipo
N1, ou seja: zeladores, serventes, ajudantes, etc. Além disso, aproximadamente
30% compõem o grupo N2 (apontador, motorista, cozinheiro, vigia, operador,
mecânico, soldador, eletricista, carpinteiro, mensageiro, etc.). Segundo os técnicos
24

Não se incluem aqui outras formações a que os Centros irão se prestar e que contam em cada um dos
Programas específicos.

25

Caracterização dos trabalhadores por níveis:

•

N1: Ajudantes/ serventes

•

N2 e N3: Técnico Funcional: pedreiro, marceneiro, carpinteiro, serralheiro, armador, hidráulico, montador.
eletncrsta.etc..
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responsáveis por este levantamento, o mais viável seria oferecer cursos na área de
construção civil, pois as demais funções demandam um número muito pequeno de
trabalhadores.
A recomendação do presente Plano é que para garantir um impacto
na região, pelo menos 50% das vagas de trabalho de níveis
direcionadas para os moradores da própria região. Dessa forma,
migratório será parcialmente amenizado, evitando um inchaço
especialmente em Altamira e Vitória do Xingu.

social positivo
1 e 2 sejam
o contingente
populacional,

r:
Porém, é preciso assegurar que estes trabalhadores possam oferecer um serviço
qualificado e competitivo no mercado de trabalho. Assim, o empreendedor tem a
garantia de estar contratando pessoal qualificado e portador de conhecimentos
necessários à construção da obra a um custo competitivo.
r:

r:

Além disso, estes trabalhadores terão chances de utilizar, eventualmente, os
conhecimentos e habilidades adquiridos em outros empregos.

r>.

9.1.8.3

r>

Ações Principais

1.

Articular com o Governo do Estado uma formação básica via FAT/PLANFOR

2.

Esta formação seria complementada no âmbito do Centro de Capacitação

9.1.8.4

Público alvo

Trabalhadores que poderão ser empregados pelo empreendimento, particularmente
os de nível 1 e 2.
9.1.8.5

Área de abrangência

Toda área de inserção regional do Complexo Hidrelétrico Belo Monte.

r:

9.1.8.6

Metas

Capacitar o máximo de trabalhadores para que pelo menos 50% dos empregados
pelo empreendimento de níveis 1, 2 e 3 sejam da própria região.

r:

9.1.8.7

r:

Relação percentual entre número de empregados de nível 1, 2 e 3 da região e total
de empregados nestes três níveis
9.1.8.8

r>.

Indicadores

Parceiros

PLANFOR / Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho I Governo do Estado,
SENAI, Prefeituras.
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9.1.9 Programa 9. Qualificar os Produtores para a Competitividade

9.1.9.1

Objetivo

Qualificar os produtores locais para a competitividade,
produtores uma inserção mais favorável no mercado.
9.1.9.2

proporcionando

aos

Justificativa

A perda da competitividade dos produtos regionais no mercado nacional é uma
constante na região de influência do CHE Belo Monte. As razões são múltiplas:
esgotamento do solo, dificuldades de acesso ao mercado, defasagem tecnológica,
qualificação da força de trabalho.
Por outro lado, a perda de competitividade é acelerada por fatores externos, tais
como a melhoria de produtividade de regiões concorrentes ou mesmo o surgimento
de novas regiões oom produtividade mais elevada.
Como conseqüência, a eoonomia regional entra em declínio. O movimento normal é
a busca de novos produtos, mas não apenas isso toma tempo, como as
probabilidades de sucesso não são evidentes. Contribuir para dotar os produtores de
maior capacidade de produção é uma forma de alavancar a economia local.
9.1.9.3
1.

Ação Principal

Capacitar os produtores e trabalhadores locais

9.1.9.4

Público Alvo

Produtores e trabalhadores locais, particularmente no setor primário: agricultura,
pecuária e extrativismo.
9.1.9.5

Área de Abrangência

Toda área de inserção regional do Complexo Hidrelétrico Belo Monte.
9.1.9.6

Metas

Capacitar 720 trabalhadores e produtores por ano durante vinte anos. Total ;;;
14.400.
9.1.9.7

Indicadores

Relação percentual entre trabalhadores e produtores capacitados e trabalhadores e
produtores previstos para capacitação.
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9.1.9.8

r:

Parceiros

SENAR, SENAC, SENAI, SEBRAE, Secretaria de Educação Média e Tecnológica MEC I Governo Federal, secretaria de Educação I Governo do Estado.

r>.

9.1.1 o Programa 1 O. Estimular os Fornecedores Locais e Estaduais

r:

r·

9.1.10.1 Objetivo
Proporcionar as condições favoráveis para que os empreendedores do CHE Belo
Monte possam ter o máximo de sua demanda respondida por fornecedores locais e
estaduais, internalizando na região parte dos recursos do investimento.
9.1.10.2 Justificativa
Uma das formas mais importantes de romper a natureza de uma economia de
enclave, características dos grandes empreendimentos, é o de proporcionar o maior
volume possível de compras junto aos produtores locais e estaduais. Mas, para que
isso ocorra, é indispensável: que o empreendedor conheça as possibilidades de
aquisição local (ou estadual) e que os produtores se estruturem para oferecer seus
produtos com qualidade e quantidade solicitadas e, ainda, preços competitivos.
Para aproximar os grandes empreendimentos e os fornecedores estaduais o
Governo do Estado estabeleceu um Programa especial que se materializa por meio
de um convênio entre a Secretaria Especial de Produção, os grandes
empreendedores e as associações empresariais e municípios interessados
(programa esse que tem a Vale do Rio do Doce como estimuladora principal).

r:

r:

r:

O Programa Estadual de Fornecedores, instalado há mais de dois anos, já têm uma
metodologia consagrada que permite elaborar matrizes de oferta e demanda. Nesta
metodologia, o diagnóstico e a sensibilização permitem identificar os fornecedores
imediatos e potenciais, e no caso destes, orientação e assistência técnica para que
possam responder de maneira mais efetiva as demandas do empreendedor.
Participam do Programa, atualmente, entre outros: grandes empresas, como
ALUNORTE, ALBRAS, Mineração Serra do Sossego, Carajás; órgãos de dasse
como FIEPA e Associações comerciais entre outros, e diversos órgãos
governamentais.
Entre os municípios atualmente contemplados no Programa não existe nenhum da
região em tela, nem mesmo Altamira.

r-

r:

A forma de participação do empreendedor no Programa seria mediante aditivo do
Convênio já existente. E, sobretudo, a contratação de consultoria para a realização _
do diagnóstico regional, tendo presente as demandas levantadas nos Estudos de
Viabilidade - Apêndice 4. Este Programa é absolutamente emergencial devendo
começar o mais breve possível.
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9.1.10.3 Ações principais
1.

Realizar diagnóstico na região, mediante consultoria, sobre as possibilidades e
potencialidades de resposta às demandas do empreendimento CHE Belo
Monte, identificando os pontos de estrangulamento a serem superados, para
que os produtdres locais possam, efetivamente, alocar seus produtos ao longo
de sua construção;

2.

Assinar convênio para integrar o Programa Estadual de Fornecedores;

3.

Disseminar junto aos empresários e produtores locais e estaduais as demandas
do empreendimento, utilizando, entre outros, a Central de Comunicação
(programa 23); e

4.

Sensibilizar, capacitar e orientar os fornecedores para participarem do
programa, alocando seus produtos junto ao empreendimento.

9.1.10.4 Público Alvo
Todos os empresários e produtores locais e estaduais.
9.1.10.5 Área de abrangência
Os 9 municípios da área de influência do CHE Belo Monte.
9.1.10.6 Metas
Proporcionar as condições para que 10% das compras do empreendimento sejam
realizadas na região e 15% no Estado do Pará.
9.1.1 O. 7 Indicadores
Relação percentual entre montante monetário de compra realizado no propno
Estado do Pará, induindo a região de influência, e o montante realizado pelo
empreendimento.
9.1.10.8 Parceiros
Secretaria de Indústria e Comércio I Secretaria de Agricultura - Governo do Estado,
SEBRAE, SENAC, SENAI e SENAR e outros membros do Convênio.
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9.1.11 Programa 11. Contratar Compras em Pacotes Menores

9.1.11.1 Objetivo
Contratar o máximo de compras na área de influência do CHE Belo Monte ou no
Estado.

r:

9.1.11.2 Justificativa

r-

Um dos impactos positivos mais evidentes da construção de um empreendimento,
particularmente do porte do CHE Belo Monte, é o poder de compra que este detém.
Na medida em que estas compras sejam realizadas na região ou no Estado o efeito
multiplicador dos investimentos locais é acionado, proporcionado a dinamização da
economia.

r:

Um dos instrumentos, entre outros (Ver Programa 1 O) para que as compras do
empreendimento sejam apropriadas pelos produtores e comerciantes locais é que
ocorram por meio de um sistema de aquisição em pacotes menores.

r

r:
r

Vários produtos regionais poderão ser adquiridos pelos empreendedores, tanto para
a construção do Complexo Hidrelétrico como para as obras auxiliares, como vilas,
canteiros de obra e alojamentos.
Com um contingente de aproximadamente 18.600 trabalhadores diretamente
empregados na obra, a demanda por produtos alimentícios que será gerada por
ocasião por este contingente populacional é uma boa oportunidade para os
produtores da região.26. De acordo com a projeção existente, a compra de materiais
de construção civil como blocos de tijolos e telhas, materiais para acabamento como
portas e janelas, madeiramento e materiais para drenagem, devem atender a
demanda para a construção da vila residencial e dos alojamentos.

r:

r

A região de inserção regional produz estes produtos, porém seus produtores não
estão estruturados para ofertar a quantidade total que será demandada.
r-

Pelo lado dos produtores, deve ser incentivada a criação de cooperativas com a
finalidade de fornecer produtos para o empreendimento, ampliando o poder de
colocação dos produtores locais e viabilizando a participação do pequeno produtor
nos contratos com o empreendedor. E também incentivada a qualificação dos
produtos, com a criação de um Selo de Qualidade.

r:
r:
r
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r-

Oportunidade que deverá ser dimensionada com estudos de mercado e melhorada com acesso à crédito,
fomento à assistência técnica e melhorias na rnfra-estnrturaurbana, todas ações presentes em programas deste
Plano)
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9.1.11. 3 Ações principais

1.

Adoção de um sistema de compras em pacotes menores, possibilitando aos
fornecedores locais e estaduais de pequeno porte participar, com condições de
sucesso, do processo de compra do empreendimento;

2.

Estimular a criação de cooperativas para fornecimento dos produtos;

3. Criar um selo local que indique a qualidade dos produtos e, portanto, sua
aceitação para compra no empreendimento, o que o tornará mais competitivo no
mercado local e estadual;

9.1.11.4 Público Alvo
Pequenos e médios produtores locais e estaduais.
9.1.11. 5 Área de Abrangência
Todo o Estado do Pará, particularmente a área de inserção regional do Complexo
Hidrelétrico Belo Monte.
9.1.11.6 Metas
Realizar 1 O % das compras no mercado local e 15% no Estadual.
9.1.11. 7 Indicadores
Relação percentual entre compras efetuadas no local e no Estado e o total de
compras realizadas.
9.1.11.8 Parceiros
Sebrae, Secretaria de Estado de Produção.
9.1.12 Programa 12. Criar Banco de Microcrédito de Belo Monte

9.1.12.1 Objetivo
Criar uma organização que se ocupe de propiciar o acesso ao crédito aos microempreendedores, em geral de caráter informal, com a finalidade incentivas a
geração de renda nas dasses sociais menos favorecidas.
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9.1.12.2 Justificativa
Um dos fatores chaves para garantir a permanência e o êxito de programas de
desenvolvimento dos pequenos empreendimentos é a criação e consolidação de
uma base institucional, ou seja, a existência de entidades fortes, bem estruturadas e
aparelhadas, com pessoal capacitado e comprometido com a filosofia da entidade,
com compromisso social, respeitando seus clientes como agentes do processo de
desenvolvimento. Criá-las e consolidá-las é não só um fator decisivo para a
continuidade e êxito dos programas de apoio aos pequenos empreendimentos, mas
também uma importante contribuição para o processo de desenvolvimento das
regiões em que estão situadas .
O microcrédito, como um dos componentes chaves desses programas, desenvolveu
uma tecnologia própria que requer entidades especializadas para sua execução, os
denominados "bancos do povo". "entidades de microcrédito", "instituições de
microfinanças", etc. Por quê apoiar os pequenos empreendimentos?
Os pequenos empreendimentos familiares se constituem de centenas das mais
variadas atividades econômicas. nos setores de produção (alimentos, vestuário,
móveis, calçados. artigos de limpeza, cerâmica, bijuterias, bordados, couro e
assemelhados, etc.), comércio (comestíveis, armarinhos, confecção, sapatos,
cerâmica em geral, tecidos e retalhos, utilidades domésticas, etc.) e serviços (reparo
de eletrodomésticos, conserto de móveis, de automóveis, salão de beleza, fotografia,
etc.) criados por seus próprios protagonistas, como resposta à necessidade de
sobrevivência. Podem ser definidos como "unidades muito pequenas que geram
renda, são de propriedade e administrados pelos próprios donos, operários de suas
próprias empresas, as quais constituem seu principal meio de vida, não têm
empregados ou empregam poucas pessoas, recorrendo principalmente aos
membros da família, e usam pouco capital".
O apoio a estas pequenas unidades, como estratégia de desenvolvimento, se
justifica pelas seguintes razões:

r:

Cria emprego a baixo custo - o Brasil precisa criar, a cada ano, 1 milhão e
quinhentos mil empregos novos. Só que, para criá-los na economia moderna,
exige-se, em média, um investimento de US$ 20 mil dólares, enquanto que em
um pequeno empreendimento familiar, com um investimento médio de US$ 2 mil
dólares, cria-se um emprego;

!"'·
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-

Aumenta os investimentos produtivos - os pequenos empreendimentos
absorvem poupanças pessoais que, de outra forma, não seriam canalizadas para
o setor produtivo, contribuindo para aumentar o PIB com baixo investimento;
Fortalece o mercado interno - mais renda nas mãos dos pequenos
empreendedores significa mais consumo de matérias primas, de bens de
consumo em geral, favorecendo enormemente o mercado interno e dinamizando
o conjunto da economia;
Fonna mão-de-obra - os pequenos empreendimentos são uma fonte
permanente de qualificação de mão-de-obra e de aquisição de habilidades
empresariais;
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Tem flexibilidade - os pequenos empreendimentos se ajustam às situações do
mercado, já que apresentam grande flexibilidade operacional na expansão ou
contenção de seus negócios e na reorganização . de seus programas de
produção;

-

Recupera a renda - aumentam a renda de milhares de pessoas vinculadas à
economia de base familiar. Ao recuperar e aumentar a renda eleva o padrão de
vida da família, com repercussões positivas na alimentação, moradia e saúde.
Contribui, ainda, para a diminuição do trabalho infante-juvenil e a permanência de
crianças e adolescentes na escola;
Aumenta o acesso ao consumo - torna acessível bens e serviços essenciais à
população pobre, uma vez que produz para o "mercado dos pobres". Assim, os
pequenos empreendimentos ajudam a quebrar o cido concentrador de renda, de
produção de bens duráveis e de luxo para as camadas abastadas;
Permite melhor cuidar da família - os pais ao trabalharem em sua própria casa,
estão mais próximos dos filhos, cuidando melhor da família. Os pequenos
empreendimentos são suficientemente flexíveis para permitir que os país
trabalhem em sua própria casa, e, ao mesmo tempo, possam atender a casa e
aos filhos;
Viabiliza um direito de cidadania - os pequenos empreendimentos
proporcionam uma solução produtiva para o talento e energia de milhares de
pessoas empreendedoras e independentes, muitas das quais não teriam
oportunidade de fazê-lo em grandes empresas;

9.1.12.3 Ações Principais
1.

Sensibilização de empresários e entidades representativas da sociedade local;

2.

Assembléia Geral para Fundação e Aprovação de Estatuto Social;

3.

Recrutamento, Seleção e Capacitação do Pessoal para operar a Organização;

4.

Implantação da Infra - Estrutura (montagem e estruturação da parte física)

5.

Início da operacionalização do programa de microcrédito

-

9.1.12.4 Público alvo
Pequenos empreendedores que atuam nas mais variadas atividades econômicas,
administram seus próprios negócios, não têm empregados ou empregam poucas
pessoas, recorrendo principalmente aos membros da família, além de usarem pouco
capital.

9.1.12.5 Área de abrangência
Todos os 9 municípios da área de inserção regional do Complexo Hidrelétrico Belo
Monte.

_,
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9.1.12.6 Metas

r

Quadro 9.3
Metas Específicas para o Primeiro Ano27

('

('

1.

Pequenos Empreendimentos Existentes Apoiados

400

2.

NQ de Créditos Primários Concedidos

400

3.

Valor dos Créditos Primários

200.000

4.

NQ de Créditos Secundários {renovação)

1200

r-

5

Valor dos Créditos Secundários

600.000

,,-.,

6.

Valor Total dos Créditos Concedidos

800.000

7.

Criação de Novos Empreendimentos

40

r:

8.

Ocupações Criadas/Fortalecidas

420

r>

9.

N2 de Pessoas Beneficiadas

1.000

r>
r>.

r:

r

r-

9.1.12.7 Indicadores
Número de micro-empreendedores atendidos ao ano

('

r:

r:

9.1.12.8 Parceiros
Banco do Pará, BASA, BNDES, Prefeituras dos municípios

r>

9.1.13 Programa 13. Apoiar o Crédito como Contribuição ao Desenvolvimento
r-

9.1.13.1 Objetivo

("·
('
('

r·

Ampliar o acesso ao crédito por parte das empresas da área de influência do CHE
Belo Monte e do Pará em geral e dos produtores rurais em particular, sobretudo
pequenos e médios proprietários, por meio da mobilização do sistema de crédito
nacional (Banco do Brasil, Basa, BNDES, PRONAF etc) e fornecimento eventual de
crédito por meio de organismo próprio (Programa 12).

,,,-.

r>

rr:
r:
r:

27

Calculou-se um empréstimo médio de 500 reais por negócio já existente e de 5000 reais por negócio novo. O
cálculo de ocupações criadas/ fortalecidas e pessoas beneficiadas se fez a partir da experiência da rede ceape,
a maior rede de ongs do Brasil em microcrédito com mais de 12 anos de existência e presente em 15 estados
brasHeiros.
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9.1.13.2 Justificativa
Um dos fatores essendais no processo de desenvolvímento é a oferta de crédito
compatível com a dinâmica econômica em que vivem os pequenos e médios
produtores. O crédito proporciona a realização de investimentos necessários ao
aumento da produtividade, qualidade e industrialização da produção, aos produtores
que não possuem recursos próprios. Em geral, existem programas federais, tais
como Pronaf, mas são insuficientes ou inadequadamente disseminados. E, no
entanto, sem investimento a produção não pode progredir e, sobretudo, não tem
condições de se tomar competitiva no mercado.
Um dos trabalhos que os empreendedores poderão fazer, por meio da
administradora, e em parceria estreita com o governo do Estado, será articular os
diversos agentes financiadores, como BANPARÁ, Banco do Brasil, o BNDES, o
BASA e os produtores locais em tomo das diretrizes estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento Sustentável de Belo Monte.
Outra hipótese importante, quando for o caso, é o de oferecer crédito direto por meio
do sistema estadual ou da organização de micro crédito da administradora (Ver
modelo de gestão: Anexo 3 do Plano de Inserção Regional).
9.1.13. 3 Ações Principais
1.

Articular os órgãos creditícios nacionais e regionais a atuarem na região,
propiciando um aumento de crédito aos empresários e produtores rurais;

2.

Propiciar o acesso direto ao credito do sistema estadual ou da administradora.

.,.
'

9.1.13.4 Público Alvo
Pequenos e médios empresários e produtores rurais.
9.1.13.5 Área de abrangência
Todos os 9 municípios da área de inserção regional do CHE Belo Monte.
9.1.13.6 Metas
Ampliar a disponibilidade de crédito nos municípios da região de influência do CHE
Belo Monte.
9.1.13.7 Indicadores
Relação percentual entre volume de crédito acordado no ano e volume de crédito
efetivamente realizado.

..,.,

r:

r:
r:
r
r

9.1.13.8 Parceiros
Órgãos de crédito em geral, entre outros: Banpará, Basa, Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Crédito ao Produtor (programa estadual), BNDES, Pronaf.

('

r·

9.1.14 Programa 14. Estimular a Verticalização da Produção

·''
r

r:

9.1.14.1 Objetivo
Apoiar as iniciativas de verticalização da produção vegetal, animal e mineral que
permitam agregar valor, gerar renda e emprego, tomando os produtores locais mais
competitivos no mercado.

r:
r>

r-

r:
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9. 1. 14.2 Justificativa
Este é um programa que se articula com um conjunto de outros, voltados para a
qualificação e orientação do produtor, acesso ao crédito, estudos de mercado e
melhoria da infra-estrutura urbana.
A verticalização da produção quando tem como foco o pequeno e médio produtor
significa não apenas agregação de valor à produção, que requer conhecimentos
tecnológicos, como a distribuição de riquezas pelo tecido social. Ela possibilita a
ocupação de novos espaços no mercado, quando acompanhada do aumento da
competitividade dos produtos.
Embora possa se distribuir por todo o parque produtivo a verticalização da produção
aqui entendida, sustenta-se no setor primário local adentrando o setor secundário,
sobretudo, junto aos pequenos e médios produtores locais. Uma das formas de
estimular a verticalização da produção no âmbito dos pequenos produtores rurais é a
adoção e disseminação de agroindústrias familiares, que possibilita a produtores
praticamente sob exclusão inserir-se no mercado.

r>
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r:

r:

Agregar valor à produção local, tomando-a mais rentável e beneficiando a população
local. Concentrar as atividades de inserção regional na recuperação do meio
ambiente e na criação de estruturas sociais, sem promover a redinamização da
economia local, é um grave erro. Criam-se custos sem a renda correspondente para
a sua manutenção. Produzem-se "elefantes brancos" e não se promove a geração
de emprego e renda. Com isso o quadro de pobreza e miséria é mantido, senão
agravado pelo fluxo migratório atraído pelo empreendimento. Por esta razão, o cerne
da Inserção Regional do CHE Belo Monte é a promoção do desenvolvimento
econômico e, neste, ocupa um lugar de destaque a verticalização da produção.
1

9.1.14.3 Ações Principais

r·
r:
r·

1.

Produzir uma interação entre as ações de estudo de mercado (programa 29),
capacitação profissional (programa 8), organização de fornecedores (programas
10 e 11), crédito (programa 12 e 13) e infra-estrutura econômica (programa 17)
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com o intuito de criar as condições favoráveis
e, sobretudo, da verticalização da produção;

para a melhoria da produtividade

a criação de agroindústrias familiares, como· demonstração das
possibilidades reais de verticalização da produção;

2.

Fomentar

3.

Capacitar pequenos produtores para se apropriarem dos resultados dos estudos
de mercado, das tecnologias apropriadas e, dessa forma, possibilitar-lhes a
agregação de valor a sua produção;

4.

Apoiar a disseminação de tecnologias apropriadas na região, que possibilite a
agregação de valor;

5.

Realizar convênios
assistência técnica.

com associações

de produtores

para promoção de

9.1.14.4 Público alvo
Produtores
e médios,
agricultura
extrativista

locais e associações de produtores em geral, particularmente pequenos
com incidência especial na produção mineral (pedras semipreciosas),
(fruticultura, hortigranjeíros e cacau), animal (gado leiteiro e de corte) e
(madeira e pesca).

9.1.14.5 Área de abràngência

....,

Todos os 9 municípios da área de inserção regional do CHE Belo Monte.
9.1.14.6 Metas
1.

Financiar e apoiar a criação de 100 agroindústrias familiares,

2.

Proporcionar a capacitação para 6.000 produtores que se dispuserem a
verticalizar sua produção (Programa 7).

3.

Propiciar estudos de mercado de vinte tipos de produtos (Programa 29).

4.

Fomentar a assistência técnica local, com o objetivo de disseminar tecnologias
apropriadas a verticalização da produção, por meio da contratação de técnicos
especializados.

5.

Estimular a criação de um selo de certificação de qualidade para os produtores
que conseguirem verticalizar sua produção seguindo critérios de qualidade.

6.

Prestar assistência técnica a 20.000 produtores.

9.1.14. 7 Indicadores
Número de agroindústrias implantadas.
Relação percentual entre o número de agroindústrias com sucesso e o total de
agroindústrias.
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r
Relação percentual entre o número de produtores com assistência técnica e o
número total de produtores que devem ser atendidos.

r:

9.1.14.8 Parceiros

r:

Órgãos de pesquisa e transferência de tecnologias, como: EMBRAPA, UFPa POEMA, SECTAM - com o Programa Paraense de Tecnologia Apropriada (PPTA),
CNPq, dentre outros.

r

9.1.15 Programa 15. Apoiar as Atividades Pesqueiras
r:

r:

r:

rr:
r:
r:

r:

9.1.15.1 Objetivo
Estimular as atividades pesqueiras existentes na região, com a finalidade de melhor
aproveitar os recursos existentes e gerar emprego e renda.
9.1.15.2 Justificativa
Uma das atividades extrativistas difundidas na região, da qual depende boa parte de
seus habitantes, é a pesca artesanal realizada no rio Xingu e seus afluentes.

r·
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r·
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r:
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r:

Com a construção do CHE Belo Monte, parte desta atividade pesqueira sofrerá
impacto, em particular, a jusante imediata da barragem em função da redução da
vazão da água. Este efeito negativo localizado poderá se transformar em
oportunidade caso um conjunto de atores aja articuladamente na perspectiva de
proporcionar uma melhor racionalidade na pesca e o desenvolvimento da
aqüicultura e piscicultura e, sobretudo, a verticalização da produção.
O reservatório da barragem, cuja lâmina d'água deverá atingir cerca de 400 km2 de
extensão poderá ser aproveitado para a piscicultura, ensejando aumento na oferta
de pescado. Com isso, propicia-se a exportação de pescado nobre. Para que ocorra
um aumento significativo na atividade pesqueira é preciso implementar um programa
de fomento que abarque a preparação do reservatório, povoamento e repovoamento
pesqueiro, captura, processamento e comercialização do pescado e assistência
técnica, social e econômica ao pescador.
A pesca esportiva também poderá ser incentivada.

,,...
r:

r:

9.1.15.3 Ações Principais
1.

Financiar estudo de mercado para orientar a atividade pesqueira, sobretudo
em seu processo de verticalização e alocação no mercado consumidor (interface
com o Programa 29);

2.

Capacitar os pescadores na adoção de novas tecnologias e gestão (interface
com o Programa 9);

r
r:

r·
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3.

Oferecer crédito às cooperativas de pescadores para a melhoria da produção,
com ênfase na verticalização (interface com o Programa 13);

4.

Elaboração de um Plano de Piscicultura e Aqüicultura;

5.

Financiamento da construção de um entreposto de pesca e fábricas de gelo.

9.1.15.4 Publico Alvo
Pescadores e cooperativas de pesca.
9.1.15.5 Área de Abrangência
Municípios banhados pelo rio Xingu e entorno do reservatório formado pelo CHE
Belo Monte.
9.1.15.6 Metas
-

Atender 100% do consumo de pescado local, induindo a demanda do CHE Belo
Monte, ao longo de sua construção
Exportar o excedente da produção

-

Ampliar a renda dos habitantes que vivem do pescado

9.1.15. 7 Indicadores
Relação percentual entre renda dos pescadores no ano base e renda dos
pescadores nos anos subseqüentes
Relação percentual entre número de pessoas vivendo da pesca no ano base e
número de pessoas vivendo da pesca nos anos subseqüentes
9.1.15.8 Parceiros
Secretaria de Agricultura I GEA, Prefeituras
9.1.16 Programa 16. Estimular o Desenvolvimento do Turismo Local

9.1.16. 1 Objetivo

'

"1111

Estimular o desenvolvimento do turismo local, particularmente nas modalidades de
pesca esportiva, ecoturismo, turismo de aventura e de interesse especial.

...,-

r

r:
r
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r

9.1.16.2 Justificativa

r:

O Estado do Pará é um dos estados da Amazônia legal com grandes riquezas
naturais. Sob o ponto de vista econômico a exploração destas riquezas,
historicamente, se deu pela ação predatória dos recursos naturais ou pela sua
exploração desordenada. O lema do atual Governo do Estado "desenvolver sem
devastar" se coaduna com a atividade de turismo como promotor de
desenvolvimento regional por meio da geração de empregos, conservação dos
recursos naturais e valorização das comunidades locais.

r:
r:

r·
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A atividade turística movimenta grande volume de recursos financeiros e é
considerada como a de maior potencial no setor de serviços. Segundo a
Organização Mundial de Turismo, essa atividade é responsável por 192,2 milhões de
empregos e deve aumentar para 251,9 milhões em 2010.
O estudo da empresa espanhola THR, contratado pela PARATUR, que identifica
áreas prioritárias para turismo, definiu o Pólo do Xingú como região de alta
prioridade, de caráter nacional e, sobretudo, internacional. Esse pólo compreende
justamente a região, inclusa na área de influência do CHE Belo Monte.

r·

No estudo daquela consultora foram definidos 4 (quatro) tipos de interesse turístico
mais relevantes:

r:

Ecoturismo: Caracteriza o segmento de turismo que utiliza o patrimônio natural e
cultural de forma sustentável, incentivando sua conservação por intermédio da
educação ambiental e envolvimento das comunidades locais.

r>

r:

Turismo de aventura: alia a prática de esportes radicais e o desafio do contato e
conhecimento direto com/da natureza.
r
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Turismo de interesse especial: atividade que pode ter cunho científico (pesquisa),
exótico ou outro e que objetiva a observação e conhecimento de elementos
específicos da flora, da fauna e dos aspectos cênicos do local.
Pesca esportiva: uma das atividades de lazer mais difundidas em todo mundo e
cada vez mais procuradas por pessoas que têm na pesca um hobby, e amam o
contato com paisagens naturais. Além disso, pode servir à coleta de dados técnicos
e científicos e ao monitoramento da ictiofauna por meio do sistema pesque e solte.
As comunidades agrícolas têm grande potencial para participar de empreendimentos
turísticos, seja franqueando suas instalações para turismo rural, seja no
fornecimento de produtos especiais ou melhorados para consumo dos turistas. O
Pronaf pode ser um grande parceiro para esse tipo de atividade, podendo atender
ao pequeno produtor familiar ou à cooperativas.
A política de turismo do Estado está sendo elaborada através do Plano de
Desenvolvime_ntode Turismo do Estado do Pará.
A prefeitura de Altamira firmou convênio com a PARATUR, objetivando a elaboração
do Plano de Desenvolvimento do Turismo em Altamira, com previsão de 5 meses
para sua confecção ao custo aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
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Parcerias em torno de programas como o PNMT - Programa Nacional de
Municipalização do Turismo do Ministério do Esporte e do Turismo/EMBRATUR, que
visa .concentrar as ações do turismo por município. de acordo com a sua
potencialidade e vocação, trazendo para o âmbito municipal a promoção e a gestão
do turismo, poderiam viabilizar projetos e ações nos outros municípios da área de
influência do CHE Belo Monte.
9.1.16.3 Ações principais
1.

Financiamento dos estudos de prospecção com vistas a elaboração de um
Plano de Desenvolvimento Turístico para a região (interface com o Programa
29);

2.

Capacitação de agentes envolvidos nas diversas atividades turísticas (interface
com o Programa 7);

3.

Conscientização e sensibilização da população
ambiental (interface com o Programa 23);

4.

Estímulo à criação de cooperativas de trabalho, e outras, voltadas ao fomento
da atividade turística e à geração de emprego e renda;

5.

Disponibilização de informações sobre a região para investidores (interface
com o Programa 23)

....,;
~

por meio da educação

9.1.16.4 Público Alvo
Os habitantes dos municípios da área de influência, direta e indireta, do CHE Belo
Monte, particularmente o setor de serviços voltados para a atividade de turismo e
afins.
9.1.16.5 Área de abrangência
Todos os 9 municípios da área de inserção regional do Complexo Hidrelétrico Belo
Monte.
9.1.16.6 Metas
Meios
1.

Financiar um estudo de mercado para identificar as oportunidades e ações
principais para estimular o desenvolvimento do turismo local;

2.

Capacitar 600 agentes, 60 por ano em média, durante vinte anos;

3.

Desenvolver quinze (15) campanhas de educação ambiental, particularmente de
limpeza urbana, para melhor atrair atividades turísticas, ao longo de dez (1 O)
anos;

4.

Estimular a criação de dez (10) cooperativas de trabalho voltadas para o
turismo, durante os primeiros dez (10) anos;
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5.

Criar material especial para turistas na Central de Comunicação.

r-

Fins

r

1.

Aumentar em 10% ao ano a presença de turistas na região.

r:

2.

Aumentar em 15%, anualmente, os gastos dos turistas na região.

3.

Triplicar, em cinco anos, os agentes que vivem de turismo na região.

r.
r:
r-

r

r:
r

9.1.16.7 Indicadores
Relação percentual entre número de turistas no ano de base (2001) e número de
turistas nos anos subseqüentes;
Relação percentual entre gastos dos turistas no ano de base (2001) e gastos dos
turistas nos anos subseqüentes;
Relação percentual entre leitos hoteleiros disponíveis no ano de base (2001) e leitos
hoteleiros disponíveis nos anos subseqüentes.

r-

9.1.16.8 Parceiros

r.

Governo do Estado I SECTAM, PARATUR, EMBRATUR.

r9.1.17 Programa 17. Implementar Infra-Estrutura Bá~ica para o Crescimento
Econômico

9.1.17.1 Objetivo

r
r

r:

Apoiar as nove municipalidades da área de inserção regional do CHE Belo Monte na
melhoria da sua infra-estrutura econômica (estradas, energia e comunicação),
possibilitando melhoria na produção, no seu escoamento e acesso ao mercado.
9.1.17.2 Justificativa
O desenvolvimento econômico de uma região pressupõe uma infra-estrutura mínima
que proporcione condições para sua inserção no mercado.

r:

r:

r_
r

A existência de sistema viário apropriado, tanto na área urbana, quanto na área
rural, é de extrema importância para a integração intra e inter regional, seja no
sentido de circulação de pessoas como da dinamização da comercialização de
produtos. Assim, a melhoria da situação atual das vias públicas, rodovias e estradas
vicinais, com a recuperação da malha existente ~ necessária para que ocorra um
melhor dinamismo econômico regional.
As estradas vicinais, de responsabilidade das municipalidades, necessitam de
manutenção constante que demandam equipamentos, nem sempre disponíveis.
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Além de estradas em boas condições, o escoamento da produção depende de
meios de transportes.
-

.

A propriedade rural de hoje não é viável sem energia elétrica. Muitos processos de
qualificação e verticalização da produção não podem prescindir da oferta de energia.
Assim também, a melhoria das condições de qualidade de vida da família do
produtor depende da disponibilidade de energia, o que pode determinar sua fixação
no campo.
As ações previstas para a eletrificação apóiam a implementação dos sistemas nas
áreas urbanas e rurais. Essas intervenções são de extrema importância para a
viabilização de outros programas relacionados a verticalização da produção.
9.1.17.3 Ações Principais
1.

Fornecimento de Patrulha Mecanizada para os nove rnunrcrpros da área de
inserção regional, com o objetivo de apoiar a manutenção das estradas vicinais;

2.

Apoiar com crédito, o fornecimento de energia aos centros de cooperativa rurais
e propiciar energia mínima residencial na zona rural por meio da utilização de
programas como PRODEEM, do Ministério de Minas e Energia, Luz no Campo e
Alvorada;

3.

Financiar cooperativas e associações
escoamento da produção;

4.

Asfaltamento da PA-167 (trecho Senador José Porfírio à
Transamazônica), importante via na dinâmica econômica regional.

na aquisição

de transporte

para

BR-230

-

9.1.17.4 Público Alvo
Todos os habitantes da área em tela, especial os da área rural.
9.1.17.5 Área de Abrangência
Área de inserção regional do Complexo Hidrelétrico Belo Monte.
9.1.17.6 Metas
Doação de vinte {20) patrulhas mecanizadas para as municipalidades da área de
influência, direta e indireta, do CHE Belo Monte para manutenção das estradas
vicinais;
Pavimentação da via de ligação da sede de Senador José
Transamazônica (PA-167 - trecho Senador José Porfírio à
Transamazônica) no total de 85 Km;

Porfírio à
BR-230 -

Disponibilizar crédito para a melhoria e expansão da rede de atendimento de energia
elétrica;

-

r:

Disponibilizar crédito para financiar a aquisição de transportes para as associações e
cooperativas.

r:

9.1.17.7 Indicadores

r:

Relação percentual entre total de propriedades rurais com energia e o total de
propriedades rurais existentes

r=

,

Relação percentual entre Km de estradas vicinais em bom estado de conservação e
Kms de estradas vicinais existentes

.

r:
r:
r:
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9.1.17.8 Parceiros
Governo do Estado, Prefeituras, Rede CELPA.
9.1.18 Programa 18. Implantar Gestão da Sustentabilidade

r:
(•

9.1.18.1 Objetivo

r:
r:

r:

Apoiar o estabelecimento de um sistema de gestão dos recursos naturais e uso da
terra, com os atores locais, estaduais e federais, baseado no zoneamento
econômico-ecológico da região de influência do CHE Belo Monte, e nos
instrumentos e órgãos existentes.
9.1.18.2 Justificativa

r:
('

r:
r:

r

O Plano de Inserção Regional deve contribuir para a inversão do processo de
degradação ambiental na região aonde irá se localizar o CHE de Belo Monte. A
ruptura da economia de enclave e a lógica da destruição podem ser vencidas
através de um sistema de gestão, fiscalização e controle das áreas consideradas
para preservação ou com restrição de ocupação e uso.
A criação de um sistema de gestão prevê o envolvimento dos órgãos de vigilância,
do município e da sociedade civil organizada na constituição do que seriam os
Comitês de Gestão da Sustentabilidade.

('

Esses comitês teriam poder deliberativo em nível municipal sobre questões ligadas a
atividades produtivas, utilização dos recursos naturais, bem como sua conservação
e preservação, definição de uma pauta de prioridades para o município e de uma
agenda de ações. O zoneamento econômico-ecológico será o instrumento norteador
das ações do Comitê.

r

r-

r:

Participariam dos comitês as secretarias municipais envolvidas na questão da
sustentabilidade, a SECTAM, a Polícia Militar (CIPOMA), a Polícia Federal, o
SIVAM, o IBAMA, associações, sindicatos, agremiações religiosas e demais
organizações interessadas.
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A criação dos comitês deveria constituir uma ação imediata do programa eleito
dentre aqueles de caráter emergencial.
9.1.18.3 Ações Principais

1.

Apoio à condusão do macro zoneamento-ecológico e econômico do Estado e os
municípios da área da inserção regional;

2.

Apoio à formação de um Fórum intermunicipal de gestão da sustentabilidade,
baseado no zoneamento ecológico-econômico municipal (interface com o
Programa 28), com secretaria executiva;

3.

Apoio à instituição de Comitês municipais de sustentabilidade.

9.1.18.4 Público Alvo
Toda a população da área concernente, em particular aquela organizada e
representada nos comitês municipais.

9 .1.18. 5 Área de Abrangência
Todos os 9 municípios da área de inserção regional do CHE Belo Monte.

9.1.18.6 Metas
Meios

1.

Constituição dos nove Comitês Municipais de Sustentabilidade;

2.

Constituição do Fórum Intermunicipal de Sustentabilidade, com secretaria
executiva, concertado com os órgãos de fiscalização estadual (SECTAM) e
Federal (SIVAM, IBAMA e Polícia Federal).

Fins
1.

Reduzir em 30% o nível de desmatamento observado na região em tela.

9.1.18. 7 Indicadores
Relação percentual entre nível de degradação ocorrida no ano base e nível de
degradação ocorrido nos anos subseqüentes, durante vinte anos.
9.1.18.8 Parceiros
Governo federal/SIVAM, IBAMA e Polícia Federal, Governo estadual/SECTAM e
Polícia Florestal, Municipalidades, ONG's ambientalistas.
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9.1.19 Programa 19. Melhorar os Serviços de Saúde Pública
r·

9.1.19.1 Objetivo
Apoiar a modernização e ampliação do sistema de saúde em toda área de
influência, direta e indireta, do CHE Belo Monte.
9.1.19.2 Justificativa

,,-..

r:

A ampliação do atendimento na área de saúde representa uma prioridade na política
de ações emergenciais do Governo do Estado do Pará Pelo lado do empreendedor,
a melhoria das condições de vida das populações não poderia estar ausente de um
Plano de Inserção Regional, particularmente das crianças, na medida em que a forte
migração provocada pelo empreendimento acarreta custos sociais expressivos para
a população residente, em particular no campo da saúde.
O foco dos esforços no enfrentamento dos problemas de saúde pública, decorrentes
do adensamento populacional, previsto a partir da construção do CHE Belo Monte é
a assistência de saúde preventiva.

r:
r-,

r
r:

r-.

Programas de vacinação, agentes comunitários de saúde, atendimento domiciliar,
acompanhamento da saúde da mulher, da gestante e da criança, aleitamento
matemo são por excelência programas de saúde preventiva que reduzem os índices
de morbidade, otimizando a capacidade de trabalho e trazendo efetiva melhoria das
condições de vida. O sucesso desses esforços depende, em boa parte, da
capacitação dos recursos humanos, visando a eficiência e a eficácia desses
serviços.
A ampliação da cobertura do atendimento da política de saúde na área de influência,
do CHE Belo Monte passa pela reestruturação da rede de assistência à saúde nos
municípios, visando o efetivo atendimento da população, o que compreende a
construção e recuperação de postos de saúde e hospitais.
9.1.19.3 Ações Principais

r:

1.

Apoiar a reestruturação da Rede de Assistência à Saúde nos municípios por
intermédio da recuperação e construção de unidades de saúde (postos de
hospitais);

2.

Propiciar a capacitação dos recursos humanos em convênio com a Secretaria
Especial de Estado de Proteção Social, na formação e (re)qualificação do
servidor, nas áreas de saúde, assistência social e gestão.

9.1.19.4 Público Alvo
Toda a população da área de influência do CHE Belo Monte, em especial as
crianças.
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9.1.19.5 Área de Abrangência
Todos os 9 municípios da área de inserção regional do Complexo Hidrelétrico Belo
Monte.

9.1.19.6 Metas
1.

Construção de 18 centros de saúde (dois em cada município)

2.

Capacitação de 200
Programa 7)

agentes

comunitários

de saúde

(interface com o

9.1.19.7 Indicadores
Relação percentual entre número de consultas e atendimento ambulatorial por
habitantes ao longo dos 20 anos
Relação percentual entre número de agentes de saúde por nível de ensino, no início
do plano e número de agentes de saúde capacitados por nível de ensino ao longo
do plano.

9.1.19.8 Parceiros
Governo estadual e municipais. Ministério da Saúde, SEEPS.
9.1.20 Programa 20. Oferecer Segurança Cidadã

9.1.20.1 Objetivo
Apoiar a estrutura de segurança local por meio da construção de delegacias e
equipamento à polícia no intuito de ofertar aos habitantes uma segurança cidadã.
9.1.20.2 Justificativa
Um dos problemas mais graves em tomo de grandes empreendimentos, em
qualquer parte do mundo, é o aumento da violência urbana, conseqüência da
migração acelerada. Por isto, esta é uma preocupação legítima dos habitantes de
uma região que conhece um grande empreendimento como o é o CHE Belo Monte.
Assim, reforçar o aparato repressivo e investigativo é fundamental.
A garantia de uma segurança cidadã pressupõe, não apenas ações repressivas mas
também a existência de um conjunto de ações visando a melhoria das condições de
vida da população local, tais como acesso à saúde, à educação, à moradia, ao
emprego e à renda. Todos aspectos contemplados em outros programas.

r-.
r·
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r·
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r

r»

r:

Sem a promoção dessas condições a simples aplicação das penalidades previstas
em lei não significa segurança. O aparato policial é coadjuvante na segurança
cidadã, em caráter de contenção e prevenção da violência e da criminalidade.
A autoridade policial precisa contar com uma estrutura física e equipamentos para
ofertar segurança, além de ter como aliadas políticas a promoção e a proteção
social. Daí que é indispensável uma ação conjunta e articulada dos Programas
sociais.
9.1.20.3 Ações Principais

('

r:

1.

Construção de 13 delegacias comuns nos nove municípios

('

2.

Aquisição de 13 veículos para cada uma das delegacias

r>

r·
r:

9.1.20.4 Público Alvo
Todos os habitantes da área de influência,

r

,.

9.1.20.5 Área de Abrangência
Todos os 9 municípios da área de inserção regional do CHE Belo Monte.

r:

9.1.20.6 Metas

r:
r

Aumento da capacidade de atendimento da polícia local e diminuição dos índices de
criminalidade

r:

r:
r:
r-,

r:
r:
r:
r:
r:
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9.1.20.7 Indicadores
Relação percentual entre número de ocorrências policiais e o total da população
Número de ocorrências por ano
Relação percentual entre o número de ocorrências resolvidas e o número total de
ocorrências
Relação percentual entre número de atos criminosos e o total da população
Número de atos criminosos por ano

r:
r

r:
r
r:

9.1.20.8 Parceiros
Governo Federal; Governo do Estado e Prefeituras

r:
r:

r

r
0

r:
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9.1.21 Programa 21. Tornar as Cidades mais Saudáveis

9.1.21.1 Objetivo
Implementar ações nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana, para assegurar uma melhor
qualidade de vida aos habitantes da área de influência do CHE Belo Monte.
9.1.21.2 Justificativa
De maneira geral a região é marcada pela precariedade dos serviços de
saneamento básico e mesmo pela sua ausência. Altamira tem projetos de
saneamento elaborados dentro do Programa de Ação Social em Saneamento
financiado pelo BID - PASS/810, mas não está sendo contemplada pela atual etapa
de obras, uma vez que o estado do Pará não foi induído nessa fase do programa.
O saneamento básico que engloba os serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem pluvial e manejo de resíduos sólidos, constitui uma
das principais lacunas na infra-estrutura urbana brasileira. A precariedade ou a
ausência desses serviços acarreta danos à saúde pública, ao bem-estar social e à
economia. Diversas .são as doenças decorrentes da deficiência de serviços de
saneamento básico, dentre elas as diarréias infecciosas, a hepatite, a
esquistossomose e boa parte das verminoses.
Serviços adequados na área do saneamento básico são capazes de reduzir a
incidência dessas doenças, além de terem influência positiva e direta na economia.
Eles trazem uma notável redução de custos para o sistema de saúde, com a
diminuição da quantidade de internações hospitalares e do consumo de
medicamentos. Poupam a população do sofrimento decorrente das doenças.
Impactos positivos sobre a economia podem ser observados por meio do aumento
da vida útil dos indivíduos, da redução das faltas ao trabalho e do pagamento de
pensões a pessoas invalidadas por doenças.
Diversas empresas analisam rigorosamente a infra-estrutura sanitária de uma região
antes de ali implantarem empreendimentos industriais, comerciais, turísticos e de
serviços, tendo em vista suas necessidades referentes a esses sistemas, uma vez
que precisam de condições adequadas de vida para seus funcionários e para que
suas instalações de trabalho tenham confiável fornecimento de água potável e
retirada de esgotos e resíduos sólidos. Portanto, o saneamento básico é, também,
um fator de desenvolvimento econômico.
No que se refere a abastecimento de água, estima-se ações no sentido de
implantar novos sistemas e ampliar os atuais, levando em consideração as
características das populações a serem beneficiadas, tanto na área rural, quanto na
área urbana. Outra situação a ser avaliada está relacionada com as tecnol agias a
serem adotadas no desenvolvimento dos projetos de abastecimento de água, que
deverão ser adequadas à cultura da população local. Nesse sentido, pode-se adotar

r:
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sistemas individuais para parte da população rural. Outros aspectos a serem
considerados se referem a especificidade da localidade a ser beneficiada, acesso,
aquisição de produtos químicos e riscos de acidentes para os operadores dos
sistemas.
O sistema de esgotamento sanitário é praticamente inexistente nas cidades da
microrregião de Altamira. Assim, deve-se tomar como primeiro passo a realização de
estudos de alternativas no sentido de definir a tecnologia apropriada a ser adotada
em cada localidade, se solução individual ou coletiva. Caso a solução a ser adotada
seja a coletiva deverão ser avaliados os sistemas condominial e convencional.
O manejo de resíduos sólidos tem como objetivo a coleta, o tratamento e a
disposição adequada dos vários tipos de lixos produzidos pela população da área
urbana ou rural. Estudos específicos devem ser desenvolvidos no sentido de avaliar
as características próprias de cada área em que se pretende realizar intervenções,
tendo como meta os impactos ambientais e os hábitos das populações locais.
Sistemas adequados de drenagem urbana são de extrema importância para a
redução de processos erosivos. Para as sedes municipais deverão ser realizados
estudos no sentido de apresentar soluções para a drenagem das águas pluviais.
Todas as intervenções a serem realizadas deverão levar em consideração a
maximização da relação custo/benefício no período da vida útil prevista para cada
sistema. Assim, deverão ser avaliados os custos de implantação, operação e
manutenção, considerando os valores presentes.

1'"',

9.1.21.3 Principais Ações

,--..
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Para a implementação deste Programa: Tomar as cidades mais saudáveis são
previstas as seguintes ações:
1.

,,.....,.
'

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Diagnóstico da situação existente, discriminado por localidade definida
(urbana ou rural). Sistemas que não apresentam cadastros técnicos deverão
ser devidamente cadastrados;
Estudos de alternativas, induindo a definição de técnicas apropriadas às
características de cada localidade, levando em consideração os aspectos de
implantação, operação e manutenção, com o objetivo de maximizar a
relação custo/benefício. Para os sistemas de esgotamento sanitário deverão
ser estudados os sistemas convencional e condominial considerando as
redes coletoras. Os projetos deverão ser dimensionados para o atendimento
da população de cada localidade eleita, considerando um período de 30
anos (período de projeto);
Elaboração de projetos de engenharia, levando em consideração os
aspectos ·técnicos, econômicos e ambientais. Deverão ser realizados
estudos no sentido avaliar o aproveitamento de todas as unidades
existentes, bem como a possibilidade de otimização de suas utilizações;
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Elaboração de projeto de mobilização da comunidade e educação sanitária
tendo como objetivo a conscientização da população a ser beneficiada para
o uso adequado dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento .
sanitário;
Elaboração de estudos visando o fortalecimento institucional das unidades
locais da empresa responsável pela operação dos sistemas;
Elaboração de Cadastro Técnico de todas as intervenções realizadas;
Desenvolvimento de programa visando qualificar a mão de obra a ser
utilizada na operação e manutenção do sistema.
2.

Resíduos Sólidos
Diagnóstico da situação existente, discriminado por localidade definida;
Estudos de alternativas, induindo a definição de técnicas apropriadas às
características de cada localidade, levando em consideração os aspectos de
implantação, operação e manutenção, com o objetivo de maximizar a
relação custo/benefício.
Elaboração de projetos de engenharia, levando em consideração os
aspectos técnicos, econômicos e ambientais. Deverão ser realizados
estudos no sentido avaliar o aproveitamento das estruturas existentes, bem
como a possibilidade de otimização de suas utilizações. As unidades
previstas para serem implantadas deverão apresentar estruturas que
possibilitem o aproveitamento e a recidagem dos materiais reaproveitáveis;
Elaboração de projeto de mobilização da comunidade e educação sanitária
tendo como objetivo a implantação de sistemas de coleta seletiva dos
resíduos sólidos;
Aquisição de equipamentos necessários
transporte dos resíduos sólidos;

para viabilizar a coleta e o

Implantação de rotina de limpeza urbana, correspondendo a ações em tomo
de uma "cidade limpa";
Desenvolvimento de programa visando qualificar a mão de obra a ser
utilizada na operação e manutenção do sistema.
3.

Drenagem Urbana
Diagnóstico da situação existente, discriminado por localidade definida.
Sistemas que não apresentam cadastros técnicos deverão ser devidamente
cadastrados;
Estudos de alternativas, induindo a definição de técnicas apropriadas às
características de cada localidade, levando em consideração os aspectos de
implantação, operação e manutenção, com o objetivo de maximizar a
relação custo/benefício. Os projetos deverão ser dimensionados para um
período de vazão máxima de 5 anos;
Elaboração de projetos de engenharia, levando em consideração os
aspectos técnicos, econômicos e ambientais. Deverão ser realizados
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estudos no sentido avaliar o aproveitamento de todas as unidades
existentes, bem como a possibilidade de otimização de suas utilizações;
Elaboração de Cadastro Técnico de todas as intervenções realizadas;

r»,
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9.1.21.4 Público Alvo
Os habitantes das localidades eleitas dentro da área de influência do CHE Belo
Monte.
9.1.21.5 Área de Abrangência
Todos os 9 municípios da área de inserção regional do Complexo Hidrelétrico Belo
Monte, em suas áreas rural e urbana.
9.1.21.6 Metas
Melhor atendimento da população relativamente aos serviços propostos:
Abastecimento de água com sistema diferenciado para as áreas urbanas e
rurais: 95% da população urbana e 90% da população rural

r-.

Esgotamento sanitário com sistema diferenciado para as áreas urbanas e rurais:
90% da população urbana e 90% da população rural
Manejo de resíduos sólidos: 95% da população urbana;

r».

Drenagem urbana: 95% da população urbana.
9.1.21.7 Indicadores

·"'·
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Variação percentual entre internações hospitalares por doenças de veiculação
hídrica no período atual relativamente ao período anterior
Variação Percentual do índice de mortalidade infantil
Relação percentual entre o número de residências urbanas com abastecimento de
água e o total de residências urbanas

r:

Relação percentual entre o número de residências rurais com abastecimento de
água e o total de residências rurais
Relação percentual entre o número de residências urbanas com esgotamento
sanitário e o total de residências urbanas

r:

r

Relação percentual entre o número de residências rurais com esgotamento sanitário.
e o total de residências rurais

r·
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9.1.21.8 Parcerias prováveis
Ministério da Saúde, Governo Estadual, Governos Municipais, Órgãos públicos
interessados e especializados (COSANPA), Órgãos financiadores (BNDES e outros).

--

9.1.22 Programa 22. Proporcionar Proteção à População Vulnerável

9.1.22.1 Objetivo
Apoiar programas de proteção social através da construção dos espaços físicos
destinados a abrigos, casas de recuperação e delegacias especializadas.
9.1.22.2 Justificativa
A implantação do CHE Belo Monte será fator de atração do fluxo migratório para a
região de influência do empreendimento. A pressão gerada a partir do aumento da
demanda de serviços sobre a infra-estrutura social e urbana agrava a situação de
vulnerabilidade da população em situação de risco social. As tensões criadas em tal
situação podem gerar uma exacerbação da violência, tão própria dos centros
urbanos onde o planejamento não se antecipou ao crescimento desordenado.
O desemprego, carreado pela falta de qualificação profissional, a par da dificuldade
de acesso aos serviços sociais, é fator gerador de desagregação familiar e de
violência. O esfacelamento dos laços familiais é sinalizado pela criança na rua, pela
disseminação do uso de drogas na sociedade, pela mulher ameaçada, pelo idoso
desamparado, entre outros.
A proteção social deve portanto incidir sobre a família, considerando os migrantes e
identificando como prioritárias as ações em torno da criança, do adolescente, da
mui her e do idoso.
O sentimento de auto estima deve ser valorizado através de programas que
viabilizem a cidadania, compreendida como a possibilidade de acessar os serviços
públicos.
Medidas mitigadoras em tomo de programas de renda mínima podem ser
combinadas num primeiro momento, em caráter emergencial, para promover a
família em situação de vulnerabilidade. Nesse intuito, estão também os esforços de
(re)colocação no mercado, através da qualificação profissional, da formação de
cooperativas, do acesso ao crédito.
9.1.22.3 Ações principais
Para a promoção de ações em tomo da população que se encontra em situação de
forte risco social duas ações são concebidas.
1.

Construção de centros de apoio, em particular:
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Para a mulher ameaçada: delegacia especializada e abrigo;

r

Para crianças e adolescentes em situação de risco (abandonadas, em
situação de rua, em trabalho infantil, drogada, abuso sexual): casa de
passagem;
Para adolescentes em conflito com a lei: casa de recuperação em sistema
semi aberto ou internato.
Para o idoso desamparado: casa do idoso

r-,

2.

Articulação com a ação pública, para que agindo de maneira integrada possam
ter efeito de proteção ampliado junto às famílias em situação de vulnerabilidade;

3.

Articulação com programas previstos pelo PIR e pelo EIA, tais como:
qualificação profissional; fomento à criação de cooperativas; programa de
crédito e a acesso à terra (regularização fundiária).

r>
r>

9.1.22.4 Público Alvo
A população que se encontra em situação de risco social, em particular mulheres
ameaçadas, adolescentes e crianças em situação de rua, vítimas de abuso sexual,
adolescente em conflito com a lei.

9.1.22.5 Área de Abrangência
r-,
r-.

Todos os 9 municípios da área de inserção regional do CHE Belo Monte.

9.1.22.6 Metas
(""',
(""'

Construção de uma rede de amparo social para famílias em situação de
vulnerabilidade:
duas casas de abrigo para mulheres sob ameaça (Altamira e Vitória do Xingu);
três casas de passagem para crianças em situação de risco (Uruará, Altamira e
Vitória do Xingu)
-

três Casas do Idoso em Uruará, Altamira e Senador José Porfírio
nove Casas de apoio (Unidade Assistencial Integrada)

9.1.22. 7 Indicadores
Relação percentual entre número de crianças e adolescentes em situação de rua e
numero total de crianças e adolescentes
Variação percentual das ocorrências de violência e maus tratos no período atual
relativas ao ano anterior
·
·
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-9.1.22.8 Parceiros

-

Secretaria Especial de Defesa do Estado do Pará, Governo Federal
9.1.23 Programa 23. Estabelecer Canais de Comunicação com a Sociedade

9.1.23.1 Objetivo
Criar canais, permanentes e eventuais, de comunicação entre os empreendedores
do CHE Belo Monte e a sociedade regional

-

9.1.23.2 Justificativa
'W

Um empreendimento da envergadura do CHE Belo Monte necessita manter canais
de comunicação para que a população direta e indiretamente atingida esteja a par
dos efeitos e das medidas que serão tomadas. Não apenas por ocasião das
audiências públicas referentes à Licença ambiental, mas como por todo o período ao
longo das obras. Uma das acusações mais constantes que se faz em relação a este
tipo de empreendimento é o descaso como é tratada a população local. E o primeiro
deles é a ausência de informações. O CHE Belo Monte pretende quebrar este
paradigma, em conformidade com as últimas resoluções dos Congressos
internacionais sobre Barragem e órgãos ambientais do País, antecipando-se mesmo
a várias destas medidas. Assim sendo, é fundamental um programa cuja finalidade é
disponibilizar para a população o máximo de informações sobre as obras e as
medidas próprias da mitigação, compensação e inserção regional.
Não é fácil desenvolver um programa desta natureza, tendo em vista a diversidade
populacional, o grau de escolaridade e a extensão da região. Por esta razão, é
indispensável que o mesmo detenha um instrumento permanente de ação e grande
visibilidade. Este instrumento pode se materializar justamente na Central de
Comunicação que a Eletronorte implantou em Altamira e em Vitória do Xingu. Esta
Central de Comunicação deve deter todas as informações técnicas sobre o
empreendimento, com monitores especializados para facilitar o acesso aos
visitantes. De outra forma, estas informações também podem ser disponibilizadas
em centros públicos como escolas, sindicatos, associações, Igrejas e outros.
A função primordial da Central de Comunicação é a de informar aos cidadãos sobre
o andamento das obras e das medidas acordadas nas audiências públicas de
caráter sócio-ambiental. No entanto, duas outras funções complementares poderiam
ser igualmente desenvolvidas pela Central:
A primeira função complementar é o recolhimento e processamento das informações
estatísticas disponíveis sobre a região que podem facilitar o processo decisório de
investidores, permitindo, assim, uma maior atratividade aos investimentos
produtivos. Neste sentido, parcerias com organismos como SEBRAE e ACIAPA são
fundamentais.
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A segunda função complementar é a educação ambiental, particularmente junto às
crianças e aos adolescentes, em interação com os estabelecimentos de ensino, mas
não só. A própria central deve ter espaços próprios para atividades extradasses
organizadas por associações diversas.
9.1.23.3 Ações Principais
1.

Elaboração de palestras técnicas, informes, material de divulgação contendo
informações atualizadas sobre:
Andamento dos trabalhos da construção do CHE Belo Monte, com seus
estudos de viabilidade e impactos sócio-ambientais, entre outros; medidas
adotadas, em curso ou concluídas, para mitigação e compensação dos
impactos sócio-ambientais;
Andamento dos Programas do Plano de Inserção Regional e seus
responsáveis;
Informações geográficas, demográficas, socrars, econômicas e culturais
sobre a região da área de influência, direta e indireta, do CHE de Belo
Monte, incluindo os estudos de ZEE, Plano Diretor, Estudos de Mercado e
Plano de Desenvolvimento Estratégico para o público em geral,
particularmente o empresariado local e eventuais investidores com a
finalidade de contribuir para redinamização da economia regional;

r

2.

Consolidar as funções do Centro como espaço de desenvolvimento de
atividades lúdicas e instrutivas sobre o empreendimento, investimentos na
região e educação ambiental. Neste particular, pode se estabelecido convênio
com a SECTAM para implementação do Programa Estadual de Educação
Ambiental nas ações que guardem afinidade com os objetivos deste programa;

3. Criar unidade móvel de comunicação, articulada com meios artísticos:
performance, esquetes, teatros, circo, bonecos etc.
r>.
9.1.23.4 Área de Abrangência
Embora as centrais estejam localizadas em Altamira e Vitória do Xingu, a cobertura
dos 9 municípios da área de inserção regional do CHE Belo Monte deve ser
rea!izada, por meio de uma unidade móvel, assim como pelos meios de
comunicação, particularmente o rádio.
9.1.23. 5 Público Alvo
Toda população dos nove municípios da área de influência do CHE Belo Monte, com
ênfase na população adolescente, jovem, empresária e investidores em geral.
9.1.23.6 Metas
Atingir anualmente um percentual crescente da população como usuário da Central
ou com ela relacionado (unidades móveis).
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9.1.23. 7 Indicadores
Relação percentual entre número de pessoas que. consultam ou participam das
atividades do Centro de Comunicação e número total de pessoas da região.
9.1.23.8 Parceiros
Secretarias de Meio Ambiente, Indústria e Comércio, Agricultura e Esportes e
Cultura do Governo do Estado; Sistema S (SEBRAE, SENAR, SENAC, SENAI);
Prefeituras e Câmaras Municipais; Associações comerciais e agrícolas locais;
Sindicatos de trabalhadores e associações de pequenos produtores; Igrejas e
ONG's em geral
9.1.24 Programa 24. Democratizar o Acesso ao Esporte e à Cultura

9.1.24.1 Objetivo
Propiciar aos habitantes da região de influência do CHE Belo Monte, em particular
aos jovens, a possibilidade de se desenvolverem física e culturalmente, por meio de
atividades esportivas ~ lúdicas.
9.1.24.2 Justificativa
As dimensões lúdicas e esportiva são essenciais à natureza humana. Propiciar,
assim, condições de seu desenvolvimento é não apenas melhorar a qualidade de
vida dos habitantes da região de influência do CHE Belo Monte, como possibilitar o
seu desenvolvimento pleno, principalmente para os jovens.
Um dos maiores problemas nos espaços onde vivem as populações menos
assistidas monetariamente é a ausência de alternativas de lazer e esporte,
sobretudo para os jovens, que mais que outros têm necessidade de desenvolverem
estas atividades. Mas os adultos em geral são privados de atividades culturais,
ficando, no mais das vezes, presos à televisão.
Dessa forma, é uma ação de grande repercussão junto às populações impactadas
direta ou indiretamente a criação de espaços, por parte do empreendedor, em que
as atividades culturais e esportivas possam ser desenvolvidas. Centros que
articulem diversas atividades e oficinas propiciando à população o desenvolvimento
de atividades desta natureza.
Esses Centros devem, em conformidade
municipalidade, conter:

com a densidade urbana de cada

sala de videoteca: com material de consulta escolar e entretenimento (filmes
diversos e didáticos);
sala de computação, com acesso à internet;
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sala de leitura, com bom acervo bibliográfico, desempenhando o papel, em
alguns casos, de biblioteca municipal;
laboratório de aprendizagem de língua - com aparelhagem própria de escuta e na
sala de videoteca, visualização;
sala de treinamento (para conferência, palestras e aulas);

r

um salão de eventos; e
uma quadra esportiva. para o desenvolvimento de diversos esportes tais como
futebol, vôlei, basquete e outros.

r

A manutenção destes Centros de Esporte e Cultura deve ser prevista na parceria
dos três governos (federal, estadual e municipal) cabendo ao empreendedor a sua
construção e equipamento e a formação de seus gestores.
A gestão dos mesmos deve contar com participação não apenas dos poderes
públicos, mas também da sociedade civil, em particular dos jovens.

r-

Os centros, a serem implementados em cada município, originalmente sob direção
do empreendedor, devem, gradativamente passar para a gestão da própria
municipalidade.
Centros desta natureza tornam-se, imediatamente, ponto de encontro, de
competição esportiva, de aprendizagem e de relação entre jovens de todos os tipos
da cidade. Mas também espaço de atividades escolares extra dasse. E local de
lazer para os adultos.
9.1.24.3 Ações Principais
1.

Desenvolvimento da concepção dos Centros de Cultura e Lazer (CCEL);

r:

2.

Elaboração de um projeto básico para cada municipalidade;

r>.

3.

Construção dos Centros;

4.

Formação dos gestores;

5.

Constituição da estrutura de gestão e manutenção.

,.,....,
,I"""'

9.1.24.4 Público PJvo
Habitantes da região, em particular adolescentes e jovens.
9.1.24.5 Área de abrangência
Área de influência do CHE Belo Monte.
r
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9.1.24.6 Metas
.

Meios
1.

Construir 9 centros de cultura e lazer, um em cada município de área de
influência do CHE Belo Monte;

2.

Formar gestores para cada

3.

Assegurar a manutenção dos centros por dois anos.

um desses

...,

centros;

Fim
1.

Atender a 50% dos habitantes, particularmente jovens, de cada municipalidade
por meio de atividades esportivas e culturais permanentes.

9.1.24.7 Indicadores
Número anual de eventos realizados nos centros de esporte e lazer
Relação percentual entre o número de usuários do centro e a o total da população
Relação percentual entre o número de usuários do centro na faixa etária de 11 a 24
anos e o número total de usuários
9.1.24.8 Parceiros
Ministério da Educação, Ministério do Esporte e Turismo, Governo do Estado,
Prefeituras e Associações da Sociedade Civil
9.1.25 Programa 25. Apoiar a
Associativa

Modernização Administrativa Municipal e

9.1.25.1 Objetivo
Apoiar as iniciativas que proporcionem uma modernização administrativa nas
municipalidades da região, particularmente nas mudanças referentes à capacidade
de gestão e prestação de serviços.
9.1.25.2 Justificativa
São inúmeros os problemas causados por uma administração pública que não
acompanha os avanços tecnológicos disponíveis atualmente e não tem recursos
humanos apropriados. Experiências em diversos estados e municípios comprovam
que vários dos serviços prestados pelo Estado e pelos governos locais podem ser
agilizados quando se faz uso de recursos tecnológicos, com pessoal apropriado.

--
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rVisando amenizar problemas gerados por atrasos deste tipo, serão implantadas
algumas ações de modernização administrativa na região de Belo Monte.
Este Programa está estreitamente relacionado com o de número 9, com foco na
capacitação dos servidores e gestores de associações.

r:
r,

r:
r:

9.1.25.3 Ações principais
1.

Informatizar as prefeituras dos 9 mumcrpios, incluindo equipamentos
necessários para atender a demanda local (4 computadores e 2 impressoras em
média por município) e programas de tratamento de dados;

2.

Capacitar os servidores e gestores das associações para que desenvolvam suas
atividades em sistemas informatizados (Programa 9);

3.

Implantar em Altamira uma unidade de SACI Serviço de Atendimento ao
Cidadão, baseada na unidade piloto existente em Marabá. O SACI terá a função
de facilitar o acesso e a prestação de serviços públicos aos cidadãos (vide
quadro abaixo).

4.

Implantar uma unidade móvel de SACI (SACI Itinerante) para que percorra
periodicamente os demais municípios da região de Belo Monte28.

Serviços Oferecidos pelo SACI:
Emissão de carteira de identidade

r-

Certidão de nascimento
Procom
-

Agilidade de pagamentos na agência bancária do Banpará

-

Apoio do Detran para retirada e renovação de documentos de veículos
Emissão de carteiras profissionais
Fotocópias
Fotografias

r

Outros ...

r

9.1.25.4 Público Alvo
O programa visa atender toda a população de Belo Monte que venha a precisar de
serviços do governo municipal. estadual ou federal. assim como as associações
locais.

26

SACI itinerante é um ônibus especial equipado com material de escntório informatizado
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9.1.25.5 Área de abrangência
Todos os 9 municípios da área de inserção regional do Complexo Hidrelétrico Belo
Monte.
9.1.25.6 Metas
Promover a rapidez da prestação de serviços pelo governo à região em até 100%.

_,,·

9.1.25. 7 1 ndicadores
Relação percentual entre tempo médio na prestação de serviços no ano base e
tempo médio na prestação de serviços nos anos subseqüentes
Relação percentual entre grau de satisfação dos usuários dos serviços no ano base
e grau de satisfação nos usuários de serviços públicos
9.1.25.8 Parceiros
SETEPS - Secretaria Estadual do Trabalho e Promoção Social, PROCON - Sistema
de Proteção ao Consumidor, JUCEPA - Junta Comercial do Estado do Pará,
BANPARA - Banco do Estado do Pará, COSANPA - Companhia de Saneamento do
Pará, IOE - Imprensa Oficial do Estado do Pará, DEFENSORIA PÚBLICA, DETRAN
- Departamento de Trânsito, Outros
9.1.26 Programa 26. Plano Diretor por Municipalidade

9.1.26.1 Objetivo
Apoiar a elaboração de Plano Diretor para cada uma das municipalidades, para que
elas tenham um instrumento que permita um desenvolvimento urbano racional.
Os objetivos gerais de um Plano Diretor são:
1.

Garantia do pleno desenvolvimento
propriedade;

da função

social da cidade e da

2.

A preservação do meio ambiente natural e cultural;

3.

Desenvolvimento sócio econômico do Município, entendido como:
Ordenação do crescimento do Município, em seus aspectos físicos,
econômicos, sociais, culturais e administrativos;
Pleno aproveitamento dos recursos administrativos, financeiros, naturais,
culturais e comunitários;

-

r:

r:

Atendimento das necessidades da população quanto a habitação, trabalho,
lazer, educação, cultura e desportos, transportes, saúde, abastecimento,
saneamento básico e defesa civil;
Integração da ação governamental municipal com a dos órgãos e entidades
federais e estaduais, dando continuidade e melhoramento nos convênios
firmados;

r:

Preservação do Patrimônio Natural e Cultural do Município;
9.1.26.2 Justificativa

r:
O Plano Diretor é um dos instrumentos usados para a melhoria da cidade. Como
toda ferramenta, à semelhança de uma chave de fenda, deve ser adequada ao uso
e a quem a usa: não pode ser grande nem pequena demais, para a realidade em
cada caso. Se o plano for excessivamente grande ou complexo ou se for pequeno e
insuficiente para resolver problemas será inadequado para a cidade a que se destina
e para a Prefeitura que precisa dele.
O Plano Diretor nos diz para onde convém que a cidade cresça, quais os serviços
públicos a aperfeiçoar. O Plano Diretor é sem dúvida, de grande utilidade. Ele
ordena as propostas de melhoria da cidade permite o seu debate, fornece a todos a
transparência sobre as ações da Prefeitura, e propõe um futuro para a cidade.
Plano Diretor é um instrumento para o desenvolvimento urbano, objetivando uma
melhor qualidade de vida e um ambiente mais digno. Serve para orientar os
cidadãos e organizações privadas para o futuro de sua cidade. Compõem-se de um
conjunto de princípios e regras orientadoras da ação dos agentes que produzem e
se apropriam do espaço urbano.
O Plano Diretor é integrado por diretrizes, normas gerais, e demais instrumentos
legais que deverão reger a política de desenvolvimento urbano e a ordenação
territorial visando:
1.

Ordenação do crescimento, em seus aspectos físicos, econômicos, sociais,
culturais e administrativos:

2.

A racionalização do uso do solo, em suas áreas urbanas, promovendo justa
distribuição da infra-estrutura e dos serviços públicos, redistribuindo os
benefícios e ônus decorrentes da urbanização;

3.

A participação efetiva da comunidade e suas entidades representativas no
estudo, encaminhamento e solução dos problemas. planos, programas e
projetos;

4.

A conservação do patrimônio natural e cultural, compatibilizando o
desenvolvimento urbano com a proteção do meio ambiente, através da
racionalização do patrimônio natural, cultural e construído, promovendo sua
· conservação e recuperação em benefício das gerações atuais e futuras;

5.

Garantir o livre acesso de todos os cidadãos aos equipamentos públicos;
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6.

A criação de Áreas Especiais de Interesse Social, de Desenvolvimento
de Interesse Cultural, Ambiental, Turístico e de Utilização Pública;

Agrícola,

7.

saneamento básico, pavimentação e -a- garantia -de áreas 'destinadas -aoassentamento da população, mediante a implantação de programas
habitacionais;

8.

A garantia de implementação de áreas de lazer e recreação nos diversos bairros
e localidades;

-

9. A garantia de áreas necessárias à instalação dos equipamentos e serviços
públicos;

10. Impedir a ocupação das áreas de risco geológico, de mananciais e das áreas de
preservação permanente;

11. A integração dos diversos bairros e núdeos de população;
12. Adensamento das Zonas de Desenvolvimento Urbano, ocupando os espaços
vazios, ociosos ou sub utilizados, otimizando a utilização dos serviços públicos;
Plano Diretor, quando adequado a cada cidade, em tamanho e complexidade, serve
para orientar todas as organizações privadas e os cidadãos para o futuro da sua
cidade; serve para programar as obras dos órgãos públicos, mormente da Prefeitura;
serve para que os programas de ação da Prefeitura tenham consistência e objetivos
compreensíveis para toda a população, recebendo o seu apoio ou sua crítica, o que
permite a revisão periódica do Plano; garante também a continuidade de ações de
melhoria da cidade.

9.1.26.3 Ações Principais
1.

Para a promoção da política de desenvolvimento urbano estabelecendo políticas
a serem implementadas, deverão ser elaborados os instrumentos institucionais,
normativos e executivos, que são:
Código de Posturas;

-...,

Código Sanitário;
Código Ambiental;
Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.
Projeto de Código Ambiental.
Projeto de Código de Postura, em que se definirá o uso dos espaços e do
patrimônio da Cidade.

._,

Propostas de Operações Urbanas.
Implantação de Conselhos Comunitários como formalização da política de
participação e parcerias com os cidadãos.
Estudos de uso e ocupação do solo.
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9.1.26.4 Público Alvo
r>

r:

Todos os habitantes da região em pauta.
9.1.26.5 Área de Abrangência

("',

r

Todos os 9 municípios da área de inserção regional do Complexo Hidrelétrico Belo
Monte.
9.1.26.6 Metas

r

Realização de plano diretores nas municipalidades da região.
9.1.26. 7 Parceiros

r-

Prefeituras e Câmaras Municipais.
9.1.27 Programa 27. Zoneamento Ecológico- Econômico Regional

r:
9.1.27.1 Objetivo

r-

r

r:
r:

r:

rr

r

rr-

Legitimar e focalizar o zoneamento econômico-ecológico do Estado do Pará na
região de influência do CHE de Belo Monte, como instrumento de gestão do
desenvolvimento sustentável.
9.1.27.2 Justificativa
O Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE) consiste numa modalidade ainda
relativamente recente de planejamento de atividades governamentais e privadas.
Ele foi gerado dentro do moderno paradigma da sustentabilidade, ou seja, do uso
racional dos recursos naturais por uma sociedade comprometida com o bem-estar
das gerações futuras. Ele pode ser feito em escala nacional, regional, estadual,
macro-municipal ou municipal, ou mesmo no âmbito de um único empreendimento
(uma floresta nacional, uma fazenda, um perímetro de mineração, o entorno de uma
represa). Com adaptações relativamente simples, pode-se fazer um ZEE para a área
de influência da UHE Belo Monte, como parte do seu Plano de Inserção Regional.
O resultado do ZEE é um conjunto de informações espacializadas, de preferência
geo-referenciadas, de fácil atualização e imediata utilidade prática para a formulação
ou a reformulação de políticas públicas e para a tomada de decisão por atores e
gestores, levando em conta as aptidões naturais diferenciadas das diferentes áreas
geográficas .. Ele gera mapas temáticos (e bases de dados conexas) que incluem.
aspectos existentes e planejados (recursos naturais, diversos, aptidões agrícolas,
zonas climáticas, atividades produtivas, estrutura fundiária, áreas degradadas, áreas
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com potencial para preservação, rede urbana, malha de infra-estrutura e de serviços
públicos, etc.).
O ZEE parte do princípio de que o conjunto das atividades produtivas e nãoprodutivas de uma população deve ser levado à frente em harmonia com a
quantidade, a qualidade e a distribuição dos recursos naturais do seu território. O
ZEE permite ações que buscam compatibilizar as atividades produtivas (agricultura,
pecuária, extração, indústria, serviços), a montagem de infra-estrutura (estradas,
hidrelétricas, portos, etc.), os fluxos migratórios, a distribuição populacional, as
soluções tecnológicas e as políticas públicas em geral, de um lado, ao quadro de
recursos naturais existentes num território, de outro.
Entre os recursos naturais mais importantes para esse tipo de planejamento estão a
água (de superfície, de sub-solo e precipitada), os solos (considerada
principalmente a sua vocação agro-pecuária), os minérios e a flora nativa. Outros
aspectos naturais ou ambientais comumente considerados em experiências de ZEE
são a biodiversidade, a topografia, o clima (temperaturas, umidade, direção dos
ventos, cobertura de nuvens, etc.), a navegabilidade de rios e litorais, os
incêndios naturais e antrópicos, etc.
Todos os estados da Amazônia Legal deram início, em meados da década de 1990,
ao seu Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE), com recursos federais e
metodologia repassados pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE). A SAE
tinha a incumbência legal de fazer estudos para o ordenamento do território
nacional, especialmente com vistas a uma ocupação mais "ordeira" das terras de
fronteira na Amazônia Legal. Essa iniciativa do ZEE foi tanto uma reação brasileira
aos imperativos de uma ocupação mais ordenada da região (sob pressão de críticos
brasileiros e internacionais) quanto uma afirmação de soberania nacional sobre a
região.
Os estados mobilizaram equipes técnicas de diversas secretarias para executar o
ZEE, a ser feito para a totalidade dos seus respectivos territórios. Os recursos foram
usados no pagamento de pessoal local, na contratação de consultores, na compra
de imagens de sensoriamento remoto e de softwares apropriados à sua
interpretação, na compra de equipamentos de informática, na aquisição de veículos
para estudos de campo, na geração de produtos diversos (mapas, CD-ROMs, bases
de dados, relatórios técnicos), e assim por diante. Essas tarefas seriam
incorporadas, em menor ou menor grau, às rotinas da gestão ambiental e sócioeconômica de cada administração estadual. Nem todos os estados da Amazônia
concluíram o seu ZEE, no entanto. O Pará se encontra entre os que não conduíram
o seu ZEE, mas já possui todos os elementos técnicos para a sua condusão e
legitimação.
Com o advento do PP-G7 - Programa Piloto do G7 para Proteção das Florestas
Tropicais do Brasil -, na segunda metade dos anos 1990, o ZEE dos estados da
Amazônia Legal passou a ter outras fontes de apoio financeiro e técnico. Um dos
sub-programas do PP-G7 - chamado Sub-Programa de Política de Recursos
Naturais - deu apoio especial ao ZEE dos nove estados amazônicos como
instrumento estratégico para a gestão ambiental integrada. Assim, vários estados
aperfeiçoaram os resultados do ZEE, incorporando novas informações e tecnologias,
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r:
rgerando novos produtos, fornecendo informações para as áreas de planejamento,
prevenção e fiscalização, e permitindo ações conjuntas entre órgãos estaduais com
incumbências complementares ou superpostas.

r:

r:

O estado do Pará, em particular, conta no momento com os dados técnicos de seu
Macro zoneamento praticamente concluído definidas as áreas de investimento
intensivo, transição, proteção e intocabilidade (reservas estratégicas). A equipe
incumbida do ZEE, na Sectam, pode assim, disponibilizar materiais e metodologias
para que seja feito um ZEE da área de influência da UHE Belo Monte, contando,
inclusive com um Laboratório de sensoriamento remoto. Na contramão dos
acontecimentos, porém, as áreas prioritárias para aprofundamento do ZEE do Pará,
com recursos do PP-G7, não incluem essa área de influência.
Por outro lado, esta mesma equipe da Sectam possui a metodologia e o corpo
técnic.o para orientar um trabalho de focalização na região de influência do
empreendimento, produzindo uma ZEE municipalizado, que poderá, de forma
participativa, redundar em comitês de gestão municipal.

r

9.1.27.3 Ações Principais

r:
1.

Legitimar o macro zoneamento junto aos atores públicos e privados principais
(associações patronais, sindicatos de trabalhadores, setores acadêmicos e
outros), transformando-o em Lei;

r

2.

Realizar o zoneamento focalizado na região de influência do CHE Belo Monte,
por município, definindo o uso das diversas áreas e transformado-o em Lei;

r

3.

Definir os componentes de gestão do uso da terra, com seu sistema de
vigilância (gestão municipal da sustentabilidade)29

r.

r:

9.1.27.4 Público Alvo

r:
('

Todos os habitantes, em particular as Prefeituras e autoridades públicas municipais.
9.1.27.5 Área de Abrangência

r:
Todos os 9 municípios da área de inserção regional do Complexo Hidrelétrico Belo
Monte.

r=

9.1.27.6 Meta
Produzir um projeto de lei estadual legitimando o macro ZEE e a sua
municipalização para a região em tela.

r:

29

Ver Programa 18.

107

-

9.1.27. 7 Indicadores
Não concerne.
9.1.27.8 Parceiros
PPG7 I Ministério do Meio Ambiente, Sectam I Governo do Estado, Prefeituras
Municipais

-

9.1.28 Programa 28. Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável

9.1.28.1 Objetivo
Atualizar periodicamente o Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável para a
região de influência do CHE Belo Monte financiado pela Eletronorte como demanda
local e elaborado com a participação dos atores regionais e estaduais durante a fase
dos estudos de viabilidade do empreendimento.
9.1.28.2 Justificativa
Um dos fatores responsáveis pela perda de dinamismo econômico da região de Belo
Monte foi a ausência de um estudo prospectivo sobre as possibilidades e os limites
do modelo de desenvolvimento implementado na região. Caso isso tivesse ocorrido
ainda nos anos 1980 teria sido possível prever que o modelo depredador dos
recursos naturais no âmbito do círculo já conhecido de desmatamento - agricultura pecuarização, com perda constante da produtividade e do rendimento do trabalho,
não tinha outro destino que o seu esgotamento, conforme sinalizam estudos
diversos sobre este tipo de círculo produtivo na região.
Na perspectiva de romper com o círculo de estagnação (a ser seguido de
decadência) que se iniciou no final da década anterior, um dos principais
instrumentos é a elaboração de um Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável
que esteja de acordo com as opções estratégicas e macroprioridades definidos pelos
atores locais.
Em virtude de ser o Plano de Desenvolvimento Sustentável a viga mestra de toda
estratégia de inserção regional adotada pela Eletronorte, cabe ainda garantir a sua
manutenção efetiva ao longo dos próximos vinte anos.

-

-

9.1.28.3 Ações Principais
1.

Levantamento das informações
Desenvolvimento Sustentável:

necessárias

à atualização do Plano de

Seleção dos vários setores representativos da sociedade, para garantir que
todos os segmentos sejam ouvidos;
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Nivelamento, com os atores selecionados, dos estudos regionais;
Análise das estratégias, programas e projetos dos governos federal e
estadual para a região;

r:
r--

Atualização dos cenários regionais e escolha do cenário de referência;
2.

Planejamento participativo e gestão compartilhada:
Definição das oportunidades e ameaças do contexto;
Identificação das forças e fraquezas regionais;

r:

Definição das opções estratégicas, das macroprioridades e dos objetivos
estratégicos;

r

Identificação dos projetos prioritários;

r
r-

Atualização do Plano de Ação: projetos, gestores, metas, parcerias,
indicadores, custos, cronogramas, fontes de recursos;
Disseminação do Plano e apropriação na região;
Formação do grupo de gestores dos municípios participantes.
9.1.28.4 Público Alvo
Todos os habitantes dos noves rnurucrpros, e atores interessados em seu
desenvolvimento, tanto públicos quanto privados.

r:

9.1.28.5 Área de abrangência

r:

Todos os 9 municípios da área de inserção regional do Complexo Hidrelétrico Belo
Monte.
9.1.28.6 Metas

rr

Atualização do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável como diretriz das
ações a serem realizadas na região.

rr:
r

9.1.28. 7 Indicadores
Não concerne.

r:
r-

9.1.28.8 Parceiros

r·

Governo Federal, Governo do Estado e Governos Municipais, Órgãos estatais
regionais (ADAM, BASA) e nacionais (BNDES, IPEA)

r-

-

.

{'
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9.1.29 Programa 29. Estudos de Mercado

9.1.29.1 Objetivo
Realização de vinte estudos de mercado com o objetivo de apoiar a melhoria da
produção local e proporcionar o aumento de sua competitividade e verticalização.
9.1.29.2 Justificativa
Em qualquer campo de atuação, tomar decisões acertadas depende da
disponibilidade das informações confiáveis e do bom uso que se faça delas. Toda
informação requerida pelo escopo definido necessita de métodos devidamente
adequados, bom senso e organização.
No caso da região de Belo Monte é preciso considerar que existe um conjunto de
produtos que tem possibilidade de melhor inserção no mercado, porém, é necessário
conhecer melhor a tecnologia e as oportunidades de negócio. Um instrumento
importante refere-se aos estudos de mercado.

,..)

Os objetivos de um estudo de mercado se definem como a reunião de informações
que permitam avaliar o comportamento de um determinado mercado, seja quanto ao
aspecto quantitativo ou qualitativo, objetivando o lançamento de uma ação
direcionada ao atendimento das demandas existente neste mercado. A avaliação
dos aspectos quantitativos se referem, via de regra, ao tamanho do mercado e de
seus segmentos, as participações de diversos atores no mercado, as freqüências do
aparecimento das informações buscadas, a avaliação do conhecimento do objeto
pesquisado, os níveis de distribuição do produto em questão, etc. A avaliação dos
aspectos qualitativos se referem a gosto, preferência entre opções, motivação
memorial, entendimento de questionamentos, etc.
Serão objeto de estudos de mercado, os seguintes produtos:
Produtos alimentícios: levantamento dos produtos mais adequados à reçiao.
levando-se em consideração sua competitividade no mercado (relação custo X
benefício)
Açaí;
Pupunha;
Cacau;
Café;
Pimenta do reino,
Pesca,

-

Hortigranjeiros,
Gado leiteiro,
Gado de corte,
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r

Extração vegetal e mineral: este estudo visa levantar as possibilidades de
exploração não predatória dos recursos naturais da região.
Fabricação de produtos de madeira
Extração de minerais e artesanato

r

Setor de Serviços: o turismo pode converter-se em um forte propulsor da economia
na região. Para isso, é preciso identificar os tipos de serviços que necessitam ser
oferecidos neste setor e quais as oportunidades de investimento.
-

Turismo (alojamento, alimentação e agências de viagem)
Transporte (aéreo e rodoviário)

r:

Produtos turísticos (locais históricos, arqueológicos, grutas, pontos de pesca
esportiva, trilhas na mata, camping, etc.)
9.1.29.3 Ações principais

r:

1.

Determinação do escopo a ser pesquisado;

r·

2.

Montagem de instrumentos de pesquisa, com o conseqüente teste de
instrumento;

3.

r
r-

Montagem da equipe de pesquisa, com a seleção e o treinamento dos
pesquisadores;

4.

Realização de testes de modelos e conferência dos resultados

r:

5.

Realização de pesquisa;

r:

6.

Divulgação dos resultados.

r

7.

Disseminação das informações: elaboração de programas de capacitação nas
seguintes áreas: agroindústria (tecnologias) e turismo. Estes cursos serão
oferecidos nos Centros de Capacitação criados em Vitória do Xingu, Anapu e
Uruará.

r-

r:
r

r:
r

r

9. 1.29.4 Público Alvo
Produtores e interessados no crescimento da produção nos noves municípios da
microrregião.

r:
9.1.29.5 Área de Abrangência
r:

Todos os 9 municípios da área de inserção regional do CHE Belo Monte.
9.1.29.6 Meta
Realizar 20 (vinte) estudos de mercado e disseminar no âmbito da região e entre os
atores interessados no desenvolvimento econômico da região.
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-9.1.29. 7 Parceiros
Governos Municipais, Associações diversas. da sociedade civil local, Governo
Estadual, Órgãos Públicos de investimento, investidores privados.
9.1.30 Programa 30. Inserção Regional da Infra-Estrutura

,...,

do CHE Belo Monte

9.1.30.1 Objetivo
Planejar e adequar as obras de logística da UHE (porto, cidade, estradas) na
perspectiva da inserção regional, disponibilizando-as para uso da população local,
gradativamente, de acordo com o término das obras. O detalhamento destas obras e
a concepção de inserção regional estão formuladas no Apêndice 4 dos Estudos de
Viabilidade do CHE Belo Monte.
9.1.30.2 Justificativa
O empreendedor, para construir o Complexo Hidroelétrico de Belo Monte, necessita
de realizar um conjunto de obras de apoio logístico. Parte considerável destas obras
restam sem operação ao final do empreendimento. Ou, por outro lado, com um
pequeno acréscimo de investimento por parte do empreendedor, estas obras de
apoio logístico podem constituir significativo benefício ao rearranjo da sócioeconomia local. Desta forma, é fundamental que elas sejam concebidas e
construídas na perspectiva de serem aproveitadas pelos habitantes da região,
integradas ao objetivo de redinamizar a economia local e proporcionar o
desenvolvimento sustentável.
9.1.30. 3 Ações Principais
1.

A administração da vila aberta, e sua manutenção, deverá ser realizada, desde
o início da implantação da mesma pela Prefeitura de Vitória do Xingu, sendo
para esta feito o repasse necessário a sua correta manutenção.

2.

Além das construções necessárias aos trabalhadores do empreendimento na
vila, a estrutura social e a urbanização da mesma, devem estar dimensionada
para o afluxo residencial provindo da migração;

3.

Por meio de convênios, repassar para as estruturas estatais locais o porto, com
seus equipamentos. Este poderá ser usado como porto regional, podendo
compor com um futuro Distrito Industrial a ser planejado aproveitando a
disponibilidade de energia, matérias primas, mão de obra treinada etc;

4.

Igualmente por meio de convênio repassar para as estruturas estatais locais os
equipamentos urbanos da vila (hospitais, escolas, áreas de lazer etc)
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6.1.1.1
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Os habitantes da região, em particular os habitantes de Vitória do Xingu, Altamira ,
Senador José Porfírio e Anapu.
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6.1.1.2

Público Alvo

Área de Abrangência

Área de realização das obras de apoio logístico CHE Belo Monte.
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Quadro 9.4
Matriz de Periodicidade dos Programas - Cronograma
Programa

Dimensão temporal do PIR em relação às obras

1.

Ensino pré-primário para iniciar bem

2.

Universalizar o ensino fundamental

3.

Proporcionar aos adolescentes uma escolaridade cidadã

4.

Erradicar o analfabetismo

5.

Educação de jovens e adultos para o trabalho e a
cidadania

6.

Educação profissional de qualidade

7.

Capacitar os servidores municipais e os trabalhadores do
terceiro setor para uma gestão moderna

8.

Qualificar mão de obra para o empreendimento

9.

Qualificar os produtores para a competitividade

10. Estimular os fornecedores locais e estaduais a alocarem
seus produtos junto ao empreendimento
11. Contratar compras em pacotes menores
12. Criar banco de microcrédito de Belo Monte
13. Apoiar o crédito como contribuição ao desenvolvimento
14. Estimular a verticalização da produção
15. Apoiar as atividades pesqueiras

Antes da obra

Durante a obra

Após a obra

Emergencial

Implantação
da infraestrutura

Obras civis

Pós obras
civis

Operação do
CHEBM

Ano-1 a O

Ano 1

Ano 2 a 6

Ano 7 a 11

Ano 12 a 20

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

L

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
Continua
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Continuação
Programa

Antes da obra

Dimensão temporal do PIR em relação às obras

16. Estimular o desenvolvimento do turismo local
17. Implementar infra-estrutura básica para o crescimento
econômico

18. Implantar gestão da sustentabilidade
19. Melhorar os serviços de saúde pública
20. Oferecer segurança cidadã
21. Tornar as cidades mais saudáveis
22. Proporcionar proteção à população vulnerável
23. Estabelecer canais de comunicação com a sociedade
24. Democratizar o acesso ao esporte e à cultura
25. Apoiar a modernização administrativa municipal
associativa

26. Plano diretor por municipalidade
27. Zoneamento ecológico - econômico regional
28. Plano estratégico de desenvolvimento sustentável
29. Estudos de mercado
30. Inserção regional da infra-estrutura do CHE Belo Monte

Emergencial

Implantação
da infraestrutura

Obras civis

Ano-1 a O

Ano 1

Ano 2 a 6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
e

Durante a obra

•
•
•
•

•

•
•
•

•

Após a obra

Pós obras
civis

Operação do
CHE BM

Ano7a11

Ano 12 a 20

-

~

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

~

-

•
•

•
•o
•

• - Momento intensivo do programa
- Manutenção do programa
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Quadro 9.5
Quadro Síntese das Ações
1.

Programas
ENSINO PRÉ~PRIMÃRIO
PARA INICIAR BEM

2.

UNIVERSALIZAR O
ENSINO FUNDAMENTAL

3.

PROPORCIONAR AOS
ADOLESCENTES UMA
ESCOLARIDADE CIDADÃ

Ações
1. Construção de 111 novas escolas e espaços em meio rural
e urbano
2. Reforma das escolas existentes
3. Aproveitamento de espaços existentes para a finalidade do
ensino pré- primário.
1. Construção/Recuperação de 193 novos estabelecimentos
de ensino fundamental
2. Apoio à capacitação de professores por meio de cursos de
aperfeiçoamento, via convênio com as Universidades Federal
e Estadual do Pará.
Criação/Recuperação de estabelecimentos de ensino
médio na área de influência do empreendimento, em meio
rural e urbano, de acordo com as necessidades de cada
município;
2. Apoio à melhoria da qualidade do ensino médio por meio
dos Centros de Cultura, Esporte e Lazer, conforme programa

11.

24.
4.

ERRADICAR O
ANALFABETISMO

5.

EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS PARA O
TRABALHO E A
CIDADANIA
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE
QUALIDADE

6.

7.

1 Realização de pesquisa do universo lingüístico;
2. Confecção do material didático;
3 Apoio ao treinamento dos monitores, através do
oferecimento de cursos e seminários de acompanhamento;
4. Oferta de um prêmio em dinheiro de reconhecimento aos
alunos que concluírem o processo de alfabetização.
5. Propiciar para as prefeituras de cada município um fundo
por aluno com desempenho de sucesso para garantir a
continuidade e a abrangên~_a do_!'rograma.
1. Criação de um fundo de apoio ao EJA, por meio de uma
contribuição monetária às Prefeituras por aluno/ ano com
sucesso escolar.

1. Construção de uma Escola Técnica em Altamira, com
cursos periódicos nos demais municípios. Os cursos
regulares serão oferecidos em Altamira. Além disso, a Escola
Técnica oferecerá cursos à distância e cursos de curta
duração nos municipios, utilizando estabelecimento de ensino
público para ministrar os cursos.
2. Construção de uma Casa Familiar Rural (CFR) em cada
município.
3. Aproveitamento dos Centros de Formação permanente,
previstos no programa 7, como instrumento de qualificação
profissional de longa duração.
1. Construção e implementação de três centros de
CAPACITAR OS
capacitação de gestores municipais, em Vitória do Xingu,
SERVIDORES
MUNICIPAIS E OS
Uruará e Anapu;
TRABALHADORES DO
2. Implementação de laboratórios de vivências profissionais e
TERCEIRO SETOR PARA espaços de aprimoramento da gestão municipal nos três
UMA GESTÃO MODERNA centros de capacitação ai>_ontados acima;
Contínua
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Continuação

Programas
7.

CAPACITAR OS
SERVIDORES
MUNICIPAIS E OS
TRABALHADORES DO
TERCEIRO SETOR PARA
UMA GESTÃO MODERNA

8.

QUALIFICAR MÃO DE
OBRA PARA O
EMPREENDIMENTO

r

r:
r:

r:

r
r:

r:
r:

r:

r:
r:
r:

9.

QUALIFICAR OS
PRODUTORES PARA A
COMPETITIVIDADE
10. ESTIMULAR OS
FORNECEDORES
LOCAIS E ESTADUAIS A
ALOCAREM SEUS
PRODUTOS JUNTO AO
EMPREENDIMENTO

rr:
r:

r:
r

r>.
r>

r:
r:
r:
r:

11. CONTRATAR COMPRAS
EM PACOTES MENORES

Ações
3. Oferta de formação teórica e prática na áreas de
orçamento e finanças, planejamento, gestão, elaboração e
negociação de projetos aos gestores municipais e aos
trabalhadores do Terceiro Setor, de todos os níveis de
escolaridade,
4. Promoção de ações de educação
e capacitação
profissional, de forma democrática, participativa e contínua,
adequada às expectativas e necessidades dos municípios e
suas respectivas populações;
5. Oferta de espaços multiusos, equipamentos, acervo para
consulta, pesquisas, estudos e experiências ocupacionais
práticas por meio de atividades "extra-classe" aos alunos e
gestores municipais
6. Promoção do desenvolvimento de habilidades que ensejem
competências técnicas e de gestão municipal, associadas ao
desenvolvimento e geração do conhecimento.
7. Articulação de uma formação básica via FAT, com o
Governo do Estado
8. Complementação da formação básica através do Centro de
Capacitação
1. Capacitação dos produtores e trabalhadores locais

1. Realização de diagnóstico na região, mediante consultoria,
sobre as possibilidades e potencialidades de resposta às
demandas do empreendimento CHE Belo Monte,
identificando os pontos de estrangulamento a serem
superados, para que os produtores locais possam,
efetivamente, alocar seus produtos ao longo de sua
construção
2. Efetivação da assinatura do aditivo ao convênio já existente
para integrar o Programa Estadual de Fornecedores
3. Disseminação das demandas do empreendimento, através
da Central de comunicação (programa 23) junto aos
empresários e produtores locais e estaduais
4. Sensibilização, capacitação e orientação dos fornecedores
para participarem do programa, alocando seus produtos junto
ao empreendimento.
1. Adoção de um sistema de compras em pacotes menores,
possibilitando aos fornecedores focais e estaduais de
pequeno porte participar, com condições de sucesso, do
processo de compra do empreendimento;
2. Estímulo da criação de cooperativas para fornecimento dos
produtos:
3. Criação de um selo local que indique a qualidade dos
produtos e, portanto, sua aceitação para compra no
empreendimento, o que o tornará mais competitivo no
mercado local e estadual
Continua
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Programas
12. CRIAR BANCO DE
MICROCRÉDITO DE
BELO MONTE

13. APOIAR O CRÉDITO
COMO CONTRIBUIÇÃO
AO DESENVOLVIMENTO

14. ESTIMULAR A
VERTICALIZAÇÃO
PRODUÇÃO

DA

15. APOIAR AS ATIVIDADES
PESQUEIRAS

1. Sensibilização de empresários e entidades representativas
da sociedade local:
2. Criação da Assembléia Geral para Fundação e Aprovação
de Estatuto Social;
3. Recrutamento, Seleção e Capacitação do Pessoal para
operar a Organização;
4. Implantação da Infra - Estrutura (montagem e estruturação
da parte física)
5. Início da operacionalização do programa de microcrédito
1. Articulação de os órgãos creditícios nacionais e regionais a
atuarem na região, propiciando um aumento de crédito aos
empresários e produtores rurais;
2. Oferta de acesso direto ao credito do sistema estadual ou
da administradora.
1. Produção de uma interação entre as ações de estudo de
mercado (programa 29), capacitação profissional (programa
8), organização de fornecedores (programas 10 e 11 ), crédito
(programa 12 e 13) e infra-estrutura econômica (programa 17)
com o intuito de criar as condições favoráveis para a melhoria
da produtividade e, sobretudo, da verticalização da produção;
2. Fomento à criação de agroindústrias familiares, como
demonstração das possibilidades reais de verticalização da
produção;
3. Capacitação de pequenos produtores para se apropriarem
dos resultados dos estudos de mercado, das tecnologias
apropriadas e, dessa forma, possibilitar-lhes a agregação de
valor a sua produção;
4. Apoio a disseminação de tecnologias apropriadas na
região, que possibilite a agregação de valor:
5. Realização de convênios com associações de produtores
para promoção de assistência técnica.
1. Financiamento de estudo de mercado para orientar a
atividade pesqueira, sobretudo em seu processo de
verticalização e alocação no mercado consumidor (programa
29);
2. Capacitação dos pescadores na adoção de novas
tecnologias e gestão (programa 9);
3. Oferta de crédito às cooperativas de pescadores para a
melhoria da produção, com ênfase na verticalização
(programa 13).
4. Elaboração de um Plano de Piscicultura (definição dos
critérios para um Plano com espécies nativas e outras
espécies exóticas de acordo com os estudos ambientais e
econômicos, considerando o peixamento para a formação de
estoque de matrizes e o peixamento para engorda extensiva
no1º ano; peixamento de reposição para o 2° e 3º anos).
Continua
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Ações

15. APOIAR AS AT IVIDAOES
PESQUEIRAS

19.

5. Financiamento da construção de um entreposto de pesca
próximo ao eixo do barramento, constituído de pequeno
prédio (25 m2) em alvenaria, revestida com argamassa de cal
e areia; coberta com telha colonial comum, sobre
madeiramento de lei; pé direito com 1,80m, com depósito,
área e recepção do pescado, banheiro. O entreposto deverá
contar com balança de pé (capacidade 200 kg) e balcão com
capacidade para 30 Kg, para registro dos pescadores e artes
de pescas (Código de Pesca). coleta de dados estatísticos e
fiscalização da pesca, comercialização
do pescado
(diretamente ao consumidor ou ao intermediáno, e ponto de
encontro de pescadores.(Programa 13)
ESTIMULAR O
1. Financiamento dos estudos de prospecção com vistas a
DESENVOLVIMENTO DO elaboração de um Plano de Desenvolvimento Turístico para a
TURISMO LOCAL
região (Programa 29);
2. Capacitação de agentes envolvidos nas diversas atividades
turísticas (Programa 7);
3. Conscientização e sensibilização da população por meio da
educação ambiental (Programa 23);
4. Estímulo à criação de cooperativas de trabalho, e outras,
voltadas ao fomento da atividade turística e à geração de
emprego e renda;
5. Disponibilização de informações sobre a região para
investidores (Programa 23)
IMPLEMENTAR INFRA1. Fornecimento de Patrulha Mecanizada para os nove
ESTRUTURA BÁSICA
municípios da área de inserção regional, com o objetivo de
PARA O CRESCIMENTO
apoiar a manutenção das estradas vicinais;
ECONÔMICO
2. Apoio, através de crédito, ao fornecimento de energia aos
centros de cooperativa rurais e propiciar energia mlnima
residencial na zona rural por meio da utilização de programas
como PRODEEM, do Ministério de Minas e Energia, Luz no
Campo e Alvorada;
3. Financiamento de cooperativas e associações na aquisição
de transporte para escoamento da produção;
4. Asfaltamento da PA 167 (trecho Senador José Porfírio à
SR 230 - Transamazônica), importante via na dinâmica
econômica regional.
IMPLANTAR GESTÃO DA 1. Aporo à conclusão do macro zoneamento ecológico e
SUSTENT ABILIOADE
econômico do Estado;
2. Apoio à formação de um Fórum intermunicipal de gestão
da sustentabilidade, baseado no zoneamento ecológico econômico municipal (Programa 28), com secretaria
executiva;
3 Apoio à instituição de Comitês municipais de
sustentabilidade.
MELHORAR OS
1. Apoio à reestruturação da Rede de Assistência à Saúde
SERVIÇOS DE SAÚDE
nos municípios por intermédio da recuperação e construção
PÚBLICA
de unidades de saúde (postos de hospitais);
2. Capacitação dos recursos humanos em convênio com a
Secretaria Especial de Estado de Proteção Social, na
formação e (re)qualificação do servidor, nas áreas de saúde,
assistência social e gestão.
Continua
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20.

OFERECER
SEGURANÇA CIDADÃ

21. TORNAR AS CIDADES
MAIS SAUDÁVEIS

Ações
1. Construção de 13 delegacias comuns rios nove municípios
2. Aquisição de 13 veículos para cada uma das delegacias
1. Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitáno
- Diagnóstico da situação existente, discriminado por
localidade definida (urbana ou rural}. Sistemas que não
apresentam cadastros técnicos deverão ser devidamente
cadastrados;
- Estudos de alternativas, incluindo a definição de técnicas
apropriadas às características de cada localidade, levando
em consideração os aspectos de implantação, operação e
manutenção, com o objetivo de maximizar a relação
custo/benefício. Para os sistemas de esgotamento sanitário
deverão ser estudados os sistemas convencional e
coodomtruaí considerando as redes coletoras. Os projetos
deverão ser dimensionados para o atendimento da população
de cada localidade elerta, considerando um período de 30
anos (período de projeto);
- Elaboração de projetos de engenharia, levando em
consideração os aspectos técnicos, econômicos e ambientais.
Deverão ser realizados estudos no sentido avaliar o
aproveitamento de todas as unidades existentes, bem como a
possibilidade de otimização de suas utilizações;
- Elaboração de projeto de mobilização da com unidade e
educação sanitária tendo como objetivo a conscíennzação da
população a ser beneficiada para o uso adequado dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
- Elaboração de estudos visando o fortalecimento institucional
das unidades locais da empresa responsável pela operação
dos sistemas;
- Elaboração de Cadastro Técnico de todas as intervenções
realizadas;
- Desenvolvimento de programa visando qualificar a mão de
obra a ser utilizada na operação e manutenção do sistema.
2. Resíduos Sólidos
- Diagnóstico da situação existente, discriminado por
localidade definida;
- Estudos de alternativas, incluindo a definição de técnicas
apropriadas às características de cada localidade, levando
em consideração os aspectos de implantação, operação e
manutenção, com o objetivo de maximizar a relação
custo/benefício.
- Elaboração de projetos de engenharia, levando em
consideração os aspectos técnicos, econômicos e ambientais.
Deverão ser realizados estudos no sentido avaliar o
aproveitamento das estruturas existentes, bem como a
possibilidade de otimização de suas utilizações. As unidades
previstas para serem implantadas deverão apresentar
estruturas que possibilitem o aproveitamento e a reciclagem
dos materiais reaproveitáveis;
- Elaboração de projeto de mobilização da comunidade e
educação sanitária tendo como objetivo a implantação de
sistemas de coleta seletNa dos resíduos sólidos;
Continua
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22.

PROPORCIONAR
PROTEÇÃO À
POPULAÇÃO
VULNERAVEL

23.

ESTABELECER CANAIS
DE COMUNICAÇÃO COM
A SOCIEDADE
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Ações
- Aquisição de equipamentos necessários para viabilizar a
coleta e o transporte dos resíduos sólidos;
- Implantação de rotina de limpeza urbana, correspondendo a
ações em torno de uma "cidade limpa";
- Desenvolvimento de programa visando qualificar a mão de
obra a ser utilizada na operação e manutenção do sistema.
3. Drenagem Urbana
- Diagnóstico da situação existente, discriminado por
localidade definida. Sistemas que não apresentam cadastros
técnicos deverão ser devidamente cadastrados;
- Estudos de alternativas, incluindo a definição de técnicas
apropriadas às características de cada localidade, levando
em consideração os aspectos de implantação, operação e
manutenção, com o objetivo de maximizar a relação
custo/beneficio. Os projetos deverão ser dimensionados para
um período de vazão máxima de 5 anos;
- Elaboração de projetos de engenharia, levando em
consideração os aspectos técnicos, econômicos e ambientais
Deverão ser realizados estudos no sentido avaliar o
aproveitamento de todas as unidades existentes, bem como a
possibilidade de otimização de suas utilizações;
- Elaboração de Cadastro Técnico de todas as intervenções
realizadas;
1 Construção de centros de apoio
Para a mulher ameaçada: delegacia especializada e abrigo;
Para crianças e adolescentes em situação de risco
(abandonadas, em
situação de rua, em trabalho infantil, drogada, abuso sexual):
casa de passagem;
Para adolescentes em conflito com a lei: casa de recuperação
em sistema semi aberto ou internato.
Para o idoso desamparado: casa do idoso
2. Articulação com programas previstos pelo PIR, tais como.
qualificação profissional; fomento à criação de cooperativas,
programa de crédito e a acesso à terra (regularização
fundiária).
1. Apropriação da Central de Comunicação como o
instrumento primordial de comunicação com a sociedade,
com a finalidade de possibilitar a sociedade em geral o
acesso a informações de caráter diverso, entre outras:
- .Andamento dos trabalhos da construção do CHE Belo
Monte, com seus estudos de viabilidade e impactos sócioambientais, entre outros; medidas adotadas, em curso ou
concluídas, para mitigação e compensação dos impactos
sócio-arn bi entais;
- Andamento dos Programas do Plano de Inserção Regional e
seus responsáveis;
Continua
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23 .. ESTABELECER CANAIS
DE COMUNICAÇÃO COM
A SOCIEDADE
1

24.

DEMOCRATIZAR O
ACESSO AO ESPORTE E
À CULTURA

25. APOIAR A
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL E
ASSOCIATIVA

26.

30

PLANO DIRETOR POR
MUNICIPALIDADE

Ações
- Informações geográffcas, demográficas, sociais, econômicas
e culturais sobre a região da área de influência, direta e
indireta, do CHE de Belo Monte, incluindo os estudos de ZEE,
Plano
Diretor,
Estudos de
Mercado
e Plano de
Desenvolvimento Estratégico para o público em geral,
particularmente o empresariado local e eventuais investidores
com a finalidade de contribuir para redinamização da
economia regional;
2. Consolidação das funções do Centro como espaço de
desenvolvimento de atividades lúdicas - instrutivas sobre o
empreendimento,
investimentos na região e educação
ambiental. Neste particular convênio pode se estabelecido
com a SECT AM para implementação do Programa Estadual
de Educação Ambiental nas ações que guardem afinidade
com os objetivos deste programa
3. Cnação de unidade móvel de comunicação, articulada com
meios artísticos (performance, esquetes, teatros, circo,
bonecos etc)
1. Desenvolvimento da concepção dos Centros de Cultura e
Lazer (CCEL);
2.
Elaboração
de um projeto
básico
para cada
municipalidade;
3. Construção dos Centros;
4. Formação dos gestores,
5. Constituição da estrutura de gestão e manutenção.
1. Informatização das prefeituras dos 9 municípios, incluindo
equipamentos necessários para atender a demanda local (4
computadores e 2 impressoras em média por município) e
programas de tratamento de dados;
2 Capacitação dos servidores e gestores das associações
para que desenvolvam suas atividades em sistemas
informatizados (Programa 9);
3. Implantação em AJtamira de uma unidade de SACI Serviço
de Atendimento ao Cidadão, baseada na unidade piloto
existente em Marabá. O SACI terá a função de facilitar o
acesso e a prestação de serviços públicos aos cidadãos (vide
quadro abaixo).
4. Implantação de uma unidade móvel de SACI {SACI
Itinerante) para que percorra periodicamente os demais
municípios da região de Belo Monte30.
1. Promoção da política de desenvolvimento urbano através
da elaboração de instrumentos institucionais, normativos e
executivos, que são:
Código de Posturas;
Código Sanitário;
Código Ambientar;
Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.
Continua
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Ações

PLANO DIRETOR POR
MUNICIPALIDADE

Projeto de Código Ambiental.
Projeto de Código de Postura, em que se definirá o uso dos
espaços e do patrimônio da Cidade.
Propostas de Operações Urbanas.
Implantação de Conselhos Comunitários como formalização
da política de participação e parcerias com os cidadãos.
Estudos de uso e ocupação do solo.
1. Legitimação do macro zoneamento junto aos atores
27. ZONEAMENTO
públicos e privados principais (associações patronais,
ECOLÓGICOECONÔMICO REGIONAL sindicatos de trabalhadores, setores acadêmicos e outros),
transformando-o em projeto de lei;
2. Realização do zoneamento focalizado na região, por
municípios, definindo o uso das diversas áreas e
transformado em projeto de lei municipal;
3. Defmição dos componentes de gestão do uso da terra, com
seu
sistema
de
vigilância
(gestão
municipal
da
sustentabrhdade)
1. Levantamento das informações necessárias ao plano de
28. PLANO ESTRATÉGICO
desenvolvimento estratégico:
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
- Seleção dos vários setores representativos da sociedade,
para garantir que todos os segmentos sejam ouvidos
- Nivelamento, com os atores selecionados, dos estudos
retrospectivos e situação atual da região,
- Análise das estratégias, programas e projetos dos governos
federal e estadual para a região
- Atualização dos cenários reqionais e escolha do cenário de
referência;
2. Planejamento participativo e gestão compartilhada:
- Definição das oportunidades e ameaças do contexto;
- Identificação das forças e fraquezas regionais;
- Definição das opções estratégicas, das macroprioridades e
dos objetivos estratégicos;
- Identificação dos projetos prioritários;
- Elaboração do Plano de Ação. projetos, gestores, metas,
parcerias, indicadores, custos, cronogramas, fontes de
recursos
- Formação do grupo de gestores dos municípios
participantes.
29. ESTUDOS DE MERCADO 11. Realização de estudos de mercado
2. Disseminação das informações· elaboração de programas
de capacitação
nas seguintes
áreas: agroindústria
(tecnologias) e turismo. Estes cursos serão oferecidos nos
Centros de Capacitação criados em Vitória do Xingu, Anapu e
Uruará.
Continua
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30.

Ações

INSERÇÃO REGIONAL
DA INFRA-ESTRUTURA
DO CHE BELO MONTE

1. Administração da vila aberta e sua manutenção, que
deverá ser realizada, desde o inicio da implantação da
mesma pela Prefeitura de Vitória do Xingu, sendo para esta
feito o repasse necessário a sua correta manutenção.
2. Além das construções necessárias aos trabalhadores do
empreendimento na vila, a estrutura social e a urbanização da
mesma, devem estar dimensionada para o afluxo residencial
provindo da migração:
3. Por meio de convênios, repassar para as estruturas
estatais locais o porto, com seus equipamentos. Este poderá
ser usado como porto regional, podendo compor com um
futuro Distrito Industrial a ser planejado aproveitando a
disponibilidade de energia, matérias primas, mão de obra
treinada etc;
4. Igualmente por meio de convênio repassar para as
estruturas estatais locais os equipamentos urbanos da vila
(hospitais, escolas, áreas de lazer etc)

....,

Quadro 9.6
Quadros de Programas e Tipos de Ações
Programa

1

Tipo de ação

1.

Ensino pré-primário para iniciar bem

CONSTRUÇÃO

2.

Universalizar o ensino fundamental

CONSTRUÇÃO

3.

Proporcionar aos adolescentes uma escolaridade Cidadã

CONSTRUÇÃO

4.

Erradicar o analfabetismo

GESTÃO EDUCATIVA
ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

5.

Educação de jovens
cidadania

._.

1

e adultos para o trabalho

e a

GESTÃO EDUCATIVA
ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

6.

Educação profissional de qualidade

7.

Capacitar os servidores municipais e os trabalhadores do GESTÃO EDUCATIVA
terceiro setor para uma gestão moderna
CONSTRUÇÃO

8.

Qualificar mão de obra para o empreendimento

GESTÃO EDUCATIVA
CONSTRUÇÃO

Qualificar os produtores para a competitividade

GESTÃO EDUCATIVA
CONSTRUÇÃO

9.

CONSTRUÇÃO

--

'•

10. Estimular os fornecedores locais e estaduais a alocarem CRÉDITO
ARTICULAÇÃO
seus produtos junto ao empreendimento
INSTITUCIONAL

11. Contratar compras em pacotes menores
12

Criar banco de microcrédito de Belo Monte

13. Apoiar o crédito como contribuição ao desenvolvimento

ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL
CRÉDITO
CRÉDITO
ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL
Continua
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CRÉDITO
ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

14. Estimular a verticalização da produção

r:
r:

15. Apoiar as atividades pesqueiras
16. Estimular o desenvolvimento do turismo local

CRÉDITO
CRÉDITO

r>
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CRÉDITO

17. Implementar infra-estrutura básica para o crescimento CONSTRUÇ~O
ARTICULAÇAO
INSTITUCIONAL

econômico

18. Implantar gestão da sustentabilidade

ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

19. Melhorar os serviços de saúde pública

CONSTRUÇÃO

20. Oferecer segurança cidadã

CONSTRUÇÃO

21. Tornar as cidades mais saudáveis

CRÉDITO
CONSTRUÇÃO
ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

22

CONSTRUÇÃO
ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

r:
r:

r:

Proporcionar proteção à população vulnerável

r>
23. Estabelecer canais de comunicação com a sociedade

GESTÃO EDUCATIVA
ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

r:

24

GESTÃO EDUCATIVA
CONSTRUÇÃO
ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

r

25. Apoiar

r:

r:

r>.

Democratizar o acesso ao esporte e à cultura

a
associativa

modernização

administrativa

municipal

e GESTÃO EDUCATIVA

26. Plano diretor por municipalidade

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS
ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

27. Zoneamento ecológico - econômico regional

ELABORAÇ~O DE ESTUDOS
ARTICULAÇAO
INSTITUCIONAL

28. Plano estratégico de desenvolvimento sustentável

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS
ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

r:
r:

29. Estudos de mercado

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS
ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

r·

30. Inserção regional da infra-estrutura do CHE Belo Monte

CONSTRUÇÃO
ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL

r:

r:
r:
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STEMA DE GESTÃO

As diretrizes para a formulação de um modelo de gestão se apóiam,
fundamentalmente, na integração interinstitucional em relação à implementação do
empreendimento, quanto à sua dimensão político-institucional.
As manifestações dos diversos setores da sociedade se tomam cada vez mais
freqüentes, levando ao recrudescimento dos múltiplos conflitos, o que exige maior
rapidez nas soluções. Estas requerem, porém, para sua legitimação social, ampla
participação e debate, na busca do consenso social.
A principal condicionante, neste sentido, reside na recuperação da capacidade de
planejamento da transição entre a situação atual e os futuros imediato e mediato.
Como os problemas são multidimensionais e os objetivos também o são, a
viabilidade concreta de implementação do Plano de Inserção Regional requer uma
integração interinstitucional.
A titulo meramente indicativo, poder-se-ia propor que a área de influência do
Complexo Hidrelétrico Belo Monte fosse considerada como uma das "Regiões
Prioritárias de Desenvolvimento" por parte do Governo do Estado de Pará, na qual
seriam representados os vários agentes envolvidos em seu Conselho Consultivo ou
Deliberativo. Esta proposição se fundamenta na necessidade de mecanismos mais
específicos de coordenação na ocupação da Amazônia, bem como na importância
de se explicitar os conflitos emergentes e/ou potenciais.
O fortalecimento da capacidade institucional dos agentes estaduais e principalmente
locais é de importância fundamental. A busca por um processo de crescimento mais
auto-centrado e auto-sustentado exige, para a sua efetivação, uma capacidade
institucional dos agentes descentralizados.
No que concerne à questão de integração interinstitucional, cabe apontar o seguinte:
do ponto de vista técnico, envolve dois grupos dominantes de relações: uma
integração "horizontal", fundamentalmente entre agentes setoriais e regionais, dos
vários níveis espaciais envolvidos; e uma integração "vertical", com base nas
relações intergovernamentais envolvendo o Governo Federal, os agentes
macrorregionais, estaduais e locais.
No que se refere às intervenções de natureza complementar, o desenvolvimento
regional não constitui a função principal de um empreendedor do Setor Elétrico e,
neste sentido, ficam mais claramente definidas as competências entre agentes
A partir da negociação política é que devem ser definidos os esquemas operacionais
da dimensão institucional, desta vez relacionados com os aspectos processuais, de
natureza legal, jurídica e administrativa. Integram as análises mais usualmente
conduzidas quanto à repartição de funções e competência, a articulação entre fontes
e usos de recursos, os critérios alocativos, bem como a capacidade institucional dos
agentes envolvidos.
Assim, a oposição tradicional do dilema entre o desenvolvimento nacional e o
regional passa a se constituir em falso problema.
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Encaminhamentos efetivos e eficazes dependem, como condição previa, da
demonstração
cabal
da
viabilidade
técnico-econômica-financeira
do
empreendimento, na dimensão setorial/nacional. Na seqüência, através da
estratégia de inserção regional, que deverá ser "negociada" uma maior integração
interinstitucíonal, ressaltando-se os critérios sócio-político e ambientais.
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Em anexo, está apresentada a proposta de um Plano de Gestão para o
gerenciamento dos planos, programas, projetos que o empreendedor do CHE Belo
Monte deverá realizar na região.
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No Brasil, muitos foram os empreendimentos hidrelétricos em que as populações
locais conheceram pouco ou quase nenhum benefício. Tanto o Estado do Pará, em
sua legislação específica, quanto às noções de cidadania, predominantes na
sociedade civil brasileira, já se posicionaram contra esta prática. E a
ELETRONORTE, há tempos, luta para reverter àquela tendência.
A inserção regional do CHE Belo Monte surge como uma estratégia de indução do
desenvolvimento local a partir dos impactos positivos que o empreendimento
provoca complementado pelo espírito de que os empreendedores, sem querer
substituir o Estado, possuem deveres com este desenvolvimento.
Para induzir o desenvolvimento partiu-se da concepção de que no plano local este
depende da confluência de quatro fatores: a capacitação dos recursos humanos,
uso, difusão e controle do conhecimento (tecnologia), o acesso ao crédito e a
melhoria da infra-estrutura econômica. Se os produtores tiverem assistência nestes
quatro campos, a geração de emprego e renda será uma decorrência. Por isso
mesmo, a ação do empreendedor está respaldada neste quadrilátero: gestão da
educação, crédito, ação de construção civil (escolas, estradas etc.) e fortalecimento
institucional.
Tomou-se em consideração, também, na elaboração dos Programas a estratégia de
desenvolvimento estadual, os eixos de desenvolvimento nacional, os Programas
federais mais pertinentes à região, os pleitos dos atores locais e o estímulo à
iniciativa.
Para que a Inserção Regional do CHE Belo Monte se concretize e se torne
referência no setor energético do país, é fundamental que o EMPREENDEDOR não
atue de forma isolada. Trata-se de um processo que se estrutura sobre a montagem
de parcerias e alianças com a sociedade e os diversos níveis de governo (Municipal,
Estadual e Federal). Este processo deve ser contínuo e harmônico, conduzido por
um sistema de .gestão participativa, onde as potencialidades regionais sejam.
priorizadas e ampliadas.
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