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Procuradoria da República no Município de Altamira

RELATÓRIO DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE

FISCALIZAÇÃO DO IBAMA SOBRE O CUMPRIMENTO DE

CONDICIONANTES DA UHE BELO MONTE

Relatório  de  acompanhamento  das
atividades de fiscalização do IBAMA
desenvolvidas nos Reassentamentos
Urbanos  Coletivos  Laranjeiras,  São
Joaquim  e  Tavaquara  e  no  Bairro
Jardim  Independente  I,  em
Altamira/PA.

1. INTRODUÇÃO

O Instituto  Brasileiro  de  Meio  Ambiente  e  Recursos  Naturais  (IBAMA)
esteve  em  Altamira/PA,  representado  pelos  servidores  lotados  em  Brasília/DF
Alessandra Duim, Liana Nascimento e Henrique Marques, entre os dias 25 e 29 de
outubro de 2021, para realizar fiscalizações das atividades ainda pendentes para
cumprimento das condicionantes fixadas nas licenças ambientais do processo de
licenciamento  da  Usina  Hidroelétrica  (UHE)  de  Belo  Monte  pela  concessionária
Norte Energia S.A. (NESA).

Dentre  as  atividades  estavam  a  visita  aos  Reassentamentos  Urbanos
Coletivos (RUCs), na tarde do dia 25 de outubro, e visita ao Jardim Independente I,
na manhã do dia 29 de outubro, oportunidade em que me dirigi aos locais indicados
para  visitação  para  que  fosse  possível  acompanhar  as  atividades  desenvolvidas
pelos representantes da autarquia federal.

O  acompanhamento  se  justifica  pelo  interesse  no  Inquérito  Civil
1.23.003.000378/2016-07, no qual almeja apurar e promover direitos fundamentais
dos  moradores  do  Bairro  Jardim  Independente  I,  no  município  de  Altamira/PA,
afetados socioeconomicamente pela construção da UHE Belo Monte e por ações da
Prefeitura de Altamira que desencadearam um conjunto de fatores que impactam
diretamente  na  qualidade  de  vida,  moradia,  saneamento  básico  e  saúde  dos
residentes do local.

Além deste caso há a Ação Civil Pública n. 0002464-06.2013.4.01.3903
em curso, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público Federal em face
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da NESA, na qual requer seja determinado a concessionária promova a adequação
dos  projetos  de  casas  destinadas  ao  reassentamento  coletivo  urbano  à  oferta
inicialmente proposta pela requerida.

Participaram,  ainda,  das  atividades,  representantes  do  Movimento  dos
Atingidos  por  Barragens  (MAB),  Defensoria  Pública  da  União  (DPU),  moradores
locais e representantes da NESA.

2. OBSERVAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES

Ao primeiro dia de acompanhamento as atividades se iniciaram no RUC
Laranjeiras para identificação da necessidade de adequação de estruturas de apoio
aos  moradores,  dentre  as  quais  estavam  o  galpão  de  atividades  coletivas,
identificado  como  Barracão  da  Comunidade  e  a  estrutura  de  atracação  de
embarcações.

A fiscalização se iniciou logo após uma breve briefing das atividades a
serem  desenvolvidas,  oportunidade  em  que  foi  compartilhado  um  mapa  com  a
localização dos RUCs a serem vistoriados.

2.1. RUC Laranjeiras

Os moradores apontaram que a estrutura que serviria de apoio para a
atracação das embarcações não estava sendo utilizada devido a diferença entre o
nível  da  estrutura  e  o  nível  do  igarapé  afluente  do  Rio  Xingu.  Com  isso,  as
embarcações  ficam na  margem  do  igarapé,  fazendo  com que  a  estrutura  fique
subutilizada pelos moradores, como se pode ver nas fotos abaixo. 
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Devido às constantes faltas de água que acometem o bairro planejado os
moradores acabam por utilizar o local para higiene pessoal, coleta de água para
atividades domésticas, lavagem de roupas, além de atividades de lazer aos finais de
semana.

Sobre  as  faltas  de  água  constantes  os  moradores  pediram  urgentes
medidas  da  NESA,  visto  que  atividades  domésticas  corriqueiras  se  tornam
extremamente onerosas por terem que compartilhar água com vizinhos, buscar água
no igarapé ou mesmo deixam de serem realizadas até que o abastecimento seja
restabelecido. 

Com isso, o comboio se deslocou até a estrutura construída pela NESA
para fornecer água ao RUC Laranjeiras, localizado na porção mais alta do bairro
Ibiza, local em que foram instaladas caixas d’água que recebem a água destinada
pela Coordenadoria de Saneamento de Altamira (COSALT) e destina, por gravidade
ao RUC Laranjeiras.
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A NESA apontou que a estrutura foi pensada para ter uma capacidade
suficiente para abastecer  o  RUC Laranjeiras,  bem como com desnível  suficiente
para escoar a água por gravidade, entretanto não fora previsto que haveria uma
expansão  na  ocupação  urbana  nas  proximidades  da  estrutura,  notadamente  os
bairros Ibiza e Dnit,  que, consideram ser o fator determinante para que ocorra o
desabastecimento  do  RUC,  pois  as  novas  residências  (primeira  foto  acima)
demandariam mais água do que fora planejado para a estrutura suportar.

Fora  realizada  também  uma  visita  ao  barracão  da  comunidade,  que
inicialmente havia sido planejado para o desenvolvimento de atividades coletivas e
de geração de renda.  A NESA estava realizando uma reforma no local,  mas as
atividades produtivas ainda estavam sendo discutidas, devido ao pedido de alguns
moradores para que o local fosse destinado a um salão de festas e a demora na
implantação de qualquer projeto de geração de renda, apontado para ser uma mini
fábrica,  bem  como  de  estruturação  das  salas  do  local  com  computadores,
mobiliários e outros produtos inicialmente prometidos.
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2.2. RUC São Joaquim

Chegamos  ao  RUC São  Joaquim  no  mesmo  instante  em que  estava
sendo realizado o abastecimento de água na estrutura de caixas d’água do bairro
por  um  caminhão-pipa.  Os  moradores  informaram  que  diariamente  o  bairro  é
abastecido com quatro caminhões-pipa e ainda assim é constante a falta de água.

No bairro foram instaladas três caixas d’água e quatro poços artesianos
para comportar o volume de água necessário ao abastecimento das residências,
mas segundo os moradores a falta de água é constante. 

Relataram ao IBAMA que a pressão da água é baixa nem mesmo as
residências localizadas no entorno da estrutura de saneamento recebem água com
pressão suficiente para as atividades domésticas.
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Novamente a NESA apontou que os problemas de abastecimento da rede
de saneamento decorrem do “furto” de água pelas residências e comércios que se
instalaram nas proximidades do RUC São Joaquim, que não foram esperados à
época do licenciamento.

Após  a  visita  à  estrutura  de  saneamento  o  comboio  se  deslocou  ao
barracão da comunidade que, tal como ocorre no RUC Laranjeiras, ainda não está
completamente  estruturado.  As  atividades  produtivas  para  produção  de  mudas
iniciaram  em  determinado  momento,  mas  não  foi  esclarecido  o  motivo  de  sua
interrupção.  De toda forma as lideranças locais  informaram que ainda estão em
negociação com a NESA para a implantação de outra atividade produtiva que seja
capaz de fornecer bom desempenho financeiro. 

Por enquanto o local é apenas mantido com limpezas esporádicas pelos
moradores, mas encontra-se subutilizado. 

As lideranças cobraram a manutenção das residências, que apresentam
alguns defeitos estruturais. Relataram que há cinco anos pleiteiam essas reformas,
mas a NESA ainda não as realizou. Em sua defesa a empresa informou que nas
próximas semanas entregará o cronograma de reforma das casas.

Por fim, moradores solicitaram que fosse destinado um dos lotes vagos
no bairro para a construção de um espaço de atividade dos indígenas citadinos que,
devido à demora na construção e entrega do RUC Tavaquara, optaram por residir no
RUC São Joaquim, mas que sentem falta do desenvolvimento de atividades culturais
e coletivas.

2.3. RUC Tavaquara
O  último  RUC  a  receber  visitas  foi  o  Tavaquara,  destinado  às

comunidades tradicionais, dentre eles indígenas citadinos, ribeirinhos e pescadores.
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Foram construídas aproximadamente 150 casas no local, mas apenas metade delas
aguarda ser ocupada. Muitas famílias desistiram de aguardar a construção do bairro
devido  a  demora  e  buscaram  abrigo  nos  demais  RUCs,  como  foi  dito  pelas
lideranças do RUC São Joaquim. 

O  RUC  Tavaquara  ainda  não  foi  completamente  finalizado  devido  a
algumas pendências apontadas pela Prefeitura de Altamira, segundo a NESA, e com
isso as estruturas básicas de saneamento e eletrificação ainda não puderam ser
testadas para que o bairro possa ser ocupado pelos moradores.

Além das mudanças solicitadas pela Prefeitura de Altamira a NESA ainda
está promovendo a adequação dos quadros de energia elétrica residenciais a pedido
da Equatorial Energia S.A., que estavam embutidos nos mudos e passarão a ficar
completamente fora dos muros das casas.
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As lideranças Cláudio Curuaia e Gilson Curuaia solicitaram uma série de
adequações  no  local,  como  a  instalação  de  pontos  comerciais  para  a
comercialização  de  pescados,  artesanatos,  além  de  produtos  destinados  à
população que pratica esportes  nas proximidades do bairro,  que serviriam como
fonte de renda sem afetar o desenvolvimento de atividades culturais. 

Algumas dessas obras já estavam previstas no projeto do bairro, mas a
discussão gira em torno da melhor localização das mesmas sem que afete a Área de
Preservação Permanente (APP) da área alagada pela UHE Belo Monte e que seja
de fácil acesso à população consumidora.

Por fim, solicitaram que uma parte da área de mata, localizada ao lado
das residências, seja destinada à criação de um parque para prática de esportes e
lazer,  propiciando  atividade  de  interação  com a  natureza  e  fonte  de  renda  aos
moradores.

2.4. Bairro Jardim Independente I
As atividades no Jardim Independente I foram muito aguardadas pelos

moradores  que  pleiteiam  desde  2016  o  remanejamento  das  famílias  cujas
residências  tenham sido  direta  ou  indiretamente  afetadas  pelas  cheias  da lagoa
existente no bairro.

Atualmente  apenas  as  residências  de  palafitas  sobre  a  lagoa  foram
remanejadas  e  outras  do  entorno  em  que  não  foi  possível  interligá-las  ao
esgotamento sanitário devido ao desnível em relação à rede.
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Com vistas a identificar a diferença de tratamento dispensado pela NESA
entre  casas  da  mesma  rua  que  possuem situações  semelhantes  de  retorno  de
efluentes,  bem  como  casas  que  não  foram  consideradas  palafitas  mesmo
visivelmente estando sobre a lagoa, o IBAMA retornou ao bairro após um hiato de
dois  anos,  provocado  pela  pandemia  de  Covid-19,  para  buscar  uma  solução
definitiva para os problemas dos moradores, bem como dividir as responsabilidades
entre a concessionária e a municipalidade.

Os servidores do IBAMA realizaram visitas às casas que ficaram de fora
da listagem da NESA para serem retiradas para identificar as possíveis deficiências
nas análises feitas pela empresa que poderiam ter resultado em critérios técnicos
contestáveis para determinar a possibilidade de interligação à rede de esgotamento
sanitário ou mesmo da localização das residências sobre a lagoa.
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Acima estão algumas das casas em que ainda pendem de tratamento
adequado dos moradores seguindo os critérios definidos no Plano Básico Ambiental
(PBA) da UHE Belo Monte, que seriam o remanejamento aos RUCs ou indenização.

A equipe do IBAMA retornou à Brasília na tarde do dia 29 de outubro e se
comprometeu a publicar o relatório de toda a vistoria nos próximos dias com as
indicações de resolução para as pendências ainda existentes.

Assinado eletronicamente

IGOR ALEXANDRE PINHEIRO MONTEIRO

Assessor Jurídico
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