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1.0
Introdução
Este documento consiste no 1º Relatório de Monitoramento Socioambiental
Independente do Projeto Hidrelétrico Belo Monte para o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, sob a responsabilidade da Norte
Energia S.A. (NE), referente ao período de janeiro a junho de 2013.
O Relatório elaborado pela JGP (Consultor Socioambiental Independente), incluindo
todas as suas conclusões e recomendações, está baseado no escopo dos trabalhos
realizados e na informação recebida da NE, que foi objeto de verificação seletiva
durante inspeções de campo e reuniões. A JGP não se responsabiliza pela validade ou
precisão das informações recebidas e utilizadas no desenvolvimento deste Relatório. A
JGP poderá revisar este informe, incluindo as suas conclusões e recomendações, se
informação adicional for disponibilizada. Ressalte-se também que o presente Relatório
destina-se ao BNDES e tem função específica, não sendo necessariamente adequado
para utilização por outros públicos ou para outras finalidades. Todas as interpretações e
conclusões sobre o marco legal e/ou contratual não devem ser consideradas como uma
opinião jurídica.
A informação de base para este relatório é formada pelo 1º Relatório Socioambiental de
Atendimento ao BNDES – RSAB (referente ao período de abril a junho de 2013)
elaborado pela NE; por documentos apresentados ao IBAMA; e pelas informações
obtidas durante inspeções de campo e reuniões realizadas nos períodos de 13 a 17 de
maio de 2013 e de 09 a 12 de julho de 2013. As informações referentes ao período de
janeiro a março de 2013 foram obtidas no 1° Relatório Socioambiental Periódico
(RSAP), elaborado pela NE como parte do processo de monitoramento socioambiental
independente, que vem sendo conduzido com periodicidade trimestral para verificação
da conformidade do empreendimento com os Princípios do Equador (PE).
Este Relatório, que objetiva avaliar o desempenho socioambiental do projeto, está
estruturado nas seguintes seções principais:
O Capítulo 2.0 apresenta a descrição das atividades realizadas nas vistorias, incluindo
reuniões e trabalhos de campo. Além disso, inclui a listagem dos documentos analisados
para elaboração do presente relatório.
O Capítulo 3.0 (Sistema de Gestão) avalia os procedimentos de gerenciamento
ambiental e social da construção. Esses aspectos são avaliados em dois níveis: gestão
pelo executor diretamente responsável (Consórcio Construtor Belo Monte - CCBM ou
outros), e gestão pela Norte Energia - NE nas suas funções de supervisão de
conformidade com os requisitos ambientais e sociais aplicáveis. A “Obra Principal”
(contratada com o CCBM) é avaliada de maneira independente das “Obras do Entorno”,
que incluem as diversas obras contratadas pela NE com terceiros (implantação da
infraestrutura de saneamento, educação e saúde nos municípios da AID, por exemplo).
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No Capítulo 3.0 avalia-se também a gestão da segurança e saúde ocupacional e das
condições de trabalho, novamente focando dois níveis, o da gestão pelo responsável
direto e o da supervisão pela NE.
O Capítulo 4.0 (Desempenho Ambiental / Saúde e Segurança da Construção) inclui
inicialmente o resumo da situação da “Obra Principal” (UHE Belo Monte) e das “Obras
Fora do Site” na data da inspeção de campo realizada pela equipe do Consultor
Socioambiental Independente. Objetiva contextualizar o momento de obra a que
corresponde à avaliação realizada, permitindo uma compreensão das atividades de
maior impacto e frentes de obra de maior intensidade. Facilita a compreensão dos
impactos ocorrentes (ou não ocorrentes) na data das inspeções de campo e justifica as
prioridades adotadas no planejamento dos trabalhos.
O Capítulo 4.0 inclui também a análise da implementação do Plano Ambiental de
Construção (PAC) do PBA. Nesta Seção descreve-se a gestão da construção, incluindo
as medidas dispostas não apenas no PAC do PBA, mas também aquelas que compõem o
sistema de gestão do CCBM e que estão sendo aplicadas na obra. Essa análise inclui
uma discussão dos dados ambientais e de saúde e segurança resultantes das vistorias às
áreas do projeto realizadas em maio e julho de 2013.
Os aspectos relativos à conformidade legal são tratados no Capítulo 5.0. Foca-se
inicialmente no processo de Gerenciamento de Condicionantes, onde é verificado o
atendimento a todas as condicionantes constantes na Licença de Instalação (LI) No
795/2011. Neste 1º Relatório de Monitoramento Socioambiental Independente para o
BNDES informa-se a situação de atendimento às condicionantes com base nas
informações do 4º Relatório para o IBAMA e do Parecer Técnico 004933/2013
COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, de 31/05/2013, que contém a análise do 3º Relatório
Consolidado de Andamento do PBA e das Condicionantes da Licença de Instalação
795/2011. No Capítulo 5.0 também é feito o acompanhamento do atendimento às
condicionantes estabelecidas pelos demais órgãos intervenientes ao longo do processo
de licenciamento, bem como a situação de todas as multas e autuações recebidas pela
NE e/ou empresas por ela contratadas.
No Capítulo 6.0 apresenta-se uma avaliação individualizada dos Planos, Programas e
Projetos Ambientais que integram o Projeto Básico Ambiental (PBA). A avaliação do
andamento de cada Programa é desenvolvida de acordo com a seguinte estrutura padrão:
•
•

•
•

Progresso reportado pela NE (incluindo progresso verificado em campo, para os
programas em andamento na ocasião da vistoria);
Escopo da verificação do andamento do Programa no período, executada pela
equipe do Consultor Socioambiental Independente (relatórios, reuniões com
empresas coordenadoras e executoras, verificação em campo);
Avaliação de conformidade;
Avaliação de resultados.

Conforme já mencionado, está sendo conduzido outro processo de monitoramento
socioambiental independente, com periodicidade trimestral, para verificação da
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conformidade do empreendimento com os Princípios do Equador (PE). Esse processo
teve início com uma Avaliação Socioambiental (Due Diligence), que identificou as
lacunas do empreendimento em relação aos PE, gerando um Plano de Ação para o
Projeto UHE Belo Monte. Apesar das ações contidas no Plano de Ação serem resultado
de desconformidades do empreendimento em relação aos PE, o que não é foco do
BNDES, optou-se por informar, no Capítulo 7.0 (Quadro 7.0.a) deste Relatório, a
situação de atendimento às mesmas, já que o cumprimento do Plano de Ação é condição
contratual para que a NE receba os desembolsos dos Agentes Repassadores.
O Capítulo 8.0 avalia a atuação de atendimento a recomendações pontuais e
oportunidades de melhoria emitidas pelo Consultor Socioambiental Independente em
relatórios anteriores. No caso deste 1º Relatório de Monitoramento, o Quadro 8.0.a
deste Capítulo apresentará a situação de atendimento às recomendações estabelecidas na
Seção 13.2 do Relatório de Avaliação Socioambiental (Due Diligence). Neste Relatório
para o BNDES foram mantidas apenas as recomendações em aberto relacionadas à
conformidade legal do empreendimento e aos requisitos do processo de licenciamento,
sendo excluídas aquelas relacionadas aos PE.
O Capítulo 9.0 analisa a situação de conformidade socioambiental do Projeto, com foco
no cumprimento dos requisitos do processo de licenciamento, incluindo as
condicionantes estabelecidas pelo IBAMA e outros órgãos intervenientes, e no
atendimento aos padrões legais aplicáveis. Será também discutida a conformidade em
relação à estruturação e implementação dos Sistemas de Gestão da Norte Energia e do
CCBM, fundamentais para que o Projeto seja desenvolvido atendendo aos padrões
legais aplicáveis e aos requisitos do licenciamento.
O Capítulo 10.0 apresenta as principais conclusões do Consultor Socioambiental
Independente (Seção 10.1) e consolida todas as recomendações geradas nos Capítulos
anteriores do Relatório (Seção 10.2), as quais alimentarão a tabela de acompanhamento
do Capítulo 8.0 nas missões seguintes.
Por fim, o Capítulo 11.0 lista os aspectos críticos a serem verificados na próxima
missão de monitoramento.
Como denominador comum, todas as seções têm um foco analítico e não descritivo,
objetivando a identificação e discussão de problemas de conformidade e avaliação de
resultados, e não apenas apresentar um resumo geral e abrangente da situação atual do
Projeto.
No contexto assim descrito, cabe ressaltar também a natureza seletiva e não extensiva
da avaliação independente, onde o foco de verificação é estabelecido na fase de
planejamento de cada missão em função da evolução do Projeto e das atividades
consideradas críticas em cada etapa.
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2.0
Descrição das atividades realizadas na vistoria e dos documentos
analisados
Conforme descrito no Capítulo 1.0, a elaboração deste Relatório foi embasada na
análise de documentos e em dados coletados em reuniões e em inspeções de campo
durante vistorias da consultoria socioambiental independente ocorridas nos períodos de
13 a 17 de maio de 2013 e de 09 a 12 de julho de 2013.
Os principais documentos revisados na presente análise de conformidade estão listados
no Anexo 1.
Em relação às vistorias de campo, a primeira delas, realizada em maio, envolveu a
realização de reuniões com as equipes responsáveis pela implementação de programas
socioambientais, pela gestão socioambiental do empreendimento, pela supervisão das
obras e dos programas, e também a realização de entrevistas com partes interessadas. A
segunda, realizada em julho, contemplou nova reunião sobre a gestão socioambiental do
empreendimento e supervisão das obras.
Os Quadros 2.0.a e 2.0.c, no Anexo 2, apresentam respectivamente a lista das reuniões
realizadas e os participantes para cada uma das vistorias de campo. Além das reuniões,
foram realizadas inspeções de campo nos diversos sítios construtivos e frentes de obra e
em locais relacionados à implementação de Programas do PBA. Os Quadros 2.0.b e
2.0.d, também no Anexo 2, apresentam respectivamente a lista de locais inspecionados,
a equipe que participou das inspeções e os entrevistados para cada uma das vistorias de
campo.

3.0
Sistema de Gestão
O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do
Trabalho da Norte Energia, bem como o Sistema de Gestão Integrada (SGI) do CCBM,
estão em processo de implementação contínua.
A atualização do andamento da implementação dos Sistemas de Gestão da NE e do
CCBM foi feita considerando como data de corte a primeira vistoria de campo para este
Relatório, ou seja, maio de 2013. Assim, o objetivo deste Capítulo é detalhar essas
ações e apresentar os avanços ocorridos no período entre janeiro e junho
(principalmente até maio), tanto na gestão da NE como do CCBM. Para o período entre
maio e junho as informações apresentadas, principalmente em relação a SST, foram
obtidas durante a inspeção de campo ocorrida em julho de 2013.
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3.1
Sistema de Gestão da NE
De acordo com o Relatório de Avaliação Socioambiental (Due Diligence) emitido pela
JGP em junho de 2012 e atualizado em novembro do mesmo ano, a Norte Energia não
possui um sistema totalmente integrado para gestão dos aspectos ambientais, de saúde e
segurança do trabalho aplicáveis ao projeto UHE Belo Monte em todos os níveis
necessários. As questões de meio ambiente são tratadas no âmbito do Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) e as questões de saúde e segurança do trabalho são tratadas por meio
de documentos isolados, ainda não pertencentes a uma estrutura formal de gestão.
Para acompanhamento das atividades de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), a NE
conta, sob responsabilidade da Superintendência de Coordenação Técnica, com:
•
•

Um Engenheiro de Segurança do Trabalho e um Técnico de Segurança do Trabalho
para a Obra Principal (OP); e,
Um Engenheiro de Segurança do Trabalho e uma Analista Ambiental para as Obras
de Entorno (OE).

A estrutura de gestão de Saúde e Segurança do Trabalho da NE tanto das obras
principais, quanto das obras de entorno, está definida no documento “Estrutura
Organizacional da Área de Saúde e Segurança do Trabalho”, de abril de2013. Neste
documento estão descritos os recursos humanos e suas responsabilidades para assegurar
o cumprimento dos requisitos legais de Saúde, Segurança e Condições de Trabalho.
3.1.1
Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
O SGA da NE, atualmente em processo de implantação, foi estruturado com base no
PGA (Plano de Gestão Ambiental) previsto no PBA do Projeto. De janeiro a maio de
2013 foram aprovados os seguintes documentos do SGA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manual de Auditoria Ambiental;
Manual de Gestão de Documentos;
Manual de Treinamento, Conscientização e Competência voltado ao Sistema de
Gestão Ambiental;
Plano Diretor de Gerenciamento de Resíduos – PDRE;
Plano de Documentos e Registros do PBA;
Padrão de Sistema de Tratamento de Não Conformidades (R05);
Padrão de Sistema do PRAD (R01);
Padrão de Sistema de Tratamento de Não Conformidades de Dados;
Padrão de Sistema de Identificação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos
Aplicáveis;
Padrão de Sistema de Elaboração e Edição de Documentos do Projeto Básico
Ambiental (R01);
Padrão de Sistema de Acompanhamento das Obras e Equipamentos Sociais;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Padrão de Sistema de Liberação de Área de Empréstimo e Bota Fora;
Padrão de Sistema de Gestão da Informação;
Padrão de Sistema do Plano Operacional de Supressão Vegetal (POS);
Padrão de Sistema do Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos
Ambientais (R01);
Padrão de Sistema de Mecanismo de Atendimento e Resposta à Comunidade;
Orientação técnica para o preenchimento da Planilha Base – SIG-A;
Orientação Técnica de Atividade de Comunicação para Detonações;
Modelo de Cronograma;
Modelo de Lista de Presença (reuniões e treinamentos);
Modelo de Nota Técnica (NT);
Modelo de Parecer Técnico (PT);
Modelo de Plano de Trabalho Detalhado;
Modelo de Registro de Comunicação;
Modelo de Registro de Desvio (RD);
Modelo de Relatório de Não Conformidade (RNC);
Padrão de Ata_modelo2 - (ATA);
Padrão de Relatório Consolidado Semestral (RCS);
Padrão de Relatório Técnico – RT;
Padrão de Relatório Técnico Trimestral – RTT;
Padrão de Relatório Gerencial Mensal da Coordenadora - RGM-C;
Padrão de Relatório Gerencial Mensal da Executora - RGM-E;
Padrão de Relatório Gerencial Mensal da Gestora - RGM-G.

Parte dessa documentação foi apresentada durante a Due Diligence, porém esses
documentos são constantemente revisados para melhor adequação à realidade de cada
fase do Projeto. No período destaca-se a inclusão de novos procedimentos para
comunicação com as partes interessadas, acompanhamento e mudança de projeto,
acompanhamento dos impactos, atendimento aos Princípios do Equador,
acompanhamento dos remanescentes da supressão vegetal, entre outros.
Vale ressaltar, que alguns desses documentos também são utilizados para gestão dos
assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalho, como é o caso do Padrão de
Relatório Gerencial Mensal, evidenciado nos documentos emitidos pela área de Saúde e
Segurança do Trabalho.
O grau de implementação dos procedimentos não pôde ser completamente evidenciado
durante a análise dos relatórios emitidos pela NE e as visitas de campo realizadas para
emissão deste relatório, pelo fato de não ter ocorrido auditoria de avaliação interna ou
externa desse desempenho.
O 4º Relatório Consolidado de Andamento do PBA encaminhado ao IBAMA apresenta
um quadro com os documentos elaborados para o PBA e inseridos no SGA no período
de 01/01/12 a 31/06/12, o qual traz uma coluna específica com o status de
implementação de alguns dos procedimentos listados acima.
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Conforme o Plano de Gestão e Governança da Norte Energia S.A. (minuta do
documento enviada para análise em julho de 2013), encontram-se ainda em processo de
elaboração e/ou revisão os seguintes documentos (informação confirmada na vistoria de
julho de 2013):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plano Diretor de Saúde e Segurança do Trabalho;
Inspeção, Supervisão e Auditoria de Saúde e Segurança do Trabalho;
Comunicação e Análise de Incidentes de Segurança do Trabalho;
Plano de Gestão de Segurança Viária – Gestão do Tráfego;
Orientação Técnica de Codificação e Nomenclatura de Documentos e Registros;
Padrão de Sistema do Plano Operacional de Supressão Vegetal (Revisão);
Padrão de Sistema de Comunicação Social: Interna e do PBA;
Fluxo de Comunicação sobre o andamento das obras do entorno;
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Padrão de Sistema de Gestão de Mudança nos Projetos;
Padrão de Sistema de Monitoramento do Impacto da Vazão Reduzida;
Padrão de Sistema do Plano de Comunicação do Reassentamento Urbano Coletivo
(RUC);
Padrão de Sistema do Fórum de Acompanhamento Social Belo Monte (FASBM);
Padrão de Sistema do Atendimento aos Princípios do Equador e Padrões de
Desempenho da IFC (versão preliminar);
Padrão de Sistema do Plano de Gestão de Fragmentos de Vegetação (versão
preliminar).

O texto dos relatórios de conformidade socioambiental emitidos pela NE (1º RSAP e
RSAB) não deixa claro se esses procedimentos estão em fase de elaboração, aprovação
ou revisão. Exceção refere-se aos procedimentos de Gestão de Mudanças de Projeto e
Monitoramento do Impacto da Vazão Reduzida sobre as Terras Indígenas da Volta
Grande do Rio Xingu. Estes procedimentos foram emitidos em versão preliminar e
aguardam a conclusão do processo de revisão e respectiva aprovação pela Norte
Energia.
Conforme mencionado no 1º RSAP, o único procedimento ainda não iniciado refere-se
ao Plano de Desmobilização de Estruturas, devido à fase atual do projeto.
Na sequência são discutidos alguns documentos do SGA.
No que se refere ao Padrão de Sistema para Acompanhamento e Atualização Periódica
dos Impactos Ambientais (PS NES GABM SGA 001/2013), o documento apresentado
visa a demonstrar a sistemática adotada para o acompanhamento dos impactos
declarados no EIA e a metodologia de identificação e avaliação de novos impactos, bem
como as estratégias de gestão planejadas e implantadas para mitigação desses impactos
e sua associação com os Planos, Programas e Projetos do Projeto Básico Ambiental
(PBA).
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A sistemática adotada no referido padrão resgatou do EIA, na sua integralidade, a
metodologia de caracterização e avaliação dos impactos. Para consolidação das
avaliações foi elaborada, complementarmente, uma planilha que possibilita acompanhar
e atualizar os impactos significativos bem como avaliar as ações de gestão adotadas pela
UHE Belo Monte. Tal avaliação compreende a identificação, a caracterização e a
valoração da magnitude de cada impacto.
A listagem de impactos reais e potenciais inserida na planilha será avaliada
trimestralmente pela equipe responsável pelo PGA, liderada pelo Gestor Ambiental
Geral. Essas atualizações integrarão os Relatórios Periódicos (RSAP) emitidos pela NE.
Após avaliação da planilha, encaminhada como anexo do 1º RSAP, verificou-se a
necessidade da NE estabelecer uma ferramenta para acompanhamento das ações
propostas na coluna denominada “Novas Ações de Gestão Propostas”, bem como a
definição e/ou detalhamento das atividades necessárias para implementação, em sua
plenitude, dessas novas ações.
Conforme disposto no Padrão de Sistema para Acompanhamento e Atualização
Periódica dos Impactos Ambientais (PS NES GABM SGA 001/2013), o
acompanhamento e a atualização periódica dos impactos são de responsabilidade da
empresa gestora, no caso, a Ferreira Rocha. Vale ressaltar que nos documentos
apresentados não foi possível constatar se a estrutura da equipe da Ferreira Rocha (FR),
que atua diretamente no projeto UHE Belo Monte, continua a mesma mencionada no
Relatório de Due Diligence. Também não se identificou um documento específico com
a distribuição de responsabilidades de cada um dos profissionais da FR dentro do
Projeto.
Quanto à gestão de mudanças, a NE emitiu uma versão preliminar do Padrão de Sistema
para Gestão de Mudança nos Projetos (PS - 007 - 2012 - DS - PROJ - R001). A versão
apresentada visa a estabelecer o fluxo e as responsabilidades na condução de eventuais
necessidades de mudança detectadas em projetos de engenharia ou eletromecânica,
incorporando, nesse processo de análise, as variáveis socioambientais e a avaliação de
alternativas técnicas e locacionais, de maneira a contribuir para a agilidade na tomada
de decisão e a continuidade das obras da UHE Belo Monte em atendimento aos
requisitos legais.
Além disso, esse padrão pretende sistematizar as informações e a documentação
associada, incluindo, quando pertinente, estudos complementares que porventura
venham a ser identificados como necessários para composição de linha base, estudos
locacionais, notas técnicas, comparação das mudanças da footprint do projeto, bem
como a manifestação e a aprovação do IBAMA e de outros órgãos e instituições
envolvidas, quando tal aprovação se fizer necessária.
O documento apresentado não faz referência ao Padrão de Sistema para
Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos Ambientais (PS NES GABM
SGA 001/2013), que estabelece a metodologia para avaliação de novos impactos.
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Também não estabelece a necessidade de análise, pela área de segurança do trabalho,
das eventuais mudanças identificadas para o Projeto.
Com relação ao Padrão de Sistema de Identificação dos Requisitos Legais e Outros
Requisitos Aplicáveis (PS NES GABM SGA 003/2012), o mesmo estabelece a
sistemática para o levantamento, monitoramento, atualização e acesso aos requisitos
legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos pela NE, porém não detalha como é
realizada a avaliação de conformidade legal.
Para avaliar melhor essa questão, foi analisado também o Manual de Auditoria
Ambiental da UHE Belo Monte (MA NES GABM SGA 003/2011), porém o mesmo
não menciona especificamente a necessidade de realização de uma auditoria abrangente
para avaliação do atendimento a todos os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis
ao Projeto. O manual menciona a necessidade de avaliação da Gestão do Processo de
Licenciamento Ambiental no contexto da LI, porém não deixa claro que essa avaliação
se estenderá as outras licenças do empreendimento.
Vale ressaltar, que o Manual menciona, nos itens a verificar durante a auditoria, vários
requisitos legais, porém não contempla todos os itens que devem ser verificados para
completa avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos.
Ainda referente à sistemática de identificação e avaliação dos requisitos legais e outros
requisitos, é importante comentar que a planilha com o levantamento da legislação é
parte integrante da estrutura do SGA, sua atualização é realizada semestralmente e
incluída nos relatórios semestrais do IBAMA. Conforme definido no procedimento
Identificação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos Aplicáveis (PS NES GABM
SGA 003/2012), o levantamento e sua atualização são realizados pela Assessoria
Jurídica da NE com apoio da empresa gestora, ou seja, da Ferreira Rocha, no que tange
à atualização dos aspectos ambientais incidentes sobre o Projeto.
Também foi disponibilizada pela NE uma planilha denominada “Controle de Requisitos
Ambientais da UHE Belo Monte”. Trata-se de uma tabela para controle dos documentos
emitidos por órgãos oficiais. Durante a avaliação desse documento verificou-se várias
oportunidades de melhoria, as quais serão detalhadas no Capítulo 9.0, referente à
conformidade socioambiental do empreendimento.
Conforme mencionado anteriormente faz parte do SGA o Manual de Auditoria
Ambiental (MA NES GABM SGA 003/2011 00), estabelecido em conformidade com
os princípios e diretrizes das normas NBR ISO 19011 e 14011. São objetivos
específicos do Programa de Auditoria Ambiental da Norte Energia:
•

•

Avaliar o desempenho dos compromissos assumidos pela empresa por meio do
processo de licenciamento ambiental, com ênfase para o PBA/PGA e para o PBA
Indígena;
Avaliar o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental, com base nos princípios
da Política de Meio Ambiente da empresa;
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•

•

Identificar ações corretivas, preventivas a serem implementadas e traduzi-las em
oportunidades de melhoria a serem validadas e viabilizadas pela alta administração
da empresa;
Identificar ações que possam caracterizar riscos para a organização, ao meio
ambiente em geral e à comunidade em particular, apresentando ações preventivas
que possam evitar a ocorrência dos potenciais eventos indesejáveis identificados,
bem como ações de emergências caso estes eventos se concretizem no todo ou em
parte.

São temas abrangidos por este Programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestão Ambiental;
Gestão dos Planos, Programas e Projetos do PBA/PGA;
Gestão de Insumos;
Gestão de Resíduos;
Gestão dos Recursos Hídricos;
Gestão das Emissões Atmosféricas e da Qualidade do Ar;
Gestão de Ruído e Vibração;
Gestão de Riscos;
Gestão do Processo de Licenciamento Ambiental no contexto.

Para o período de abrangência deste relatório, não foram evidenciados registros da
implementação desse Manual. Conforme apresentado no 1º RSAP, a NE adotou uma
estratégia diferenciada com relação à realização de auditorias internas periódicas de
meio ambiente relativas à implementação do Plano Ambiental de Construção (PAC).
Em linhas gerais, essa estratégia se pautou pela criação ou intensificação das reuniões
formais entre a equipe de fiscalização e representantes da Gerência de Meio Ambiente
do CCBM, inspeções de campo da equipe de fiscalização, ampliação da abrangência de
aplicação do Padrão de Sistema para registro e tratamento de Não Conformidades, entre
outros. A próxima auditoria estava prevista para junho/13.
As inspeções ambientais ocorridas no período são apresentadas na Seção 4.2.1.3.
Ressalta-se que não são realizadas inspeções de meio ambiente da NE nas obras
complementares.
Quanto às não conformidades registradas pela NE no período, foram disponibilizados
no 1º RSAP os relatórios das não conformidades ocorridas em fevereiro de 2013.
Conforme informado pela NE, em abril essas não conformidades ainda não haviam sido
encaminhadas ao CCBM para providências. No RSAB, posterior a essa data, não foram
fornecidas informações sobre o andamento dessas não conformidades geradas pela NE.
Neste contexto, ressalta-se que existe uma morosidade no processo de tratamento das
não conformidades, pois a sistemática utilizada pela NE, quando ocorria a supervisão de
obras pela Ferreira Rocha, mostra-se burocrática, o que dificulta a resolução dos desvios
identificados.
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Conforme informado pela NE, o padrão que estabelece a sistemática para tratamento
das não conformidades foi revisado com vistas a padronizar e ampliar a abrangência da
ferramenta em vigor e promover maior celeridade ao processo de identificação e
tratamento dos desvios identificados. Essas mudanças serão avaliadas pela equipe da
consultoria socioambiental independente na próxima missão.
Outra ferramenta utilizada pela NE para gestão do empreendimento é o Sistema de
Informação Georreferenciada Ambiental (SIG-A), atualmente em fase de
implementação. Trata-se de um conjunto de sistemas computacionais responsáveis pelo
envio, recebimento, aprovação, publicação e visualização dos dados brutos coletados
em campo a partir das campanhas dos diferentes planos, programas e projetos que
compõem o PBA da UHE Belo Monte. Esse sistema subsidia ainda um sistema de alerta
para toda a NE, o qual informa as demandas aos responsáveis pelas áreas específicas.
Tal estrutura tem o objetivo de permitir uma interface de troca de informações entre os
técnicos da empreendedora e as empresas executoras dos diferentes pacotes de trabalho
do PBA, na medida em que são gerados novos dados de campo, obtidos durante as
campanhas de monitoramento ambiental.
O SIG-A é composto basicamente por um conjunto de quatro sistemas computacionais:
•
•

•

•

Sistema de Gerenciamento de Projetos (SGP) – responsável pelo envio recebimento
e acompanhamento do status de geração dos relatórios e dados brutos;
GeoEXPLO – sistema gerenciador do banco de dados com a função de
armazenamento, gerenciamento e consulta dos gerados nas campanhas de
monitoramento ambiental;
Servidor de Camadas (GeoServer) – responsável pela publicação e visualização de
dados georreferenciados dispostos em diferentes formatos cartográficos (raster e
vetorial);
Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED) – responsável pela tramitação de
documentos (recebidos e enviados) do empreendedor.

Neste contexto, o SIG-A, permite:
•
•
•
•
•

Disponibilizar dados brutos confiáveis e rastreáveis, bem como bases cartográficas;
Espacializar os dados brutos de monitoramento ingressados no SGP;
Resgatar, do repositório de dados, as informações dos monitoramentos, sob a forma
de tabelas possibilitando análises de grande relevância e de
Acompanhamento do alcance dos indicadores estabelecidos no PBA;
Identificar e reportar as não conformidades de dados brutos identificadas aos
devidos responsáveis para sua solução.

Sua aplicação e a incorporação de novas ferramentas têm um desenvolvimento
crescente, estão previstas ainda, para o primeiro semestre de 2013, as seguintes ações:
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•
•
•
•

Incorporar os dados ambientais das obras (planilha protótipo em aprovação);
Completar o sistema com os resultados dos programas socioeconômicos e do PBACI;
Aplicar indicadores;
Integrar as informações com a ferramenta Geoserver (em implementação).

Ressalta-se que a aplicação dessa ferramenta ainda não foi evidenciada pela equipe da
consultoria socioambiental, conforme disposto no Capítulo 9.0.
3.1.2
Sistema de Gestão de SST
O Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) da NE apresentado no
Relatório de Due Diligence passou por algumas alterações, conforme evidenciado no 1º
RSAP, no 1º Relatório Socioambiental de Atendimento do BNDES (RSAB) e nos
demais documentos analisados para emissão do presente Relatório.
A gestão de SST é proativa, baseada nas seguintes diretrizes:
•
•
•
•
•
•

Normas Regulamentadoras do M.T.E.;
Plano Diretor de Saúde e Segurança do Trabalho (em aprovação);
Procedimento de Inspeção, Supervisão e Auditoria de Saúde e Segurança do
Trabalho (em processo de aprovação pelas diretorias da NE);
Anexos Contratuais (Anexo 22 para a OP e outros para as demais obras);
Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria da
Construção; e,
Boas práticas reconhecidas nacional e internacionalmente.

Documentos do Sistema de Gestão de SST
No segundo trimestre de 2013 (01/04/2013), a revisão do “Plano Diretor de Saúde e
Segurança no Trabalho” foi submetida à aprovação da Diretoria de Gestão (DG), e
ainda se encontrava nesta situação até a data de corte deste relatório. Esse documento
tem como objetivo estabelecer os critérios e as normas que regulamentam a sua
aplicação aos contratados diretos e indiretos, terceiros, prestadores de serviço e
colaboradores da NE.
Ao analisar essa minuta do documento revisado, verificou-se que em alguns pontos o
mesmo foge da estrutura de “Plano Diretor”. Um exemplo disso é o detalhamento com
certa profundidade do tema “Gerenciamento de Acidentes, Incidentes e Desvios”.
Sugere-se, diante disso, que a NE estruture seu Sistema de Gestão em níveis de
documentos, como, por exemplo: Nível 1: Política; Nível 2: Manual; Nível 3:
Procedimentos; Nível 4: Instruções de Trabalho; Nível 5: Formulários; e, outros que se
fizerem necessários.
Durante a análise do referido Plano e dos demais documentos referentes a SST,
disponibilizados pela NE para elaboração deste Relatório, não foi possível evidenciar
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sua integração com o sistema de gestão de Meio Ambiente (SGA). Somado a isso, o 1º
RSAB emitido para o período (abril a junho de 2013), tal como o 1º RSAP (janeiro a
março de 2013), trazem poucas informações a respeito do Sistema de Gestão da NE, e
ainda assim com muita intensidade nas Obras Principais (OP).
Os documentos que comprovam o “processo contínuo de aperfeiçoamento do sistema de
gestão” não demonstram a existência de gestão suficientemente estruturada da NE sobre
todas as suas contratadas, existindo apenas foco nas OP, sob responsabilidade do
Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM).
Apesar disso, no período deste Relatório, diferentemente da prática anterior, as Obras
do Entorno - OE (conjunto de obras previstas no PBA) e as empresas contratadas para
coordenação e execução de Programas do PBA, passaram a ser contempladas no
Resumo Estatístico Mensal (REM) consolidado pela NE. Sugere-se que este REM seja
incluído como anexo aos próximos RSAP, além das ações da NE sobre as empresas
contratadas para execução das OE e para as atividades do PBA.
Durante as vistorias de campo não foi possível evidenciar que o Sistema de Gestão
estruturado para a NE abrange todas as fases de um sistema, ou seja, Planejamento,
Implantação, Verificação e Ação para retroalimentação. Observa-se grande atuação da
equipe nas rotinas de supervisão das OP e previsão de se estabelecer sistemática de
supervisão e monitoramento das OE, inclusive estando em processo de contração de
empresa específica para a Coordenação do PAC.
Rotinas de Supervisão de SST da Obra Principal (OP) – NE/EPBM
Como descrito anteriormente, a NE supervisiona as exigências contratuais e legais de
SST por meio de uma empresa contratada, a EPBM. As rotinas de trabalho desta
empresa envolvem as seguintes atividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboração e execução de Instruções Técnicas;
Levantamento de campo/comunicação de desvios através de ferramentas
(SPOT CHECK, LV’S, SC/SAC/SAP, AMST, R.O.);
Comunicação/repasse de informações à Norte Energia através de relatórios;
Apresentação de evidências;
Interação com CCBM;
Identificar desvios em campo e propor/tomar medidas corretivas/preventivas;
Participação em reuniões operacionais e gerenciais;
Identificação de desvios;
“Fiscalizar” as ações do CCBM.

A área de abrangência (setores) das atividades da EPBM são as seguintes:
•
•
•

Acompanhamento de atividades de maior risco:
Serviços de escavações;
Serviços de perfuração e desmonte de rocha;
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•
•
•
•
•
•

Armazenamento e transporte de material explosivo;
Carregamento de bancada;
Localização de mina falhada;
Supressão vegetal;
Montagem de instalações eletromecânicas;
Dentre outras.

Os resultados das inspeções realizadas no período são apresentados e discutidos no
Capítulo 4.0. Nota-se que no período anterior (janeiro a março) as atividades de
supervisão sobre a OP não seguiam uma programação específica. Essa situação foi
alterada em função da estruturação e início de atuação do EPBM, o que pode ser
evidenciado pela apresentação do “Plano de Ações de Segurança do Trabalho do
EPBM”, onde constam ações, responsáveis, periodicidades e atividades monitoradas
para supervisão, bem como pela apresentação do Relatório Mensal de Segurança do
Trabalho emitido pelo EPBM e reuniões periódicas com a presença da mesma.
Em relação às auditorias internas de SST, o Padrão de Sistema para auditoria de SST da
NE sobre as OP continua em fase de aprovação pelas Diretorias da NE, embora tenha
ocorrido no primeiro semestre de 2013 uma auditoria de SST. Até o presente momento
não ficou evidente que tenha sido estabelecida uma rotina (sistemática e periodicidade)
para essas auditorias com o apoio da equipe da EPBM, responsável pelas inspeções de
SST nas OP.
Apesar da sistemática de auditorias de SST não estar completamente implementada, em
22/02/2013 a EPBM realizou uma auditoria nas atividades de construção em andamento
no Sítio Belo Monte. O escopo da auditoria foi a verificação do atendimento às
pendências da auditoria realizada em julho de 2012, os itens pendentes na Ata de
reunião entre a NE e o CCBM ocorrida em dezembro de 2012, bem como o
apontamento dos desvios detectados durante a auditoria. Na mesma linha, nos dia 22 e
23 de maio de 2013 a EPBM conduziu uma auditoria do sistema de gestão integrado do
CCBM, com foco em Qualidade.
As não-conformidades abertas nessas duas auditorias foram registradas e encaminhadas
ao CCBM para traçar ações corretivas. Após essa tarefa, inicia-se a contagem do prazo
para fechamento das mesmas. Para acompanhamento do fechamento das nãoconformidades a EPBM mantém rígido controle. Os dados serão apresentados no
Capítulo 4.0.
Ainda dentro do período, foi estabelecido entre a Norte Energia e o CCBM um plano de
contingência integrado, contendo:
•
•
•

PAE: Plano de Atendimento a Emergências;
PMPES: Plano de emergências médicas e primeiros socorros;
Plano de Contingência do Sistema de Transposição de Embarcações (STE).

O simulado ocorrido no período para treinamento no PAE é discutido no Capítulo 4.0.
Ressalta-se que não foi apresentado cronograma com a programação dos próximos
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simulados, somente com registros de simulados ocorridos e o número de pessoas
envolvidas.
Rotinas de Supervisão de SST das Obras de Entorno (OE) – NE/Empresa terceirizada
No período foi contratado pela NE um Engenheiro de Segurança para coordenação das
atividades de fiscalização das OE. Este profissional contará com uma equipe própria,
que até o momento não se sabe como se dará sua atuação. Diante disso, os
procedimentos para as inspeções, supervisão e auditorias serão aplicados com as
respectivas evidências de rotina a partir de seu início.
3.1.3
Estrutura Organizacional
Para garantir a qualidade do gerenciamento dos planos, programas e projetos do PBA
foi criado um modelo de Governança no qual são apresentados os papéis, suas interfaces
e os principais mecanismos de gerenciamento. Essa Governança foi apresentada no
Relatório de Avaliação Socioambiental (Due Diligence) e está estruturada considerando
quatro níveis específicos dentro do projeto: Executoras, Coordenadora, Gestora e
Empreendedora (NE).
No que se refere à estrutura organizacional para atender ao Sistema de Governança
descrito acima, a NE estabeleceu a Diretoria Socioambiental (DS), que passou por
alterações no período de monitoramento desse relatório, e atualmente contempla 5
Superintendências, 16 Gerências e 1 Assessoria, conforme discriminado a seguir:
•

Diretoria Socioambiental
−

Superintendência dos Meios Físico e Biótico
 Gerência do Meio Físico
 Gerência do Meio Biótico
 Gerência de Implantação de Programas

−

Superintendência do Meio Socioeconômico
 Gerência de Saúde Pública
 Gerência de Implantação de Obras
 Gerência de Comunicação e Interação Social

−

Superintendência de Assuntos Fundiários e Relocação
 Gerência de Relocação Rural
 Gerência Fundiária
 Gerência de Relocação Urbana

−

Superintendência de Obras do Entorno
 Gerência de Fiscalização de Obras do Entorno
 Gerência de Planejamento e Controle
 Gerência de Contratos de Obras do Entorno
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−

Superintendência de Assuntos Indígenas
 Gerência de Execução
 Gerência de Estudos

Ligadas diretamente à Diretoria Socioambiental estão a Assessoria Técnica e mais duas
Gerências, uma de Coordenação Técnica e outra de Implantação de Programas.
Abaixo da estrutura apresentada estão locados engenheiros, técnicos, analistas,
especialistas, assistentes, entre outros profissionais responsáveis pelo andamento dos
trabalhos. Ressalta-se que não foi disponibilizada a matriz com as responsabilidades
desses profissionais dentro do Projeto UHE Belo Monte.
Para garantir uma Gestão Ambiental de forma integrada com a gestão de Saúde e
Segurança, de Pessoas, da Qualidade, da Comunicação e da Responsabilidade Social, a
NE conta com um Conselho de Gestão Integrada e com um Comitê de Gestão
Ambiental.
Além da estrutura mencionada acima, a NE conta com a Ferreira Rocha Gestão de
Projetos Sustentáveis (FR), empresa contratada para implementar o Plano de Gestão
Ambiental (PGA) para a UHE Belo Monte.
Conforme mencionado no Relatório de Due Diligence, para gestão do projeto, a FR
conta com uma equipe técnica composta por 4 Engenheiros, 2 Administradoras e uma
Química que desempenham funções específicas, conforme apresentado a seguir:
•
•
•
•
•
•
•

Coordenação Geral
Gerenciamento do PMO-FR e coordenação Técnica do PG-PBA
Consultoria Técnica em Gerenciamento de Projetos
Elaboração de Ferramentas Gerenciais
Elaboração de Ferramentas Gerenciais
Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental
Consultoria Técnica para Estruturação do Sistema de Gestão Ambiental

Ressalta-se que na documentação disponibilizada pela NE não ficou claro se a estrutura
apresentada acima continua válida ou se sofreu alterações no período.
Em relação à supervisão ambiental das obras por parte da NE, foi informado, na
inspeção de campo de maio de 2013, que nas OP esta atividade estava a cargo da
empresa Ferreira Rocha até o primeiro trimestre de 2013. Em maio ainda havia uma
indefinição a respeito da nova estrutura para supervisão das obras, estando em avaliação
a formação de equipe da própria NE, sob a coordenação do Gerente de Coordenação
Técnica, ou a contratação de outra empresa.
Em relação a Saúde e Segurança do Trabalho (SST), conforme já mencionado, o
sistema de gestão da NE conta com o apoio da EPBM (Engenharia do Proprietário Belo
Monte) para executar a supervisão nas OP. Esta empresa iniciou suas atividades em
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janeiro de 2013, porém sua equipe foi efetivada em sua totalidade somente no mês de
março. A EPBM reporta-se diretamente à equipe de SST da NE para as OP.
A EPBM utiliza ferramentas de gestão para verificar o desempenho, registrar e
acompanhar pendências, bem como mensurar e reportar o desempenho para a NE.
Dessa forma, sempre que necessário, adota ações junto ao CCBM para sanar questões
levantadas nas inspeções de rotina.
Para atuação nos sítios ocupados pelas OP, a EPBM está composta e distribuída da
seguinte forma:
•

Escritório em Altamira: Diretor Adjunto;
− Coordenação de SST (Sítio Pimental);
 Sítio Bela Vista: Engenheira de Segurança;
 Sítio Belo Monte: Técnico de Segurança;
 Sítio Canais: Técnico de Segurança;
 Sítio Pimental: Engenheira de Segurança.

Já para as Obras do Entorno (OE), a supervisão nas áreas de SST e Meio Ambiente fica
a cargo de equipe da própria da NE, por meio de um Engenheiro de Segurança e de uma
analista ambiental. Essa equipe está diretamente ligada ao Superintendente das Obras de
Entorno. O profissional de SST foi mobilizado em abril e a de Meio Ambiente em julho
de 2013.
Até o presente momento, o Engenheiro de Segurança e a Analista Ambiental não
contam com equipes específicas para auxiliar na realização das atividades de
inspeção/supervisão. Conforme informado anteriormente, em relação a SST está
prevista a contratação de equipe especializada para realização das atividades de
supervisão das obras. Diferentemente das OP, a dificuldade para as OE não ocorre pela
complexidade e volume de trabalho, mas sim pela dispersão geográfica e por grande
parte das empresas ser local, possuindo pouca cultura de SST. Em relação a Meio
Ambiente, não há informação sobre a equipe que apoiará a analista ambiental
contratada.
No período entre abril e junho de 2013 foi iniciado o monitoramento das OE, somente
em termos de quantidade de funcionários e acidentes reportados, o que está sendo
discutido no Capítulo 4.0, adiante.
Por fim, não foi possível evidenciar a existência, na NE, de gestão estruturada de Saúde
e Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, apesar de ser nítido que há diversos
esforços isolados para tal gestão por parte dos profissionais de SST. A gestão aqui
estruturada refere-se à inclusão da gestão sobre os funcionários próprios e empresas
contratadas para execução das OEs, além do acompanhamento e direcionamento dos
trabalhos da EPBM para a OP.
Em relação ao fato mencionado de que a Ferreira Rocha não está mais à frente da
coordenação do Plano Ambiental da Construção (PAC), foi possível evidenciar, na
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inspeção realizada pela consultoria socioambiental em julho de 2013, que a NE emitiu,
em junho, um Termo de Referência (TR–001-2013–GCT–3.0–PAC–R0) para
contratação de empresa específica para a Coordenação dos 6 (seis) Programas que
compõem o PAC. As responsabilidades dessa empresa são: i) fiscalização de campo; e,
ii) coordenação técnica dos trabalhos. Já os produtos a serem apresentados pela mesma
traduzem-se em relatórios (mensal, trimestral e semestral), registros e planos de ação.
A estrutura dessa coordenação será composta por 13 profissionais:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 (um) Coordenador Técnico Geral (Engenheiro);
1 (um) Analista Técnico de Planejamento e Logística (Engenheiro ou Geógrafo);
1 (um) Engenheiro Florestal ou Agrônomo;
2 (dois) Engenheiros Florestais ou Agrônomo;
2 (dois) Engenheiros Sanitarista ou Ambiental;
1 (um) Engenheiro de Segurança de Trabalho;
2 (dois) Técnico de Segurança de Trabalho; e,
1 (um) Sociólogo, Pedagogo ou profissional de nível superior.

Como a EPBM já realiza a supervisão de SST nas OP, e levando em conta que um dos
Programas do PAC é o Programa de Saúde de Segurança do Trabalho, não está claro
como se dará a relação da EPBM com a empresa contratada para a coordenação do
PAC, e também qual será a responsabilidade da empresa coordenadora do PAC em
relação às OE.
3.2
Sistema de Gestão do CCBM
Para gerenciamento das obras da UHE Belo Monte, o CCBM estruturou um Sistema de
Gestão Integrado de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Responsabilidade
Social (QMSSRS) que, de modo geral, está alinhado com os requisitos das Normas ISO
9001, 14001, OSHAS 18001 e SA 8000.
Não constam informações no RSAB a respeito da emissão de novos procedimentos no
âmbito do Sistema de Gestão Integrada (SGI) do CCBM, ou seja, a estrutura
apresentada no Relatório de Due Diligence continua em vigor.
O SGI abrange todos os projetos, processos e serviços das Unidades Sítio Pimental,
Sítio Belo Monte, Sítio Bela Vista (Dique) e Sítio Canais, Travessão 27 e Travessão 55.
O SGI foi articulado a partir das diretrizes de gestão definidas em nível corporativo e
está estruturado de forma a reconhecer e compatibilizar-se com outros Sistemas de
Gestão, que devem ser analisados criticamente frente aos requisitos mínimos previstos
no Manual do SGI, que contém as referências aos padrões de sistema adotados pelo
CCBM.
Os documentos que compõem o SGI podem ser corporativos ou específicos das
Unidades. São elaborados, emitidos e controlados conforme a sistemática estabelecida
nos Procedimentos de Garantia (PS CCBM 220 30 - Elaboração e Edição de
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documentos do SGI, PS CCBM 220 34 - Controle de Documentos e Dados e OS CCBM
220 46 - Controle de Registros do SGI). Esses documentos seguem a hierarquia definida
a seguir:
•
•
•

•

Nível 1: contemplam as Políticas, Normas de Funcionamento, Objetivos, Metas e
Programas Corporativos e das Unidades;
Nível 2: contempla o Manual do SGI, o Manual de Implementação do SGI, Plano
de Gestão Integrado elaborado para a Unidade e a Estrutura Analítica do Projeto;
Nível 3: contempla os Padrões de Sistema, os Mapeamentos Macros de Gestão, os
Planos de Execução, os Programas e Planos Específicos, os Procedimentos
Executivos e os Planos de qualidade Específico;
Nível 4: contempla o Manual Técnico Operacional, os Procedimentos Operacionais
e os Registros do SGI.

Tanto o Corporativo como as Unidades possuem documentos nos 4 níveis apresentados
acima, porém com objetivos distintos. Os documentos corporativos definem as regras
para garantia do SGI, bem como as diretrizes para elaboração dos documentos das
Unidades.
A implementação dos controles operacionais estabelecidos no arcabouço do SGI é
apresentada no Capítulo 4.0, que retrata as atividades que estão em andamento para
controle e monitoramento dos aspectos relacionados a meio ambiente, saúde e
segurança do trabalho.
Ressalta-se que nos documentos disponibilizados para emissão desse relatório não
foram evidenciados registros relacionados às auditorias internas realizadas pelo próprio
CCBM.
Também não foram evidenciadas, no âmbito do 1º RSAP, as análises críticas realizadas
pela alta administração do CCBM, conforme previsto no PS CCBM 220 44 - Análise
Crítica do SGI pela Direção. De acordo com informações do próprio CCBM obtidas
durante a inspeção de campo de julho, a última RAC ocorreu em dezembro de 2012 e a
próxima deveria ocorrer em julho de 2013.
Quanto às inspeções, a equipe de campo de meio ambiente, que realiza a supervisão das
obras, segue as diretrizes estabelecidas no Padrão de Sistema para Sistemática de
Inspeções Ambientais – PS CCBM 220 24, a fim de assegurar o controle dos aspectos
ambientais relacionados às atividades executadas nas obras. Cada frente de serviço é
inspecionada semanalmente pelos técnicos de Meio Ambiente, juntamente do
responsável da área, através da aplicação de listas de verificação específicas para a
área/processo. Após a aplicação, é obtido um índice de desempenho da área, monitorado
mensalmente pelo indicador IDA (Índice de Desempenho Ambiental). O IDA classifica
a área/processo inspecionado entre excelente, muito bom, bom, regular, fraco e
insatisfatório. Os dados referentes às inspeções realizadas no período são apresentados
no Capítulo 4.0.
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Em atendimento ao Padrão de Sistema PS CCBM 220 27 - Sistemática de Inspeção de
Saúde e Segurança do Trabalho do CCBM, as inspeções de Segurança do Trabalho e
CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) são realizadas conforme
planejamento acordado entre as Gerências de Segurança do Trabalho e das Unidades. A
periodicidade é mensal para os diversos setores da obra principal da UHE Belo Monte.
Da mesma forma que para as inspeções ambientais, os dados referentes às inspeções
realizadas no período são apresentados no Capítulo 4.0.
3.2.1
Estrutura Organizacional CCBM
Para gestão dos aspectos de qualidade, meio ambiente, saúde, segurança do trabalho e
responsabilidade social, o CCBM conta com uma diretoria específica de QMSSRS, cuja
estrutura já sofreu algumas alterações desde o início do Projeto. Ligada a essa diretoria
estão 6 gerências, da forma apresentada abaixo:
•
•
•
•
•
•

Gestão / SGI;
Comunicação;
QMSSRS (BM);
QMSSRS (CD);
QMSSRS (PM);
Saúde.

Cada sítio possui um Coordenador ligado a cada uma das gerências de QMSSRS e,
abaixo deste, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho. Já na área da Saúde, cada
um dos sítios conta com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas
socorristas.
Durante os trabalhos de campo não foi possível esclarecer a estrutura organizacional sob
cada uma das 6 gerências mencionadas acima, bem como a distribuição de
responsabilidades entre elas.
Conforme a nova reestruturação, cada site conta com uma gerência de QMSSRS. Cada
uma dessas gerências conta com o suporte da Diretoria e das Gerências de SGI, de
Comunicação e de Saúde.

4.0
Desempenho Ambiental, Social e de Saúde e Segurança do Trabalho da
Construção
O presente Capítulo tem por objetivo apresentar o desempenho socioambiental e de
saúde e segurança das atividades construtivas de implantação da UHE Belo Monte.
Primeiramente, na Seção 4.1, são apresentados dados sobre o avanço da construção das
obras principais e das obras fora do site da UHE Belo Monte (obras do entorno). Na
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sequência, na Seção 4.2, é apresentada a análise do desempenho ambiental das obras da
UHE Belo Monte, com informações sobre a implementação das medidas de controle
estabelecidas em Programas do Plano Ambiental de Construção – PAC. O PAC da UHE
Belo Monte, conforme disposto no PBA, inclui os seguintes Programas:
•
•
•
•
•
•

Programa de Controle Ambiental Intrínseco
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
Programa de Capacitação de Mão de Obra
Programa de Saúde e Segurança
Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores
Programa de Desmobilização de Mão de Obra

Na Seção 4.2, que trata do desempenho ambiental das obras de implantação da UHE
Belo Monte, será verificada a implementação das medidas relativas aos Programas de
Controle Ambiental Intrínseco e de Recuperação de Áreas Degradadas. As medidas
previstas no Programa de Saúde e Segurança do PAC serão descritas na Seção 4.3, onde
se avalia o desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) das atividades
construtivas de implantação da UHE Belo Monte. Em relação aos demais programas do
PAC, a avaliação do andamento é apresentada no Capítulo 6.0 – Andamento dos
Programas do PBA.
Na Seção 4.4 será avaliado também o desempenho do empreendimento com relação às
condições do trabalho.
A análise do desempenho ambiental, social e de Segurança do Trabalho da Construção
baseou-se nos resultados reportados pela NE no seu 1º RSAP, em dados coletados nas
inspeções de campo realizadas entre 13 e 17 de maio e entre 09 e 12 de julho de 2013, e
em documentos complementares solicitados e enviados pela NE (ver Lista de
Documentos Analisados no Anexo 1 e Reuniões e Inspeções Realizadas no Anexo 2).
4.1
Sumário do Status da Construção
As obras de implantação da UHE Belo Monte vêm sendo desenvolvidas pelo Consórcio
Construtor Belo Monte – CCBM e subcontratadas.
Além da obra principal, que inclui as estruturas da usina e os acessos, a NE vem
conduzindo outras obras que estão localizadas fora do site, as quais resultam de
demandas do processo de licenciamento ambiental do projeto, como atendimento às
condicionantes 2.10 a 2.13 da LI 795/2011. Essas obras, denominadas Obras do
Entorno, são desenvolvidas por outras empreiteiras contratadas pela NE.
Os itens a seguir apresentam o status de cada uma dessas frentes de obra, tendo como
referência o mês de junho de 2013. As informações utilizadas para essa descrição foram
obtidas no 1º RSAP, no 1º RSAB, no 4º Relatório Consolidado de Andamento do PBA
para o IBAMA e em documentação encaminhada pela NE após a vistoria de campo
ocorrida em maio.
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4.1.1
Obras Principais
Segundo documentação encaminhada pela NE, o status das obras principais com data de
corte em março de 2013 era o seguinte:
Sítio Belo Monte
Serviços em andamento:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Melhorias no acesso pelo Travessão 52: 95% dos serviços concluídos.
Melhoria do acesso ao Porto Fluvial.
Implantação do Canteiro Definitivo:
− Construção das edificações (99% concluída);
− Implantação da oficina e pátios industriais (99% concluída).
Construção do Porto Fluvial (55% dos serviços concluídos).
Construção da Vila Residencial de Belo Monte (11% dos serviços concluídos).
Escavações na Casa de Força, Tomada de d’água, Área de Montagem, Muro de
Fechamento e Canal de Fuga: executados cerca de 9.200.000 m³ de escavação
comum e 8.400.000 m³ de escavação em rocha.
Serviços na Barragem de Fechamento Esquerda: executados cerca de 1.400.000 m³
de escavação comum, 3.500 m³ de escavação em rocha e 750.000 m³ de aterro.
Escavações na Barragem de Fechamento Direita: executados cerca de 400.000 m³
de escavação comum e 1.000 m³ de aterro.
Barragem Vertente do Santo Antônio: foram realizados cerca de 78.000 m3 de
escavação comum.
Lançamento de concreto na Tomada d´água: foram lançados 932.000 m³ de
Concreto Compactado a Rolo - CCR e 12.000 m³ de Concreto Convencional CCV.
Lançamento de concreto no Muro lateral esquerdo: foram lançados 50.000 m³ de
CCR e 10.000 m³ de CCV.
Lançamento de Concreto Convencional – CCV na Casa de Força/Área de
Montagem: foram lançados 14.000 m³.

Serviços concluídos:
•
•

Terraplenagem no Canteiro Definitivo.
Ensecadeira de 2ª fase no Canal de Fuga (concluída em 23/02/2013).

Sítio Pimental
Serviços em andamento:
•
•

Melhorias no acesso pelo Travessão 27: 74% dos serviços concluídos.
Implantação do Canteiro Definitivo e Acampamento da Margem Esquerda:
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

− Construção das edificações (96% concluída);
− Implantação de oficinas e pátios industriais (73% concluída).
Construção do Canteiro Industrial na ilha Marciana.
Construção da ensecadeira do Canal Central: lançados 3.600.000 m³ de aterro
(acessos e ensecadeiras). A ensecadeira do canal central está na cota 93,50 e será
complementada para a cota de projeto 95,20 no período de seca deste ano. Como na
época das chuvas (dez.2012/março/2013) a vazão não atingiu um volume que
ameaçasse a cota de segurança, a ensecadeira pôde ficar na cota 93,50.
Construção do Sistema de Transposição de Embarcações na margem direita: em
10/01/2013 foram iniciadas as escavações comum e em rocha das estruturas.
Construção das estruturas de montante definitivas, e acesso do pier, estruturas de
apoio no sistema de transposição de embarcações na margem direita.
Escavações no Vertedouro: executados cerca de 1.400.000 m³ de escavação comum
e 1.300.000 m³ de escavação em rocha.
Escavação do Sistema de Transposição de Peixes: executados cerca de 9.300 m³ de
escavação comum e 3.700 m³ de escavação em rocha.
Escavação da Barragem Lateral Esquerda: executados cerca de 307.000 m³ de
escavação comum e 46.000 m³ de aterro.
Lançamento de concreto na Área de Montagem e Casa de Força/Tomada d’água:
foram lançados 15.000 m³.
Lançamento de concreto no Vertedouro, blocos VT 13, 14, 15, 16 e 17: foram
lançados 3.200 m³.
Aterro da Subestação 230/69/13,8kV.

Serviços concluídos:
•
•

Terraplenagem no Canteiro Definitivo e Acampamento da Margem Esquerda.
Escavações na Tomada d’água/Casa de Força, Canal de Fuga e Canal de Adução:
executados cerca de 46.000 m³ de escavação comum e 450.000 m³ de escavação em
rocha. Concluídas em 13/04/2013.

Canal de Derivação
Serviços em andamento:
•

•
•
•
•

Implantação do Canteiro Definitivo e Acampamento da Margem Esquerda:
− Construção das edificações (99% concluída);
− Implantação de oficinas e pátios industriais (99% concluída).
Escavação comum: escavados cerca de 23.700.000 m³;
Escavação em rocha: escavados cerca de 3.650.000 m³;
Aterro: lançados cerca de 2.500.000 m³;
Revestimentos dos taludes: executados cerca de 220.000 m³.

Serviços concluídos:
•

Terraplenagem no Canteiro Definitivo.
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Obras do entorno do canal - Manejo dos Igarapés (bacias) e bota-foras
Serviços em andamento:
•
•
•
•

•

•

•

Ensecadeiras provisórias: lançamento de 77.000 m³ de aterro;
Diques de contenção dos igarapés – DCI;
Diques de fechamento e amortecimento: executados cerca de 54.000 m³ de
Escavação comum e cerca de 87.000 m³ de aterro;
Sistema Di Maria: executados cerca de 22.600 m³ de escavação comum e cerca
de 246.000 m³ de aterro nos diques de contenção e nos aterros de conformação
dos canais de drenagem;
Sistema Galhoso - (Canais + dique contenção de igarapé) Bacias 05/06; 07, 08,
09, 10, 28, 29, 30, 31, 32 e 33: executados cerca de 370.000 m³ de escavação
comum e cerca de 1.800.000 m³ de aterro nos diques de contenção e nos aterros
de conformação dos canais de drenagem;
Sistema Ticaruca: executados cerca de 590.000m³ de escavação comum, cerca
de 60.000 m³ de revestimento dos canais, e cerca de 1.650.000 m³ de aterro nos
diques;
Sistema Paquiçamba: executados cerca de 420.000 m³ de escavação comum,
cerca de 75.000 m³ de escavação em rocha, cerca de 40.500 m³ de revestimento
dos canais e cerca de 1.060.000 m³ de aterro nos diques de Contenção.

Canais de Transposição, Enchimento e Diques
Serviços em andamento:
•
•

•

•

Melhorias no acesso pelo Travessão 55: 93% dos serviços executados.
No canteiro:
− Construção das edificações (99% concluída);
− Implantação de oficinas e pátios industriais (99% concluída).
Serviços de supressão vegetal, decapeamento e construção da galeria de desvio do
igarapé nos Diques 6A,6C,13,14A,14B,14D ,14F;14G.18,19B,19C,19D,19E,27,28
e 29. Foram executados cerca de 1.210.000 m³ de escavação comum, 16.500 m³ de
escavação em rocha e 230.000 m³ de aterro.
Serviços de supressão vegetal e de escavação comum dos canais de transposição:
escavados cerca de 72.000 m³.

Serviços concluídos:
•

Terraplenagem no Canteiro.

Obras em Altamira
•

Em andamento a construção das 120 casas da Vila Residencial de Altamira.
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4.1.2
Obras do Entorno
As obras em implantação pela NE para atendimento às condicionantes 2.10 a 2.13 da LI
795/2011, denominadas de Obras do Entorno, envolvem infraestrutura de saneamento
(água, esgoto, drenagem, aterro sanitário) e equipamentos de saúde e educação nos
municípios da AID.
O Quadro a seguir apresenta o status da implantação dessas obras por município,
conforme reportado no 1º RSAB (data de corte em junho de 2013), no 4º Relatório
Consolidado do PBA para o IBAMA, e observado durante a vistoria de campo de maio
de 2013.
Altamira
Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convênio entre NE e COSANPA assinado;
Obtenção de LP e LI;
Empresa contratada para elaboração de projeto executivo (fase de conclusão) e execução da obra;
Finalização do projeto básico da infraestrutura de água e esgoto, o qual foi aprovado pela Cosanpa;
Projeto executivo da rede de distribuição de água e de coleta de esgoto vem sendo aprovado em
etapas;
Aprovação parcial das obras pela Secretaria Municipal de Viação e Obras – SEOVI, na segunda
quinzena de junho, permitindo o início as obras;
Realização de reuniões com a Cosanpa e com a municipalidade;
Novo ciclo de relacionamento institucional devido à mudança na administração municipal;
Elaboração de diretrizes de gestão de tráfego, com medidas de âmbito institucional, organizacional e
operacional a serem implantadas durante o período das obras.

Informações obtidas em campo: O consórcio Gel Gouvea, formado por empresas do Sul do país, foi
contratado para a execução das obras de saneamento e pavimentação em Altamira. Há previsão de
contratação de 700 trabalhadores para as obras, sendo que cerca de 200 ficarão alojados. Estão sendo
implantados dois alojamentos na área urbana de Altamira, para 120 e 80 trabalhadores. Os alojamentos
não possuirão cozinha.
Aterro Sanitário
• Obtenção de LP e LI;
• Obras já contratadas e com Ordem de Serviço emitida para início da execução;
• Conclusão prevista para dez/2013 (com 18 meses de atraso em relação à data da condicionante do
IBAMA. Foi solicitada prorrogação ao órgão ambiental). Finalização do projeto executivo;
• Início das obras;
• Finalização da construção de alojamento e refeitório, e andamento da construção dos galpões de
triagem;
• Solicitação de revisão do projeto pela nova gestão municipal.
Remediação do Lixão
• Obtenção de LP e LI;
• Empresa contratada e executando o serviço desde ago/12;
• 2 das 5 células já estão concluídas, fechadas, recobertas com camada vegetal (grama) e com drenos
de gases instalados. A 3ª célula (B) encontra-se em fase final de operação, recebendo atualmente os
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resíduos gerados, e a 4ª célula (E) está em escavação;
• A remediação tinha finalização prevista para meados de 2013. Porém, observou-se que a capacidade
de compactação dos resíduos e do solo foi maior que a estimada em projeto, permitindo a ampliação
da capacidade de receber resíduos. Encontra-se em fase de elaboração novo estudo para
determinação desse potencial;
• Reapresentação dos projetos para a nova administração municipal;
• Instalação da autoclave;
• Ampliação do uso do galpão para triagem de resíduos;
• Realização de capacitação dos catadores - Oficinas de Cooperativismo e Associativismo e de
Procedimentos e Técnicas de Reuso e Reciclagem;
• Realização de campanha e ações socioeducativas com a população de Altamira em interface com o
Programa de Educação Ambiental de Belo Monte;Realização, no período, de 767 eventos com
enfoque socioeducativo, somando 1.277 pessoas atendidas. A maior parte das ações (754) foi
voltada à sensibilização, por meio de visitas de moradores (702 pessoas). Também foram realizadas
sete atividades de alcance coletivo, onde participaram 575 pessoas. Em conjunto, foram distribuídos
6.315 materiais didáticos;
• Realização de limpeza dos materiais depositados ao longo de aproximadamente 5,0 km nas margens
da Transamazônica, no trecho urbano das cercanias da via de acesso ao lixão. O resultado foi a
retirada de 1.000 m3 de resíduos sólidos;
• Disponibilização de 20 kits de lixeiras para coleta seletiva instalados em Altamira.
Informações obtidas em campo (vistoria de maio): Não há descarte de efluente do sistema de tratamento
de chorume. Ele é recirculado para a célula, para auxiliar na degradação. Prevê-se a utilização do lixão
remediado apenas até a conclusão do aterro sanitário.
Drenagem Urbana
• Estudo de macrodrenagem concluído;
• Obtenção de LP e LI;
• Discussão em curso com a Prefeitura para compatibilização dos cronogramas e formas de execução
das obras de drenagem urbana, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Educação
• Do total de 38 obras em educação previstas para este município, há, em junho de 2013, 10 escolas
construídas, 6 em andamento, 1 em fase de contratação, 9 em fase de elaboração ou readequação do
projeto e 12 em análise de suficiência (sendo 1 universidade e 7 escolas rurais).
• Data prevista para conclusão de todas as obras - março/2014.

Saúde
• Do total de 6 equipamentos de saúde previstos para este município, há, em junho de 2013, 3
construídos, 2 em andamento, e 1 em fase de elaboração do projeto.
Vitória do Xingu
Abastecimento de Água e ETA
•
•
•
•

Obras em andamento, realizadas pela Prefeitura Municipal;
NE deverá complementar a rede, de forma a abranger toda a sede municipal;
Data prevista para conclusão - junho/2014;
Envio das cartas CE-NE-124-2013-DS-SSE e CE 261/2013-DS-SSE solicitando informações à
Funasa sobre o cronograma das obras, dados técnicos, licenciamento ambiental e aspectos
administrativos. As informações ainda não foram encaminhadas à NE;
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• Realização de contínuas visitas técnicas nas obras executadas pela Prefeitura.
Esgotamento Sanitário e ETE
Conclusão do Projeto Executivo;
Empresa contratada e executando o serviço, cujo término está previsto para agosto/13.
Início das etapas para implantação do sistema e o acompanhamento das obras;
Estão em implantação as obras da rede coletora;
Readequações no projeto para a localização de novas Estações de Tratamento de Esgoto – ETE, uma
vez que as áreas eleitas no primeiro projeto ficavam alagadas em decorrência da elevação do nível
d’água dos igarapés Facão e Gelo, além de alguns pontos no trajeto previsto para o interceptor de
esgoto foi ocupado por moradias irregulares;
• Escolha de novas áreas para instalação das ETEs e do interceptor (obras serão iniciadas no próximo
período).
•
•
•
•
•

Aterro Sanitário
• Conclusão do projeto executivo;
• Obtenção de LP e LI;
• Início das obras em fase inicial, com a 1ª célula já aberta, com sistema de drenagem,
impermeabilizada e com sistema para drenagem de gases;
• No final de março de 2013, com a conclusão da 1ª célula, o aterro iniciou sua operação com
capacidade para receber o equivalente a 8 meses de resíduos sólidos;
• Estão em andamento as construções das estruturas de apoio da guarita e do galpão para triagem;
• Conclusão prevista para junho/2014 (com 18 meses de atraso em relação à data da condicionante do
IBAMA. Foi solicitada prorrogação ao órgão ambiental).
Drenagem Urbana
• Empresa contratada e executando o serviço;
• As obras de drenagem na sede municipal estão ocorrendo em paralelo às obras do sistema de
esgotamento sanitário, terraplenagens e pavimentação.
• Conclusão prevista para agosto/2013 (com 8 meses de atraso em relação à data da condicionante do
IBAMA. Foi solicitada prorrogação ao órgão ambiental).
Informações obtidas em campo (vistoria de maio): A empresa SA Paulista, com sede em São Paulo, foi
contratada para a execução das obras de saneamento e pavimentação em Vitória do Xingu. Está sendo
implantado alojamento para trabalhadores na área urbana de Altamira.
Educação
• Do total de 31 obras em educação previstas para este município, há, em junho de 2013, 19 escolas (a
maior parte rural) e 12 em análise de suficiência (4 rurais).
• Data prevista para conclusão de todas as obras - março/2014.
Saúde
• Do total de 13 equipamentos de saúde previstos para este município, há, em junho de 2013, 6
construídos, 1 em andamento e 6 em análise de suficiência.
Belo Monte e Belo Monte do Pontal
Abastecimento de Água
• IBAMA solicitou elaboração de projetos executivos para captação superficial, ETA e reservação.
• Os projetos de engenharia foram elaborados;
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• Apresentação e discussão dos projetos de captação superficial de água das localidades às

Prefeituras de Vitória do Xingu e Anapu;

• Solicitação da emissão de LP e LI. Processo em tramitação na SEMAT de Vitória do Xingu;

• Aprovação pelas Prefeituras de Anapu e de Vitória do Xingu dos projetos a serem
implantados em Belo Monte do Pontal e em Belo Monte, respectivamente;
• Início do processo de contratação das obras e aquisição das áreas necessárias para
implantação do projeto;
• Em atraso em relação à data da condicionante do IBAMA (março/2012).
Esgotamento Sanitário
• Obras da rede de esgotamento estão concluídas, com 1 ano de atraso em relação à data da
condicionante do IBAMA (março/2012);
• Finalização da instalação das Estações de Tratamento de Esgoto – ETE, das Estações Elevatórias-EE
e da implantação das linhas de recalque;
• .
• Solicitação do apoio das administrações municipais para a efetivação das ligações nos domicílios
das duas localidades;
• Reiteração, junto à Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, do pedido de inclusão das localidades
no Projeto de Melhorias Sanitárias Domiciliares – MSD.
Aterros Sanitários
• Acordo entre NE, CCBM e Prefeituras para disposição dos resíduos das localidades no aterro do
Sítio Belo Monte, até a implantação dos respectivos aterros;
• Acordo com as Prefeituras para construção de galpões de triagem nas localidades;
• Em Belo Monte foi disponibilizado pela prefeitura um galpão para separação de resíduos;
• Foi retomado e acordado com o município de Vitória do Xingu a implantação de um aterro sanitário
na localidade de Belo Monte. Está em andamento a prospecção de áreas para aquisição e posterior
readequação do projeto já apresentado;
• Em Belo Monte do Pontal, o galpão de triagem está concluído.
• A NE continua com os esforços para realização da triagem, do transporte e disposição final dos
resíduos até a solução definitiva para a disposição de resíduos sólidos de Belo Monte do Pontal;
• Encontra-se em andamento o processo de regularização da destinação dos resíduos entre Anapu
(Belo Monte do Pontal) e Vitória do Xingu (Belo Monte);
• Implantação dos aterros em atraso em relação à data da condicionante do IBAMA
(março/2012);Desenvolvimento das atividades de sensibilização da população. Em Belo Monte, no
primeiro semestre de 2013, foram realizadas 883 visitas e 2 oficinas de Reaproveitamento de
Materiais, com a participação de 49 residentes. Em Belo Monte do Pontal houve 648 visitas e 2
oficinas de reaproveitamento de materiais, para 173 pessoas.
Drenagem Urbana
• Projeto executivo para a Vila de Belo Monte concluído, empresa executora contratada e obras
iniciadas no final de novembro/12;
• Em Belo Monte do Pontal, as intervenções tiveram início efetivo em 08/04/13. Para agilizar as
obras, a NE incluiu as obras em Belo Monte do Pontal no contrato com a empresa S.A Paulista, que
está executando as obras na sede de Vitória do Xingu. Essa empresa também realizará a
pavimentação em ambas as localidades.
Anapu
Educação
• Do total de 8 obras em educação previstas para este município, há, em junho de 2013, 4 construídas,
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3 em fase de elaboração de projeto e 1 em análise de suficiência.
Saúde
• Do total de 11 equipamentos de saúde previstos para este município, há, em junho de 2013, 8
construídos, 1 em fase de contratação, e 2 em análise de suficiência.
Brasil Novo
Educação
• Todas as 8 obras em educação previstas para este município encontram-se concluídas.
Saúde
• Do total de 8 equipamentos de saúde previstos para este município, há, em junho de 2013, 5
construídos e 3 em andamento.
Senador José Porfírio
Educação
• Do total de 7 obras em educação previstas para este município, há, em junho de 2013, 4 construídas,
1 em andamento, 1 em fase de contratação, e 1 em análise de suficiência.
Saúde
• Todos os 5 equipamentos de saúde previstos para este município estão concluídos.
Pacajá
Saúde
• O equipamento de saúde previsto para este município está construído.

4.2
Desempenho Ambiental da Construção
No presente Capítulo serão abordadas as medidas correspondentes aos Programas de
Controle Ambiental Intrínseco e de Recuperação de Áreas Degradadas, ambos parte do
PAC, cujo andamento pôde ser observado no 1º RSAB, no 4º Relatório Consolidado do
PBA para o IBAMA, e durante as inspeções de campo de maio e de julho de 2013.
4.2.1
Programa de Controle Ambiental Intrínseco (PCAI)
Na presente avaliação foram consideradas todas as evidências, sejam apresentadas na
documentação ou coletadas nas inspeções de campo, que demonstrem a conformidade
das atividades construtivas em relação às diretrizes e medidas previstas para as
principais frentes de obra/atividades elencadas no PCAI e que se encontram listadas a
seguir:
•
•

Vias de Acesso;
Canteiros de Obra e Acampamentos;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Subestações e Linhas de Transmissão de Atendimento às Obras e para o
Escoamento da Energia das Casas de Força da UHE Belo Monte;
Áreas de Empréstimo, Jazidas, Bota-Foras e Estoques;
Tráfego, Transporte e Operação de Máquinas e Equipamentos;
Transporte de Trabalhadores e de Máquinas e Equipamentos;
Manejo de Substâncias Perigosas;
Sistema de Abastecimento de Água de Canteiros e Alojamentos;
Tratamento e Controle de Efluentes Líquidos Gerados nos Canteiros e
Alojamentos;
Gerenciamento e Disposição de Resíduos Sólidos nos Canteiros e Alojamentos.

Objetiva-se que os resultados da análise da conformidade com as medidas do PCAI
possam subsidiar a avaliação de desempenho ambiental das atividades de construção do
empreendimento.
A responsabilidade direta pela execução das ações de controle ambiental previstas no
PCAI para as obras principais é do CCBM, e, no caso das obras complementares, é das
demais construtoras contratadas. Por sua vez, a NE é responsável pela supervisão
ambiental dessas obras, de forma a garantir a plena observância das diretrizes
estabelecidas no Programa. Mesmo não sendo contempladas no PCAI, as Obras do
Entorno também são de responsabilidade da NE. Assim, as atividades de supervisão a
serem desenvolvidas pela NE devem se estender às mesmas.
4.2.1.1
Controles Ambientais das Obras Principais
Conforme discutido na Seção 3.2, o CCBM possui uma equipe de meio ambiente
específica em cada Sítio Construtivo para atendimento às demandas do PCAI. Para as
demandas de meio ambiente, o CCBM também desenvolveu e implementou um Sistema
de Gestão Integrado, composto por uma série de procedimentos específicos para cada
atividade de construção. A avaliação desses procedimentos já foi apresentada por
ocasião do processo de Due Diligence.
Mensalmente são emitidos, pelo CCBM, Relatórios QMSSRS (Qualidade, Meio
Ambiente, Saúde, Segurança e Responsabilidade Social) para encaminhamento à NE.
Alguns desses relatórios foram entregues para análise do consultor socioambiental. Vale
destacar que esses relatórios mensais não apresentam registros e evidências das
principais medidas de controle ambiental que vêm sendo adotadas nas frentes de obra e
áreas de apoio, bem como o nível de aderência dessas medidas às diretrizes previstas no
PCAI do PAC, seja em caráter preventivo ou corretivo. O relatório inclui apenas dados
de índice de reciclagem e reuso de resíduos sólidos Classes A, B e D (perigosos
resíduos perigosos oriundos do processo de construção), e os valores alcançados pelo
Indicador de Desempenho Ambiental (IDA), sem, no entanto, dar informações sobre a
composição desse indicador e os resultados que levaram aos valores apresentados.
Em relação aos relatórios QMSSRS, recomenda-se que os mesmos sejam reformulados,
de forma a incluir informações sobre os seguintes temas:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treinamentos;
Supressão Vegetal;
PRAD - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Gerenciamento de Resíduos;
Controle de Efluentes;
Controle da Água para Abastecimento;
Controle de Qualidade do Ar e Ruído;
Plano de Atendimento a Emergências Ambientais – PAE;
Controle de Erosão e Assoreamento;
Medidas Corretivas de Assoreamento.

Semestralmente, os controles ambientais desenvolvidos pelo CCBM são reportados nos
relatórios encaminhados para o IBAMA, em cumprimento às exigências do PCAI. A
seguir serão apresentadas as medidas de controle ambiental reportadas no 3º e no 4º
Relatórios Consolidados para o IBAMA, e no RSAB.
• Vias de Acesso
− Supressão de vegetação realizada de acordo com o Plano Operacional de
Supressão (POS) e seguindo as condicionantes das ASV emitidas e o PAC;
− Construção de aproximadamente 40.000 metros de dispositivos de
drenagens, entre bueiros, canaletas, drenagens profundas, sarjetas, meio fio e
descidas de água;
− Aplicação de cobertura de pedrisco nas vias e realização de constante
umectação através de caminhão-pipa, como forma de minimizar a emissão
de poeira nos acessos sem pavimentação.
− Instalação de dispositivos de controle de processos erosivos nos novos
acessos, como sistemas de drenagens de águas pluviais, cobertura das vias
com pedriscos, implantação de enrocamentos de rochas e outros. Nos acessos
já existentes, foi mantido o monitoramento desses dispositivos e a
manutenção, quando necessária.
− Umectação dos acessos por caminhões-pipas.
− Instalação de sinalização orientativa e de controle nos acessos internos e
externos, conforme projeto 3.4.2 – Projeto de Segurança e Alerta
− Implantação, nos acessos externos, das medidas de controle ambiental
previstas no programa 3.2 – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.
•

Canteiros de Obra, Acampamentos
− Desmobilização das estruturas pioneiras;
− Atividades de urbanização e humanização dos canteiros definitivos
(jardinamento dos escritórios definitivos, refeitórios, humanização das áreas
comuns dos centros de convivência, plantio de espécies florestais, construção
de redários junto aos alojamentos, plantio de espécies arbustivas junto às
cercas dos condomínios, construção de canteiros nas áreas de circulação
interna dos CAT’s);
− Operação das caixas de decantação e dos corretores de pH da água residual
nas Centrais de Concreto;
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− Umectação das vias e dos locais de terraplenagem com caminhão-pipa;
− Sinalização das áreas onde estão sendo realizadas as atividades;
− Treinamento de colaboradores, conforme definido nos Programa de
Capacitação de Mão de Obra e de Educação Ambiental para os
Trabalhadores do PAC;
− Drenagem das vias e proteção dos taludes através do lançamento de solo
vegetal;
− Estocagem de solo vegetal para utilização futura na recuperação das áreas.
− Construção de canteiros definitivos em áreas preferencialmente já
antropizadas. Estoque de solo orgânico para uso futuro em recuperação de
áreas degradadas
− Parceria entre CCBM e NE para viabilização do fornecimento de mudas
nativas a serem utilizadas no projeto de urbanização dos canteiros
definitivos.
•

Subestações e Linhas de Transmissão
− Desbloqueio prévio das áreas pelo IBAMA, para atender à condicionante 2.4
da LI 795/11;
− Umectação dos locais de terraplenagem com a utilização de caminhão-pipa;
− Sinalização das áreas onde estão sendo realizadas as atividades;
− Treinamento de colaboradores, conforme definido nos Programa de
Capacitação de Mão de Obra e de Educação Ambiental para os
Trabalhadores do PAC;
− Reconformação topográfica dos taludes das quatro subestações construídas
nos três Sítios, instalação de sistema de drenagem superficial, lançamento de
solo vegetal e realização de hidrossemeadura.
−
− Supressão de vegetação nas áreas das subestações seguindo os critérios
ambientais estabelecidos no PAC, no Plano Operacional de Supressão (POS)
e nas respectivas ASV;
− Realização de inspeções e manutenções periódicas em todo o sistema;
− Instalação de bacias de contenção tanto os geradores alocados nas
subestações quanto aqueles instalados nos canteiros, para casos de
vazamentos. No caso dos geradores das subestações, além das contenções,
estão instaladas caixas separadoras de água e óleo - SAO, para tratar o
efluente caso haja algum vazamento.
− Aumento da periodicidade de manutenção, instalação de bandejas e
acompanhamento periódico em campo dastorres de iluminação instaladas
nos canteiros.
− Em relação às linhas de transmissão, realização do resgate da fauna e do
salvamento do germoplasma, previamente à supressão da vegetação.
− Nas redes já existentes, realização do monitoramento das galhadas na faixa
de domínio e quando possível, do desbaste das mesmas.
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•

Áreas de Empréstimo, Jazidas, Bota-Fora e Estoque
− Desbloqueio prévio das áreas pelo IBAMA, para atender à condicionante 2.4
da LI 795/11;
− Atividades de supressão da vegetação, transporte da madeira para pátios de
estocagem, limpeza final do terreno, decapeamento e estocagem do solo
orgânico seguindo as diretrizes estabelecidas no Plano Operacional de
Supressão (POS), no Programa de Resgate de Fauna, nas condicionantes das
ASV e no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.

•

Tráfego, Transporte e Operação de Maquinas e Equipamentos
− Treinamento dos funcionários envolvidos em atendimento a emergências
ambientais, relacionamento com a comunidade, etc;
− Umectação constante das vias por meio de caminhões-pipa, para reduzir o
nível de partículas em suspensão;
− Disponibilização de kits de emergência individuais (compostos por material
absorvente, manta absorvente, sacos plásticos e pás) em cada equipamento,
para utilização em caso de vazamento de óleo ou outros produtos químicos;
− Plano de Manutenção programada da frota de máquinas e equipamentos,
para evitar vazamentos. A manutenção preventiva é feita semanalmente pela
equipe de Manutenção de Equipamentos dos canteiros. Durante a inspeção
preventiva é verificada a existência de potenciais vazamentos e monitorada a
emissão de fumaça preta;
− Instalação de placas de orientação;
− Inspeção dos equipamentos pela equipe de Meio Ambiente e Segurança do
CCBM, antes do início das atividades;
− Plano de Atendimento a Emergências (PAE) do CCBM, que inclui, entre os
cenários emergenciais, o vazamento de óleo em cursos de água. Em caso de
vazamento, as medidas de contenção e remoção do óleo vazado são:
o Instalação de barreiras flutuantes;
o Confinamento da pluma de óleo diesel, vedação das fontes de
vazamento na embarcação submersa;
o Execução de atividades de descontaminação, com aplicação e
remoção de material absorvente, coleta do óleo livre na área
confinada, e aplicação de dispersante nas manchas isoladas fora da
contenção;
o Retirada da embarcação;
o Remoção da rocha contaminada da área de retirada dos resíduos e da
embarcação;
o Inspeção de campo para constatação de eventuais manchas
remanescentes; e depósitos nas margens e impactos sobre a fauna e a
flora, não sendo verificadas ocorrências.
− Implementação de ações de segurança nos canteiros e acessos, voltadas à
prevenção de acidentes durante o tráfego, transporte e operação de máquinas
e equipamentos, conforme Projeto 3.4.2 – Projeto de Segurança e Alerta.
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•

Transporte de Trabalhadores e de Máquinas e Equipamentos
− Transporte de pessoal em ônibus e vans equipados com cintos de segurança,
e com motoristas que possuem carteira nacional de habilitação compatível
com o porte e atividade do veículo, de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro (CNT);
− Vistorias periódicas dos ônibus e vans pela Segurança do Trabalho;
− Adoção de estratégias de transporte para minimizar os distúrbios à
comunidade;
− Utilização de carretas tipo pranchas com capacidade compatível com o
equipamento a ser transportado, utilização de guindastes para cargas mais
pesadas, caminhões munck para cargas mais leves e caminhões brook para
transportar resíduos;
− Realização de blitzes periódicas pela equipe de Segurança do Trabalho do
CCBM nas vias de acesso, para conscientização dos funcionários a respeito
do controle da velocidade.

•

Manejo de Substâncias Perigosas
− Instalação de tanques aéreos horizontais para combustíveis com capacidade
nominal de 15 m³, dotados de todos os dispositivos de proteção ambiental,
com piso impermeável, canaletas de direcionamento do fluxo, separador de
água e óleo, extintores, cobertura, kits de emergência ambiental, e com bacia
de contenção com capacidade de 110% daquela de armazenamento do
reservatório;
− Os tanques de 15 m3 são provisórios, e estão sendo utilizados até que estejam
devidamente licenciados os sistemas definitivos de abastecimento de
combustíveis. O processo de licenciamento junto à SEMA-PA está em
andamento. No mês de Junho/13 esteve nos canteiros uma Equipe Técnica da
SEMA-PA para uma vistoria in loco dos sistemas implantados e obtenção de
maiores esclarecimentos sobre as instalações;
− Emissão de Certificado de Registro pelo Exército Brasileiro para utilização
de explosivos;
− Obtenção de Autorização para Prestação de Serviços de Detonação, com os
responsáveis técnicos pelos serviços de detonação listados nas devidas
autorizações.
− Detonação seguindo o procedimento do Sistema de Gestão do CCBM, que
aborda critérios ambientais e de segurança a serem seguidos durante os
trabalhos com essas substâncias. Esse procedimento (Orientação Técnica,
Rotinas para Armazenamento e Utilização de Detonantes e Explosivos,
Isolamento e Liberação de Áreas Detonadas), devidamente aprovado pela
NE e implantado em sua íntegra pelo CCBM, contempla, de modo geral, os
seguintes itens:
o Rotinas para armazenamento e utilização de detonantes, isolamento e
liberação de áreas detonadas e seus anexos;
o Segurança na operação com explosivos – Isolamento de Área de
Risco para Detonação;
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Estocagem, Manuseio, Transporte e Aplicação de Materiais e
Acessórios.
Os explosivos são manuseados por funcionários devidamente treinados.
Acondicionamento de produtos químicos como óleos, graxas, aditivos e
produtos de limpeza em depósitos devidamente identificados e manuseados
por funcionários que passam por treinamento no procedimento PS CCBM
220 09 – Derramamento de Produtos Químicos, tendo conhecimento de
todos os riscos envolvendo a atividade.
Os locais de estocagem de óleos lubrificantes e graxas são em isolados, com
restrição de acesso, sinalizados e com contenção contra vazamentos. Junto às
substâncias perigosas são mantidas Fichas de Informações de Segurança do
Produto Químico (FISPQ).
O manejo de substâncias perigosas segue as seguintes medidas: solicitação
das FISPQ aos fornecedores de produtos, armazenamento e manejo de
produtos de acordo com a legislação, normas e regulamentos.
Os postos de abastecimento estão construídos de modo a evitar contaminação
do solo.
O abastecimento de combustível em campo é realizado pelos caminhões
comboios, seguindo as diretrizes do Procedimento Operacional para
Abastecimento e Lubrificação em Campo (PO CCBM 220 33);
Foram fornecidos para análise documentos utilizados pelo CCBM para
Gerenciamento de Anomalias Ambientais. As planilhas, fornecidas apenas
para os Sítios Belo Monte e Canais e Diques (não há informações para os
Sítios Pimental e Bela Vista), incluem dados sobre acidentes ocorridos com
produtos perigosos no primeiro semestre de 2013, listando causa, localização
e responsável pela área, tipo de equipamento, potencial de gravidade, ações
de correção, tipo e quantidade de produto derramado, tipo de ambiente
atingido (solo ou água), entre outros dados.
o

−
−

−

−

−
−

−

•

Tratamento de efluentes domésticos e industriais

Foram apresentados no 4º Relatório do IBAMA e no RSAB os resultados referentes aos
sistemas de lagoas em série existentes nos Sítios Belo Monte, Pimental e Canais e
Diques, e à ETE compacta do Sítio Bela Vista. Segundo informado, as ETE compactas
dos Sítios Belo Monte, Pimental e Canais e Diques, utilizadas até o início da operação
das lagoas, encontram-se todas desativadas.
As ETE compactas previstas na Ilha Marciana não serão mais instaladas. , Pela
praticidade na operação do sistema e para possibilitar apenas 1 ponto de monitoramento
e lançamento destes efluentes no Rio Xingu, serão instaladas caixas de acumulação dos
efluentes nesse local, os quais serão transportados com o auxílio do caminhão limpa
fossa para o sistema de lagoas do Sítio Pimental.
Os efluentes são monitorados mensalmente por meio da análise dos seguintes
parâmetros: pH (a 20°C); O.D.; Sólidos totais; Turbidez; Coliformes fecais e totais;
DBO5; DQO; Nitrogênio amoniacal; Nitrogênio total; Fósforo total; Nitrato; Nitrito.
Semestralmente faz-se uma análise mais completa, incluindo metais pesados, óleos e
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graxas, entre vários outros parâmetros. Os resultados são comparados aos padrões de
lançamento da Resolução CONAMA 430/2011.
Foram apresentados gráficos com o desempenho do tratamento (analisando os
resultados somente como satisfatório ou não satisfatório, sem informar os valores de
eficiência obtidos) no período de janeiro a junho. Os laudos apresentados para análise
são apenas do período de abril a junho. Dos gráficos, observa-se que apenas os
resultados de março da ETE compacta do Sítio Bela Vista foram insatisfatórios.
O RSAB informa também que em todos os Sítios construtivos há decantadores e
Separadores de Água e Óleo – SAO para tratamento dos efluentes industriais. Para o
efluente das centrais de concreto há tratamento químico complementar, e esses depois
de tratados, são direcionados para reuso no próprio sistema, não havendo lançamento
em corpos hídricos. Os tratamentos em todas as áreas com efluentes industriais
encontram-se instalados e em funcionamento, com exceção da SAO do plant de
combustível do Sítio Pimental, que está concluída mais ainda não operando.
Assim como para os efluentes domésticos, o desempenho do tratamento de efluentes
industriais foi reportado por meio de gráficos para o período de janeiro a junho, sendo
anexados os laudos referentes ao período de abril a junho. Dos gráficos, observa-se que:
para o Sítio Belo Monte, de um total de 34 laudos entre janeiro e junho, houve 5
insatisfatórios (fevereiro, abril, maio e junho); para o Sítio Canais e Diques, de um total
de 42 laudos, houve dois insatisfatórios (janeiro e fevereiro); para o Sítio Bela Vista, de
um total de 18 laudos, todos foram satisfatórios; e para o Sítio Pimental, de um total de
28 laudos, houve apenas um insatisfatório (janeiro). Os resultados são comparados
também aos padrões de lançamento da Resolução CONAMA 430/2011.
•

Tratamento da água para abastecimento

Foram apresentados no 4º Relatório do IBAMA e no RSAB os resultados referentes ao
tratamento da água para abastecimento. As ETA compactas em operação nos Sítios
construtivos são compostas por: bombeamento, calha Parshall, sistema de adição de
produtos químicos, flocodecantador, decantador, filtro de carvão ativado e sistema de
desinfecção. A água tratada nas ETA é comparada aos parâmetros estabelecidos pela
Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde.
As ETA são monitoradas a cada duas horas para Turbidez, pH e Cloro residual livre; e
duas vezes por semana para Escherichia coli, Coliformes Totais, Cloro residual livre e
pH. Semestralmente é realizada uma análise completa, com todos os parâmetros
estabelecidos na Portaria MS 2914/2011. Já os bebedouros são monitorados
semanalmente para Escherichia coli e Coliformes Totais. Para os 4 Sítios construtivos
foram apresentados gráficos com o desempenho do tratamento no período de janeiro a
junho. Foram anexados os laudos das análises das ETA, pias das cozinhas e refeitórios,
e bebedouros para o período de abril a junho de 2013, para os Sítios Belo Monte, Canais
e Diques e Pimental. Não foram apresentados laudos do Sítio Bela Vista.
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Avaliando os gráficos das análises das ETA, verificou-se, para o Sítio Belo Monte, que
de um total 55 laudos entre janeiro e abril, todos foram satisfatórios; para o Sítio Canais
e Diques, de um total 55 laudos, 3 foram insatisfatórios (fevereiro e março); para o Sítio
Bela Vista, de um total de 8 laudos, houve 1 insatisfatório (junho); e para o Sítio
Pimental, de um total 42 laudos, todos foram satisfatórios.
Já nos gráficos dos bebedouros, verificou-se, para o Sítio Belo Monte, que de um total
558 laudos entre janeiro e junho, 13 foram insatisfatórios (janeiro e fevereiro); para o
Sítio Canais e Diques, de um total 362 laudos, 34 foram insatisfatórios (todos os meses,
menos abril); para o Sítio Bela Vista, de um total de 18 laudos, 2 forma insatisfatórios
(junho), e para o Sítio Pimental, de um total 346 laudos, 11 foram insatisfatórios (todos
os meses, menos abril).
•

Emissões atmosféricas e ruídos

O monitoramento de emissões atmosféricas e ruído segue o PS_CCBM_220_15. Em
relação ao monitoramento de emissões atmosféricas pelo CCBM, foram apresentados
resultados para o período de abril a junho de 2013. Não foram fornecidas informações
sobre monitoramento de ruídos no período.
Apesar do período chuvoso, foi mantida a umectação dos acessos por caminhões-pipa,
Para minimização da emissão de poeira. A umectação foi priorizada nas áreas de maior
circulação de pessoas, nas áreas próximas às sedes das propriedades, às margens dos
acessos e na comunidade de São Francisco das Chagas, localizada no T27.
Nas Centrais de Britagem, com o intuito de minimizar os impactos e reduzir a emissão
de material particulado, foram implantados sistemas de aspersão de água nos
equipamentos.
Em relação à emissão de fumaça preta decorrente da combustão de óleo diesel, foram
monitorados os equipamentos e veículos pesados utilizados na obra principal da UHE
Belo Monte. Foram apresentados como anexo os laudos das inspeções preventivas
realizadas em maio e junho de 2013. Quando é identificada a ultrapassagem de algum
parâmetro, o equipamento é encaminhado de imediato para regulagem do motor entre
outras atividades necessárias para a regularização da situação. Não foi informada a
porcentagem da frota inspecionada, nem a análise crítica dos resultados obtidos
(porcentagem de veículos/equipamentos reprovados em relação ao número
inspecionado).
•

Gestão de resíduos sólidos

Quanto aos resíduos sólidos, a gestão é baseada nas diretrizes do PBA e no Plano
Diretor de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da NE. Para os resíduos da construção
civil, segue-se o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PRGCC
(PGRCC CCBM 220 01) e para os resíduos de serviços de saúde, o Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS (PGRSS CCBM 220 01).
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São disponibilizados coletores nas frentes de serviços, padronizados seguindo
procedimentos internos e os requisitos legais aplicáveis. São realizadas também
atividades de educação ambiental – TDSMS, palestras, oficinas, etc, para
conscientização dos colaboradores em relação à coleta seletiva.
Em relação à infraestrutura para a gestão de resíduos observada nas inspeções de
campo, os três Sítios, Pimental, Belo Monte e Canais e Diques, possuem Depósito de
Resíduos Perigosos e área para compostagem de resíduos orgânicos. Além dessas duas
estruturas, no Sítio Belo Monte há central de triagem e aterro sanitário, e está previsto o
início da montagem de um incinerador para toda a obra. Pela proximidade que
apresentam, os Sítios Canais e Diques e Pimental realizam a gestão de resíduos em
parceria. No Sítio Canais e Diques foi instalada a central de triagem, enquanto o aterro
sanitário foi implantado no Sítio Pimental, ambas as estruturas comportando também os
resíduos provenientes do outro sítio. Os resíduos do Sítio Bela Vista são destinados nas
estruturas dos Sítios Canais e Diques e Pimental.
O RSAB informou também a quantidade gerada e a destinação dos resíduos perigosos.
O óleo usado é transportado e destinado pela Fábrica Química Derivados de Petróleo, de
Cuiabá-MT; os resíduos contaminados com óleo e os resíduos de serviços de saúde são
atualmente (até que se instale o incinerador das obras. Quanto a isso, ressalta-se que o
protocolo de solicitação de LP e LI junto à SEMA-PA para o incinerador foi feito no dia
21/08/2013) coletados e destinados para incineração pela Plamax. O único resíduo para
o qual atualmente se faz logística reversa são os pneus usados, que são coletados pela
Reciclanip e recebidos no Ponto de Coleta da mesma em Marabá, PA, e destinados à
Votorantin Cimentos do Brasil Ltda. – Cimento Tocantins, localizada em Sobradinho,
DF, e à Ecotire Reciclagem de Pneus Ltda. – ME, localizada em Anápolis, GO. Todas
essas empresas possuem Licença de Operação, conforme informado no RSAB.
Foi fornecido para análise o Plano de Execução da Gestão de Resíduos Sólidos da UHE
Belo Monte praticado pelo CCBM (PLE CCBM 220 13 01), incluindo o controle de
todos os tipos de resíduos gerados nas obras. Trata-se de uma planilha contendo dados
da gestão, como fonte geradora; tipo de resíduo; classificação do resíduo segundo a
NBR 10.004 e segundo a CONAMA 307/02; quantidade aproximada gerada por mês;
como os resíduos são acondicionados; informações sobre coleta (tipo, veículo utilizado,
responsável
interno);
informações
sobre
armazenamento
temporário
(identificação/localização, como é feito o registro); informações sobre transporte
externo (veículo e registro); e informações sobre destino final (tipo de
tratamento/destino, identificação/localização e registro).
Foram fornecidos também os inventários de resíduos do período de janeiro a junho de
2013 para os Sítios Belo Monte, Canais e Diques e Pimental. Não foram fornecidos
dados sobre o Sítio Bela Vista.
O inventário inclui dados como tipo de resíduo, classe, quantidade gerada no mês, total
gerado e tratamento previsto ou realizado, para 16 grupos de resíduos, como segue:
Grupo 01: baterias e pilhas; Grupo 02: borracha e pneus; Grupo 03: entulho de obra;
Grupo 04: lodos e borras e sedimentos de sistemas de tratamento; Grupo 05: madeira;
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Grupo 06: metálicos; Grupo 07: não metálicos; Grupo 08: papel e papelão; Grupo 09:
oleosos (incluindo resíduos contaminados com óleo, como estopas, papéis,
embalagens); Grupo 10: plástico/polímeros sintéticos; Grupo 11: resíduos com
mercúrio; Grupo 12: resíduos domésticos; Grupo 13: resíduos especiais; Grupo 14:
resíduos mistos; Grupo 15: tecidos e lonas; e Grupo 16: vidros.
Em relação à supervisão de obras por parte do CCBM, o RSAB informa que a equipe de
campo de Meio Ambiente que realiza esta função segue as diretrizes estabelecidas no
Padrão de Sistema para Sistemática de Inspeções Ambientais – PS CCBM 220 24, a fim
de assegurar o controle dos aspectos ambientais relacionados às atividades executadas
nas obras. Cada frente de serviço é inspecionada semanalmente, sendo aplicadas listas
de verificação específicas para a área/processo. Ações corretivas são definidas
juntamente com os responsáveis pelas áreas, que acompanham as inspeções.
Foi apresentado para análise um documento contendo um resumo dos dados de não
conformidades levantadas pelo CCBM nos Sítios Belo Monte, Canais e Diques e
Pimental, para o primeiro semestre de 2013. Novamente não se apresentam dados sobre
o Sítio Bela Vista. As não conformidades são relacionadas a Meio Ambiente,
Qualidade, responsabilidade Social, e SST. Avaliando os dados, observa-se que o
número de não conformidades abertas é relativamente elevado para os Sítios Belo
Monte e Canais e Diques. No entanto, o relatório não informa se as abertas estão dentro
ou fora do prazo de atendimento. Além disso, não é informado o teor das não
conformidades. Recomenda-se que os relatórios gerenciais de não conformidades
incluam dados sobre a irregularidade verificada em campo que gerou a não
conformidade, para que se faça uma análise crítica dos problemas recorrentes nas obras.
Foi apresentada também, apenas para o Sítio Belo Monte, a Planilha de
acompanhamento das ações do relatório de providências, referente a Listas de
Verificação (LV) aplicadas entre fevereiro e maio de 2013, no âmbito do PCAI. Essas
LV foram aplicadas em inspeções realizadas nas áreas das obras, incluindo canteiros
industriais, acampamentos, bota-foras, Porto, ETE, canal, acessos (T27, T55, T50 e
outros), taludes, barragem, ensecadeira, entre outros locais específicos. Essa planilha
inclui também o responsável pela verificação, o número de itens irregulares, a data do
primeiro vencimento, e o status. Da mesma forma, a planilha não inclui o teor da
irregularidade, nem lista as medidas indicadas para a correção. Recomenda-se que essas
informações sejam incorporadas à planilha.
Além da verificação documental cujos resultados estão apresentados acima, a avaliação
da conformidade ambiental do empreendimento foi feita também com base nas
inspeções de campo em algumas das frentes de obra, realizadas nos períodos de 13 a 17
de maio e de 09 a 12 de julho de 2013.
A seguir são apresentadas resumidamente as observações efetuadas no período de 13 a
17 de maio e que justificam correções em cada uma das instalações inspecionadas em
cada um dos sítios construtivos das obras da UHE Belo Monte. O Registro Fotográfico
apresentado no Anexo 3 ilustra as condições verificadas in loco.
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Sítio Pimental
ETA Pimental
•
•

Foram inspecionadas as instalações da ETA Pimental, o que inclui o laboratório e
especialmente a estrutura de secagem de lodo.
Trata-se de instalação com controle ambiental em conformidade com as diretrizes
constantes no PBA.

ETE Pimental
•

Não foram identificadas não conformidades nesta instalação.

Oficina mecânica
•

•
•

Foram inspecionados os setores destinados à manutenção de equipamentos leves e
pesados, além do sistema de separação de água e óleo, cujo efluente é lançado em
vala superficial.
Foi verificada que a canaleta de drenagem perimétrica estava assoreada.
A manutenção de alguns dos equipamentos vem ocorrendo sem bandeja sob o
veículo. Esse dispositivo tem sido substituído por lona plástica, que além de não
conter adequadamente os vazamentos, resulta no incremento do volume de resíduos
contaminados.

Rampa de lavagem e lubrificação
•

Assoreamento da canaleta perimétrica da rampa de lavagem, reduzindo sua
eficiência na condução dos efluentes para o sistema de separação de água e óleo
existente.

Central de Concreto Pioneira
•

Instalação encontrava-se em operação e apresentava necessidade reorganização e
melhorias na gestão de resíduos. Foi registrada área com acumulação de diferentes
tipos de resíduos, entre os quais embalagens, sucata metálica, madeira, papelão,
além de insumos da produção de concreto.

Plant de Combustíveis (pioneiro)
•

Não foram identificadas não conformidades nesta instalação.

CGR (Central de armazenamento e aterro sanitário)
•

Instalação recentemente concluída e ainda parcialmente utilizada. Embora se trate
de instalação com amplo espaço físico, a central de resíduos foi construída com
paredes laterais que não impedem por completo, a ocorrência de precipitação
pluviométrica no seu interior.
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•

•

•

•

Há necessidade de definir a destinação final de muitos dos resíduos recicláveis que
estão sendo adequadamente coletados e armazenados temporariamente na central
de resíduos.
O pátio de compostagem do Sítio Pimental foi instalado em terreno inclinado. Há
necessidade implantação de vala de drenagem na parte superior do terreno a fim de
evitar o escoamento superficial ao longo do pátio.
As pilhas ou leiras de compostagem de resíduos orgânicos apresentavam-se com
material superficial sem umidade e sem evidências de aeração, cabendo correções
no processo.
No aterro sanitário foi observado na célula em utilização, o lançamento de volumes
de resíduos sólidos recicláveis, com destaque para o isopor originado das estruturas
das edificações dos canteiros de obra.

Dispositivo de transposição de embarcações
•

Taludes sem forração vegetal e ocorrência extensiva de sulcos erosivos.

Sítio Canal de Derivação
Oficina mecânica e rampa de lavagem e lubrificação
•
•

Não foram identificadas não conformidades nesta instalação.
A falta de canaleta na rampa de lavagem e lubrificação está sendo resolvida com a
implantação dessa estrutura.

ETE Canal de derivação
•

Não foram identificadas não conformidades nesta instalação.

Obras do Canal de derivação
•

As obras foram inspecionadas extensivamente, cabendo destaque para o barramento
total de cursos d’água que drenam na direção do canal de derivação. O barramento
dos cursos d’água ocorre a partir da implantação do acesso, resultando no
afogamento da vegetação e na eutrofização da água a montante.

Bota-foras
•

Há bota-foras cuja capacidade de deposição de material totalmente aproveitada e
que não foram objeto de ações do PRAD (BF 17, BF37).

Usina de triagem de resíduos
•

Foi registrado procedimento incorreto no recebimento dos resíduos. O material
gerado e coletado no canteiro não estava sendo descarregado em doca, e sim

41

•

diretamente no interior da usina, em espaço sem drenagem adequada para coleta de
chorume.
Foi registrado também grande volume de resíduos orgânicos entre os resíduos
recicláveis então dispostos para triagem.

Sítio Belo Monte
Porto fluvial no rio Xingu
•
•
•

Caixas de acumulação de efluentes domésticos no limite da capacidade.
Falhas na coleta de resíduos, evidenciadas pelo registro de resíduos não coletados
em toda a área de trabalho.
Área possivelmente destinada à instalação de retroporto com ampla área de solo
exposto e ausência de bacias de retenção de sedimentos, curvas de nível ou outra
ação destinada ao controle do escoamento superficial para prevenção de processos
erosivos.

Central de concreto
•

•
•

Tambores vazios de Neutracid (produto corrosivo usado na correção do PH do
efluente da central de concreto) dispostas a céu-aberto junto ao sistema de
separação e água e óleo.
Caixa de acumulação de efluentes domésticos sem tamponamento adequado e com
capacidade de retenção próxima da capacidade máxima.
Vazamentos na tubulação que conduz os efluentes domésticos não tratados para as
caixas de acumulação de efluentes.

Pátio próximo à oficina mecânica
•

Grande volume de diversos tipos de resíduos não adequadamente segregados e
dispostos a céu-aberto em área próxima à oficina mecânica, incluindo lâmpadas,
isopor, sucata metálica, papelão, entre outros.

Vila Residencial
•
•

Taludes de aterro sem forração vegetal e com ocorrência extensiva de sulcos
erosivos.
Falta de dispositivos de controle de erosão nos acessos internos e de proteção de
cursos d’água, resultando no assoreamento de canais fluviais.

Central de triagem de resíduos e aterro sanitário
•

Procedimento de descarregamento incorreto dos resíduos coletados na doca da
central de resíduos. O material coletado no canteiro encontrava-se disposto fora da
área prevista, acima da canaleta de drenagem de água pluvial, possibilitando a
contaminação do escoamento superficial por chorume.
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•
•
•

Falta de cobertura na área de descarregamento/doca da central de resíduos.
Falta de cobertura lateral na área interna da central de resíduos a fim de impedir a
precipitação no interior das baias.
Necessidade de melhorias no processo de tratamento de solos contaminados por
óleos e graxas em célula (biorremediação). O material acumulado na célula não
vem sendo objeto de manejo adequado, que deve minimamente ser revolvido, além
de receber incorporação de solo vegetal, adubação e irrigação.

BF3 e BF4
•
•

•

O aproveitamento dos espaços utilizados como bota-fora não vem sendo executado
de acordo com a geometria prevista em projeto.
O BF3 foi utilizado até o limite de sua capacidade, porém deverá ser objeto,
segundo técnicos do CCBM, de intensa movimentação de terra a fim de adequá-lo
ao projeto geométrico recentemente elaborado pelo CCBM. Na prática, se o
aproveitamento do bota-fora tivesse ocorrido de forma planejada e condizente com
o projeto, o mesmo poderia ser liberado para a recuperação no âmbito do PRAD.
O aproveitamento do BF4 também não tem se pautado por um projeto geométrico.
Embora aparentemente respeite os limites da poligonal autorizada pelo IBAMA,
não há marcações de referência que delimitem o espaço autorizado. Alguns setores
apresentam taludes de grande altura e sem banquetas intermediárias que evidenciam
o lançamento de terra. Não há estruturas de contenção de sedimentos dentro da
poligonal autorizada com objetivo de evitar o carreamento de material depositado
para cursos d’água a jusante.

Acessos
Acesso ao porto fluvial do rio Xingu
•

Trecho de travessia de curso d’água em aterro e com processo erosivo significativo,
resultando no assoreamento do corpo d’água. Processo decorrente e agravado pela
inexistência de estrutura de drenagem no acesso, especialmente descidas d’água.

Travessão 27
•

Verificação de trechos de travessia de cursos d´água em aterro que ainda não
dispõem de estruturas de drenagem superficial, resultando no desencadeamento de
processos erosivos nos taludes.

Em relação à inspeção realizada no período de 09 a 12 de julho, as observações
efetuadas e que justificam correções em cada uma das instalações inspecionadas em
cada um dos sítios construtivos das obras da UHE Belo Monte são apresentadas
resumidamente a seguir. O Registro Fotográfico apresentado no Anexo 3 ilustra as
condições verificadas in loco.

43

Sítio Pimental
ETA Pimental
•

•

Foram inspecionadas as instalações da ETA Pimental, o que inclui o laboratório e
especialmente a estrutura de secagem de lodo. A instalação mantém-se em
funcionamento e fornece água para as instalações do Sítio Pimental.
Trata-se de instalação com controle ambiental em conformidade com as diretrizes
constantes no PBA.

ETE Pimental
•

•

As lagoas da ETE Pimental foram isoladas do restante do canteiro com cerca
perimétrica e portão com cadeado, sendo que as lagoas apresentavam boas
condições de integridade física.
Não foram identificadas não conformidades nesta instalação.

Central de Concreto Pioneira
•

•

A instalação está entrando em processo de desativação, sendo que as suas
atividades serão transferidas para a nova central de concreto em instalação no
Canteiro da Ilha Marciana.
Nas próximas missões será necessário verificar as condições do local após a
desmobilização da unidade industrial.

Dispositivo de transposição de embarcações
•

•
•
•

•

•

O STE (Sistema de Transposição de Embarcações) encontra-se praticamente
concluído e já está em condições de operação. No entanto, o seu uso será efetivo
apenas quando o Rio Xingu for desviado pelo vertedouro da barragem ou quando a
vazão do rio for suficiente para tornar perigosa a passagem através do canal
remanescente, o que não deve acontecer durante os próximos meses de estiagem.
Os equipamentos para transposição de embarcações (gruas, engates, carretas,
tratores e outros) estão no local para uso quando necessário.
As estruturas de apoio (salas de espera, banheiros, administração, garagem e outros)
estão em construção.
As vias de acesso interno foram pavimentadas e iluminadas e estão em construção
as barreiras rígidas de concreto, o sistema de drenagem definitivo e outros
dispositivos para garantir a segurança durante a operação.
Os taludes de corte no trecho entre as estruturas de montante e jusante receberam
proteção superficial com hidrossemeadura, a qual teve desempenho adequado e já
recobrem de maneira efetiva todas as áreas anteriormente expostas. Os sulcos e
ravinas foram corrigidos e não são vistos outras feições de erosão.
As áreas lindeiras, que durante as obras servirão de empréstimo, bota-fora ou
simplesmente apoio às obras, e que futuramente não serão mais utilizadas
permanecem com solo exposto. É necessário verificar o cronograma de implantação
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•

projeto de recuperação de áreas degradadas para que estes trechos sejam
priorizados no próximo período propício para reconformação de terreno, preparação
do solo, proteção superficial e plantios.
O acesso interno construído para ligar a balsa da obra (travessia do Rio Xingu) e o
STE deve ser contemplado no PRAD, pois neste trecho foram verificadas várias
feições de erosão e áreas com solo exposto. Além disto, o acesso deve receber
dispositivos de drenagem definitiva, como canaletas, drenos e dissipadores de
energia.

Ensecadeiras
•

•

•

A Ensecadeira para Casa de Força e Vertedouro, aparentemente, apresenta-se
íntegra, sem trechos com feições de erosão e com boas condições de estanqueidade.
As atividades realizadas no seu interior não colocavam risco a sua integridade e,
aparentemente, não existe necessidade de ampliação ou elevação imediata, pois
entramos no período de estiagem.
O trecho de montante Ensecadeira para Casa de Força e Vertedouro que precisou de
reforço com espigões de enrocamente e reforço com solo laterítico para conter a
ação erosiva do Rio Xingu, aparentemente, foi estabilizado. As medidas corretivas
adotadas surtiram o efeito esperado e protegem de maneira efetiva a área ensecada.
A ensecadeira de montante da margem esquerda, também, apresentava boas
condições estabilidade e desempenhava bem o seu papel de proteger o Acesso
Provisório da Ilha Marciana e as obras da barragem de terra em andamento.

Canteiro da Ilha Marciana
•

•

•

O terreno preparado para receber o Canteiro de Ilha Marciana apresentava boas
condições de estabilidade; todo o seu contorno foi protegido com um cordão de
enrocamento que fornece boa proteção contra erosão fluvial.
A área aterrada apresentava boas condições de estabilidade e não foram
encontradas feições de erosão pluvial. No entanto não ficou evidente a existência de
um sistema de drenagem definitivo que permita o escoamento adequado das águas
pluviais, bem como o controle de erosão.
O Canteiro Industrial da Ilha Marciana irá substituir em breve o Canteiro Industrial
Provisório da Margem Esquerda. As instalações industriais do novo canteiro
estavam em adiantado estado de implantação, bem como os necessários
equipamentos de controle de poluição. A efetividade da implantação destes
equipamentos e o seu funcionamento serão objeto de verificação na próxima
missão.

Serraria
•

O CCBM estava por terminar a instalação de uma serraria para permitir o
desdobramento de toras e aproveitamento da madeira da supressão de vegetação no
próprio canteiro de obras. A efetividade da implantação destes equipamentos e o
seu funcionamento serão objeto de verificação na próxima missão.
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BF-PI-JP1
•
•

Bota-Fora localizado na Ilha Pimental, a jusante da barragem de terra da margem
esquerda, no seu trecho mais próximo da Ilha Marciana.
No momento a maior parte da área deste bota-fora está sendo utilizada como
depósito de material vegetal resultante da supressão de vegetação no Sítio Palmital,
especialmente de toras para aproveitamento posterior.

BF-PI-JP2
•
•
•

•

Bota-Fora localizado na Ilha Pimental, jusante da barragem de terra da margem
esquerda, mais próximo da Ilha do Forno.
No momento, a área está sendo utilizada, em parte aproximadamente iguais, para
deposição de excedentes de escavação (solo e rocha) e de resíduos vegetais.
A deposição de material (solo e rocha) teve início, mas não existem medidas de
contenção que impeça a perda de material em direção às áreas vegetadas
localizadas a jusante. É interessante que a deposição de solo no local seja contida,
por exemplo, por um dique que impeça o assoreamento das áreas vegetadas a
jusante e que exista um sistema de drenagem provisório que garanta boas condições
para o deslocamento de veículos da obra e previna a formação de feições de erosão.
Além disto, a proteção da vegetação a jusante irá diminuir a quantidade de áreas a
serem recuperadas futuramente.
A deposição de resíduos vegetais tem sido realizada em pilhas onde são separados
os materiais denominados na obra como “resíduo grosso” e “resíduo fino”. O
“resíduo grosso” compreende os materiais não classificados como toras, tocos e
outros materiais que poderiam ser enquadrados como pontaletes ou lenha; o
“resíduo fino” compreende galhada, raízes, cipós e outros materiais sem
aproveitamento.

AE-3
•

•

•

O local foi explorado durante as etapas de abertura da obra, tendo sido retirada
grande quantidade de material, provavelmente para construção dos acessos e
ensecadeiras de 1º fase. Atualmente não estão sendo realizadas quaisquer atividades
no local, mas ainda existe material para ser explorado. Segundo informações da
Norte Energia, o restante da área será explorado futuramente.
Foram verificadas algumas medidas de controle de erosão, especialmente bacias de
retenção de solos carreados para proteção de bueiros e áreas vegetadas fora das
atuais áreas de interferência da obra. No entanto, estas medidas tem sido
insuficientes, tendo sido verificado assoreamento de áreas úmidas, com possíveis
danos para vegetação.
É importante que as áreas de empréstimo, que caracteristicamente apresentam
grande exposição de solo, sejam exploradas segundo um plano prévio de
aproveitamento. Neste plano deve estar especificado, no mínimo, a organização das
frentes de escavação, os caminhos de acesso interno e os dispositivos de drenagem
provisória previstos para o controle de erosão. Destaca-se que todas as áreas
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impactadas fora da área de intervenção das obras também deverão ser
posteriormente recuperadas e que todas as medidas para evitar impactos
desnecessários representam economia de recursos.
AE-3A
•
•

•

O local encontra-se em exploração, sendo retirado solo laterítico e o decapeamento
das Pedreiras 01-A e 01-B.
Não foram identificadas medidas de controle de erosão. No entanto, existe a
necessidade destas medidas, especialmente para proteção de amplas áreas vegetadas
localizadas a jusante e que não devem ser impactadas diretamente pelas obras.
É importante que as áreas de empréstimo, que caracteristicamente apresentam
grande exposição de solo, sejam exploradas segundo um plano prévio de
aproveitamento. Neste plano deve estar especificado, no mínimo, a organização das
frentes de escavação, os caminhos de acesso interno e os dispositivos de drenagem
provisória previstos para o controle de erosão. Destaca-se que todas as áreas
impactadas fora da área de intervenção das obras também deverão ser
posteriormente recuperadas e que todas as medidas para evitar impactos
desnecessários representam economia de recursos.

Sítio Canal de Derivação
Obras do Canal de Derivação
•

•

•

•

As obras foram inspecionadas extensivamente, tendo sido observada a construção
em vários estágios, por exemplo, decapeamento, escavação em solo, escavação em
rocha, proteção com enrocamento e trechos ainda não modificados. De maneira
geral, foi observado que: (i) a região da tomada d’água no Rio Xingu (montante) foi
apenas decapeada e a ensecadeira de montante ainda não foi construída (ii) na
região do divisor de água entre os Iguarapés Galhoso e Paquiçamba estão
concentradas as escavações em rocha e os trechos mais adiantados que já receberam
a proteção superficial; (iii) no médio curso do Iguarapé Paquiçamba estão
concentradas as escavações em solo e, finalmente (iv) o trecho de jusante do canal
ainda encontra-se pouco alterado e com alguns trechos com a vegetação nativa.
Não foram identificados problemas de controle de erosão nos trechos de escavação
do Canal de Derivação, pois a obra está contida entre os acessos marginais
construídas em ambos os seus lados e todas as áreas alteradas contribuem para o
próprio interior da obra.
Não foram identificados problemas de controle de poluição nos trechos de
escavação do Canal de Derivação, não tendo sido encontrados situações de falta de
organização e limpeza nas frentes de obra, disposição inadequada de resíduos ou de
manutenção de máquinas, equipamento e veículos.
Na próxima missão será dada especial atenção na verificação das condições de
controle de poluição e gerenciamento de resíduos e efluentes nos “Refeitório e
Pontos de Apoio” localizados ao longo do canal, especialmente nas oficinas
mecânicas avançadas.
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Diques e Bota-Foras
•

•

•

•

Em ambas as margens do Canal de Derivação estão sendo construídos cerca de 40
conjuntos de diques e bota-foras para receber os excedentes de escavação deste
trecho da obra.
Os bota-foras são construídos após a supressão da vegetação, decapeamento do solo
superficial e escavação de um canal central para escoamento das águas; o canal é
revestido com enrocamento para proteção contra erosão fluvial; e junto ao Canal de
Derivação é construído um dique com bacia de amortecimento das vazões de cheia;
o dique de terra compacta é munido de duas estruturas de concreto, um
descarregador de fundo para drenagem das vazões normais e esvaziamento da bacia
de amortecimento e um vertedouro de soleira livre para as vazões excepcionais.
Dentre os bota-foras previstos para o trecho do Canal de Derivação existem vários
cuja capacidade de deposição de material já foi totalmente aproveitada. É
necessário fazer um levantamento da utilização destes bota-foras e verificar o
cronograma de implantação projeto de recuperação de áreas degradadas para que
estas áreas sejam priorizadas no próximo período propício para reconformação de
terreno, preparação do solo, proteção superficial e plantios.
Foram verificadas as situações de uso dos seguintes bota-foras: BF-27, BF-2, BF30, BF-32, BF-36-B, BF-37, BF-38, BF-39, BF-40 e BF-41.

Canal de Transposição para Rio Xingu (AD-32)
•

•

•

•

O Canal de Derivação foi projetado para ser escavado ao longo dos talvegues dos
Iguarapés Galhoso e Paquiçamba, logo para instalação das obras foi necessário
desviar os escoamentos naturais destas drenagens, bem como de todos os seus
afluentes. Parte deste problema foi resolvida com a escavação de canais de desvio
para coletar as águas dos principais afluentes e lança-las em outros talvegues. Esses
canais receberam denominação de Sistema Canal Paquiçamba, Ticaruca, Di Maria e
AD33-AD32-Xingu.
Todos estes sistemas canais estão implantados e em operação, exceto o AD33-AD32-Xingu que se encontra em implantação. Neste canal foi verificado que as obras
estão efetivamente em andamento, sendo realizada escavação no trecho mais a
montante e a proteção com enrocamento nos trechos mais a jusante. Neste trecho
chama a atenção dois aspectos, relatados nos próximos itens, que poderiam ser
reavaliados nas próximas atividades semelhantes.
Para a construção do canal foi suprimida uma faixa de vegetação várias vezes mais
larga que o canal, sugerindo que houve uma superavaliação da área de intervenção
necessária para a obra. No local fica a impressão de que a área de intervenção está
sendo utilizada mais para acomodar os resíduos vegetais resultantes da supressão da
vegetação do que para efetivamente escavar o canal. Destaca-se que todas as áreas
impactadas deverão ser posteriormente recuperadas e que todas as medidas para
evitar impactos desnecessários representam economia de recursos.
A supressão da vegetação gerou uma grande quantidade de “resíduo grosso” que
está acomodada dentro da área de intervenção. Este material permanece sem
definição de uso futuro e passa a despertar preocupação, pois ocupa trechos grandes
da área de intervenção. A continuar esta indefinição quanto ao uso deste material,
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existe o risco de exaurirem-se os locais disponíveis ou, ainda, da impossibilidade da
implantação dos PRAD previstos nas áreas ocupadas por depósitos de restos
vegetais.
Sítio Belo Monte
Porto Fluvial no Rio Xingu
•

•

•

Ensecadeira da doca com ponte rolante: a ensecadeira apresenta boas condições de
conservação, não foram encontrados problemas de infiltrações e feições de erosão.
A ensecadeira recebeu um reforço interno com solo laterítico, o que tem
proporcionado boas condições de estanqueidade para a mesma.
Antiga área para retroporto: Não existe mais previsão da utilização desta área como
retroporto, desta forma é necessário verificar o PRAD (projeto) desta área e o
cronograma de reconformação do terreno, drenagem definitiva e plantios. Na
primeira missão (maio/2013) anterior ainda havia previsão da utilização desta área
como retroporto, sendo que se tratava de ampla área de solo exposto, sem bacias de
retenção de sedimentos, curvas de nível ou qualquer outra ação destinada ao
controle do escoamento superficial para prevenção de processos erosivos. Na
presente oportunidade (junho/2013) o local permanecia na mesma situação, sendo
que a única alteração foi a regeneração espontânea da vegetação rasteira em alguns
pequenos trechos, mas sem melhorar a situação geral de área abandonado aos
processos erosivos.
Acesso ao porto fluvial: O acesso da BR-230 até o porto apresenta vários trechos
sujeitos à erosão pluvial e assoreamento de drenagens naturais, especialmente nas
saias de aterro das travessias de drenagem e nos canteiros laterais da pista. As áreas
de solo exposto ao longo do acesso devem ser incluídas no PRAD do porto e
receberem o mesmo tratamento de reconformação, drenagem e proteção superficial.

Central de concreto
•

•

A Central de Concreto possui uma caixa para descarte de restos de concreto e
lavagem das betoneiras. A caixa possui apenas duas células para receber os
descartes, o que gera dúvidas quanto à capacidade de recebimento de todos os
resíduos gerados. O sistema de tratamento de efluentes da central de concreto é
completado por células para outras etapas da separação por sedimentação e a
correção do pH do efluente, antes do lançamento na drenagem geral do canteiro.
Este sistema foi considerado suficiente até o momento, mas não deve atender as
necessidades da obra com o aumento do consumo de concreto.
O CCBM, ciente deste problema, adquiriu, mas ainda não instalou um sistema de
tratamento de efluentes com uma etapa química para correção da turbidez. Na
próxima missão será possível verificar o novo sistema em funcionamento.

Pátio próximo à oficina mecânica
•

A oficina mecânica de veículos pesados e “fora de estradas” está equipada com os
dispositivos de infraestrutura e controle de poluição necessária, como por exemplo,
49

•

galpão pavimentado e coberto, canaleta perimétrica de alvenaria, rampas para
lubrificação e lavagem de veículos, sistema água/óleo e os procedimentos
necessários para manutenção de veículos e gerenciamento de resíduos perigosos.
Na oficina foi verificado que, apesar da disponibilidade dos dispositivos de controle
de poluição, persistem procedimentos incompletos, especialmente na manutenção
dos veículos na área pavimentada. Em várias oportunidades foram encontrados
pequenos vazamentos de lubrificante diretamente sobre o piso da oficina
semelhante ao verificado na missão de maio de 2013. Existe uma rotina de lavagem
do piso, sendo que todo efluente é coletado pelas canaletas perimétricas e
conduzido para SAO (sistema água/óleo). No entanto, a situação ideal seria a
utilização das bandejas sempre que houvesse possibilidade de vazamento de óleo.

Vila Residencial
•
•

•

ETE: Obras civis de construção em andamento.
Terraplanagem para o sistema viário e regularização das quadras: A construção da
Vila compreende terraplanagem de extensas áreas para instalação da infraestrutura
(viário, galerias de águas pluviais, pavimentação, água, luz), regularização das
quadras para construção das casas e, ainda, escavações obrigatórias para
equipamentos públicos diversos. Com isso existem extensas áreas de solo exposto
que precisam ser protegidas da erosão pluvial, bem como áreas de preservação
permanente (APP) que não devem ser assoreadas.
É recomendável a adoção de um “projeto de drenagem provisória” para as áreas de
movimentação de solo como forma de proteger as áreas com vegetação nativa
remanescente e as áreas de preservação permanente do assoreamento. Além disto,
devem ser adotados cuidados para proteção superficial dos taludes de corte, saias de
aterro e demais áreas de solo exposto.

BF3
•

•

•

O aproveitamento dos espaços utilizados como bota-fora continua sendo utilizado
em desacordo acordo com a geometria prevista em projeto. Desta forma, quando
encerrado o lançamento de material, é necessária uma intensa movimentação de
terra a fim de adequá-lo ao projeto geométrico elaborado pelo CCBM. Na prática,
se o aproveitamento dos bota-foras ocorresse de forma planejada e condizente com
o projeto, os mesmos poderiam ser liberados prontamente para a recuperação no
âmbito do PRAD.
O BF3 foi quase completamente reconformado, com a eliminação das feições de
erosão, eliminação de pilhas de solo solto, acerto das saias de aterro e definição de
bermas de alívio.
É necessário aproveitar o período de estiagem para implantar o sistema de
drenagem definitivo, por exemplo, canaletas de concreto, caixas coletoras, escadas
hidráulicas e dissipadores de energia. Ou seja, deixar toda a superfície do terreno
pronta para aplicação da proteção superficial vegetal e plantios quando chegar o
momento mais propício para isso.
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BF4
•

•

Em maio de 2013 foi verificado que o aproveitamento do BF4 também não tem se
pautado por um projeto geométrico. Embora aparentemente respeite os limites da
poligonal autorizada pelo IBAMA, não havia marcações de referência que
delimitem o espaço autorizado. Alguns setores apresentavam taludes de grande
altura e sem banquetas intermediárias que evidenciam o lançamento de terra. Não
havia estruturas de contenção de sedimentos dentro da poligonal autorizada com
objetivo de evitar o carreamento de material depositado para cursos d’água a
jusante.
A situação geral do bota-fora não foi alterada de maneira significativa; o
lançamento e espalhamento do material continuam a serem realizados de maneira
aleatória, resultando em grandes pilhas sem geometria definida, orientação do
escoamento superficial e medidas de controle de erosão. No entanto, foi implantado
um dique perimétrico com blocos de rocha ao longo de todo o limite voltado para o
Rio Xingu; este dique tem as funções de limitar o lançamento do material e reter os
solos perdidos por erosão nas amplas áreas de solo exposto. Nas próximas missões
será verificada a efetividade desta medida, bem como a necessidade de correção ou
adaptação do dispositivo.

Acessos
Acesso ao porto fluvial do rio Xingu
•

Trecho de travessia de curso d’água em aterro e com processo erosivo significativo,
resultando no assoreamento do corpo d’água. Processo decorrente e agravado pela
inexistência de estrutura de drenagem no acesso, especialmente descidas d’água.

Travessão 27
•

Verificação de trechos de travessia de cursos d´água em aterro que ainda não
dispõem de estruturas de drenagem superficial, resultando no desencadeamento de
processos erosivos nos taludes.

Informações referentes aos controles ambientais foram obtidas também em
documentação complementar aos relatórios periódicos de conformidade apresentada
pela NE, em especial no que diz respeito ao tratamento de não conformidades do
CCBM. Foi fornecido para análise um resumo das Não Conformidades Maiores
(encaminhado via CI 0503/2012-DS) resultantes das inspeções de campo realizadas pela
equipe da Ferreira Rocha, a qual, até o primeiro trimestre de 2013, coordenava o PAC.
Mesmo com status até março de 2013, essa lista inclui não conformidades referentes
apenas ao período de setembro/2011 a agosto de 2012. Entre as não conformidades
registradas, observou-se que são mais comuns as relacionadas a processos erosivos que
resultam em assoreamento de corpo hídrico, à gestão inadequada de efluentes líquidos
(principalmente industriais) e de resíduos sólidos perigosos, e a irregularidades
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identificadas na exploração de bota-foras. Das 53 NCM que constam no resumo, 39
encontram-se com status de concluídas, 13 pendentes e uma cancelada.
Foram encaminhados também cinco relatórios de NCM abertas entre outubro e
dezembro de 2012, e outros 14 referentes a fevereiro de 2013. Não há registro de não
conformidades para janeiro e março de 2013. Apesar do resumo das NCM (CI
0503/2012-DS) constar status em março de 2013, o documento não inclui essas 19 não
conformidades. Os temas recorrentes dessas NCM mais recentes são os mesmos das
anteriores, ou seja, processos erosivos, gestão inadequada de efluentes líquidos e de
resíduos sólidos perigosos, e problemas na exploração de bota-foras.
Todos os documentos referentes a NCM encaminhados incluem recomendações
estabelecidas pela equipe de supervisão de obras, a serem implementadas como medidas
para mitigação do impacto identificado ou correção das práticas incorretas. No entanto,
não há evidência de que as ações corretivas recomendadas foram adotadas.
Outro dado apresentado no 1º RSAP (período de janeiro a março de 2013) refere-se à
estatística de treinamento dos colaboradores do CCBM nos principais temas de meio
ambiente, com base no Procedimento do CCBM “Treinamento, Conscientização e
Competência” – PS CCBM 220 48, de julho/2011, revisão abril/2012. No período de
abrangência do 1º RSAP, janeiro a março de 2013, foram treinados:
Treinamento
Integração
Meio
Ambiente
TDSMS
SGI
5S
Outros

Horas homem
treinamento/área (%)
janeiro
fevereiro
março
12
15
9

Quantidade total de
treinados (para os 3
sítios construtivos)
7.044

Quantidade de
treinados
(subcontratadas)
2.097

16.151

2.093

6

5

4

635.284
369
69
35.489

1.279
-

37
0
0
28

27
0
0
51

19
0
0
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O RSAB traz o Relatório de Treinamentos em Meio Ambiente e os específicos a
resíduos sólidos realizados pelo CCBM no período de janeiro a junho de 2013.
Analisando os dados do mesmo, verifica-se que o total de horas homem treinamento
para os Sítios Belo Monte, Pimental e Canais e Diques é de 61.824 horas, o que,
comparado ao total de horas trabalhadas entre janeiro e junho de 2013, 30.546.141 horas
(informado no Relatório Estatístico Mensal de junho da NE), resulta em 0,20%. Essa
porcentagem é bastante baixa, considerando que um valor razoável seria de 0,5% ou
superior, que representa 1 hora de treinamento por mês de trabalho. Recomenda-se,
portanto, que sejam intensificados os treinamentos relacionados a meio ambiente com
os trabalhadores do CCBM e empresas subcontratadas.
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4.2.1.2
Controles Ambientais das Obras do Entorno
Tanto no Relatório Socioambiental de Atendimento ao BNDES - RSAB (referente ao
período de abril a junho de 2013) como no 1° Relatório Socioambiental Periódico RSAP (referente ao período de janeiro a março de 2013), ambos elaborados pela NE,
não foram verificadas informações a respeito dos controles ambientais implantados
pelas construtoras responsáveis pelas obras do entorno, executadas paralelamente à obra
principal.
Além disso, não foram disponibilizados outros relatórios sobre o acompanhamento
dessas obras para comprovação de que as medidas do PAC se estendem às mesmas.
Nas inspeções de campo realizadas em maio e julho de 2013 foram verificados alguns
controles ambientais realizados pela empresa S.A. Paulista, contratada pela NE para
execução da terraplenagem na área do Reassentamento Urbano Coletivo – RUC e para
execução das obras de saneamento e pavimentação em Vitória do Xingu:
•

•
•

Manutenção em veículos e equipamentos de grande porte é executada na sede da
construtora, onde estão sendo instaladas baias para depósito de resíduos
contaminados;
Materiais contaminados em serviços menores de manutenção realizados nas frentes
de obra são coletados pela equipe e levados para a sede da construtora;
Distribuição de kits de mitigação nas frentes de obra para casos de vazamento de
óleo no solo.

Esses controles são iniciativas da técnica de segurança da empresa. Verificou-se que
não há profissional contratado especificamente para as questões de meio ambiente.
4.2.1.3
Supervisão Ambiental da Norte Energia
Como informado no 1º RSAP, na Seção que trata dos Procedimentos de Garantia de
Gestão de Meio Ambiente e Saúde e Segurança da Norte Energia, até março de 2013
não eram realizadas inspeções de meio ambiente da NE sobre as obras do entorno (OE).
No RSAB informa-se, em relação às OE, que está em pauta junto às diretorias da NE a
ampliação da equipe de meio ambiente para execução dos procedimentos de inspeção,
supervisão e auditoria das obras do entorno, e que não há, para o período, registro de
atividades da NE sobre estas obras.
Conforme verificado na inspeção de campo realizada pelo consultor socioambiental e já
mencionado na Seção 3.1.3, a NE contratou em julho uma analista ambiental para
supervisão das OE. Essa profissional, no entanto, não conta com equipe para a
realização das atividades de inspeção/supervisão.
Em relação às obras principais (OP), o 1º RSAP traz, na seção referente às inspeções de
meio ambiente da NE sobre as atividades do CCBM, apenas informações sobre as
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medidas de controle ambiental adotadas por este último em relação a efluentes
sanitários, abastecimento de água, resíduos sólidos e outros temas do PAC. Adiante, na
mesma seção, menciona-se a realização de vistorias semanais de rotina da NE para
verificação do PAC, em conjunto com o CCBM, onde são apontadas as providências
corretivas e acompanhamento das ações pela equipe do PAC. A depender da dimensão
da ocorrência e/ou do tempo de atendimento para a ação corretiva, são geradas as não
conformidades, que são encaminhadas à supervisão de meio ambiente da NE (Diretoria
Socioambiental), que por sua vez avalia as informações e encaminha ao CCBM por
meio da Diretoria de Construção da NE. Não há dados sobre a composição da equipe
que realiza as inspeções semanais às obras.
Na vistoria de campo realizada pelo consultor socioambiental em maio de 2013, foi
informado que até o primeiro trimestre de 2013 a empresa Ferreira Rocha estava
contratada para realizar as atividades de monitoramento das obras principais, por meio
de equipe específica já descrita na Seção 3.1.3. Esse contrato foi encerrado, estando a
Ferreira Rocha agora responsável apenas pela coordenação do Plano de Gestão
Ambiental (PGA). Em maio ainda havia uma indefinição a respeito da nova estrutura
para supervisão das obras, estando em avaliação a formação de equipe da própria NE,
sob a coordenação do Gerente de Coordenação Técnica, ou a contratação de outra
empresa.
Na missão de julho de 2013, a NE informou que optou por contratar uma empresa
especializada para coordenação do PAC. Foi elaborado um termo de referência
específico para esta contratação e a cotação foi submetida à apreciação de uma série de
empresas convidadas. O prazo para apresentação de propostas técnico-comerciais pelas
proponentes acabou em 11/06/2013, tendo sido recebidas várias propostas. Segue-se
agora a avaliação técnica das propostas e negociação comercial para posterior
contratação e emissão da ordem de serviço. Não existe prazo especificado para
conclusão do processo e reinício das atividades de acompanhamento das obras.
No 1º RSAP informa-se ainda a realização de auditorias internas periódicas da NE sobre
a obra principal no âmbito do PAC, e que para o período de monitoramento foi adotada
uma estratégia diferenciada, sendo criados ou intensificados os procedimentos rotineiros
de supervisão (reuniões formais entre a equipe de fiscalização e representantes da
Gerência de Meio Ambiente do CCBM; inspeções de campo da equipe de fiscalização;
ampliação da abrangência de aplicação do Padrão de Sistema - PS de registro e
tratamento de Não Conformidades; etc) e adotado maior espaçamento das auditorias
formais, agendando-se a próxima para junho/13. Os procedimentos de supervisão, no
período, foram os seguintes:
•

Realização de reuniões semanais de acompanhamento do PAC, com presença de
integrantes da Ferreira Rocha, ainda interinamente à frente da coordenação do
PAC, do Gerente de Meio Ambiente do CCBM e profissionais dessa Gerência
responsáveis pelos diferentes programas e projetos componentes do PAC (PRAD;
PCAI; Programas de Capacitação de Mão de Obra e de Desmobilização de Mão de
Obra; Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores; Programa de Saúde
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•

•
•

e Segurança), e do Gerente de Coordenação Técnica da DS da NE, sempre que
presente em Altamira;
Repasse de todas as Notificações e Não Conformidades ainda não encerradas e
recentemente abertas, verificando-se o andamento das mesmas, devidamente
registradas nas Atas da reunião de acompanhamento do PAC;
Aumento da frequência das inspeções rotineiras de campo e de reuniões
individualizadas por programa ou projeto com o CCBM.
Ampliação da abrangência do Padrão de Sistema (PS) de registro e tratamento de
Não Conformidades, com treinamento das equipes dos Meios Físico e Biótico da
DS, e da empresa coordenadora Leme Engenharia.

Frente à informação de que a Ferreira Rocha não se encontra mais à frente da
coordenação do PAC e de que não há ainda uma equipe ou empresa em substituição à
mesma (o RSAB, referente ao período de abril a julho, não traz novas informações a
respeito da estruturação de equipe por parte da NE para supervisão das OP), é
recomendado que o processo de contratação da nova coordenadora do PAC seja
concluído com urgência, bem como a emissão da ordem de serviço e integração da
contratada nos canteiros de obra.
Em relação à supervisão das obras do entorno, recomenda-se que seja formada uma
equipe para suporte às atividades da analista ambiental contratada em julho para esta
função.
4.2.2
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
Tendo em vista o avanço das obras da UHE Belo Monte e a conclusão das atividades
construtivas em obras auxiliares como os Travessões 27 e 55, além do alcance da
capacidade de alguns dos bota-foras, o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD) assume cada vez maior relevância na análise de conformidade.
As informações obtidas com técnicos do CCBM e da Norte Energia, somadas às
observações efetuadas durante a inspeção técnica ao longo dos acessos implantados,
jazidas e principalmente de bota-foras, permitem afirmar que as ações executivas do
PRAD são incipientes.
No caso da recuperação de bota-foras, as ações de recuperação não aparentam ter a
devida sinergia com as ações construtivas. No Sítio Belo Monte, o Bota-Fora 3 (BF-3),
segundo informações de técnicos do CCBM e da NE, encontra-se no limite de sua
capacidade. No entanto, a utilização da área não foi efetuada de forma que ao fim da
utilização do bota-fora se chegasse a uma configuração prevista em projeto geométrico,
o que exigiu a realização ao longo dos meses de maio/junho de 2013 a total
reconfiguração da área por parte do CCBM. Somente após tais atividades de
movimentação de terra no interior do bota-fora é que poderão ser executadas as ações de
estabilização e recuperação da área, o que incluirá além do sistema de drenagem
superficial, a forração vegetal e a execução de plantios de espécies vegetais nativas.
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A mesma situação se repete no vizinho Bota-Fora 4 (BF4), no Sítio Belo Monte, e nos
bota-fora BF-PI-JP1 e BF-PI-JP2, no Sítio Pimental, cuja utilização também não se tem
pautado por um projeto geométrico. Para todas as áreas de bota-fora, é recomendada a
elaboração de documentos do tipo “plano de utilização”, ou seja, documentos
intermediários que mostram os cuidados ambientais adotados durante a deposição dos
materiais, especialmente dedicados ao controle de erosão, como por exemplo, dique
perimétrico de material, orientação do escoamento superficial para trechos estáveis do
terreno com valetas protegidas com rocha e bacias para retenção de solos carreados.
Com fim da utilização do bota-fora, os dispositivos provisórios de drenagem previstos
no “plano de utilização” são substituídos pela reconformação do terreno, dispositivos de
drenagem definitiva e proteção superficial, conforme previsto nos respectivos PRAD.
No Sítio Canal de Derivação, também, existem bota-foras cujas capacidades de
deposição de material foram alcançadas e que não foram objeto de ações de recuperação
que integram o PRAD. É o caso do BF 17, por exemplo, que apesar de se encontrar com
configuração geométrica final, não conta com sistema de drenagem e não foi objeto de
recomposição vegetal. Outro caso é o BF37, que ainda deve ser objeto de ações de
conformação topográfica previamente às ações de recuperação.
As áreas de empréstimo a serem utilizadas durante as obras também necessitam de
atenção semelhante aos bota-foras, como forma de minimizar as áreas degradadas e,
consequentemente, os esforços e recursos futuramente necessários para recuperação de
áreas degradadas. Para as áreas de empréstimo, como por exemplo, AE-2, AE-3 E AE3A, todas no Sítio Pimental, é recomendada a elaboração de documentos do tipo
“projetos de drenagem provisória”, ou seja, documentos intermediários que mostram os
cuidados ambientais adotados durante a exploração dos materiais, especialmente
dedicados ao controle de erosão, como por exemplo, terraços para orientação do
escoamento superficial para trechos estáveis do terreno e bacias para retenção de solos
carreados. Com a progressiva utilização da área os dispositivos de drenagem devem ser
eliminados ou substituídos por outros e, ao fim da utilização da área, os dispositivos
provisórios de drenagem previstos no “projeto de drenagem provisória” são substituídos
pela reconformação do terreno, dispositivos de drenagem definitiva e proteção
superficial, conforme previsto nos respectivos PRAD.
No 1º RSAB, referente ao período de abril a junho de 2013, e no 4º Relatório do PRAD
para o IBAMA, a Norte Energia informou que na atual fase das atividades construtivas,
as áreas com atividades de recuperação propriamente ditas são o Travessão 27 e suas
áreas de empréstimo (Jazidas 1, 7, 8 e 13), além dos Bota-Foras 17, 18 e 37 da Unidade
Sítio Canais e Diques. As atividades realizadas foram resumidas da seguinte forma:
• Realização, em abril, do plantio de espécies arbóreas nas APP do Travessão 27. Um
total de 658 mudas foi planto no período, com taxa de mortalidade da ordem de 6%.
Durante o monitoramento foram identificadas algumas áreas em que a regeneração
apresenta-se em estágio avançado não havendo a necessidade de realizar o plantio de
mudas nestes locais.
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• Finalização da exploração e liberação para recuperação das áreas de empréstimo 1, 7,
8 e 13 do Travessão 27. Reconformação dessas AE e recomposição com lançamento
de solo vegetal e cobertura vegetal de gramíneas.
• Construção de 16.148 metros entre meio fio e valetas ao longo do Travessão 27.
• Repasse da hidrossemeadura ao longo do Travessão 27.
• Monitoramento, em maio, das áreas de plantio ao longo do Travessão 27, com
realização do tutoramento das mudas e levantamento das parcelas. Foram também
iniciadas em maio as atividades no viveiro de mudas no Sítio Canais e Diques. Até o
presente momento foram semeadas 51.864 sementes de 16 diferentes espécies para
recuperação das áreas degradadas no próximo período agrícola (2013-2014).
• Reconformação e lançamento de solo vegetal em parte dos bota-foras BF17, BF18 e
BF 37 (Sítio Canal de Derivação).
• Finalização da reconformação do BF 3 do Sítio Belo Monte.
• Execução de 94% dos bueiros, 86% das galerias e 86% das alas no Travessão 55
• Realização de revestimento vegetal dos taludes por meio do processo da
hidrossemeadura nas áreas do Travessão 55, ao longo do canal de derivação e bacias,
taludes do canal de fuga, talude do STE (Sistema de transposição de embarcações).
• Conclusão das reconformações dos taludes e realização do revestimento vegetal por
meio da hidrossemeadura nas subestações.
• Início das atividades operacionais no viveiro de mudas do Sítio Canais e Diques.
• Continuidade às atividades de hidrossemeadura nos canteiros de obra nos meses de
abril e maio, com finalização prevista para junho. Em todas as áreas de talude dos
canteiros, acessos e dos canais e bacias que estavam com a conformação concluída
foi aplicada a cobertura vegetal. Nas outras áreas, incluindo outros acessos, platôs e
áreas de empréstimo em todo empreendimento, estão em fase de execução ações que
antecedem a recuperação propriamente dita, de forma a reduzir as superfícies
alteradas em função da implantação dos canteiros.
• Os projetos do PRAD foram devidamente encaminhados ao IBAMA em maio de
2013, conforme documentação apresentada à JGP junto às demandas pós-vistoria de
13 a 17/05, mais especificamente junto aos documentos encaminhados em 05/06
(UHE_BM_05-06). Aguarda-se do IBAMA manifestação quanto à presente
demanda.
O 4º Relatório do PRAD para o IBAMA estima um total de 240,73 ha a serem
recuperados no próximo período agrícola, com um total de 267.447 mudas a serem
plantadas.
Apesar do extenso relato de ações com vista à implantação dos PRAD, a efetiva
verificação destas ações no campo, sugere que as atividades deveriam ser muito mais
significativas e abrangentes, especialmente nos trechos de obra que possuem
configurações próximas da final, como por exemplo:
•
•
•
•

Sistema de Transposição de Embarcações no Sítio Pimental
Bota-foras localizados nos Sítios Canais e Belo Monte
Vila Permanente do Sítio Belo Monte
Porto Fluvial no Rio Xingu do Sítio Belo Monte
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•
•

Acesso ao Porto Fluvial do Rio Xingu
Travessões 27 e 55

Na próxima missão será dada especial atenção à verificação das atividades de
reconformação do terreno e preparação do solo destas áreas com vista à implantação da
proteção superficial e plantios. Da mesma forma, serão verificadas as áreas
consideradas regeneradas espontaneamente e nas quais foi considerada desnecessária a
realização de plantios de mudas.
4.2.3
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais
Segundo informado pela NE, no período (abril de 2013) ocorreu uma vistoria do
IBAMA, após emissão do 3° Relatório Consolidado de Andamento do PBA e do
Atendimento de Condicionantes (janeiro/2013). As inspeções do Ministério do Trabalho
são tratadas na Seção 4.3.4 deste Relatório.
No mês de junho/13 uma equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do
Pará (SEMA-PA) realizou vistoria às áreas onde serão instalados os sistemas definitivos
de abastecimento de combustíveis nos canteiros. Essa vistoria foi realizada como parte
do licenciamento dessas estruturas, cujos processos estão em andamento neste órgão
ambiental.
Além disso, o IBAMA emitiu, em 29/01/2013, o Parecer Técnico (OF
02001.001529/2013-99 DILIC IBAMA) com a avaliação do 2º Relatório Consolidado
de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes, com recomendações a
serem atendidas pela NE. Nessa mesma data, emitiu uma notificação (OF
02001.001532/2013-11) referente ao Parecer, com recomendações e estabelecimento de
prazos. Algumas respostas da NE às recomendações do Parecer Técnico e da
notificação foram apresentadas por meio das Cartas CE 043/2013-PR, CE 047/2013-PR
e CE 165/2013-DS, de março e abril de 2013.
Em
31/05/2013
foi
emitido
o
Parecer
Técnico
004933/2013
COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, com a avaliação do 3º Relatório Consolidado de
Andamento do PBA e das Condicionantes da Licença de Instalação 795/2011.
4.3
Desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) da Construção
Na presente Seção são apresentadas e analisadas informações que caracterizam o
desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) das atividades construtivas de
implantação do Projeto Hidrelétrico de Belo Monte. É analisado, a seguir, o
desempenho em SST das Obras do Entorno (OE), tocadas diretamente pela
Superintendência de Obras do Entorno da Norte Energia (NE).
Para análise do desempenho ambiental, social e de Segurança do Trabalho da
Construção foram analisados os resultados reportados pala NE no seu 1º RSAP, dados
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coletados nas missões de campo realizadas e documentos complementares solicitados e
enviados pela NE após as visitas ao empreendimento (ver Lista de Documentos
Consultados no Anexo 1 e Reuniões e Inspeções Realizadas no Quadro 2.0.a do Anexo
2). O Registro Fotográfico de SST das inspeções de campo de maio e julho é
apresentado no Anexo 4.
4.3.1
Norte Energia (NE)
O Sistema de Gestão da NE foi estruturado de modo a que a responsabilidade pelo
cumprimento do Programa Ambiental da Construção (PAC) seja das empresas
construtoras, paralelamente ao definido pela legislação brasileira de SST.
Para garantir a gestão da saúde e segurança do trabalho dos seus colaboradores diretos
(pouco mais de 130 trabalhadores administrativos e supervisores de campo lotados em
Altamira/PA), a NE conta com um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), um Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e uma
Comissão Interna para Prevenção de Acidentes (CIPA), em conformidade com os
requerimentos legais.
A gestão dos funcionários da NE passou a ser registrada de forma estruturada a partir de
maio, como será melhor descrito adiante na Seção 4.3.2. De acordo com o Relatório
Estatístico Mensal (REM) emitido pela NE, existiam em junho 249 funcionários
próprios (lotados em Altamira e em Brasília) e outros 66 subcontratados diretos (para as
atividades de apoio à gestão do empreendimento). Em maio, por algum motivo não
informado, havia apenas o registro de 134 funcionários da NE e nenhuma informação
sobre seus subcontratados diretos.
O RSAB não traz dados a respeito da equipe própria da NE. Já na inspeção de campo
realizada em julho por esta consultoria, no entanto, puderam-se evidenciar indícios de
uma gestão dos funcionários ligados à NE pela atuação de forma compartilhada da
equipe de Segurança do Trabalho das OP e o Engenheiro de Segurança das OE. Nesta
vistoria não foi possível aprofundar na análise de ações adotadas pela NE, questão que
será avaliada na próxima. Observou-se, entretanto, a falta de tempo e priorização para
os controles diante do volume de trabalho que existe na gestão das questões de SST da
OP e OE.
A seguir são apresentados os resultados da gestão de SST para as OE e OP.
4.3.1.1
Inspeções de Segurança e Saúde da NE sobre as Obras (Principal e de Entorno)
O reporte de informações pela EPBM pautou-se de informações basicamente
relacionadas à Segurança das OP, oriundas das suas atividades de supervisão. Para os
próximos relatórios recomenda-se com muita ênfase a inclusão, no RSAP, de
informações relativas à supervisão de Saúde Ocupacional das OP.
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O RSAB trouxe boas informações de supervisão; porém, a análise com foco na
Segurança do Trabalho e Saúde fica ofuscada pelo tratamento dos dados de qualidade
junto com os de SST. Recomenda-se, com isso, a distinção das informações para
possibilitar uma análise mais criteriosa de SST.
Além das observações acima, a NE deverá aumentar a abrangência de sua atuação e
trazer informações e análise crítica do desempenho das OE e de seu próprio
desempenho, como enfatizado em diversas oportunidades ao longo deste documento.
O monitoramento e a supervisão de SST das OP realizados através da Engenharia do
Proprietário Belo Monte (EPBM) lança mão de: i) Registro de Ocorrência – RO,
contendo basicamente a descrição da ocorrência, local, classificação, ações imediatas
tomadas, fotos, status e responsáveis; ii) Termo de Notificação (TN); e, iii) Registro de
Não conformidade (RNC).
A seguir serão apresentadas as principais ferramentas que a EPBM utiliza em seu
processo de supervisão das OP. Os documentos de referência para sua atuação são:
•
•
•

Procedimento Tratamento de Não Conformidade - GR3-GE00-EBM-QPR-PR-0004;
Procedimento Sistemática de aplicação e de controle das “spot checks” e critérios
de amostragem - GR3-GE00-EBM-QPR-PR-0014; e,
Plano de Segurança e Saúde do Trabalho Anexo 22 - Contrato DC-S-001/2011.

Lista de Verificação (LV) – Spot Check
As verificações com LV avaliam desde documentos até a situação de conformidade
operacional em campo e as instalações de apoio aos trabalhadores. O produto do
monitoramento é a LV preenchida, que gera um resultado expresso em “percentual de
atendimento”.
De acordo com documentação apresentada pela NE, a EPBM passou a utilizar LV
somente a partir de maio de 2013. No período entre maio e junho de 2013 são
apresentados os primeiros monitoramentos através de Listas de Verificação (LV) ou
Spot Checks, embora tenha sido apresentado apenas o Índice de execução (frente ao
programado) e Índice de atendimento das pendências.
Não ficou claro (analisando o RSAB e os Relatórios Mensais de Segurança do Trabalho
da EPBM) se os dados reportados incluem ou não as LVs de Qualidade1.
De acordo com o Relatório Mensal da EPBM emitido em junho, no primeiro mês de
aplicação foram previstas 60 LVs em todos os sítios do CCBM, porém 50 delas foram
efetivadas (83%). No mês seguinte foram previstas 120 LVs, sendo que 110 foram
aplicadas (92%), resultando em aumento bastante significativo de atividades ou
processos sendo avaliados. Entretanto, o aumento de LV aplicadas acarretou uma
1

A legenda da Figura 5.3 do Relatório Mensal de ST da EPBM indica 110 LVs aplicadas no período,
enquanto que no gráfico correspondente aparecem 60 como total (última coluna).
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diminuição do índice de atendimento das pendências, que recuou de 87% para 64%. A
Tabela 4.3.1.a, a seguir, traz as informações que subsidiaram esta análise.
Tabela 4.3.1.a
Resultado do desempenho de aplicação de LV

Prevista

Realizada

Prevista

Realizada

Índice de
execução
total do
período

15
15
15
15

6
13
17
14

30
30
30
30

27
30
24
29

60

50

120

110

Maio
Sítio
Sítio Belo Monte
Sítio Canais
Sítio Pimental
Sítio Bela Vista
Total

Junho

83%
92%
Fonte: Relatório Mensal da EPBM – Ref.: Junho/2013.

Índice de atendimento
das pendências por mês
Maio

Junho

73%
96%
91%
96%

100%
97%
59%
93%

94%
63%
43%
55%

89%

87%

64%

O foco das LV de segurança no período recaiu sobre as atividades: trabalho em altura,
escavação e soldagem, bem como EPI, Ferramentas Manuais e documentos legais de
terceiros (do CCBM).
Recomenda-se que os próximos RSAP estratifiquem as LV por disciplina e macrotemas, para possibilitar uma melhor análise dos dados, diferentemente do conteúdo do
item 6.1.2.1.2 - Resultados da Supervisão Geral da EPBM sobre a obra principal
apresentado no RSAB.
Outra questão diz respeito ao resultado (nível) de atendimento das LV. Não foram
reportados dados relativos ao desempenho da OP por disciplinas ou macro-temas,
informação esta que traria uma ótima base para análise da situação da obra. Diante
disso, recomenda-se que o próximo RSAP inclua o desempenho categorizado da OP.
Por fim, cabe enfatizar o decréscimo do fechamento de pendências (Índice de
atendimento das pendências) por parte do CCBM.
Registros de Ocorrências (RO)
Desvios, falhas críticas de atendimento ou reincidência por parte do CCBM de
obrigações legais ou contratuais leva à abertura dos Registros de Ocorrência (RO). O
EPBM, diferentemente da aplicação das LV, iniciou a utilização desta ferramenta em
fevereiro de 2013, mesmo que sem estruturação. No primeiro trimestre foram
registrados 23 RO, todos fechados (100% de índice de atendimento). Já no segundo
trimestre houve uma intensificação e estruturação de aplicação, o que resultou na
abertura de 67 RO, tendo sido fechados 53 (79% de índice de atendimento no trimestre).
No desmembramento de dados entre os sítios construtivos, destaca-se o Sítio Belo
Monte como principal contribuinte para essa diminuição do nível de atendimento.
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Tal como ocorreu com as pendências oriundas da aplicação de LV, aqui também se
observa uma queda bastante considerável no índice de atendimento das pendências.
Cabe à NE, em conjunto com o CCBM, avaliar os reais motivos que levaram à
diminuição do índice de atendimento do primeiro para o segundo trimestre.
A análise do EPBM categorizou os RO por atividades e identificou grande concentração
nas seguintes áreas: trânsito (35), trabalho em altura (22), desmonte de rocha (13) e
escavação / taludes / aterros (11). As demais áreas resultaram em poucos registros.
Neste ponto é possível fazer um cruzamento com as observações em campo:
•

•
•
•

Trânsito: existe, por característica da obra, um volume bastante considerável de
veículos circulando por vias definitivas e provisórias, desde funcionários próprios
até terceirizados, visitantes e empresas como a NE, EPBM e as executoras dos
programas do PAC;
Trabalho em altura: a obra está numa fase em que muitas estruturas passaram da
fundação e estão sendo desenvolvidas em altura;
Desmonte de Rocha: ainda continuam com bastante intensidade os trabalhos de
desmonte de rocha; e,
Escavação / Taludes / Aterros: da mesma forma, ainda continuam com bastante
intensidade os trabalhos de escavação.

Registro de Não conformidade (RNC)
Apesar do início da mobilização ter ocorrido em janeiro, a supervisão das OP pela
EPBM passou a ocorrer efetivamente a partir de março de 2013. Dessa forma, no
período entre janeiro e março de 2013 foram registradas apenas 11 (onze) RNC nas OP,
com encerramento de 4 (quatro) nesse mesmo período.
No acompanhamento da EPBM em março, abril e maio consta a abertura de 85 RNCs,
das quais apenas 18 (21%) correspondem à Segurança do Trabalho e nenhuma de Saúde
(dados do RSAB). A diferença (79%) corresponde à inclusão das RNCs de Qualidade, o
que traz ofuscamento à análise. Cabe, portanto, avaliar a sistemática de trabalho
estatístico dos dados, de modo a trazer informações concretas para possibilitar que a
NE, através de sua equipe de SST, definia ações estratégicas para garantir um
desempenho adequado.
Das RNCs da área de Segurança, verificam-se desvios relacionados ao armazenamento
e transporte de explosivos, requerendo ainda maior atenção ao manuseio de explosivos,
por se tratar de risco grave e iminente, podendo ocorrer acidentes com alto potencial de
risco e até fatalidades.
Termo de Notificação (TN)
Não foram reportados dados relativos aos TN no Relatório Mensal do EPBM ou no
RSAB.
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Outros registros
No 1º RSAP, referente ao primeiro trimestre de 2013, além do registro de RNC e RO, o
EPBM utilizou outros mecanismos de registro de desvios: i) Comunicação Eletrônica
(CE); ii) Solicitação de Correção (SC); iii) Solicitação de Ação Corretiva (SAC); e, iv)
Solicitação de Ação Preventiva (SAP). Na inspeção do consultor socioambiental
ocorrida em julho, a Coordenadora do EPBM reportou que tais mecanismos foram
extintos e substituídos apenas por LV, TN e RNC. Dessa forma, acredita-se que nos
próximos relatórios socioambientais eles não serão reportados. De qualquer forma, os
registros deverão ser acompanhados e fechados, pois os motivos que levaram ao seu
registro são pertinentes e válidos.
Por fim, todos os dados resultantes do processo de supervisão pelo EPBM são
apresentados em reunião gerencial com a NE, além da emissão do já referenciado
Relatório Mensal.
Aqui se recomenda com bastante destaque a necessidade de alinhamento na geração de
informações de supervisão, monitoramento, análise e reporte de informações entre os
diversos atores do empreendimento: o empreendedor, a gestora, a coordenadora, a
supervisora e a executora. Tal alinhamento trará maior eficiência no reporte de dados e
possibilitará uma análise mais concreta por parte dos gestores da NE, além de diminuir
consideravelmente o tempo despedido na geração dos RSAP e RSAB.
Conforme ressaltado, os dados reportados pela NE não abrangem as OE, as atividades
das empresas executoras dos programas do PBA e a própria equipe da NE. Dessa forma,
e levando em consideração o alto risco, a NE deverá iniciar para o próximo período o
acompanhamento e reporte da supervisão de tais empresas.
Até o fechamento do presente Relatório, a supervisão de SST das OE ainda era
realizada por 1 (um) Engenheiro de Segurança, uma vez que a equipe que o auxiliará
ainda não foi mobilizada. Aqui cabe mais uma vez enfatizar que a dificuldade dessa
supervisão está na grande quantidade de obras do entorno, em sua grande dispersão
geográfica e na pouca ou ausente cultura de SST das empresas contratadas.
4.3.1.2
Auditorias de Saúde e Segurança da NE sobre as Obras (Principal e de Entorno)
A metodologia para realização de auditoria de SST da NE foi criada, porém não havia
sido aprovada pela empresa até a data da segunda inspeção de campo do consultor
socioambiental. Quanto à rotina dessas auditorias, esta será definida segundo o citado
procedimento, a ser analisado no próximo período de monitoramento, a depender do
envio dessas informações pela NE. Esse dado foi obtido em maio de 2013 e, em julho
de 2013, a informação permaneceu a mesma.
Por meio de uma sistemática à parte do Sistema de Gestão da NE, foi realizada, no
período (22/02/2013), uma auditoria pela NE sobre o Sítio Belo Monte. Fez parte do
escopo dessa auditoria a verificação do atendimento de pendências de auditoria anterior
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(julho de 2012) e itens pendentes da Ata de Reunião entre Norte Energia e CCBM
realizada em dezembro de 2012. A auditoria foi realizada pelo Coordenador de SST da
NE para as OP.
Conforme reportado anteriormente, em 22 e 23 de maio foi conduzida uma auditoria de
segunda parte pela EPBM, de Sistema de Gestão Integrado, com foco na Qualidade.
A empresa gestora do PBA, a Ferreira Rocha, informou que estão previstas auditorias
trimestrais de segunda parte para garantir a implantação do PBA. Até o presente
momento, nenhum resultado de auditoria foi evidenciado.
4.3.2
Desempenho de SST da Obra Principal (OP)
Conforme reportado no Capítulo 3.0, o CCBM possui um robusto Sistema de Gestão
Integrado de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Responsabilidade Social
(QMSSRS), o qual se encontra alinhado com as normas de gestão ABNT NBR ISO
9.001:2008, ABNT NBR ISO 14.001:2004, BS OHSAS 18.001:2007 e SA 8000, além
de contemplar o atendimento aos requisitos legais brasileiros de saúde e segurança no
trabalho previstos na Portaria 3214 de 1978 e no conjunto de Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
A NE vem emitindo mensalmente o Relatório Gerencial Mensal da Executora (RGM-E)
requerido no Plano Ambiental da Construção (PAC), que traz diversas informações
referentes a cada um dos projetos do Programa de Saúde e Segurança do PAC: i)
Projeto de Controle Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho; e, ii) Projeto
de Segurança e Alerta, discutidos a seguir.
4.3.2.1
Implantação dos Programas de SST da OP
Saúde Ocupacional
O CCBM desenvolve atividades de promoção e de preservação da saúde de seus
funcionários através de seu Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), em consonância com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), priorizando as ações coletivas e buscando a promoção da saúde e prevenção de
doenças. As atividades de rotina desenvolvidas pelo programa e reportadas pelo CCBM
para os meses de abril e maio foram:
− Realização de exames médicos admissionais, de mudança de função, periódicos, de
retorno ao trabalho e demissionais;
− Controle médico de funcionários subnormais (como diabéticos, hipertensos,
obesos, entre outros);
− Acompanhamento médico de funcionários afastados por doenças ou acidentes;
− Gestão de PCD (pessoas com deficiência);
− Treinamentos da equipe de saúde;
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Treinamentos para funcionários;
Realização de palestras;
Desenvolvimento de campanhas de conscientização em Saúde;
Realização de simulados de emergência;
Estruturação dos serviços de acompanhamento ocupacional das empresas
subcontratadas, com análise de documentação técnica específica e orientação
especializada;
− Acompanhamento das ações nos Serviços de Atendimento de Emergência dos
Canteiros Pioneiros;
− Controle periódico dos exames audiométricos semestrais.

−
−
−
−
−

Os temas de treinamentos e TDSMS foram bastante diversificados e abrangeram
diversos grupos de funcionários.
O setor de Saúde Ocupacional, em conjunto com o setor de Benefícios, realiza o
acompanhamento dos funcionários afastados por doença, licença maternidade ou
acidentes de trabalho. Alguns funcionários, após retornarem ao trabalho, utilizam os
serviços da sala de fisioterapia.
De acordo com o RSAB, foi realizada vacinação para hepatite B em maio, atividade
muito bem recebida principalmente pelos funcionários dos grupos vulneráveis como as
gestantes e os trabalhadores acima de 59 anos.
Atualmente, há um grande número de empresas subcontratadas (cerca de 200), que
abrangem cerca de 4.000 funcionários dos mais de 25.000 funcionários envolvidos nas
OP. Devido à necessidade de acompanhar a gestão de saúde ocupacional dessas
empresas, o CCBM lança mão de verificações do Programa de Controle Médico e
Saúde Ocupacional (PCMSO) e Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos seus
funcionários. Toda irregularidade observada é encaminhada à contratada para solução.
Uma grande dificuldade enfrentada pelo CCBM é a convocação de seus funcionários
próprios para realização dos exames periódicos. As convocações são feitas conforme a
necessidade com base no excelente controle que a equipe de saúde mantém; porém, os
funcionários não comparecem. Cabe avaliar se estes simplesmente não comparecem, se
não são liberados por seus líderes e gestores ou então se há outro motivo a ser
combatido. Não foi possível avaliar se o controle de realização de exames periódicos do
CCBM abrange seus terceiros. A versão complementar do RSAB, encaminhada em
agosto, trouxe a informação de que o CCBM intensificará a convocação via TDSMS.
O RSAB traz uma tabela com o número de exames realizados até o mês de maio de
2013, porém a apresentação pura desses números de exames realizados (sem relacionar
com o previsto) não traz informação substancial que tenha utilidade de gestão. Diante
disso, recomenda-se a apresentação, no próximo RSAP, da correlação desses dados com
a demanda, ou seja, as convocações que a equipe de saúde periodicamente encaminha
para os líderes de campo. Na inspeção de campo realizada em julho foi possível
evidenciar, ao menos junto com a equipe de saúde do Sítio Pimental, a existência dessa
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correlação, porém é bastante baixa a relação entre convocados e realizados. Este é um
ponto crítico para a gestão da Saúde Ocupacional.
Controle de Doenças Transmissíveis
Em relação às doenças transmissíveis, algumas atividades de controle foram realizadas
no primeiro semestre de 2013. São elas:
•

•
•
•
•

Exames de pesquisa de plasmódio (gota espessa) em todos os exames admissionais,
periódicos e em todos os casos de controle médico nas Unidades nos casos
suspeitos de malária e busca ativa nas frentes de serviço, BLITZ DA MALÁRIA
(exames realizados em funcionários onde há prescrição médica, ou seja, apenas em
casos suspeitos da doença);
Avaliação Entomológica;
Termonebulização;
Borrifação intradomiciliar; e,
Orientação técnica nas atividades de desratização e desinsetização.

Em abril e maio de 2013 foram continuados os exames de pesquisa de plasmódio (gota
espessa) nos exames admissionais, periódicos, nos casos de controle médico nas
Unidades, nos casos suspeitos de malária, na busca ativa nas frentes de serviço (a
chamada BLITZ DA MALÁRIA), além da avaliação entomológica, termonebulização,
aplicação de biolarvicida, orientação técnica nas atividades de desratização e
desinsetização.
Indicadores de Saúde Ocupacional
Foi registrado, até maio de 2013, um total de 20 (vinte) casos de malária e 5 (cinco)
casos de Leishmaniose para um total de 20.105 exames realizados, resultando nos
seguintes percentuais de incidências (levando em consideração a média de funcionários
do período):
•

Malária: 15,2 casos em 100.000 (equivalência)

Referência nacional para casos de Malária: 118,5 casos em 100.000 habitantes no Pará
(Fonte: SIVEP-Malária/SVS/MS – Ano de referência 2012)
•

Leishmaniose: 3,8 casos em 100.000 pessoas (equivalência)

Referência nacional para casos de Leishmaniose: 46,8 casos em 100.000 habitantes no
Pará (Fonte: Sinan/SVS/MS - Ano de referência 2011).
Nos dois casos acima, constata-se que os resultados do período encontram-se abaixo dos
valores de referência para casos de Malária e Leishmaniose no Estado, tendo havido,
inclusive, redução no segundo trimestre em relação aos números do primeiro.
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O RSAB trouxe dados de maio de 2013, quando foi realizado um total de 4170 exames.
Os resultados foram os seguintes:
•
•
•

Belo Monte: 1 (um) diagnóstico positivo para leishmaniose;
Pimental: todos os exames realizados com diagnóstico negativo;
Canais e Diques: 3 (três) diagnósticos positivos para malária.

O RSAB não trouxe dados relativos a abril e junho de 2013, exceto a informação da
quantidade de exames realizados - total de 3283 exames nos 3 sítios.
Quanto às aplicações de termonebulização, houve a aplicação de 52 em abril e 33 em
maio de 2013. Não foram relatadas as informações de junho.
O indicador Índice de Absenteísmo (IA) melhorou consideravelmente no decorrer do
período analisado, conforme ilustra a Tabela 4.3.2.1.a, a seguir. Quanto ao indicador
que mede a satisfação dos funcionários, observa-se que apesar dos grandes esforços na
mobilização de funcionários o resultado ficou bem aquém da meta estabelecida. O
CCBM indicou em seu relatório mensal que serão definidas para o próximo período
ações corretivas para melhoria dos resultados.
Tabela 4.3.2.1.a
Indicadores de Gestão da CCBM
Mês

Índice de Satisfação dos
Funcionários
ISF
ND
ND
ND

Índice de Gestão de PAIR

IGPAIR
Janeiro
0,00%
Fevereiro
0,00%
Março
0,00%
Abril
0,00%
Maio
67,40%
0,00%
Junho
0,00%
Meta ou
Meta
Meta
Limite
≥ 85,00%
≤ 1,00%
Fonte: 1º Relatório Socioambiental do BNDS – RSAB – Abril a Junho de 2013.

Índice de Absenteísmo
IA
2,07%
2,40%
0,99%
1,52%
0,77%
0,73%
Meta
≤ 3,00%

Campanhas de Saúde Ocupacional Realizadas
Destaca-se no período o início, no Núcleo de RH, da realização dos exames de
espirometria, eletrocardiograma e eletroencefalograma, completando assim o quadro de
exames indicados na AROEF – Avaliação de Riscos Ocupacionais e Exames por
Função. Neste local já eram realizados os exames de audiometria, raio x, laboratório,
pesquisa de plasmodium e exame clínico.
Destacam-se para o período as seguintes campanhas:
•
•

Campanha de Hepatites B e C do Ministério da Saúde (abril de 2013);
Dia do Trabalho (1º de maio de 2013);
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•

Dia Mundial sem Tabaco (31 de maio de 2013).

No dia do trabalho (1º de maio) foram realizadas atividades conjuntas com a equipe de
Qualidade de Vida de verificação de pressão arterial, cálculo de índice de massa
corpórea e orientações gerais.
No 1º trimestre com o objetivo de promoção à saúde e incentivo a hábitos saudáveis e
prevenção de doenças transmissíveis, passíveis de controle através de agentes
imunizantes, foram realizadas, nos dias 6 e 7 de março de 2013, campanhas de
verificação da pressão, diabete e HIV, imunização (vacinação de hepatite B, febre
amarela, tétano, e tríplice viral - caxumba, sarampo e rubéola). Foram distribuídas 122
doses de vacinas. Foram avaliadas 88 pessoas em Altamira, Pará.
Segurança do Trabalho
Equipe de Gestão e Supervisão de SST do CCBM
Na data de corte do 1º RSAP (março de 2013), a equipe de Segurança e Saúde do
Trabalho do CCBM contava com 387 colaboradores, entre integrantes de Saúde e
Segurança. A área de Segurança do Trabalho possuía 220 profissionais e a Saúde
Ocupacional, outros 167 integrantes. Não foram apresentados dados relativos ao
segundo trimestre.
Processo de Supervisão Interna e Auditorias de SST do CCBM
Nas inspeções de campo realizadas pelo consultor socioambiental foi possível
evidenciar, em todos os canteiros de obras, que o CCBM conta com uma ótima estrutura
de recursos humanos e materiais para a implantação dos Procedimentos de SST. Os
alojamentos, refeitório, centros de convivências, centros de distribuição de EPIs, salas,
áreas de vivência, oficinas de manutenção, CAT - Centro de Atendimento ao
Trabalhador, ambulatórios e outros são ótimas instalações e atendem perfeitamente ao
fim que se destinam. Consta que a cozinha do Sítio Pimental está sendo finalizada e não
será mais necessário o transporte de comida a partir do Sítio Canais e Diques para os
seus funcionários.
De acordo com o PS CCBM 220 27 – Sistemática de Inspeção de Saúde e Segurança do
Trabalho do CCBM - as inspeções de Saúde e Segurança do Trabalho e as da CIPA –
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - são realizadas em conjunto. As
inspeções obedecem a um planejamento acordado entre as Gerências de Segurança do
Trabalho e das Unidades. A periodicidade é mensal para os diversos setores das OP.
As Rotinas de Inspeções de Campo são diárias e incluem a aplicação de Listas de
Verificação relativas à SST para as principais etapas e frentes de trabalho, o que inclui
também máquinas e equipamentos considerados críticos, tais como serras circulares,
equipamentos de solda, máquinas rotativas e pneumáticas, equipamentos móveis, etc.
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Os apontamentos das inspeções são divididos em categorias e em setores para
possibilitar foco no tratamento e priorização das ações. Os resultados das inspeções são
especializados em Mapas de Gestão de QMSSRS, atualizados mensalmente, com a
localização dos setores vistoriados e com maior incidência de acidentes.
O Registro de Incidente (identificar e registrar os “quase-acidentes”) é uma ação que
envolve toda a força de trabalho. Essa ação tem o objetivo de identificar e registrar os
incidentes que ocorrem durantes as atividades para que os mesmos possam ser
eliminados antes que venham a ocasionar um acidente. Os treinamentos em percepção
de risco estão em andamento. As caixas para coleta dos registros estão em implantação.
Um Plano de Ação específico foi estabelecido para implantação desse programa,
incluindo um programa motivacional.
A Ronda Gerencial está implantada. Trata-se de uma importante ação que envolve toda
a equipe de Gerentes, Engenheiros e Líderes na verificação em campo das condições de
segurança em que os processos estão sendo executados. Também objetiva evidenciar o
comprometimento da alta liderança com a cultura de segurança. Entretanto, analisando
os apontamentos dos desvios registrados em campo durante a inspeção do consultor
socioambiental, pode-se colocar em questão a efetividade desta ronda da forma como
está sendo realizada. Nesta oportunidade não foi possível avaliar ou conversar com os
líderes para aferir seu nível de envolvimento no processo, o que certamente será visto na
próxima missão.
A Gestão da CIPA 2012/2013 do CCBM iniciou suas Reuniões Ordinárias em
Agosto/2012 e, no período do RSAB (abril a junho de 2013), foram realizadas as
reuniões 9, 10 e 11. A expectativa é que em agosto deverá ocorrer nova eleição para o
mandato 2013/2014. Não houve reporte de dados referente à gestão da CIPA no RSAB,
exceto a informação de participação da mesma no processo de inspeção em conjunto
com a segurança do trabalho. Face ao exposto, as informações a seguir serão pautadas
no 1º RSAP e demais documentos referentes ao primeiro trimestre de 2013.
O 1º RSAP, por sua vez, procurou demonstrar a frequência de participação, porém não a
comparou com o público previsto, o que deixou a informação incompleta. Nas reuniões
do período foram abordados os temas relativos aos: i) acidentes; ii) comparecimento nas
reuniões; iii) apresentação do PPRA e PCMSO; e, iv) sugestões e tratamento de
assuntos relacionados às observações das inspeções e constatações dos integrantes.
As atas de reunião apresentadas não evidenciam a integração entre as CIPA dos Sítios,
conforme determina o item 5.47 da NR-05. Não se constata também uma gestão
eficiente das ausências injustificadas. São apenas relatados os nomes dos ausentes, sem
fazer menção de quantas vezes houve falta sem justificativa. De acordo com o item 5.30
da NR-05, 4 faltas consecutivas farão com que o titular perca seu cargo, sendo
substituído por um suplente. Apesar das atas não trazerem tal controle, durante a
vistoria de julho de 2013 o Gestor de SGI do CCBM informou existir esse controle, o
que também será avaliado na próxima missão.
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O CCBM utiliza outra ferramenta bastante conhecida na construção pesada, a
Verificação de Conformidade de Procedimento (VCP), que envolve toda a equipe de
QMSSRS na verificação do uso efetivo dos procedimentos implantados, avaliando suas
adequações ao uso e proporcionando uma melhoria contínua nos processos durante sua
execução. Entretanto, não foi possível aferir sua eficácia durante a inspeção de campo, o
que deverá ser feita na próxima missão.
O CCBM utiliza a Verificação Comportamental (VC) adicionalmente às suas rotinas
de inspeção. Essa metodologia baseia-se no registro de desvios identificados em
diligências em campo, os quais são agrupados por categorias e áreas de vistoria,
objetivando trabalhar o comportamento dos colaboradores e possibilitar um diagnóstico
para tomada de ações corretivas adequadas.
As categorias inspecionadas na VC são: i) Reação das Pessoas; ii) Posição das Pessoas;
iii) EPIs; iv) Ferramentas e Equipamentos; v) Procedimentos; e, vi) Ordem, limpeza e
arrumação. As vistorias ainda são divididas por setores: i) Manutenção; ii) Produção
Civil; iii) Terra e Rocha; iv) Administrativo; e, v) QMSSRS.
O resultado da aplicação dessa ferramenta também não foi reportado no RSAB. A
apresentação desses resultados dá base para análise da coerência das ações adotadas
pelo CCBM (campanhas, palestras, aumento de efetivo, etc.). Além disso, é possível
avaliar a relação entre ocorrências de acidentes e desvios registrados (conceito da
Pirâmide de Frank Bird).
A rotina de monitoramento da VC está implantada, porém o número absoluto de desvios
num determinado mês, sem que se aponte uma relação com o numero de verificações,
não dá base de sustentação para determinar uma melhora ou piora no desempenho.
Outro fator importante que também deve ser abordado é a quantidade de pessoas
envolvidas no desvio.
A NE apresentou, no seu 1º RSAP (Tabela 5.1.2.1-1), o total de desvios da verificação
comportamental por setor no período de janeiro a março de 2013, que somou 3549
registros (76% deles no setor de Terra e Rocha). O RSAP, entretanto, não deixa claro se
esse aparente elevado percentual de desvios comportamentais detectados no setor de
Terra e Rocha são decorrentes da intensificação e aumento do número total de
observações nesse setor ou do número relativo de trabalhadores envolvidos nessas
atividades, entre outras explicações possíveis que deveriam ter sido apresentadas.
Confrontando este dado (número de desvios no setor de Terra e Rocha) com o dado
apresentado pelo EPBM (número de registros de ocorrência) constata-se convergência
de conclusão, pois a atividade de escavação / talude / aterro está entre as 4 com maior
incidência de RO. Essa convergência baseou-se em trimestres diferentes, devido à
ausência de reporte de desvios do segundo trimestre. No entanto, com base nas
informações de campo existem fortes indícios de que seja considerada real.
Ainda sobre esse resultado, não é possível evidenciar, através do RSAP, se a redução de
27% em relação ao montante de 1.352 desvios comportamentais observados em janeiro
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decorre de uma melhoria ou se tem relação com a redução do número de observações /
registros. Novamente, sugere-se a inclusão de indicadores quali-quantitativos que
permitam relativizar e caracterizar melhor os resultados em termos de eficácia e
eficiência das medidas implementadas. Recomenda-se, portanto, que se evite trabalhar
com indicadores de número absoluto.
Ainda que existam diversas ferramentas de verificação e monitoramento implantadas
pelo CCBM, cumpre registrar que há uma necessidade legal (EIA e PBA - PAC) e
contratual (Due Diligence – Plano de Ação) que requer a geração de um robusto
Sistema de Registros de SST que permitam atestar a existência de um Sistema de
Inspeções Internas / Auditorias consolidado para assegurar a conformidade com o SGI
do CCBM.
O 1º RSAP expedido pela NE não incluiu a totalidade de registros e dados estatísticos
gerados pelo CCBM no processo de supervisão interna e monitoramento de SST. Além
do resultado das ferramentas anteriormente comentadas, interessam ao consultor
socioambiental independente, principalmente:
•
•
•
•
•

os registros e situação das não-conformidade e ações corretivas/preventivas;
o mapeamento de desvios e incidentes com alto potencial de perda;
os resultados de investigação de acidentes / incidentes;
os resultado de auditorias, inspeções e fiscalizações de partes interessadas externas;
as Ações Preventivas e Corretivas decorrentes do processo de gestão de SST
(análise de dados) do CCBM.

Esses registros permitirão uma avaliação muito mais sustentada por parte da Consultoria
Socioambiental Independente e, portanto dependem de uma melhoria significativa de
reporte por parte da NE (ver conjunto de recomendações de melhorias na Seção 10.2).
Projeto de Segurança e Alerta
No PAC (item 3.4.2 do PBA) há a determinação da elaboração de 4 (quatro) planos para
consolidação das ações contidas no Projeto de Segurança e Alerta. São eles: i) Plano de
implantação dos sistemas de segurança nas frentes de obra e vias de acesso; ii) Plano de
sinalização viária e fluvial para a fase de obras do empreendimento; iii) Plano de
comunicação para a população do entorno das obras; e, iv) Plano de divulgação e
sinalização para a fase de operação do empreendimento). Não foi evidenciada a
consolidação dos mesmos em algum programa, tanto pela NE, quanto pelo CCBM.
O projeto de segurança e alerta conta com diversas ações adotadas pelo CCBM, que vão
desde a sinalização de vias, cursos d’água, locais e frentes de trabalho, até treinamento,
implantação de procedimentos, monitoramento do nível de aderências aos mesmos e
simulados de emergência para aferir o quão preparada está a equipe para enfrentar tais
situações e minimizar as perdas. Nesse ponto, o RSAB traz diversos exemplos e
demonstrações de investimentos nessas áreas. Tal como ocorre na gestão do CCBM,
cabe avaliar a eficácia dessas ações através dos diversos mecanismos de monitoramento
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(inspeções, LV, VCP, Rondas Gerenciais, VC, análise crítica dos simulados,
indicadores de performance, investigação de acidentes e outros).
A sinalização para as detonações é algo levado bastante a sério pelo CCBM, conforme
comprovado na vistoria de campo de julho de 2013 e reportado no RSAP. Dentre as
ações para garantir a segurança dos funcionários estão: i) Inventário dos pontos de
isolamento de área; ii) Formalização do AVISO DE FOGO; iii) Acompanhamento do
carregamento de explosivos em campo por TST; iv) Isolamento da área 30 minutos
antes do primeiro toque; v) Varredura da área interna; e, vi) Sinalização sonora com
três toques distintos (30 minutos antes do início; 30 segundos antes de cada detonação e
um toque contínuo após o término e liberação da área).
Sinalização viária e fluvial para a fase de obras do empreendimento
O CCBM conta com o PS CCBM 220 20 – Sinalização Viária, o qual está alinhado com
os requisitos do Plano de Sinalização Viária e Fluvial para a fase de obras do
empreendimento. Por se tratar de compromisso do empreendedor e por existir a
necessidade de acompanhamento deste importante assunto, sugere-se que o referido
plano seja acompanhado pela equipe da Coordenação de SST da NE para as OP e OE,
conforme determinado no item 3.4.2.13. Avaliação e monitoramento do PAC.
Nos próximos RSAP a NE deverá incluir e analisar criticamente pelo menos os
seguintes resultados:
•
•
•
•

Índice de acidentes nos eixos viários afetados pelas obras do empreendimento;
Condições de navegabilidade, sobretudo no trecho de vazão reduzida;
Percepção por parte do público local das condições de segurança e trafegabilidade
nos eixos viários e corpos d’água afetados; e,
Atendimento ao cronograma proposto.

Com relação à situação encontrada durante a Due Diligence, as condições de segurança
do transporte rodoviário nas OP melhoraram significativamente ao longo do 1º semestre
de 2013, o que se pôde conferir por ocasião das duas inspeções de campo realizadas em
maio e julho de 2013. Apesar de o CCBM ainda não contar com um Plano de
Segurança do Transporte Rodoviário para consolidação e estruturação de atividades,
diversas ações já são adotadas, dentre as quais estão:
•

•
•

•

Os ônibus e veículos leves contam com um sofisticado sistema de rastreamento por
GPS, que limita automaticamente a velocidade conforme programado para cada
tipo de via de acesso (sem asfalto, com asfalto e rodovia federal de mão única) –
Em fase final de implantação;
Nas vias de acesso são realizadas blitz periódicas para fiscalizar o controle da
velocidade e o respeito à sinalização viária interna da obra – Implantado;
Sinalização das vias de acesso envolvendo a comunidade, acessos internos dos
canteiros, fluvial e de detonação (PS CCBM 220 20 – Sinalização Viária) –
Implantado e em constante melhoria;
Pavimentação do Travessão 27 – Em fase de implantação;
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•
•

Treinamentos diversos relativos ao tema – Implantado; e,
Divulgação de Cartazes sobre Riscos de Acidentes – Implantado.

Levando-se em consideração que a maior parte do volume de veículos gira em torno das
OP, o sofisticado sistema de rastreamento por GPS só está instalado nos ônibus do
CCBM (que envolve a maior parte dos funcionários), não se estendendo aos veículos de
todas as outras empresas (subcontratadas do CCBM, EPBM, NE, Ferreira Rocha,
executoras dos programas do PBA e demais contratadas da NE). Estas últimas possuem
pequenos veículos de transporte, mas em grande quantidade.
Observou-se no primeiro trimestre de 2013, contudo, um aumento bastante significativo
de notificações envolvendo as subcontratadas do próprio CCBM (passou de 125 para
224 de fevereiro para março), seguido pelo próprio CCBM (passou de 119 para 185 de
fevereiro para março). Em abril houve o registro de 92 notificações e em maio foram
35, observando-se um decréscimo. Não se pode afirmar, entretanto, que o risco
diminuiu, tendo em vista o número de notificações não estar relacionado com o volume
de blitz ou com o tempo empregado para tal.
Como forma de minimizar a emissão de poeira nos acessos sem pavimentação asfáltica,
é aplicada uma cobertura de pedrisco nas vias e realizada constante umectação através
de caminhão-pipa, principalmente nas áreas próximas às sedes das propriedades às
margens dos acessos e ao longo do Travessão 27.
O Travessão 55 (acesso ao Sítio Bela Vista – apoio às obras dos diques) ainda não foi
totalmente asfaltado; porém as condições de sinalização e manutenção viária no mesmo
são muito satisfatórias.
Segundo o RSAB, durante o mês de abril de 2013 foram instaladas, nas obras da
Unidade Pimental, diversas sinalizações fluviais. Já em maio de 2013 não foi necessária
a instalação de sinalização fluvial.
Ainda de acordo com o RSAB, a instalação de sinalizações fluviais tem como objetivo a
interdição e desvio do trânsito aquaviário na construção das obras, garantindo que sejam
preservadas as condições de segurança e fluidez do trânsito aquaviário e de
acessibilidade, separando seguramente a obra do movimento de embarcações nas vias,
de acordo com as normas preconizadas pela Autoridade Marítima para Sinalização
Náutica - NORMAM 17, da Diretoria de Hidrografia e Navegação.
Por ocasião do fechamento do 3º Relatório Consolidado para o IBAMA, a NE informou
que fora concluída, em dezembro de 2012, a implantação da sinalização de balizamento
das áreas de extração e de despejo de areia do canal de navegação entre as áreas dessas
atividades e da delimitação da área de construção do porto. No primeiro semestre de
2013 foi concluída a instalação de sinalização provisória de auxilio à navegação no rio
Xingu, nas áreas do Sítio Belo Monte e Pimental (Fase 1), conforme já fora previsto no
3º Relatório Consolidado.
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Planos de Emergência e Contingência
A NE iniciou, em dezembro de 2012, o Monitoramento do Sistema de Transposição
de Embarcações (STE) e a partir de fevereiro de 2013 iniciou as operações com
transposição de embarcações. O RSAB não trouxe informações acerca do
monitoramento do STE. Apesar disso, foi possível evidenciar, durante a inspeção de
campo de julho de 2013, que o sistema está operando normalmente com equipe
contratada pela NE; que os equipamentos são novos e estão em funcionamento; e que
todas as instalações e equipamentos acessórios para a transposição estavam adequados e
disponíveis.
Nesta mesma oportunidade foi possível constatar que neste período do ano (“inverno”),
quando ocorrem poucas chuvas, o uso do STE diminui, chegando a ser usado por 2 a 4
embarcações por dia em média. Já no período de chuva (“verão”) foi registrada uma
média de 14 a 16 transposições diárias.
Para garantir a continuidade da transposição e minimizar o impacto sobre a operação
rotineira das embarcações, a NE elaborou o Plano de Contingência para o
Funcionamento do STE, que tem por objetivo especificar as ações e recursos
disponíveis para o enfrentamento das situações de paralisação temporária do
funcionamento do STE, bem como para a ocorrência de eventos adversos ou acidentes
(ambientais e com pessoas).
O CCBM conta com três planos vinculados a situações emergenciais e de contingência:
•

•
•

PAE: Plano de Atendimento a Emergências - Este programa é aplicado no canteiro
de obras da Unidade de Belo Monte e destina-se a todos os funcionários, bem
como, as empresas subcontratadas e seus funcionários;
PMPES: Plano de emergências médicas e primeiros socorros; e,
Plano de Contingência do Sistema de Transposição de Embarcações (STE).

No primeiro trimestre de 2013 a NE e o CCBM estabeleceram entre si um Plano de
Contingência Integrado, que contempla diversas hipóteses de emergência, a
comunicação entre as partes envolvidas e o reestabelecimento da normalidade no menor
tempo possível. Entretanto, não foi evidenciado nenhum tipo de simulado em conjunto
com o objetivo de testar a eficácia do plano.
Simulados do Plano de Ação de Emergências do CCBM
Seguindo a recomendação do Consultor Socioambiental Independente, o CCBM tem
executado alguns dos exercícios simulados previstos no PAE. Entretanto, no segundo
trimestre foram registrados apenas 2 (dois) simulados no período, conforme demonstra
o Quadro 4.3.2.1.a , a seguir.
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Quadro 4.3.2.1.a
Descrição dos simulados de emergências de Saúde e Segurança do Trabalho
realizados de Janeiro a Maio/13
Cenário

Número de Simulados

Número de
participantes

Incêndio e explosão

02

29

Acidente de trânsito

01

09

Tombamento de
máquinas e
equipamentos

02

08

Locais de Realização
Aterro sanitário;
Central de resíduo
Acessos
Acesso para elev. 100
Barragem Santo
Antonio (B.M.);
travessão 50 supressão
vegetal (BM)

Acidente com descarga
01
13
Área de Montagem
atmosférica
Acidente com perfuro
01
07
Ambulatório (B.M.)
cortante
Choque elétrico
02
19
Casa de força 01 (B.M)
Queda de mesmo nível
Próximo ao Refeitório
01
10
e nível diferente
principal (B.M.)
Vazamento de Produtos
Pedreira I – Diques
01
11
Químicos
(Bela Vista)
Mal súbito
01
5
Canal de derivação
Fonte: 1º Relatório Socioambiental do BNDS – RSAB – Abril a Junho de 2013 - Complementar.

Ao comparar os dados do Quadro (12 simulados em 5 meses, 3 sítios de obras, 23.339
funcionários no CCBM, 111 participantes em simulados locais apenas do CCBM), são
obtidos os seguintes números:
•
•
•

Média de 9 (nove) participantes por simulado;
Os simulados ocorreram em locais sob responsabilidade do CCBM; e,
0,5% do contingente do CCBM participaram do simulado em 5 meses.

Não foi evidenciado o envolvimento, nos simulados, das empresas subcontratadas da
NE, as empresas executoras dos programas do PBA, e a transposição de embarcações.
Além disso, a abrangência desse exercício prático poderia ser maior se levadas em
consideração as proporções da obra de construção da UHE Belo Monte.
Como o objetivo de melhorar o acompanhamento deste importante item, sugere-se que
os simulados planejados sejam tabulados e as informações relativas à execução dos
mesmos sejam reportadas no período abrangido pelos relatórios.
Para monitoramento da abrangência e eficiência dos simulados, reforça-se a necessidade
de avaliação do simulado em termos de abrangência (número de participantes, equipes
envolvida etc.) e de confronto entre os planos (intenção), treinamento/capacitação da
equipe de resgate e resultado da prática com o planejamento do cenário de acidente.
Dessa prática poderão surgir oportunidades de melhoria para se desenvolver as técnicas
de resgate empregadas e outras questões. Uma reunião posterior ao simulado para
análise crítica poderia ser a solução para retroalimentar o plano.
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4.3.2.2
Desempenho e Indicadores de SST das OP
Resumo Estatístico Mensal – REM
O Resumo Estatístico Mensal (REM) do CCBM tem como objetivo a apresentação de
informações de volume de horas trabalhadas (Hora-homem exposta ao risco – HHER),
número de acidentes com ou sem afastamento e número de dias perdidos (por
afastamento), debitados (por lesões incapacitantes) e transportados (por afastamento
quando excede o mês de ocorrência).
Esses dados são cruzados através de fórmulas mundialmente consagradas para reportar
a frequência de ocorrência de acidentes com ou sem afastamento por milhão de HHER,
além da gravidade reportada através da quantidade de dias (perdidos, debitados e
transportados) por milhão de HHER.
No mês de junho, o CCBM contava com mais de 25.000 trabalhadores conforme
demonstrado na Figura 4.3.2.2.a.
Figura 4.3.2.2.a
Número de Trabalhadores das OP (CCBM e Subcontratadas)
30.000
25.000
20.000
15.000

MO Prevista
MO existente

10.000
5.000
0
Ja n

Fev

Ma r

Abr

Ma i

Jun

Fonte: Relatório Socioambiental de Atendimento ao BNDS – RSAB – Abril a Junho de 2013

De março a junho foram geradas mensalmente mais de 5 (cinco) milhões de HorasHomem Trabalhadas HHT, sendo que em junho este valor já se aproximava de 6 (seis)
milhões. Nota-se, na Tabela 4.3.2.2.a, a seguir, que houve um aumento de
aproximadamente 2.900 funcionários de janeiro a março de 2013 e cerca de 3.600 no
trimestre seguinte. Um total de 30,5 milhões de HHT foi acumulado até o final do mês
de junho de 2013.
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Tabela 4.3.2.2.a
Resumo Estatístico Mensal – REM
Mês
2013

Total de
funcionários

HHER

Jan

18.879

4.744.090

Acid.
com
Afast.
ACA
4

TFCA

Dias

TG

0,84

733(*)

154,51(*)

Acid.
sem
Afast.
ASA
28

Fev

20.534

4.468.410

5

1,12

115

25,74

30

6,71

Mar

21.810

5.006.144

5

1,00

473(*)

94,48(*)

30

5,99

Abr

21.885

5.024.037

5

1,00

310

61,70

24

4,78

Mai

23.339

5.413.850

1

0,18

325

60,03

20

3,69

Jun

25.496

5.889.610

5

0,85

401

68,09

27

4,58

30.546.141

25

0,82

2.357

77,16

159

5,21

-

7,00

-

100

-

16,002
12,003

Total Acumulado
Limites

1

TFSA
5,90

Fonte: 1º Relatório Socioambiental de Atendimento ao BNDS – RSAB (abril e maio) e REM
emitido pela NE (junho de 2013)
Notas:
1
Dias perdidos, debitados e transportados
2
Limite de janeiro/2013
3
Limite revisto para fevereiro/2013 em diante
(*) A Tabela Resumo Estatístico Mensal – REM teve a coluna “Dias” e, por consequência, a coluna “TG”
corrigidas em função no cálculo dos dias perdidos, debitados e transportados. A correção tomou como
base os valores indicados nos REM encaminhados após a 1ª missão.

O único indicador do REM que superou o limite (valor máximo admitido = 100) foi a
Taxa de Gravidade, em janeiro de 2013, que resultou num valor de 154 dias perdidos
por 1 milhão de HHT (corrigido).
No período de janeiro a junho de 2013 foi registrado um total de 25 acidentes com
afastamento, resultando em 2.357 dias de afastamento.
A Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento – TFCA no período permaneceu
dentro dos padrões compatíveis com as melhores práticas internacionais, flutuando entre
0,18 e 1,12 acidentes por cada 1 (um) milhão de HHT. Durante o período foi acumulado
um total de 30,5 milhões de HHT na OP. O Valor Máximo Admissível (VMA)
estabelecido pelo CCBM para este indicador é de 7,0 acidentes por cada 1 (um) milhão
de HHT.
A Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento – TFSA variou entre 3,69 e 6,71
acidentes por 1 (um) milhão de HHT entre os meses de janeiro e junho de 2013, o que é
perfeitamente compatível com as melhores práticas internacionais. O Valor Máximo
Admissível (VMA) estabelecido pelo CCBM para este indicador é de 16,0 acidentes por
cada 1 (um) milhão de HHT.
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Não foi possível analisar com profundidade os acidentes ocorridos no período, uma vez
que não foram evidenciadas as descrições dos mesmos.
Cabe destacar o empenho do CCBM em registrar desvio, incidentes e acidentes (com e
sem afastamento, bem como as fatalidades). Esses registros são lançados em uma
pirâmide intitulada como Pirâmide Prevencionista (ou Pirâmide de Frank Bird). A teoria
por trás dessa metodologia indica uma proporção histórica entre os registros. Ao se
analisar a pirâmide com os registros desde o início da obra (Figura 4.3.2.2.b, a seguir),
pode-se notar a convergência do número de acidentes com afastamento com a proporção
teórica na faixa de Acidentes com Afastamento. Essa análise infere a possibilidade de
outra fatalidade, logicamente de acordo com a teoria desse método.
Figura 4.3.2.2.b
Pirâmide Prevencionista

Fonte: Relatório Mensal de QMSSRS do CCBM – RMQMSSRS – Junho de 2013

Treinamentos de SST do CCBM
O Procedimento do CCBM “Treinamento, Conscientização e Competência” – PS
CCBM 220 48 tem por premissa identificar as necessidades de treinamentos,
conscientização e competência, conforme os requisitos das Normas Internacionais ISSO
1001, OHSAS 18001 e SA 8000.
No período, o CCBM realizou (em todas as Unidades/Sítios) treinamentos, campanhas,
palestras, seminários, cursos e Treinamentos Diários de Segurança, Meio Ambiente e
Saúde (TDSMS), entre outros, que resultaram nos índices mostrados na Figura
4.3.2.2.c, a seguir.
De acordo com o RSAB foram aplicadas, de janeiro a junho de 2013, 8.502,50 horas de
treinamento relativas à saúde e 83.924,0 à segurança do trabalho. Se esses valores forem
correlacionados com o HHER acumulado no mesmo período, chega-se ao percentual de
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0,3% das horas-homem dedicadas a treinamentos; porém, esse valor computa a
Integração (obrigatória para o ingresso de funcionários) e os chamados TDSMS (para os
quais não há controle de conteúdo ou didática).
Para que haja uma profunda análise e correlação entre treinamento de saúde e segurança
do trabalho (prevenção) e desempenho (execução), é de suma importância a
categorização por tipo de treinamento: Integração, TDSMS, Campanhas, Palestras,
Seminários, Cursos, entre outros, bem como a categorização por macro-temas.
Figura 4.3.2.2.c
Índice de Treinamento (IT) da Obra Principal (CCBM e Subcontratadas)
7
5,91

6

6,28
5,35

5
4

3,97

3,82

3,8
Resultado

3

Meta

2
1
0
ja n

fev

mar

abr

ma i

jun

Fonte: 1º Relatório Socioambiental de Atendimento ao BNDS – RSAB – Abril a Junho de 2013

A categorização por tipo de treinamento vem de encontro ao fato de que a inclusão
do TDSMS e Integração no cômputo desse indicador resulta num “ofuscamento” e
manutenção artificial de atendimento da meta de treinamentos específicos de SST
(“inchaço” do resultado), que deve ser constantemente objeto de análise crítica pela área
de SST e pela Alta Administração. Recomenda-se, portanto, que a meta de treinamento
(IT) controle apenas os treinamentos específicos, uma vez que a integração e TDSMS
possuem cargas horárias especificadas independentemente da necessidade e demandas
decorrentes de acidentes ou não conformidades detectadas.
Já a categorização por macro-temas tem como principal foco a possibilidade do
CCBM direcionar os temas de acordo com o resultado dos mecanismos de medição e
monitoramento já adotados pelo CCBM: registro de acidentes, incidentes, desvios,
resultados de listas de verificação e Verificação de Conformidade de Procedimento
entre outros. Esse esforço resulta na possibilidade de aumentar a carga de treinamento
com foco no tema deficiente ou diminuí-la para focar esforços em outro tema mais
crítico, aumentando assim a eficiência.
De acordo com o RSAB, destacam-se entre as atividades, treinamentos para
profissionais de saúde, eventos sobre saúde da família, e ações de educação em saúde,
comunicação e mobilização social.
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Ainda com base no RSAB, como parte do Programa de Capacitação de Mão de Obra, os
profissionais de Segurança do Trabalho do CCBM realizaram treinamentos de
Prevenção de Acidentes Rodoviários, Percepção de Riscos, Verificação
Comportamental para Lideranças e Formação de Brigadistas, segurança no Trânsito,
Direção Defensiva, PAE CCBM 220 01 – Plano de Atendimento a Emergência,
Percepção de Risco, Verificação Comportamental e outros.
Outros indicadores do Sistema de Gestão da CCBM
O CCBM apresenta diversos indicadores distribuídos em prevenção e reação. Dentre
aqueles já reportados anteriormente, há o Índice de Horas Extras (IHE) e o Índice de
Gestão do SGI (IGSGI), mostrados na Tabela 4.3.2.2.b.
Tabela 4.3.2.2.b
Indicadores do Sistema de Gestão da CCBM
Jan

Índice de Horas Extras
IHE
28,3%

Índice de Gestão do SGI
IGSGI
83,6%

Mês
Fev

19,4%

83,6%

Mar

14,1%

83,6%

Abr

17,0%

83,6%

Mai

14,9%

83,6%

Jun

16,4%

83,6%

Meta
Meta
< ou = 18,0%
Rampa
Fonte: Relatório Mensal de QMSSRS do CCBM – RMQMSSRS – Junho de 2013
Meta ou Limite

Apesar de o CCBM apresentar esses indicadores e concluir sobre o seu desempenho,
não foram evidenciadas informações relativas à origem e metodologia de cálculo dos
mesmos. Inclusive, nota-se que o IGSGI tem mantido exatamente o mesmo valor nos
primeiros 6 (seis) meses de 2013. Esses pontos certamente deverão ser avaliados na
próxima missão.
4.3.2.3
Desempenho de SST nas Atividades de Supressão de Vegetação na OP
As atividades de Supressão Vegetal realizadas de abril a junho de 2013 foram norteadas
pelo planejamento específico de cada Unidade: Unidade Belo Monte (BM), Unidade
Pimental (PM), Unidade Canais (CD) e Unidade Bela Vista (BV). O ritmo das
atividades de supressão atende às necessidades da obra e às diversas exigências dos
requisitos legais e do Procedimento Operacional de Supressão.
Após o acidente fatal com um motosserrista de uma subcontratada ocorrido em 2012, o
CCBM revisou o seu procedimento de supressão para restringir as operações de
bosqueamento manual. Atualmente, esses trabalhos são obrigatoriamente mecanizados
(a menos que não seja possível), reduzindo a exposição de trabalhadores ao risco de
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serem atingidos por troncos e galhos (causa principal do acidente fatal ocorrido em
2012 nas atividades de supressão vegetal das OP, a cargo do CCBM).
Com relação à gestão de SST por parte do CCBM nas atividades de supressão que são
executadas por empresas subcontratadas, são realizados:
•
•

Treinamento de supressão vegetal sobre os Procedimentos de Supressão e de SST
do CCBM;
Divulgação do PAE CCBM 220 01 com todas as empresas envolvidas na atividade
de supressão vegetal.

Segundo constatado na inspeção de campo, todas as empresas de supressão possuem os
seus SEMTS corretamente dimensionados segundo a NR-04, e contam com
ambulâncias e técnicos de enfermagem para os casos de acidentes menores e primeiros
socorros. Em casos mais graves, a remoção será feita até o Centro Medico do Canteiro
de Obras do CCBM, que inclui infraestrutura de nível hospitalar, além de ambulâncias
UTI adequadas ao transporte de acidentados graves até os centros médicos em Altamira.
4.3.3
Desempenho de SST da Obras do Entorno (OE)
Conforme disposto na Seção 4.1.2, as OE, listadas a seguir, estão associadas ao
atendimento às condicionantes 2.10 a 2.13 da Licença de Instalação (LI) No 795/2011,
cujas atividades são reportadas mensalmente nos relatórios dos Programas e Projetos
correlatos do PBA. São elas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obras de saneamento;
Recomposição/Adequação dos Serviços e Equipamentos Sociais;
Construção e reforma de escolas;
Construção e reforma de hospitais e postos de saúde;
Construção do Aterro Sanitário de Vitória do Xingu;
Remediação do Lixão de Altamira;
Implantação de redes de água e esgoto;
Drenagem urbana;
Perfuração de poços tubulares profundos; e,
Construção de estações de tratamento de água e esgoto.

4.3.3.1
Implantação dos Programas de SST previstos no PAC – OE
Projeto de Controle Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho
Os relatórios socioambientais do primeiro e do segundo trimestre de 2013 (1º RSAP e
RSAB) pautaram-se, quase que exclusivamente, na descrição e análise do desempenho
das OP. Como já pontuado anteriormente, cabe à NE lançar mão de ferramentas que
garantam a implantação de um Sistema de Gestão capaz de: i) planejar as ações
necessárias alinhadas com os recursos disponibilizados; ii) implantar os controles
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previstos na execução das ações (ou garantir que suas contratadas o façam); iii)
monitorar e medir seu próprio desempenho, bem como o de todas as suas contratadas,
independentemente da quantidade de funcionários; e, por fim, iv) garantir uma análise
crítica dos dados para retroalimentação do sistema e melhoria contínua.
Durante a inspeção de campo realizada em julho de 2013 pôde-se constatar o grande
esforço do Engenheiro de Segurança (contratado em abril de 2013) para garantir a
coleta/registro de dados relativos à quantidade de funcionários, horas-homem de
exposição ao risco, acidentes e outros dados estatísticos de todas as OE e executoras dos
programas do PAC. Tal informação encontra-se disponível desde maio de 2013 no
documento intitulado “Relatório Estatístico Mensal” emitido pela NE.
A análise do Sistema de Gestão de SST da NE nos próximos RSAP deverá ser pautada
nos resultados dos principais indicadores (reativos e proativos) que caracterizem a
conformidade do desdobrados hierarquicamente para o empreendimento, OP e seus
setores, OE, e cada uma das subcontratadas executoras dos Programas Ambientais do
PBA. Esses indicadores devem incluir minimamente:
•

•

•
•
•
•
•

•

Indicadores de Acidentes com Trabalhadores próprios e de terceiros, análise crítica
dos processos de investigação de acidentes e preventivas e ações corretivas e
categorização das principais causas básicas para tratamento sistêmico;
Indicadores de Incidentes de Alto Potencial, análise crítica dos processos de
investigação de acidentes e preventivas e ações corretivas e categorização das
principais causas básicas para tratamento sistêmico;
Registro de Acidentes envolvendo a comunidade e categorização das principais
causas básicas para tratamento sistêmico;
Monitoramento do registro de desvios, porém associando os mesmos com a
quantidade de horas e avaliadores envolvidos no período;
Resultado de Listas de Verificação para avaliação do desempenho de cada
subcontratada;
Discussão sobre a eficiência da implantação dos Planos de Emergência /
Contingências, além dos resultados dos simulados e após ocorrências reais;
Discussão sobre o processo de supervisão interna, com indicadores tais como:
− Presença em campo;
− Cobertura amostral e número de inspeções realizadas;
− Indicadores de NC e Ações Corretivas, bem como se as mesmas estão sendo
originadas tardiamente por fiscalização ou proativamente pela própria
equipe local;
− Indicadores de tempo de resposta de Ações Corretivas e Preventivas;
− Discussão sobre a forma de reporte para a Alta Direção;
Implantação de rodízio periódico entre profissionais de SST para evitar a chamada
‘cegueira situacional’ e possibilitar o aumento da percepção de risco.

A ausência (ou insuficiência) de gestão de SST sobre funcionários das OE e suas
subcontratadas poderá trazer diversos riscos decorrentes de processos trabalhistas, no
qual a NE participa como corresponsável.
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Projeto de Segurança e Alerta
A) Plano de implantação dos sistemas de segurança nas frentes de obra e vias de
acesso
Não foram reportadas no RSAB as estatísticas de acidentes e horas-homem das OE,
onde atualmente está envolvido um contingente significativo de trabalhadores de
empresas subcontratadas, a maior parte da própria região. Entretanto, tal informação
teve seu registro iniciado em maio de 2013 pela NE. Na Tabela 4.3.3.1.a, a seguir, é
possível constatar a real importância desse registro e o consequente acompanhamento.
Tabela 4.3.3.1.a
Resumo Estatístico Mensal – REM – OE e executoras do PBA (consolidadas)
HHER

Acid.
com
Afast.
ACA

567

109.316

787

Mês
2013

Total de
funcionários

Mai
Jun

TOTAL
ACUMULADO (*)
Limites

TFCA

Dias
perdidos
e
debitados

TG

Acid.
sem
Afast.
ASA

TFSA

0

0

0

0

1

9,15

164.632

1

6,07

3

18,22

2

12,15

273.948

1

3,65

3

10,95

1

3,65

-

ND

-

ND

-

ND

Fonte: Relatório Estatístico Mensal emitido pela NE – Maio e Junho de 2013
Nota:
(*) O resultado apontado como “Total Acumulado”, na verdade se refere ao período disponível de dados,
ou seja, maio e junho de 2013.

Enfatiza-se a ocorrência de acidentes no período e o aumento significativo de
funcionários, de 567 para 787 (39% de aumento). Nesse sentido, torna-se e
imprescindível a recuperação de dados das contratadas da NE desde o início de 2013.
No primeiro trimestre (em 13/03/2013) ocorreu um acidente com óbito, referente à
colisão entre um caminhão e uma Kombi de uma empresa subcontratada da NE (Biota).
A causa básica apontada no relatório de investigação foi a perda de controle do
caminhão em curva, devido à pista molhada. Nota-se que o motorista, que veio a óbito,
estava em trânsito para buscar a equipe de campo da empresa Biota. Apesar de a Biota
ser uma empresa contratada pela NE, o Relatório de Acidente e Incidente (RAI) foi
elaborado pelo CCBM, com participação da Biota. Na inspeção de campo realizada em
julho de 2013 foi possível constatar que diversas ações corretivas foram adotadas pelo
CCBM, porém não foi possível conferir o que cada uma das contratadas da NE
implantou.
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B) Plano de sinalização viária para as OE
Existe um número significativo de obras que requerem medidas de controle e segurança
de tráfego, como, por exemplo, a sinalização e proteção adequada contra queda de
pedestres e veículos em valas e obstáculos abertos por obras de drenagem e saneamento
urbano.
O Plano de Segurança do Tráfego Rodoviário a ser desenvolvido para as obras (ver
Plano de Ação no Anexo 7) deverá incluir medidas de comunicação, educação viária,
sinalização temporária e estratégias de coordenação com os setores responsáveis pela
gestão do tráfego em todos os municípios afetados pelo conjunto de 66 OE atualmente
em execução, sob responsabilidade direta da NE.
Nenhuma das ações exemplificadas acima vinha sendo discutida até o primeiro
trimestre de 2013, embora o referido Plano já devesse ter sido elaborado desde o final
de 2012. De acordo com o RSAB, foi definida pela NE a efetiva elaboração do Plano de
Segurança do Tráfego Rodoviário.
Por outro lado, a situação evidenciada em campo é considerada promissora2, uma vez
que medidas têm sido implantadas pelo CCBM, apesar de não se ter evidenciado uma
conduta administrativa por parta da NE quando são identificadas notificações de trânsito
(registradas pelo CCBM) para funcionários de suas contratadas.
Os últimos dois acidentes fatais ocorridos reforçam o alerta para a urgência da
implantação do Plano de Segurança do Transporte Rodoviário. Este tema continua
sendo considerado uma não conformidade pelo Consultor Socioambiental Independente
e constitui-se no maior risco do ponto de vista de segurança dos trabalhadores e da
comunidade, devendo estar sendo adequadamente gerenciado pela NE, de forma
sistemática e coordenada por meio do citado Plano.
4.3.4
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais
Na vistoria de monitoramento realizada em julho de 2013 a NE declarou que Entidades
Oficiais mantêm forte fiscalização, não somente nas OP, mas também nas OE.
Entretanto, não foi incluída no RSAB qualquer informação relativa às fiscalizações do
período, nem o status da situação das notificações anteriores.

2

Durante a inspeção das obras do entorno foi evidenciado que havia boa sinalização de valas e obstáculos nas obras de saneamento
urbano. Entretanto não foram evidenciadas sinalização temporária de alerta quanto aos riscos das atividades desenvolvidas,
sinalização de desvios ou qualquer tipo de reforço na sinalização existente, notadamente deficiente.
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5.0
Conformidade Legal
Gerenciamento de Condicionantes
No Quadro 5.0.a do Anexo 5 é apresentada a situação de atendimento às
condicionantes estabelecidas pelo IBAMA na Licença de Instalação (LI) No 795/2011.
O Quadro 5.0.a foi produzido com informações do Capítulo 3 do 4º Relatório
Consolidado de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes (período de
agosto a dezembro de 2012), onde é feita a demonstração para o IBAMA do
atendimento às condicionantes do licenciamento da UHE Belo Monte. O Quadro 5.0.a
contém também o status de atendimento às condicionantes com base na avaliação do
IBAMA,
apresentado
no
Parecer
Técnico
004933/2013
COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, de 31/05/2013, que contém a análise do 3º Relatório
Consolidado de Andamento do PBA e das Condicionantes da Licença de Instalação
795/2011. Cumpre ressaltar que, após emitir o PT 004933/2013, o IBAMA emitiu, em
19/07/2013, a Notificação OF No 02001.009795/2013-60 GABIN/PRESI/IBAMA,
notificando a NE por pendências identificadas no Parecer. Tratam-se de 9 pendências a
serem atendidas, relacionadas principalmente a questões do reassentamento e compra de
terras, e ao atraso nas obras do Travessão 40 e de drenagem urbana em Vitória do
Xingu, Belo Monte e Belo Monte do Pontal.
Em resposta, a NE encaminhou ao IBAMA, em 02/08/2013, a Carta CE 091/2013-PR,
com o atendimento aos itens (b), (e) e (f) da Notificação, que tinham prazo de
atendimento em 05 dias. O atendimento foi feito com atraso, que foi, no entanto,
devidamente tratado com o IBAMA. Os demais itens têm prazo previsto de atendimento
de 30 (4 itens), 90 (1 item) e 120 dias (1 item).
A condicionante 2.20 da LI No 795/2011, especificamente, trata do atendimento aos
Pareceres/Ofícios/recomendações estabelecidos pelos demais órgãos intervenientes no
processo de licenciamento da UHE Belo Monte. Em relação ao DNPM, ICMBio,
MS/SVS e INCRA, a situação reportada na Planilha Síntese do Status de Atendimento
das Condicionantes da LI Nº 795/2011 é de que as ações estão em atendimento e que os
órgãos estão acompanhando o processo.
No caso do ITERPA, foi informado ao IBAMA que não cabe manifestação desse órgão,
por não haver terras sob seu domínio na ADA da UHE Belo Monte.
Em relação à FUNAI, são apresentados também no Anexo 5 os Quadros 5.0.b e 5.0.c,
com a situação de atendimento ao Parecer Nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI e ao Ofício
126/PRES-FUNAI. Assim como para as condicionantes da LI, a situação de
atendimento a esses documentos da FUNAI é apresentada semestralmente ao IBAMA
no Capítulo dos Relatórios de Andamento do PBA referente ao atendimento de
condicionantes.
Já para o IPHAN, no processo de Due Diligence foi feita uma avaliação do atendimento
às 13 medidas estabelecidas pelo órgão no Ofício N° 093/11-CNA/DEPAM/IPHAN
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para serem incorporadas aos programas de arqueologia do PBA. Conforme histórico
apresentado na Due Diligence, a NE, por meio da carta CE NE 0184/2011-DS, de
30/06/2011, apresentou as considerações sobre o atendimento a essas 13 medidas. No
entanto, não recebeu resposta formal do IPHAN sobre esse documento. Há indicativos
de que o IPHAN está de acordo com o atendimento ao Ofício 93/11, já que o Ofício No
213/2011, emitido em 10/11/2011, aprova os Relatórios Parciais 1, 2 e 3 de andamento
dos Programas do PBA, confirmando que os mesmos estão em conformidade com as
condicionantes dispostas nos Ofícios No 011/11-CNA//DEPAM/IPHAN e No 93/11CNA/DEPAM/IPHAN, e com as Portarias IPHAN 07/1988 e 230/2002. Apenas em
relação à medida 13, que estabelece o envio de Relatórios Parciais Bimensais ao
IPHAN, não foi possível evidenciar o atendimento.
Situação de Multas e Autos de Infração
No Capítulo 7.0 do 1º RSAP (referente a janeiro a março de 2013) foram evidenciadas
as multas e autos de infração recebidos pela NE e pelo CCBM no período.
Posteriormente à vistoria de maio de 2013 foi feito novamente pedido de informações
referentes ao tema. A NE então informou não ter ocorrido qualquer fato negativo
material em relação a processos judiciários desde a última missão do consultor
socioambiental independente (atualização da Due Diligence, ocorrida em novembro de
2012); no entanto, ainda não encaminhou informação sobre o andamento dos processos
em formato adequado à revisão do consultor socioambiental.
A situação dos processos judiciários relativos à NE foi apresentado em tabela resumo,
incluída no Anexo 6. Nas informações dessa tabela resumo não consta qualquer
informação sobre as datas pertinentes a cada processo. Assim, recomenda-se que essa
tabela resumo seja revisada, incluindo-se as adequações listadas abaixo, e que seja
encaminhada para análise do consultor socioambiental independente com urgência:
•
•
•

Inclusão de uma coluna inicial com data de abertura de cada processo;
Na coluna de andamento, incluir as datas de cada evento;
Inclusão de coluna final, com o resumo do ocorrido no período de avaliação de
cada missão de monitoramento do consultor socioambiental.

A situação dos processos relacionados ao CCBM não foi ainda encaminhada.
Recomenda-se que sejam encaminhados com urgência as multas e autos de infração
recebidos pelo CCBM até o momento.
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6.0
Andamento dos Programas do PBA
Este Capítulo corresponde à avaliação dos programas socioambientais integrantes do
Projeto Básico Ambiental (PBA) do empreendimento. Os Planos, Programas e Projetos
do PBA foram avaliados por diferentes técnicos especialistas nas áreas dos meios físico,
biótico (ecossistemas aquáticos e terrestres) e socioeconômico. O escopo da análise dos
programas incluiu a seguinte abordagem:
•
•
•
•
•
•
•

Progresso reportado em Relatório de Andamento do PBA para o IBAMA;
Progresso reportado em reunião (durante a vistoria de 13 a 17/05/2013);
Situação verificada em campo (na vistoria de 13 a 17/05/2013);
Escopo da Revisão Executada pela Equipe do Consultor Socioambiental
Independente;
Análise de Conformidade com o proposto no PBA, em relação a metas, objetivos,
ações, metodologia, cronograma, e tratativas com o órgão em caso de alterações;
Avaliação dos Resultados;
Sugestões e Recomendações.

O detalhamento da avaliação dos Programas, conforme descrito acima, está apresentado
no Quadro 6.0.a, no Anexo 7.
As recomendações estabelecidas para cada um dos Programas do PBA no Quadro 6.0.a
estão consolidadas na Seção 10.2.3. No Anexo 8 são apresentados os Registros
Fotográficos que ilustram as atividades dos Programas do Meio Físico, de Vegetação,
de Fauna Terrestre, Aquática e Semi-Aquática, de Limnologia e de Ictiofauna, e dos
Programas Sociais.
6.1
Andamento dos Programas do PBA-CI
Antecedentes/introdução: elaboração e aprovação do PBA-CI
Para a avaliação da situação atual de implementação do PBA do Componente Indígena
(PBA-CI) é importante considerar que além das complexidades inerentes ao contexto
indígena regional, este processo de licenciamento engloba duas séries de condicionantes
estabelecidas pela FUNAI por ocasião da emissão das licenças ambientais (LP e LI).
Efetivamente, o PBA do Componente Indígena foi elaborado a partir das medidas
indicadas nos Estudos de Impacto Ambiental do Componente Indígena (EIA-CI,
elaborado em 2008 e 2009), das informações e recomendações obtidas ao longo de
reuniões e oficinas realizadas na sede da FUNAI e nas terras indígenas (entre fevereiro e
maio de 2011), e das condicionantes consolidadas no Parecer Técnico 21/FUNAI
(datado de 30/09/2009). Tais condicionantes foram em parte incorporadas ao
detalhamento do PBA-CI e, em parte, executadas ao longo da implementação do Plano
Emergencial, entre setembro de 2010 e setembro de 2012.
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Os EIA-CI foram elaborados por quatro equipes distintas, que produziram seis
relatórios específicos sobre onze terras indígenas onde vivem diferentes grupos e etnias.
A diversidade indígena regional retratada no EIA-CI constitui o Volume 35 do EIA da
UHE Belo Monte, o qual está dividido em sete Tomos. As medidas e os programas
indicados nestes estudos atenderam às especificidades dos Termos de Referência (TR)
emitidos pela FUNAI em 2008 e 2009, integrando seções específicas onde constam
Planos, Programas e Projetos de mitigação e compensação.
A avaliação institucional do EIA-CI foi emitida por meio do Parecer Técnico 21
(30/09/2009), no qual a FUNAI apresentou um quadro de avaliação geral dos EIA-CI
sintetizando, hierarquizando e classificando os impactos identificados em duas
categorias, a saber: (1) impactos decorrentes da redução da vazão na Volta Grande do
Xingu e (2) impactos decorrentes da atração de contingente populacional para a região.
Com base nesta avaliação, que reiterou a qualidade dos estudos e o alcance das medidas
propostas no EIA-CI, a FUNAI considerou o empreendimento viável e definiu as
seguintes condicionantes: (1) a implementação das mudanças sugeridas no EIA,
observando especificamente a necessidade de um hidrograma ecológico que seja
suficiente para garantir a manutenção dos recursos naturais necessários à reprodução
física e cultural dos povos indígenas; (2) a garantia de controle dos impactos antrópicos
sobre as terras indígenas.
Paralelamente à definição de condicionantes ao licenciamento ambiental, a FUNAI, ao
avaliar a viabilidade do empreendimento, definiu um conjunto de medidas emergências
que deveriam ser implantadas. De acordo com o Parecer 21, tais medidas se
justificavam tendo em vista a fragilidade das terras e populações indígenas frente às
transformações em curso. As medidas recomendadas incluíram ações relacionadas à
gestão, regularização fundiária, vigilância territorial, qualidade ambiental, comunicação,
saúde e educação. Destaque-se que no plano da gestão, as recomendações enfocaram a
criação de comitê gestor indígena, a contratação de instância de gerenciamento
específico e a assinatura de termo de compromisso Eletrobrás-FUNAI.
O atendimento às recomendações da FUNAI foi incorporado à Licença Prévia (LP 342,
de 01 de fevereiro de 2010) na forma da condicionante 2.28. Desse modo, os
“Programas e ações de responsabilidade do empreendedor”, estabelecidos no Parecer 21
(pg. 97), foram assumidos como as condicionantes do componente indígena,
determinando as seguintes ações:
1.

2.

Elaborar Cronograma e Plano de Trabalho para discussão das diretrizes gerais dos
programas apontados nos estudos, incluindo a gestão e execução as ações,
amplamente discutidos com todas as comunidades impactadas para o devido
detalhamento e aprovação imediatamente após a assinatura do contrato de
concessão do AHE;
Elaborar e iniciar a execução de Plano de Fiscalização e Vigilância Emergencial
para todas as terras indígenas, em conjunto com a FUNAI, comunidades indígenas
e outros órgãos, contemplando inclusive áreas de maior incidência de garimpo no
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

leito do Rio Xingu (no trecho da Vazão Reduzida) logo após assinatura do contrato
de concessão do AHE;
Garantir recursos para execução de todos os Planos, Programas e ações previstas no
EIA para o componente indígena durante todo o período de operação do
empreendimento;
Criar plano de comunicação com as comunidades indígenas, com informações
sobre as fases do empreendimento, do licenciamento e sobre todas as atividades
relacionadas ao AHE Belo Monte.
Criar um comitê indígena para controle e monitoramento da vazão que inclua
mecanismos de acompanhamento – preferencialmente nas terras indígenas, além de
treinamento e capacitação, com ampla participação das comunidades.
Formação de um Comitê Gestor Indígena para as ações referentes aos programas de
compensação do AHE Belo Monte.
Eleição de áreas para a Comunidade Indígena Juruna do Km 17, com
acompanhamento da Funai.
Realizar os estudos complementares sobre o rio Bacajá e Bacajaí, das TIs Xipaya e
Kuruaya e do setor madeireiro;
Designar equipe específica para a elaboração, detalhamento e acompanhamento de
todas as ações previstas junto às comunidades indígenas, em colaboração à Funai,
demais órgãos governamentais e comunidades indígenas.
Elaborar programa de documentação e registro de todo o processo de implantação
dos programas;
Apoiar o processo de criação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Xingu, bem
como a ampla participação das comunidades indígenas;
Contribuir para a melhoria da estrutura (com apoio financeiro e de equipe técnica
adequada), da Funai, para que possa efetuar, em conjunto com os outros órgãos
federais (Ibama, ICMbio, Incra, entre outros) a gestão e controle ambiental e
territorial na região, bem como acompanhamento das ações referentes ao Processo.
Criação de uma instância específica para acompanhamento da questão indígena,
pelo empreendedor, com equipe própria, evitando assim, a pulverização das ações
indigenistas entre os demais Planos de Gestão Ambiental.

Não obstante estas condicionantes estivessem formalmente relacionadas à elaboração e
implementação do PBA-CI, foram definidas prioridades que exigiram a adoção de
medidas em caráter emergencial. Para tanto, em 15 de setembro de 2010, foi celebrado
o Termo de Compromisso Norte Energia S.A./FUNAI, que em sua cláusula primeira
define:
“O presente instrumento tem como objetivo estabelecer um regime de
compromisso e de cooperação mútua entre os signatários supracitados, com
vistas à execução de ações indigenistas emergenciais de apoio, de proteção e
de assistência às comunidades indígenas que habitam as terras que integram a
área de influência da Usina Hidrelétrica Belo monte, situada no rio Xingu, na
região de Altamira, Estado do Pará, até que seja celebrado o instrumento para
a execução dos programas e ações que serão detalhados no Plano Básico
Ambiental – PBA.
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Parágrafo primeiro: as ações indigenistas objeto deste Termo de compromisso
visam, em especial, a executar Planos de Trabalhos emergenciais que
possibilitem: (a) o fortalecimento institucional e administrativo da FUNAI na
região; (b) a promoção ao etnodesenvolvimento; e, (c) a proteção das terras
indígenas.”
Formalizada através do Termo de Compromisso, a implantação das ações do Plano
Emergencial teve início durante o processo de elaboração dos Planos, Programas e
Projetos para o PBA do Componente Indígena. Em um cenário de sobreposição de
ações e recomendações, a elaboração do PBA-CI seguiu, portanto, não apenas as
indicações do EIA-CI, mas também as condicionantes do Parecer 21 da FUNAI. Em
fevereiro de 2011 a equipe, aprovada pela FUNAI, iniciou a elaboração do PBA-CI a
partir de estudos específicos e metodologia participativa desenvolvida nas oficinas
realizadas no Centro de Formação em Política Indigenista/FUNAI (em Sobradinho,
DF). Participaram dessas oficinas lideranças das terras indígenas, os coordenadores dos
estudos do EIA-CI e antropólogos pesquisadores dos povos indígenas da Área de
Influência do empreendimento. A redação final do PBA, intitulada Plano Básico
Ambiental do Componente Indígena - Programa Médio Xingu (PBA-CI/PMX), foi
apresentada em todas as terras indígenas, entre os dias 25 de abril e 09 de maio de 2011.
A manifestação da FUNAI sobre PBA-CI/PMX foi transmitida ao IBAMA por ocasião
da emissão da Licença de Instalação, através do ofício 126/PRES-FUNAI, datado de 12
de maio de 2011, com a seguinte redação:
“A versão preliminar está em análise na Funai e foi apresentada nas aldeias e
também para os índios citadinos e desaldeados ribeirinhos entre os dias
26/04/11 e 09/05/11. Após verificação preliminar, constata-se que o PBA
apresentado está em consonância com as diretrizes dos estudos de impacto do
componente indígena.
Nesse sentido, a Funai manifesta-se pelo prosseguimento do processo de
licenciamento ambiental da UHE Belo Monte, fazendo-se constar as seguintes
condicionantes específicas, a serem atendidas dentro dos prazos estabelecidos
(contados a partir da emissão da LI)”.
As condicionantes do Ofício 126 foram incorporadas à Licença de Instalação (LI 795,
de 01/06/2011) na forma das condicionantes 2.6 (a e II) e 2.20. Com isso, a FUNAI
reiterou condicionantes e acrescentou exigências àquelas emitidas na LP. Foram
reiteradas as condicionantes relacionadas à proteção territorial, à apresentação dos
estudos complementares do rio Bacajá e à criação do comitê gestor do PBA-CI e do
Comitê para Monitoramento da Vazão do rio Xingu. Foram acrescentadas
condicionantes relacionadas à definição do mecanismo de transposição de embarcações
pelo barramento, ao monitoramento do adensamento populacional e à própria execução
das atividades do PBA-CI. Especificamente sobre o PBA-CI, a FUNAI estabeleceu duas
condicionantes: “Apresentar plano operativo com cronograma de execução das
atividades do PBA, após manifestação da FUNAI”, e
“Celebrar Termo de
Compromisso garantindo a execução do PBA”.
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Em 07 de junho de 2011, Norte Energia encaminhou para a FUNAI a versão final do
Plano Básico Ambiental do Componente Indígena: Programa Médio Xingu. Esta versão
do PBA-CI reproduz a versão preliminar discutida com os indígenas e técnicos da
FUNAI. No texto final são apresentados e detalhados um Plano, dez Programas e vinte
e oito Projetos, envolvendo ações de fortalecimento institucional, de comunicação, de
gestão territorial, de educação, de saúde, de atividades produtivas, de patrimônio
material e imaterial, de infraestrutura, de realocação de índios citadinos e de supervisão.
Por fim, o PBA-CI apresenta a seguinte itemização:
PBA-CI – Programa Médio Xingu
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

PLANO DE GESTÃO
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO PARA NÃO INDÍGENAS
PROGRAMA GESTÃO TERRITORIAL INDÍGENA
a. Projeto Planejamento Territorial e Gestão Socioambiental Compartilhada
b. Projeto Monitoramento Territorial
c. Projeto Conservação Territorial
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
a. Projeto de Estabelecimento de Política de Educação Escolar Indígena
b. Projeto de Estruturação das escolas indígenas de Ensino Básico, que
incluem ensino Fundamental e Médio, e contribuição com os cursos de
formação em nível superior e técnico.Região do Médio Xingu
c. Projeto de formação de professores indígenas, elaboração de materiais
didáticos e estruturação de projetos demonstrativos.
PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE INDÍGENA
a. Projeto de Incentivo à reestruturação da atenção à Saúde Indígena
b. Projeto de Vigilância em Saúde
c. Projeto de Educação em Saúde
d. Projeto de Sistemas Indígenas de Saúde
PROGRAMA DE ATIVIDADES PRODUTIVAS
a. Projeto de Subsistência Indígena
b. Projeto de Desenvolvimento de Atividades Produtivas e Comercialização
PROGRAMA DE PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL
a. Projeto de Apoio à Produção Artística e Cultural
b. Projeto de Formação em Patrimônio Cultural
c. Projeto de Reestruturação do Museu do Índio de Altamira
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA
a. Projeto de Sistema Viário - Acessibilidade e Mobilidade (PSV/AM)
b. Projeto de Abastecimento de Água (PAA)
c. Projeto Esgotamento Sanitário (PES)
d. Projeto Drenagem Pluvial (PDP)
e. Projeto Coleta e Destino Final de Resíduos (PCDFR)
f. Projeto Energia Elétrica e Iluminação Pública (PEEIP)
g. Projeto Melhorias e/ou Construção de Equipamento de Saúde e
Educação (PMCES)
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10. PROGRAMA DE REALOCAÇÃO E REASSENTAMENTO DOS ÍNDIOS
MORADORES DE ALTAMIRA E DA VOLTA GRANDE DO XINGU
a. Projeto de Identificação e Cadastro das famílias indígenas atingidas
b. Projeto de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área
Rural
11. PROGRAMA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL
a. Projeto de coordenação da supervisão ambiental Projeto de
Acompanhamento do Plano de Conservação dos Ecossistemas Terrestres
b. Projeto de Acompanhamento do Plano de Conservação dos Ecossistemas
Aquáticos
c. Projeto de Acompanhamento do Plano de Gestão de Recursos Hídricos
d. Projeto de Acompanhamento do Plano de Gerenciamento Integrado da
Volta Grande do Xingu
Avanço na implantação do PBA-CI
Em julho de 2012, um ano após ter sido encaminhado, o PBA-CI foi aprovado pela
FUNAI. Em 02 de julho de 2012, através do Ofício 238/2012/PRES-FUNAI a
presidenta da FUNAI, dirigindo-se ao presidente do IBAMA, “considera o PBA –
componente indígena – aprovado e solicita que se apresente, no máximo em 30 dias,
um Plano Operativo que corrija e adéque as questões apresentadas ao longo do
Parecer” (Ofício 238, parágrafo 8º).
Em 30 de agosto de 2012, a Norte Energia encaminhou à FUNAI proposta de Plano
Operativo. A adequação das ações do Plano Operativo foi discutida ao longo do
segundo semestre de 2012 através de reuniões institucionais, consultas às lideranças
indígenas, bem como através das pautas de reivindicações apresentadas frente ao
processo de encerramento do Plano Emergencial.
Em 01 de abril de 2013, através do Ofício 184/2013/DPDS/FUNAI-MJ, a FUNAI
aprovou o Plano Operativo para a implantação dos programas previstos no PBA-CI. No
Plano Operativo aprovado constam os seguintes Planos, Programas e Projetos:
1) PLANO DE GESTÃO DO PBA-CI
2) PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL,
3) PROGRAMA DE GESTÃO TERRITORIAL;
a. Projeto de planejamento territorial e apoio à gestão socioambiental
compartilhada
b. Projeto de monitoramento territorial
c. Projeto de conservação territorial;
4) PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA;
a. Projeto de estabelecimento de política de educação escolar indígena para
a região do Médio Xingu
b. Projeto de estruturação das escolas indígenas
c. Projeto de formação de professores indígenas e elaboração de materiais
didáticos
5) PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE INDÍGENA
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a. Projeto de incentivo à estruturação física
b. Projeto de vigilância em saúde
c. Projeto de fortalecimento das práticas tradicionais indígenas de saúde
6) PROGRAMA DE PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL;
a. Projeto de apoio à produção artística e cultural;
b. Projeto de formação em patrimônio cultural;
c. Projeto de reestruturação do Museu do Índio em Altamira
7) PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA NAS ALDEIAS;
8) PROGRAMA DE REALOCAÇÃO E REASSENTAMENTO;
a. Projeto de cadastramento das famílias indígenas inclusas no PRR
b. Projeto de negociação e aquisição de terras e benfeitorias rurais
9) PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO PARA NÃO INDÍGENAS;
10) PROGRAMA DE ATIVIDADES PRODUTIVAS
a. Projeto de subsistência Indígena;
b. Projeto de desenvolvimento de atividades produtivas e comercialização.
11) PROGRAMA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL
a. Projeto de coordenação da supervisão ambiental;
b. Projeto de acompanhamento do plano de conservação dos ecossistemas
terrestres;
c. Projeto de acompanhamento do plano de conservação dos ecossistemas
aquáticos;
d. Projeto de acompanhamento do plano de gestão dos recursos hídricos;
e. Projeto de gerenciamento integrado da Volta Grande do Xingu.
Os planos, programas e projetos do Plano Operativo reproduzem com pequenas
alterações o conteúdo apresentado no PBA-CI. A única alteração significativa com
relação ao PBA-CI é o “Programa de Infraestrutura nas Aldeias”. Efetivamente, no
PBA-CI o programa intitulado “Programa de Infraestrutura” previa projetos específicos
relacionados à implantação de Sistema Viário, Abastecimento, Esgotamento Sanitário,
Drenagem Pluvial, Coleta e Destino Final de Resíduos, Energia Elétrica e Iluminação e
Construção e melhorias em equipamentos de saúde e educação. Tal alteração justificase, tendo em vista que as ações de infraestrutura vêm sendo conduzidas pela Norte
Energia no escopo do Plano Emergencial e das ações relacionadas às condicionantes
impostas pela FUNAI.
Além da aprovação do Plano Operativo, a plena execução do PBA-CI envolve a
finalização do Plano Emergencial e o cumprimento das condicionantes, que se
acumularam com o Parecer 21 e Ofício 126 (LP e LI). Para tanto, a Norte Energia
realizou em 2013 uma reestruturação administrativa criando a Superintendência de
Assuntos Indígenas na cidade de Altamira. Esta Superintendência abarca a Gerência de
Estudos Indígenas e a Gerência de Assuntos Indígenas. Com a reestruturação, o
escritório na cidade de Altamira está sendo preparado para atuar a partir das Rotas Iriri,
Xingu e Volta Grande/Bacajá, absorvendo as atribuições desempenhadas no Escritório
do Plano Emergencial, bem como as demandas e rotinas envolvidas na implantação das
ações de infraestrutura e dos planos, programas e projetos do PBA-CI. Ademais, o
escritório da Superintendência de Assuntos Indígenas está equipado com auditório para
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sediar os encontros e reuniões do Comitê Gestor do PBA-CI e do Comitê de
Monitoramento da Vazão Reduzida.
Com base na reestruturação administrativa e visando à efetiva implantação do PBA-CI,
a Norte Energia, entre janeiro e junho de 2013, desenvolveu as seguintes linhas de ação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finalização do Plano Emergencial;
Contratação de empresas para a implantação dos planos, programas e projetos;
Estabelecimento de Parceria com a Associação Bêbo Xikrin do Bacajá (ABEX);
Execução de obras de infraestrutura;
Ações de fiscalização e vigilância;
Abertura e manutenção das estradas e acessos às Terras Indígenas;
Execução de projetos e construção de escolas e postos de saúde;
Execução de projeto e construção da Casa do Índio na cidade de Altamira;
Implantação de sistemas de abastecimento de água;
Implantação do Sistema de Transposição de Embarcações (STE);
Criação do Comitê Gestor Indígena e do Comitê de Monitoramento da Vazão
Reduzida.

A finalização do Plano Emergencial, em discussão desde setembro de 2012, vem
sendo executada através da prestação de contas e da identificação das pendências junto
às comunidades indígenas. A prestação de contas consiste do levantamento das ações
realizadas e do orçamento executado junto a cada uma das 34 aldeias e 3 associações
integradas ao Plano Emergencial. Tais despesas, inicialmente identificadas através do
“Sistema Aldeia-Custos”, estão sendo tabuladas e documentadas para apresentação a
todas as lideranças e comunidades indígenas. Em abril foram realizadas seis reuniões
com lideranças indígenas para prestação final de contas do Plano Emergencial. As
pendências, isto é, os pedidos realizados e não atendidos, estão sendo respondidos caso
a caso. Como prioridade, ficou estabelecido o atendimento das pendências referentes às
atividades produtivas do contexto do PBA-CI relacionadas às comunidades da Volta
Grande do Xingu (aldeia TerraWangã na TI Arara da Volta Grande, aldeias
Paquiçamba, Muratu e Furo seco na TI Paquiçamba e aldeia Km17, na TI Boa Vista).
Operacionalmente, a finalização do Plano Emergencial tem envolvido, desde janeiro de
2013, a substituição do “Sistema Aldeia-Custos” pelo “Sistema de Acompanhamento de
Projetos” (SAP), sistema padrão empregado pela Norte Energia. É também parte deste
processo de finalização a desmobilização do escritório de Assuntos Indígenas
(localizado no cais da cidade de Altamira), a instalação do Escritório da
Superintendência (localizado nas proximidades da Sede da Norte Energia) e a
contratação de novos colaboradores.
A contratação de empresas para a implantação dos planos, programas e projetos
do PBA-CI já foi executada pela Norte Energia. A empresa AGRAR/ENGETEC foi
contratada em janeiro de 2013 para o desenvolvimento dos programas de Atividades
Produtivas e Supervisão Ambiental. A empresa VERTHIC Consultoria foi selecionada
em abril e contratada em 28 de junho de 2013, para a implantação e desenvolvimento do
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Plano de Gestão e dos Programas de Fortalecimento Institucional, Gestão Territorial,
Educação Escolar Indígena, Saúde Indígena, Patrimônio Cultural Material e Imaterial e
Realocação e Reassentamento. Note-se que esta empresa é dirigida pelas antropólogas
que participam do licenciamento desde o EIA e que coordenaram a elaboração do PBACI (Regina Muller e Sonia Lorenz).
As atividades do Plano de Gestão terão início com o Seminário de Integração agendado
para os dias 14 e 16 de agosto de 2013, que contará com a participação de
representantes da FUNAI, MEC, Secretarias de Educação, SESAI (Secretaria Especial
de Saúde Indígena), DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena), MPOG, MME, MJ e
Norte Energia.
Ainda no escopo desta contratação, cumpre registrar que as ações relacionadas ao
Programa de Realocação e Reassentamento, direcionadas aos índios citadinos e
ribeirinhos, em andamento desde fevereiro de 2011, seguirão sob condução da mesma
equipe técnica.
As ações do Programa de Atividades Produtivas tiveram início em março de 2013,
quando foram realizadas reuniões entre as equipes da Norte Energia,
AGRAR/ENGETEC, representantes da FUNAI e lideranças indígenas. Em acordo com
a FUNAI, foram mobilizadas as equipes técnicas para a realização de diagnóstico
etnoambiental junto às terras indígenas das Rotas Iriri e Volta Grande. O objetivo destes
diagnósticos é a caracterização das atividades produtivas voltadas à subsistência e à
comercialização. As equipes, formadas por representantes da FUNAI, engenheiro
agrônomo, antropólogo, indigenista e trabalhadores de apoio, percorreram as terras
indígenas, onde, através da metodologia da observação participante, realizaram a
caracterização do trabalho indígena, o inventário de espécies, a localização e a medição
das áreas de cultivo. A partir destes diagnósticos estão sendo elaborados projetos
executivos para a implantação de áreas de cultivo.
O Programa de Supervisão Ambiental, também sob a responsabilidade da
AGRAR/ENGETEC, entrará em funcionamento assim que os demais programas do
PBA-CI forem efetivamente iniciados.
O Programa de Comunicação para não indígenas ainda não está definido; contudo,
estima-se que será contratada a mesma equipe que desenvolve o Programa de
Comunicação Indígena desde 2010.
A Parceria com a Associação Bêbo Xikrin do Bacajá (ABEX) foi anunciada pelos
Xikrin em setembro de 2012, quando, através de seu advogado, os indígenas assumiram
a posição de negociadores diretos com a Norte Energia. Nas reuniões seguintes os
Xikrin, mantendo-se separados dos demais indígenas, exigiram a participação como
executores dos programas e projetos do PBA-CI. Esta demanda mobilizou todos os
interlocutores institucionais. Assim, em 12 de dezembro de 2012, no auditório da
Universidade Federal do Pará na cidade de Altamira, foi realizada reunião entre
representantes da Terra Indígena Trincheira Bacajá, Norte Energia, FUNAI e Ministério
Público Federal, tendo como o objetivo a discussão do “Termo de Parceria para
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viabilizar a autonomia institucional e representativa da ABEX, visando dar condições à
execução de programas do PBA-CI”. O Termo de Parceria aprovado define como
PARTÍCIPES a ABEX (Associação Bêbo Xikrin do Bacajá), a Norte Energia S.A. e a
FUNAI, que assina o Termo na condição de interveniente.
Nos “considerandos” que antecedem as definições do Termo de Parceria está registrado
o interesse manifesto da comunidade indígena, bem como as previsões constitucionais e
determinações do Decreto 5051/04, que promulga a Convenção OIT 169.
Especificamente sobre a Convenção 169 da OIT, o Termo de Parceria considera o
conteúdo do artigo 7º, que “garante aos povos indígenas o direito de escolher suas
próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida
em que afeta suas vidas, crenças instituições, bem estar espiritual, bem como as terras
que ocupam e utilizam de alguma forma, e de controlar na medida do possível, o seu
próprio desenvolvimento econômico, social e cultural”.
Com a definição dos PARTÍCIPES e com as considerações sobre os fundamentos
legais, foi assinado em 21 de dezembro de 2012 o Termo de Parceria que está
constituído por nove cláusulas. A Cláusula 1ª define seu Objetivo, a saber:
O presente TERMO tem por objetivo estabelecer parceria com a
ASSOCIAÇÃO para, por meio do Programa de Fortalecimento Institucional
do Projeto Básico Ambiental (PBA) do Componente Indígena, viabilizar a
autonomia institucional e representativa da ASSOCIAÇÃO, mediante a
capacitação dos seus membros, visando dar condições à execução de
programas do PBA-CI, especificamente nas atividades voltadas para a Terra
Indígena Trincheira Bacajá.
Poderão ser executados pela ASSOCIAÇÃO as atividades relacionadas aos
seguintes programas, no que couber;
a)
Programa de Atividades Produtivas
b)
Programa de Gestão Territorial
c)
Programa de Patrimônio Cultura Material e Imaterial
d)
Programa de Infraestrutura
e)
Programa de Supervisão Ambiental
f)
Programa de Saúde
g)
Programa de Educação
As cláusulas subsequentes estabeleceram as obrigações das PARTÍCIPES, definiram a
forma de contratação dos serviços a serem prestados e constituíram uma Comissão de
Acompanhamento formada por representantes da ABEX, Norte Energia e FUNAI, com
a atribuição de avaliar e deliberar sobre o desenvolvimento técnico do Termo de
Parceria.
Frente à formalização do Termo de Parceria as ações relacionadas aos Xikrin passaram
a ser mediadas pela ABEX. Esta exigência fez paralisar todas as obras de infraestrutura
e os diagnósticos e levantamentos para a implantação dos programas de atividades
produtivas, saúde e educação. Apenas os trabalhos de abertura e manutenção da estrada
para a comunidade Pitakô foram mantidos até sua conclusão. Ao comentar sobre esta
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obra (Carta nº 002/ABEX, 07/02/2012), o presidente da Associação reitera que a ABEX
é “a única credenciada daqui por diante a solicitar e realizar qualquer aditivo para
obras de infraestrutura constantes do PBA-CI, naquela Terra Indígena”.
Em fevereiro de 2013 a ABEX apresentou a empresa “Ambiente Consultoria, Projetos e
Planejamento Ltda” para desenvolver o Projeto de Assessoria e Capacitação em Gestão
Administrativa e Financeira. Neste projeto de capacitação continuada e participativa
estão previstas oficinas e assessoria técnica para a execução do PBA-CI. A expectativa é
que em maio de 2014 a ABEX esteja capacitada a desenvolver todas as atividades
referentes ao PBA-CI.
Em abril a ABEX alugou na cidade de Altamira uma casa para abrigar a Sede da
Associação. Localizada nas proximidades do Escritório da Superintendência de
Assuntos Indígenas da Norte Energia, a sede da ABEX está sendo equipada com
escritório, sala de reuniões, refeitório, dormitórios, depósito e área externa para
socialização. A Sede já está em uso, onde é constante a presença de indígenas.
Em 16 de maio foi firmado o primeiro contrato em que a ABEX figura como
ANUENTE/INTERVENIENTE. Trata-se de contrato entre a Norte Energia S.A. e
empresa indicada pela Associação para a implantação de 36 km de estradas e duas pistas
de pouso. Este foi o primeiro contrato assinado sob a vigência do Termo de Parceria.
Em entrevista realizada em 17 de maio de 2013, na sede da ABEX, Bepe Kamoty, o
presidente da Associação, afirmou que está satisfeito com o relacionamento com a
Norte Energia. As palavras desta liderança Xikrin revelam que a parceria com a ABEX
é percebida pelos Xikrin como um avanço na implantação do PBA-CI.
A execução de obras de infraestrutura foi assumida pela Norte Energia, pois constitui
continuidade com relação ao Plano Emergencial e à parte das condicionantes impostas
pela FUNAI. As obras de infraestrutura envolvem ações de fiscalização e vigilância das
terras indígenas, a construção de escolas e instalações de saúde, a abertura e
manutenção de estradas e pistas de pouso, a implantação de poços artesianos, e a
construção da casa do índio na cidade de Altamira.
Com relação à fiscalização e vigilância das terras indígenas, já foram concluídas a
construção de 5 Bases Operacionais e 2 Postos de Vigilância. Cada Base Operacional
tem acomodações para equipes de 12 pessoas, área de trabalho, sistema de captação de
energia fotovoltaica, caixa d’água, acessos e sistema de drenagem. A Base Operacional
na fronteira da TI Arara da Volta Grande (em terreno indicado pela FUNAI) está
concluída e aguarda manifestação da FUNAI para que seja efetivado o termo de doação.
Embora com algum atraso, a construção das demais BOs e PVs tem cronograma
ajustado com a FUNAI, como informa o Relatório de Atendimento às
Condicionantes/Parecer 21 e Ofício 126/FUNAI – fev/2013.
A abertura e manutenção das estradas e acessos às Terras Indígenas têm sido realizadas
desde fevereiro de 2012. Há, contudo, limites institucionais que impedem a conclusão
destes trabalhos. Efetivamente, as estradas de acesso às Terra Indígenas Arara da Volta
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Grande e Paquiçamba constituíram, em 12/12/2012, tema principal da pauta de reunião
entre lideranças indígenas e Norte Energia. Frente aos questionamentos sobre a
construção das estradas, ficou esclarecido que o acesso à TI Arara da Volta Grande não
pode ser concluído pois esta TI, embora identificada, ainda não foi demarcada pela
FUNAI, havendo ocupantes não indígenas que impedem o prosseguimento das obras.
Caso semelhante é registrado com relação à TI Paquiçamba. Neste caso, contudo, já foi
concluída parte das obras que garante o acesso por terra, estando em negociação a
melhoria em trecho de 17 km. As obras no interior na TI Trincheira Bacajá foram
suspensas pelos próprios Xikrin que estão assumindo a coordenação dos trabalhos no
escopo do Termo de Parceria.
Os projetos de construção de escolas e postos de saúde foram elaborados pela empresa
Au Casulo Arquitetura e Urbanismo Ltda, que realizou, em novembro e dezembro de
2012, trabalho de campo nas aldeias da Volta Grande. Os projetos das escolas estão em
avaliação no MEC. Os projetos de postos de saúde foram aprovados pela SESAI, que
definiu a construção de um para cada aldeia, totalizando 34.
O projeto da Casa do Índio na cidade de Altamira foi também desenvolvido pela Au
Casulo Arquitetura e Urbanismo. Atualmente em construção, a Casa do Índio dispõe de
32 dormitórios, um quiosque para reuniões, pátio interno, área para fogão a lenha,
churrasqueira, cozinha, lavanderia, banheiros e abrigo para lixeira. Estima-se que a
construção esteja concluída em dezembro de 2013. Para acolher as famílias indígenas
durante o andamento da obra, a Norte Energia alugou e reformou um imóvel na cidade
de Altamira e custeou o transporte dos pertences de cada família.
A implantação de sistemas de abastecimento de água está em andamento desde março
de 2012. Nas terras indígenas Paquiçamba e Arara da Volta Grande, os poços já foram
instalados e entregues, através de Termo de Doação para o Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI), em 14 de março de 2013. Na Terra Indígena Trincheira Bacajá, os
locais para instalação dos postos já foram vistoriados e sua implantação depende dos
entendimentos com a ABEX. Nas terras indígenas das Rotas Iriri e Xingu, os projetos
técnicos para implantação dos poços artesianos foram elaborados e aprovados em março
pelo DSEI.
Desde a fase de planejamento do empreendimento o Sistema de Transposição de
Embarcações (STE) tem sido objeto de debate, figurando como condicionante nos
termos do Ofício 126/201/PRES-FUNAI, que exige “a definição clara dos mecanismos
de transposição de embarcações”. Embora o STE não atenda exclusivamente à
população indígena, os indígenas moradores da Volta Grande sentem-se especialmente
afetados, pois o rio Xingu constitui a principal via de acesso para a cidade de Altamira.
Essa inquietação já gerou desentendimentos, como em julho de 2012, quando, alegando
não terem compreendido o projeto do STE e insatisfeitos com o andamento das
negociações, os indígenas mantiveram técnicos da Norte Energia como reféns na aldeia
Muratu (TI Paquiçamba). A solução para aquele impasse envolveu a visita de lideranças
indígenas ao Rio de Janeiro, onde conheceram sistemas semelhantes ao projeto do STE
da UHE Belo Monte. Com a qualificação das informações, houve uma diminuição na
oposição ao STE. Acompanhando a perspectiva dos indígenas, a FUNAI manifesta-se
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favoravelmente ao STE em 12 de setembro, através do Ofício 338/2012 PRES-FUNAI.
Ainda em 2012, o Programa de Comunicação Indígena distribuiu a cartilha intitulada
“Sistema de Transposição de Embarcações e as comunidades indígenas UHE Belo
Monte”, na qual constam informações técnicas e ilustrações sobre o STE, em linguagem
adaptada ao público indígena e ribeirinho.
Em operação desde dezembro de 2012, o STE tem sido utilizado como uma alternativa,
pois a navegação via o canal do rio Xingu ainda é permitida. Com um tempo médio de
25 minutos, embarcação e carga são transportadas em carretas separadas e os
passageiros são transportados em uma Van até o ponto de embarque/desembarque. No
percurso há instalações provisórias para eventuais atendimentos aos usuários ou
equipamentos.
Segundo os registros de navegação, entre dezembro de 2012 e maio de 2013 houve um
movimento médio diário de 20 embarcações, sendo registrada a passagem de 2576
embarcações, das quais 465 (18%) utilizaram o STE. Nessas embarcações transitaram
12086 pessoas, sendo que 1522 (12%) utilizaram o STE. A maior parte (90%) das
embarcações registradas é de “voadeiras com motor de popa”; “barcos de madeira com
menos de 1 tonelada”. As demais embarcações registradas são “barcos de madeira com
mais de uma e menos de três toneladas” e “barcos de madeira com mais de três e menos
de seis toneladas”. Das 465 embarcações transpostas, 104 (22%) eram de indígenas.
Segundo a equipe que opera o STE, entrevistada em 15/05/2013, as famílias indígenas
seguidamente elogiam o sistema.
Além de investir na divulgação de informações sobre o STE foram realizadas visitas
dos indígenas ao canteiro de obras. Ainda em 2012, o Programa de Comunicação
Indígena distribuiu o Informe intitulado “Programação de visita dos índios a obra”.
Nesse Informe são apresentadas informações técnicas, procedimentos de segurança e
roteiro para a visitação. Entre 02 de março e 13 de abril de 2013 foram realizadas 12
visitas com grupos Arara, Apiterewa, Araweté, Kararaô, Koatinemo, Arara da Volta
Grande, Paquiçamba, Trincheira Bacajá, Juruna do Km17, Xypaia, Ilha da Fazenda e
Citadinos.
A criação do Comitê Gestor Indígena, definida como condicionantes da LP e LI
(Parecer 21 e Ofício 126-FUNAI), consta do próprio Plano de Gestão do PBA-CI. Em
30/10/2012, em reunião em Altamira, foi criado o Comitê Gestor Indígena de
Acompanhamento do PBA-CI e condicionantes. A primeira reunião de trabalho deste
Comitê, em 30/11/2012, contou com a participação de representantes de todas as terras
indígenas, bem como das associações dos índios citadinos. Nessa reunião foram
discutidos os temas centrais que orientaram as ações desde então, a saber: prestação de
contas do Plano Emergencial; visita ao canteiro de obras; construção da casa do índio e
temas pontuais referentes a cada aldeia. Nessa reunião ficou agendada para o dia 29 de
março de 2013, a segunda reunião do Comitê. Contudo, ainda não houve esta segunda
reunião, pois a data foi remarcada para o dia 25 de abril e, posteriormente, reagendada
para agosto de 2013.
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O Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida, também definido como
condicionante da LP e LI (Parecer 21 e Ofício 126-FUNAI), foi criado em 21 de
novembro de 2012, em reunião realizada na aldeia Muratu, TI Paquiçamba, quando
foram apresentados os participantes e votado o regimento interno do Comitê. A primeira
reunião deste comitê foi realizada em 14 de dezembro de 2012, na aldeia Paquiçamba,
na TI Paquiçamba. Ao contrário da modificação na agenda do Comitê Gestor, a segunda
reunião do Comitê da Vazão Reduzida foi realizada em 22 de abril de 2013, na Terra
Indígena Arara da Volta Grande, aldeia TerraWangã. Nessa reunião foram discutidos os
temas: Sistema de Transposição de Embarcações, mecanismos de sinalização da
navegação e projeto de monitoramento da ictiofauna. Ficou definido o dia 23 de julho
como data para a próxima reunião.

7.0
Atendimento ao Plano de Ação Socioambiental
Conforme mencionado no Capítulo 1.0, além deste monitoramento socioambiental para
o BNDES, para verificação da conformidade do empreendimento com os padrões
legais, está sendo conduzido também outro processo de monitoramento socioambiental
independente, com periodicidade trimestral, para verificação da conformidade da UHE
Belo Monte com os Princípios do Equador (PE). O processo teve início com a
realização de uma Avaliação Socioambiental (Due Diligence), que identificou as
lacunas do empreendimento em relação aos PE, as quais foram consolidadas em um
Plano de Ação do Projeto UHE Belo Monte.
Neste Capítulo avalia-se o cumprimento deste Plano de Ação. Apesar das ações
contidas no mesmo serem derivadas de lacunas em relação aos PE, o que não é foco do
BNDES, optou-se por incluir neste Relatório um Capítulo com a situação de
atendimento às mesmas, já que o cumprimento do Plano de Ação é condição contratual
para que a NE receba os desembolsos dos Agentes Repassadores.
Neste Capítulo avalia-se o atendimento às ações pertinentes a cada componente
ambiental do Plano de Ação cujas entregas estavam previstas para as seguintes datas:
antes da assinatura do contrato; antes do primeiro desembolso financeiro; 60 dias após a
assinatura do contrato de financiamento; e 90 dias após a assinatura do contrato. Além
destas, foram avaliadas também as ações com apresentação prevista nos Relatórios
Trimestrais de Conformidade Socioambiental (RSAP). Cabe mencionar que a assinatura
do contrato de financiamento da UHE Belo Monte deu-se em 18/12/2012 e o primeiro
desembolso, em 02/01/2013.
A avaliação apresentada no Quadro 7.0.a do Anexo 9 baseou-se no atendimento aos
prazos de entrega estipulados no Plano de Ação e na suficiência dos documentos
produzidos. Ressalta-se que os entregáveis referentes a 6 meses após a assinatura do
contrato foram encaminhados em 01/07/2013, atendendo ao prazo estabelecido. A
análise da suficiência dos mesmos, no entanto, não consta no Quadro 7.0.a, devendo
ser apresentada apenas no Relatório da próxima missão de monitoramento.
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Como se observa no Quadro 7.0.a, das 44 ações que fazem parte do Plano de Ação da
UHE Belo Monte, a maior parte tem atendimento previsto até 90 dias após a assinatura
do contrato ou nos Relatórios RSAP. Das 60 ações ou partes de ações com atendimento
previsto até a data de emissão do 1º RSAP, incluindo 35 ações e desdobramentos de
algumas delas, a situação resultante da avaliação do consultor socioambiental
independente é a seguinte:
•
•
•
•
•

14 ações ou partes de ações são consideradas atendidas (
);
9 ações ou partes de ações são consideradas em atendimento (
);
5 ações ou partes de ações são consideradas parcialmente atendidas (
);
14 ações ou partes de ações são consideradas em atendimento ou parcialmente
atendidas, mas que merecem maior atenção pelo atraso (
!);
18 ações ou partes de ações são consideradas não atendidas (
).

Da avaliação feita no Quadro 7.0.a observou-se que a maior parte das ações pendentes
é derivada de problemas de não cumprimento do cronograma original estipulado no
Plano de Ação. Assim, no Quadro 7.0.a, para algumas ações em atendimento ou
parcialmente atendidas, mas que tinham prazo de entrega para antes da assinatura do
contrato ou para antes do 1º desembolso, para as quais foi identificada essa dificuldade
de atendimento explanada no parágrafo anterior, incluiu-se, além da marcação
correspondente (
), também um sinal de alerta (!).
Este Quadro será atualizado a cada Relatório de Monitoramento Socioambiental,
constando do mesmo a situação de ações pendentes com entregas previstas para antes da
missão anterior, bem como a situação de atendimento das ações com entregas
correspondentes ao período de corte do Relatório. Ações atendidas serão subtraídas do
Quadro.
O atendimento às ações foi verificado pelo consultor socioambiental por meio da análise
de documentos e relatórios apresentados, entrevistas e reuniões, e por meio da inspeção
de campo realizada entre os dias 13 a 17 de maio de 2013.

8.0
Situação de Atendimento às Recomendações da Consultoria
Socioambiental Independente (da Due Diligence ou da Missão de
Monitoramento Anterior)
No Relatório de Due Diligence (julho de 2012) e em sua atualização, de dezembro de
2012, foram emitidas várias recomendações pontuais e oportunidades de melhoria,
decorrentes de inspeções ambientais às obras e da análise dos documentos enviados ao
Consultor Socioambiental.
As recomendações da Due Diligence que ainda continuam em aberto são apresentadas
no Quadro 8.0.a do Anexo 10, onde se pode acompanhar seu status de atendimento.
Ressalta-se que foram mantidas apenas as recomendações que dizem respeito à
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conformidade do empreendimento com os padrões legais aplicáveis, com os requisitos
do licenciamento e com a estruturação do Sistema de Gestão, tendo-se excluído aquelas
específicas para o atendimento aos Princípios do Equador (PE).
Este Quadro será atualizado a cada Relatório de Monitoramento Socioambiental,
constando do mesmo a situação de recomendações pendentes, bem como novas
recomendações emitidas a cada período. Recomendações atendidas serão subtraídas do
Quadro.
O atendimento às recomendações foi verificado pelo consultor socioambiental por meio
da análise de documentos e relatórios apresentados, entrevistas e reuniões, e por meio
das inspeções de campo realizadas entre os dias 13 e 17 de maio de 2013 e entre os dias
09 e 12 de julho de 2013. Recomenda-se que o próximo RSAP inclua Tabela com a
Síntese do atendimento às recomendações que já constam no Quadro 8.0.a, acrescidas
das estabelecidas na Seção 10.2 deste 1º Relatório de Monitoramento Socioambiental
Independente para o BNDES.

9.0
Conformidade Socioambiental do Empreendimento
Neste Capítulo apresenta-se uma avaliação geral sobre a conformidade do
empreendimento UHE Belo Monte com todos os requisitos do processo de
licenciamento, incluindo o cumprimento das condicionantes estabelecidas pelo IBAMA
e pelos demais órgãos intervenientes no decorrer do processo, e com os padrões legais
aplicáveis. Será também discutida a conformidade em relação à estruturação e
implementação dos Sistemas de Gestão da Norte Energia e do CCBM, fundamentais
para que o Projeto seja desenvolvido atendendo aos padrões legais aplicáveis e aos
requisitos do licenciamento.
A avaliação a seguir baseou-se nas informações recebidas da NE e contidas no 1º
Relatório Socioambiental de Atendimento ao BNDES - RSAB (referente ao período de
abril a junho de 2013) e no 1° Relatório Socioambiental Periódico - RSAP (referente ao
período de janeiro a março de 2013); nas informações verificadas nos Relatórios para o
IBAMA e outros órgãos intervenientes, e em dados coletados pelo Consultor Ambiental
Independente durante as inspeções de campo e nas reuniões mantidas com a NE e/ou
empresas por ela contratadas.
Gestão Socioambiental do Empreendimento
Sistema de Gestão da NE
A NE tem estratégia de gestão de impactos relacionados ao empreendimento. Estão
sendo implementados procedimentos, como parte do Sistema de Gestão da NE, visando
a identificar e avaliar de forma contínua os impactos socioambientais relacionados ao
projeto, e buscar estratégia de prevenção, mitigação ou compensação pelos mesmos.
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Entre esses procedimentos, figura o Procedimento de Gestão de Mudanças, que deve ser
implementado para garantir que qualquer alteração futura do projeto considere as
implicações nos componentes físico, biótico e antrópico das áreas de influência, seja na
forma de novos impactos gerados ou na mudança na classificação de impactos já
identificados durante o licenciamento. O consultor socioambiental avaliou a versão
preliminar do Procedimento de Gestão de Mudanças para o empreendimento,
considerando-a adequada. Porém, ressalta-se que o documento apresentado não faz
referência ao Padrão de Sistema para Acompanhamento e Atualização Periódica dos
Impactos Ambientais (PS NES GABM SGA 001/2013), que estabelece a metodologia
para avaliação de novos impactos e, também, não estabelece a necessidade de análise,
pela área de segurança do trabalho, das eventuais mudanças identificadas para o Projeto.
Conforme mencionado no parágrafo anterior, outra forma de gerenciamento dos
impactos do empreendimento consiste no Padrão de Sistema para Acompanhamento e
Atualização Periódica dos Impactos Ambientais (PS NES GABM SGA 001/2013). Essa
nova ferramenta do Sistema de Gestão, já validada, foi considerada boa, permitindo a
identificação e classificação de novos impactos e a reavaliação da magnitude dos
impactos já declarados na fase do EIA. Segundo estratégia da ferramenta, para aqueles
impactos considerados significativos, é priorizado o estabelecimento de ações de
controle, medição e/ou de monitoramento.
Posteriormente a isso, foi apresentada, no Anexo 2.1-1 do 1º RSAP, a Planilha de
Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos Significativos e das Ações de
Gestão da UHE Belo Monte, que aplica o PS NES GABM SGA 001/2013 acima
descrito. O resultado da primeira aplicação dessa ferramenta foi apresentado no RSAP,
tendo-se identificado 11 novos impactos, sendo 4 classificados como de alta, 5 de média
e 2 de baixa magnitude. Dos 4 de alta magnitude, 3 estão relacionados à intensificação
do tráfego e um, ao comprometimento da navegação pela intervenção no leito do Rio
Xingu. Além da identificação de novos impactos, foram reclassificados 26 impactos,
sendo que 18 deles tiveram sua magnitude reduzida (16 de média magnitude foram
reclassificados como de baixa; e dois de alta passaram a média e baixa magnitude). Dos
8 restantes, há um impacto classificado no EIA como de baixa magnitude e que passou
a média (Alteração da qualidade da água pela geração de efluentes) e 7 que passaram de
média magnitude para alta. Esses últimos são todos impactos do meio antrópico,
associados à transferência de população e perda de imóveis e benfeitorias, à especulação
imobiliária, e à interrupção da navegação entre Altamira e as comunidades a jusante do
barramento.
Tanto para os novos impactos quanto para os reclassificados são propostas novas ações
de gestão, a serem incorporadas a Planos, Programas e Projetos do PBA que também
são indicados na Planilha. Não há, no entanto, um controle da efetiva implementação
dessas novas ações. Recomenda-se, portanto, que NE estabeleça uma ferramenta para
acompanhamento das ações propostas na coluna denominada “Novas Ações de Gestão
Propostas”, bem como a definição e/ou detalhamento das atividades necessárias para
implementação, em sua plenitude, dessas novas ações.
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No âmbito do Projeto Básico Ambiental (PBA), o Projeto conta com dois Planos de
Gestão principais para os aspectos ambientais e de saúde e segurança, que são o 2.
Plano de Gestão Ambiental e o 3. Plano Ambiental de Construção (PAC). O primeiro
incorpora e consolida os procedimentos de gestão ambiental e social a serem adotados
pela NE para a coordenação e controle de conformidade do aproveitamento com a
normatividade legal aplicável, com os requisitos ambientais e sociais estabelecidos no
processo de licenciamento, com a implementação dos demais Planos, Programas e
Projetos do PBA, e com a Política Ambiental definida pela empresa.
O PAC, por sua vez, tem como objetivo central a prevenção e controle dos impactos
associados às obras de implantação do empreendimento, consolidando todas as medidas
preventivas, mitigadoras e corretivas que deverão ser adotadas pelo CCBM. Também é
parte integrante do PAC o Programa ligado à Saúde e Segurança do Trabalho, que
contempla o atendimento aos requisitos legais brasileiros de saúde e segurança no
trabalho estabelecidos pela Portaria 3214/78 e o conjunto de Normas Regulamentadoras
(NR). Este programa está ainda dividido em: i) Projeto de Controle Médico, Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, e ii) Projeto de Segurança e Alerta, conforme já
exposto e detalhado anteriormente no Capítulo 4.0.
Conforme observado nas inspeções de campo, as contratações conduzidas pela NE
foram estruturadas de modo a que a execução dos Programas de Saúde e Segurança e
das ações do Projeto de Segurança e Alerta seja de responsabilidade direta de suas
empresas contratadas, ficando sob sua responsabilidade apenas a supervisão do nível de
atendimento / implementação destes Programas.
Além do PGA e do PAC, a NE estruturou um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para
melhoria contínua de sua gestão sobre as questões sociais e ambientais. Durante a
avaliação dos documentos disponibilizados pela NE, não foi possível concluir se a
empresa formalizará um sistema de gestão integrado abrangendo tanto as questões de
meio ambiente como as questões de saúde e segurança do trabalho, ou se a gestão
desses aspectos continuará a ser realizada de forma separada, principalmente no que se
refere aos procedimentos de garantia.
O 1º RSAP e o 4º Relatório do PGA (PBA) apresentaram os documentos do SGA
aprovados entre janeiro e junho de 2013, porém não foram fornecidas evidências
relacionadas ao grau de implementação de cada um desses procedimentos no período.
Nesse contexto, recomenda-se que seja elaborada uma proposta para a implantação dos
Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) e de Segurança e Saúde Ocupacional (SGSSO)
através de um Plano de Ação específico, contendo minimamente as atividades para
implantação de cada um dos procedimentos, os responsáveis, os prazos e o
acompanhamento das ações previstas. Cabe também avaliar o interesse em integrar tais
sistemas, tendo em vista a similaridade de alguns dos documentos de cada um.
Em relação à estrutura organizacional da NE, a Diretoria Socioambiental (DS) passou
por mudanças no primeiro trimestre de 2013, incorporando em sua estrutura uma
Superintendência específica para as obras do entorno. Conforme mencionado no
Capítulo 3.0, abaixo das superintendências e gerências ligadas à DS estão locados
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engenheiros, técnicos, analistas, especialistas, assistentes, entre outros profissionais
responsáveis pelo andamento dos trabalhos. Ressalta-se, no entanto, que não foi
disponibilizado um documento que consolide as responsabilidades desses profissionais
dentro do Projeto UHE Belo Monte. Nesse contexto, recomenda-se a que NE
disponibilize a Matriz de Responsabilidades dos profissionais pertencentes a essa
Diretoria.
Em relação a Saúde e Segurança do Trabalho, os principais indicadores de resultados da
implementação e manutenção do Sistema de Gestão de SST do empreendimento são
baseados naqueles decorrentes do desempenho da Obra Principal (OP), os quais se
encontram discutidos em detalhes no Capítulo 4.0. No caso da OP, esses indicadores
demonstram que o Sistema de Gestão de SST e das Condições de Trabalho é adequado,
porém com algumas possibilidades de melhoria, como apontado. Cabe destacar que no
período deste Relatório foi possível avaliar a supervisão da OP, que está a cargo da
Engenharia do Proprietário de Belo Monte (EPBM).
Conforme discutido no Capítulo 4.0, o Sistema de Gestão Integrado do CCBM possui
um leque de ferramentas que garantem um planejamento adequado às necessidades e
aos riscos de SST inerentes às suas atividades; recursos humanos e materiais para
executar os controles previstos; mecanismos para medição e monitoramento do
desempenho; e ações de melhoria contínua.
As recomendações pontuais e oportunidades de melhoria identificadas pelo Consultor
Socioambiental Independente são sintetizadas na Seção 10.2 do presente relatório e
estão relacionadas principalmente a apontamentos de campo e melhoria no reporte de
dados (indicadores).
Essa mesma análise não pôde ser feita para as Obras do Entorno (OE). Neste caso, a
ausência de dados de performance (que se recomenda incluir nos próximos RSAP) e a
cobertura amostral demasiado limitada que é permitida pela agenda das inspeções de
campo (foram inspecionadas quatro OE, sendo que duas delas possuíam cerca de 300
funcionários), não dão suficiente tranquilidade ao Consultor Socioambiental
Independente na afirmação de que não há riscos graves não adequadamente
gerenciados.
A maioria das empresas e pessoal contratado para executar as OE é local, de baixo nível
de capacitação gerencial (pequenas obras) e cultura de SST. A vistoria amostral e em
tempo limitado já foi suficiente para demonstrar que não há controle por parte da NE
sobre o nível de atendimento dos requisitos legais das empresas contratadas para a
execução das OE. Cabe frisar que 2 (duas) das empresas inspecionadas realizam
subcontratações, onde o nível de exigência e cumprimento da legislação tende a ser
menor. Na inspeção foi constatado que uma subcontratada, por exemplo, a que construía
os alojamentos, apresentava diversas irregularidades.
Uma vez que os demais Programas de SST requeridos por lei não estão sendo auditados
(ainda que de maneira amostral) pela NE, isso pode comprometer o desempenho do
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empreendimento, expondo-o a riscos de paralisações das obras (autuações e embargos)
e processos trabalhistas (levando em consideração que a NE é corresponsável).
Sistema de Gestão do CCBM
Quanto à gestão da OP por parte do CCBM, a mesma possui um sistema de gestão que,
de modo geral, está alinhado com os requisitos das Normas ISO 14001 e OSHAS
18001, contemplando vários documentos relacionados ao controle dos aspectos
ambientais de saúde e segurança do trabalho. Ressalta-se, no entanto, que não foi
evidenciada uma avaliação cruzada entre os procedimentos do sistema de gestão do
CCBM e as diretrizes previstas no PCAI do PAC. Portanto, recomenda-se que essa
avaliação seja realizada através de auditorias realizadas pela NE e, caso necessário,
medidas adicionais sejam incorporadas nos procedimentos do CCBM.
O grau de implantação dos procedimentos do Sistema de Gestão Integrado (SGI) do
CCBM, principalmente no que se refere aos dados relacionados ao controle operacional
dos aspectos ambientais, de saúde e segurança do trabalho, pôde ser evidenciado por
meio da análise dos registros apresentados no 1º RSAP e no RSAB; porém, somente a
aplicação de auditorias de segunda parte (cliente audita fornecedor, ou seja, NE/EPBM
audita o CCBM) poderá trazer maior clareza sobre o alinhamento de gestão.
Recomenda-se que as evidências referentes às auditorias e as análises críticas realizadas
no período, bem como as demais evidências de garantia da gestão implantadas pelo
CCBM, sejam apresentadas / detalhadas nos próximos relatórios de monitoramento.
No que se refere à OP, o CCBM estabeleceu, implantou e apresenta melhorias
significativas no período em seu Sistema de Gestão de SST (incluindo aqui todas as
condições para o trabalho, garantia da saúde ocupacional e segurança laboral de todos
os seus colaborados próprios e terceiros). As evidências apresentadas no 1º RSAP,
RSAB e aquelas coletadas em campo durante as inspeções realizadas nos Sítios Belo
Monte e Pimental dão base para a afirmação de que a gestão implantada atende aos
requisitos legais aplicáveis, não havendo riscos ao empreendimento que não estejam
sendo adequadamente gerenciados pelo CCBM.
Apesar de não ter elaborado o Plano de Segurança do Transporte Rodoviário
recomendado na Due Diligence para consolidação e estruturação de ações relativas ao
assunto, o CCBM implantou uma variedade de ações preventivas (treinamentos,
sinalização, limitadores de velocidade etc.) e punitivas (notificações) para garantir a
segurança do transporte e circulação de veículos na OP, conforme detalhado no
Capítulo 4.0. O 1º RSAP (janeiro a março), entretanto, não deixou claro se as
notificações de infração são meramente contabilizadas ou se existe algum sistema de
consequência para tais desvios. Essa informação foi confirmada na vistoria de julho de
2013, quando se constatou que não há nenhuma rotina estruturada para ser adotada pela
NE, inclusive existem diversos exemplos de funcionários que ignoram o pedido de
pararem seus veículos por solicitação dos integrantes da Blitz.
No RSAB foi informado sobre a realização, nos dias 22 e 23/05/13, de auditoria no SGI
do CCBM, com foco na Gestão da Qualidade. Foram auditados os processos: Alta
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Direção, Gestão da Qualidade, Contratação de Serviços Terceirizados, Planejamento e
Controle, Técnico (Engenharia), Execução de Obras, Projeto Executivo, Manutenção de
Equipamentos e Instalações, e Laboratório de Materiais, nos sítios Belo Monte e
Pimental. Foram identificadas e registradas 24 (vinte e quatro) não conformidades e 09
(nove) Observações. Enfatiza-se ser de suma importância auditorias abordando também
temas de saúde e segurança do trabalho.
Recomenda-se, diante desse cenário, que os próximos RSAP incluam não apenas os
dados coletados pelo EPBM, mas também aqueles gerados pelo próprio CCBM. Isso
permite cruzar informações, aferir sua veracidade e tirar diversas conclusões sobre o
caminhamento das ações e, eventualmente, recomendar correções de rumo.
Supervisão Ambiental e de Saúde e Segurança da NE
Conforme mencionado no Capítulo 4.0, até abril de 2013 a Ferreira Rocha estava à
frente da coordenação do PAC, possuindo equipe de 5 profissionais para supervisão das
Obras Principais (OP). A supervisão ambiental das obras ocorria por meio de vistorias
semanais de rotina do PAC, em conjunto com o CCBM, com apontamento das
providências corretivas e acompanhamento das ações pela equipe do PAC.
No entanto, conforme verificado durante a vistoria de campo realizada em maio de
2013, o contrato da Ferreira Rocha para coordenação do PAC foi encerrado, não
havendo atualmente equipe ou empresa contratada para supervisão das obras principais.
Na inspeção de campo realizada em julho, no entanto, foi informado que esta situação
está prestes a ser revertida com a contratação de empresa específica para a Coordenação
do PAC. Recomenda-se que se efetive a contratação da referida empresa e que a
supervisão à OP tenha início imediato.
O Termo de Referência para contratação da empresa coordenadora do PAC foi
apresentado para análise do consultor socioambiental. O TR mostra que apenas 3
profissionais estão alocados para as atividades do Programa de Controle Ambiental
Intrínseco – PCAI, sendo um deles o Coordenador Técnico Geral (Engenheiro). Do
exposto, depreende-se que serão alocados apenas 2 (dois) Engenheiros Sanitaristas ou
Ambientais para supervisão ambiental das OP. Este número pode ser considerado
baixo, já que se trata da realização de inspeções em 4 sítios construtivos, acessos e
linhas de transmissão. Recomenda-se avaliar se esta equipe está adequadamente
dimensionada.
Quanto à Supervisão Ambiental das OE, esta passará a ser realizada pela Analista de
Meio Ambiente contratada em julho de 2013. Não há evidência, no entanto, de que esta
profissional contará com uma equipe para dar suporte a suas atividades. Recomenda-se
que haja uma definição quanto a isso com urgência, tendo em vista a grande quantidade
de OE e sua dispersão geográfica, a falta de cultura a respeito da necessidade de
atendimento à legislação, e as limitações da região.
Em relação aos documentos gerados pela supervisão ambiental, foi apresentado, como
anexo ao 1º RSAP, um resumo das Não Conformidades Maiores resultantes das
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inspeções de campo realizadas pela equipe da Ferreira Rocha no período de setembro de
2011 a agosto de 2012 (fora, portanto, do período desta análise), cinco relatórios de
NCM abertas entre outubro e dezembro de 2012, e 14 NCM registradas em fevereiro de
2013. Não foram evidenciados registros para o mês de janeiro e para o período de março
a junho de 2013.
Em relação ao fluxo de não conformidades ambientais, evidenciou-se, por meio da
Comunicação Interna CI-0031/2013-GCT/DS, que as NCM listadas acima, incluindo
aquelas geradas no final de 2012, ainda tramitavam internamente à NE em abril de
2013. Apenas no dia 01/04/2013 essas NCM foram encaminhadas da DS para a DC,
para depois serem apresentadas ao CCBM. Nesse contexto, ressalta-se que existe uma
morosidade no processo de tratamento das não conformidades. A sistemática utilizada
pela NE mostra-se burocrática, o que dificulta a resolução dos desvios identificados.
De acordo com a NE, o padrão que estabelece a sistemática para tratamento das não
conformidades foi revisado, o que promoverá maior celeridade ao processo de
identificação e tratamento dos desvios identificados. Essas mudanças deverão ser
avaliadas pela equipe do consultor socioambiental na próxima missão.
Em relação às não conformidades de SST geradas pelo EPBM, a análise ficou
prejudicada pelo fato de fazerem parte desse cômputo as RNCs de Qualidade, também
no escopo da EPBM. No período foram geradas 18 RNCs de Segurança, contra 67 de
qualidade. A Seção 10.2 traz uma recomendação específica para este assunto, onde se
aborda a necessidade de se dividir os assuntos.
Ainda em relação à gestão / supervisão ambiental das obras pela NE, o SGA possui o
Manual de Auditoria Ambiental, onde consta um check list (Protocolo de Auditoria
Preliminar) a ser aplicado em campo pela equipe de supervisão. Para o período de
abrangência deste relatório, não foram evidenciados registros da implementação desse
Manual, porém foi informado no 1º RSAP que estava programada para junho de 2013
uma auditoria para avaliação do SGA implementado pela NE. O RSAB emitido em
15/07/2013, sua complementação emitida em agosto e o 4º Relatório do PGA para o
IBAMA, não apresentam evidência de que essa auditoria tenha sido realizada.
Outra ferramenta empregada na gestão / supervisão ambiental das obras, segundo
informado no 3º Relatório do PCAI para o IBAMA e já mencionado na Seção 4.2.1.3
deste Relatório, são as reuniões semanais de acompanhamento do PAC, realizadas com
a participação da NE, da empresa coordenadora (até então a Ferreira Rocha) e do
CCBM, e nas quais o registro de não conformidades é abordado junto aos níveis de
gerência e coordenação ambiental setorizadas do CCBM. Não são mencionadas essas
reuniões no 4º Relatório do PCAI para o IBAMA. Nesse contexto, recomenda-se que no
próximo RSAP se evidencie se essas reuniões continuam sendo realizadas.
Do ponto de vista da gestão da saúde e segurança do trabalho, não é possível afirmar
que o Projeto Hidrelétrico Belo Monte encontra-se totalmente em conformidade com a
legislação brasileira. Conforme mencionado anteriormente no Capítulo 4.0, a NE ainda
não estruturou e iniciou a supervisão para as Obras do Entorno (OE), visando a
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assegurar o cumprimento dos Programas de SST exigidos por Lei, assim como os
demais requisitos contratuais estabelecidos no Anexo 22 do Modelo de Contrato da
própria NE (para a Obra Principal) e Anexo 01 do Modelo de Contrato da própria NE
(para as Obras de Entorno). A NE não apresentou as evidências de avaliação do nível de
cumprimento das diretrizes contratuais e exigências legais estabelecidas no Projeto de
Controle Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho - PCMSO do PAC.
Cumpre registrar que o atraso na implantação de um Sistema de Supervisão e
Monitoramento do empreendimento, em especial das OE e Programas Ambientais, gera
um alto nível de risco para o empreendimento, relacionado principalmente à ocorrência
de acidentes graves / fatais, a potenciais autuações ou embargos por parte do Ministério
do Trabalho, acidentes envolvendo as comunidades diretamente afetadas por essas obras
e despesas com processos trabalhistas (caso a reclamada direta não arque com todos os
custos por algumas delas serem empresas locais pequenas).
Tal como requerido ao CCBM para a OP, competirá à NE, por meio das suas
Coordenações de SST, assegurar que sejam gerados registros do desempenho e de
Condições de Trabalho das OE para dar ciência do nível de implementação às suas
Diretorias. Conforme recomendado no Capítulo 10.0, no próximo RSAP a NE deverá
incluir esse conjunto de informações / indicadores de SST.
Durante a inspeção de empresas subcontratadas para as OE pôde ser evidenciado3 que,
em alguns casos, o dimensionamento da equipe de SST continua não atendendo ao
exigido pela Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR-04. Diante desta
verificação amostral, mais uma vez verifica-se a importância de se intensificar
urgentemente a supervisão, de forma a assegurar a conformidade legal por parte dessas
empresas.
Em relação ao Projeto de Segurança e Alerta, conforme relatado anteriormente não há
indicações de que as OE estejam alinhadas com as diretrizes aplicáveis estabelecidas no
Projeto, justamente por não existir um acompanhamento por parte da NE, conforme
comentado anteriormente. A implantação de um robusto conjunto de ações para
minimizar a ocorrência de acidentes de transporte é um requisito urgente, estando o
empreendimento em desconformidade com os requisitos legais aplicáveis. O Projeto de
Segurança e Alerta foi estabelecido no PBA para o gerenciamento da segurança e saúde
da comunidade. Cumpre registrar que não foram apresentados os registros de
implementação deste Projeto para as OE, assim como o Plano de Gestão de Segurança
do Transporte Rodoviário.
Gestão da mão de obra
Em relação a treinamentos na área de meio ambiente, não foram evidenciados os
realizados pela NE no período deste relatório. Tanto o RSAP, referente a janeiro a
março de 2013, quanto o RSAB, referente a abril a junho de 2013, apresentam apenas
dados de treinamento de funcionários do CCBM. Apenas no 4º Relatório do PGA para
3

Empresa SA Paulista.
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o IBAMA, com abrangência entre janeiro e julho de 2012, são descritos dois tipos de
treinamentos realizados pela NE:
•
•

Capacitação das empresas executoras e coordenadoras dos Programas do PBA para
elaborar, com periodicidade mensal, os relatórios gerenciais (RGM-E e RGM-C);
Treinamento para continuidade da aplicação do Padrão de Sistema (PS) de registro
e tratamento de não conformidades, para os agentes da empresa Coordenadora do
Plano Ambiental de Construção (PAC), ou mesmo dos pacotes de trabalho
relacionados aos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico e Cultural.

Quanto ao CCBM, este tem desenvolvido o Programa CAPACITAR para Crescer, com
as atividades de cursos de capacitação e alfabetização de funcionários. Estabeleceu
convênios desde o início das obras, e vem desenvolvendo iniciativas com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com o Capacitar Para Incluir; com o
CAPACITAR Inicial – Jovem Aprendiz; com o Sistema Integrado de Ensino do Pará
(SIENPA); com o Serviço Social da Indústria (SESI), que realiza o programa
CAPACITAR - Alfabetizar Trabalhando; e com o Serviço Social do Transporte /
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT).
Conforme informado no Capítulo 4.0, para os funcionários do CCBM são realizados,
no âmbito do Procedimento “Treinamento, Conscientização e Competência” – PS
CCBM 220 48, de julho/2011, revisão abril/2012, treinamentos, campanhas, palestras,
seminários, cursos e Treinamentos Diários de Segurança, Meio Ambiente e Saúde
(TDSMS) nos temas Integração, Qualidade, Meio Ambiente, Segurança no Trabalho,
Saúde Ocupacional, Responsabilidade Social, TDSMS, SGI, 5S e outros, envolvendo
trabalhadores de todos os Sítios Construtivos e de empresas subcontratadas.
Existe uma programação mensal para treinamento, que ocorre em função das
necessidades de cada área e também pela necessidade de que 3% das horas
trabalhadas/mês sejam de treinamento. Atualmente, a maior demanda é para mudança
de função.
Foram informados os treinamentos realizados no período de janeiro a junho de 2013
referente aos temas meio ambiente, meio ambiente – resíduos, saúde, segurança e
integração. Para todos esses temas, o CCBM realizou 243.977 horas homem
treinamento. Considerando especificamente os números relativos ao treinamento de
meio ambiente (incluindo resíduos) para o período de janeiro a junho de 2013, obtém-se
um total de horas homem treinamento de 61.824 horas, o que, comparado ao total de
horas trabalhadas, que, conforme informado no 1º RSAP, foi de 30.546.141 horas,
resulta em 0,20%. Essa porcentagem é bastante baixa, considerando que um valor
razoável seria de 0,5% ou superior, que representa 1 hora de treinamento por mês de
trabalho. Recomenda-se, portanto, que sejam intensificados os treinamentos
relacionados a meio ambiente com os trabalhadores do CCBM e empresas
subcontratadas.
Não foi possível tratar com profundidade, no âmbito do Capítulo 4.0, a questão dos
treinamentos de saúde e segurança do trabalho, tendo em vista que a apresentação de
dados dos treinamentos realizados contemplam dados de integração e TDSMS no
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cômputo de Segurança, quando existe planilha específica para Integração
(“ANEXO_4.1-18_Relatório CCBM Treinamentos” do 1º RSAB “Complementar”).
Ficou clara, de qualquer forma, a ampla variedade de temas aplicados à atual fase da
OP. Adicionalmente aos treinamentos, o CCBM lança mão de integração, campanhas,
palestras, seminários, cursos, além do treinamento diário de SMS (TDSMS).
A inclusão de horas de Integração e TDSMS (pelos motivos relatados no Capítulo 4.0)
resulta num “ofuscamento” e manutenção artificial de atendimento da meta de
treinamentos, que deve ser constantemente objeto de análise crítica pela Alta
Administração do CCBM com relação a sua suficiência (indicador de número de horas
de treinamento) e eficácia, em especial quando os processos de investigação de
acidentes ou análise de causas de NC indicarem deficiências nos processos de
treinamento.
Nenhuma informação foi apresentada a respeito de treinamentos da Norte Energia, de
suas subcontratadas, de empresas executoras dos programas do PBA e das OE.
Aqui se enfatiza mais uma vez a necessidade de estruturação da NE para garantir que
seus funcionários e os de suas empresas contratadas para as OE estejam plenamente
cientes de suas responsabilidades quanto a SST, e cientes dos riscos aos quais estão
expostos. Neste sentido, registra-se a recomendação (incluída no conjunto de
recomendações da Seção 10.2) de que seja estabelecido um indicador para o
monitoramento dos treinamentos de SST para as OE e Programas Ambientais.
As condições de trabalho e das instalações de apoio aos trabalhadores (alojamentos,
áreas de vivência, refeitórios, sanitários, áreas administrativas e áreas de apoio nas
frentes de serviço de campo avançadas, incluindo supressão vegetal) que foram
evidenciadas na OP, conforme já constatado na etapa de Due Diligence, são
consideradas muito adequadas, representando o “estado da arte” em obras de
infraestrutura de grande porte no Brasil.
No caso específico das OE, as condições de trabalho são muito variáveis em função do
nível de aderência das empresas com os requisitos da legislação brasileira de SST.
Em termos de infraestrutura, durante a inspeção seletiva dos sanitários, áreas de
vivência, áreas administrativas e frentes de trabalho das OE, foram evidenciadas
condições razoáveis, dentro dos limites das exigências legais. Entretanto, não existe, por
parte da NE, um processo estruturado de supervisão do cumprimento desses requisitos
legais.
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Requisitos do Licenciamento Ambiental, incluindo o Atendimento a Condicionantes
das Licenças
O empreendimento possui, no bojo dos 15 Planos do Projeto Básico Ambiental - PBA,
um grande número de programas e projetos destinados ao Monitoramento e Controle de
impactos e Manejo e Conservação para os diversos componentes dos Meios Físico,
Biótico e Socioeconômico.
Em relação aos Programas Ambientais do Meio Físico não se verificam desvios
significativos no desenvolvimento dos programas e projetos, o que não elimina a
necessidade de ajustes e encaminhamentos junto ao IBAMA. É o caso principalmente
do Programa de Estanqueidade dos Reservatórios, proposto no EIA e no PBA devido à
proximidade do Reservatório Intermediário com a zona onde estão situadas cavidades
naturais, entre as quais a caverna Kararaô. O encerramento do programa vem sendo
pleiteado pela Norte Energia junto ao IBAMA e teve suas atividades paralisadas
recentemente em função da proibição de acesso à área de estudo por parte de
proprietário rural local. A NE vem fazendo esforços no sentido de viabilizar outro
acesso para os estudos geofísicos que integram o Programa.
O Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques foi considerado
concluído pela Norte Energia, uma vez que o período de monitoramento de 2 anos foi
cumprido, cabendo a avaliação junto ao IBAMA se os dados obtidos configuram-se
como base de dados necessária à avaliação dos impactos nos igarapés e para subsidiar a
determinação das vazões residuais quando da operação dos diques.
No que diz respeito à conformidade do Plano de Conservação dos Ecossistemas
Terrestres, que inclui programas relacionados a flora e fauna, ressalta-se que no Parecer
N° 4.933/2013 - COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, o qual contém a análise do 3º
Relatório Consolidado, o IBAMA alterou o status de da condicionante 2.19 de
“atendida” para “parcialmente atendida”. De acordo com o informado neste documento,
o órgão ambiental entendeu erroneamente que a informação apresentada no 2º Relatório
Consolidado de que os módulos 2 ao 8 estavam 100% implantados significava que estes
módulos continham 12 parcelas cada, conforme preconizado pelo PBA. Isso, apesar de
ter sido informado neste mesmo relatório os números de parcelas em cada módulo.
Assim, o órgão ambiental ainda considera a possibilidade de serem implantadas as
parcelas faltantes. Essa alteração do status da condicionante 2.19 deveu-se também a
não implantação dos piezômetros para coletas de dados do nível freático. No 4º
Relatório de Andamento do PBA, é informado que estava em processo de implantação a
instalação dos piezômetros nos oito módulos RAPELD
Em relação à Vegetação, também não se verificam desvios significativos no
desenvolvimento de seus projetos. A primeira campanha dos três projetos de
monitoramento da flora (Floresta de Terra Firme, Floresta Aluvial e Formações
Pioneiras) já foi realizada em todos os módulos RAPELD e parcelas isoladas
implantados. Os resultados referentes a esta primeira campanha foram apresentados
para todas as parcelas no 4º Relatório Consolidado de Andamento do PBA.
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Para o Projeto de Monitoramento das Florestas de Terra Firme, é necessária ainda a
aprovação do IBAMA para a proposta das espécies-alvo da avaliação fenológica. O
órgão ambiental também deverá avaliar o estudo de suficiência amostral da flora,
apresentado no 4º Relatório Consolidado. No entanto, sugere-se aqui que as parcelas de
Floresta de Terra Firme sejam avaliadas separadamente das de Floresta Aluvial. Isso
porque é o número de parcelas implantadas da primeira fitofisionomia que foi inferior
ao preconizado no PBA. Além disso, recomenda-se que sejam utilizados outros métodos
para essa avaliação de suficiência amostral, como estimativas não paramétricas,
recomendadas pelo PBA e utilizadas no diagnóstico do EIA. Por fim, é recomendável a
reavaliação da classificação da fisionomia de algumas parcelas deste monitoramento,
sobre as quais foi informado nos relatórios ao IBAMA que se encontravam totalmente
alagadas.
Nos relatórios do Projeto de Monitoramento das Florestas de Terra Firme e do Projeto
de Monitoramento das Florestas Aluviais, é informado o registro de apenas quatro
espécies ameaçadas de extinção, todas já registradas pelo EIA. Nos relatórios do Projeto
de Monitoramento das Formações Pioneiras, consta que não foi observada nenhuma
espécie ameaçada de extinção para o componente arbustivo-herbáceo e não é
mencionado se alguma das espécies de Podostemaceae é considerada ameaçada. Foi
encontrada uma nova espécie desta família (Mourera sp.), que ainda seria descrita.
O Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Flora tem promovido o
resgate de indivíduos e propágulos vegetais das áreas alvo de supressão da vegetação
necessária para a execução das obras de apoio. Reuniões semanais das equipes
envolvidas nas atividades de supressão têm permitido um melhor planejamento das
frentes de salvamento da flora. As espécies ameaçadas também são alvo dos resgates
deste projeto, porém, em seus relatórios semestrais não são listadas as espécies
ameaçadas coletadas. Somente no 2º Relatório Consolidado de Andamento do PBA é
informado que haviam sido feitos 124 novos registros de espécies em relação ao EIA,
porém a lista dessas espécies também não é apresentada. Essa informação não foi
atualizada.
Tem ocorrido interação entre este projeto e os do Programa de Desmatamento e
Limpeza das Áreas dos Reservatórios, principalmente por meio de reuniões semanais de
planejamento da supressão vegetal entre a NE, o CCBM, a Biota, a STCP e a Leme,
iniciadas em setembro de 2012. Essas reuniões têm sido importantes para integrar o
planejamento das atividades de supressão, romaneio e organização dos pátios, que
envolvem essas diferentes empresas, bem como promover um maior seguimento do
Plano Operacional de Supressão Vegetal (POS) pelas empresas executoras. Além disso,
com a realização dessas reuniões semanais, as equipes de resgate passaram a ser
informadas com mais antecedência sobre as frentes de supressão, permitindo um melhor
planejamento.
Das dezesseis espécies-alvo do Projeto de Formação do Banco de Germoplasma, treze
são consideradas ameaçadas de extinção e apenas para uma delas ainda não foram
marcadas matrizes para coleta de sementes e avaliação fenológica. Além disso, ainda
não foi marcado o número mínimo de matrizes para as demais espécies-alvo, conforme
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estipulado pelo PBA. Foram germinadas sementes de 12 mudas das espécies-alvo e
produziram-se mudas de nove espécies. Porém, ainda é baixa taxa de germinação delas.
O IBAMA sugere que sejam utilizados também protocolos já estabelecidos para
produção de mudas.
Há necessidade de realizar uma integração das listas florísticas produzidas pelos
projetos de monitoramento da flora, executados pela empresa STCP, com a lista
produzida pelo Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Flora,
desenvolvido pela empresa Biota. Deve ser dada atenção para os materiais com
identificações incompletas, que podem corresponder a um mesmo morfotipo e terem
sidos coletados pelas duas equipes.
Alguns aspectos do Projeto de Desmatamento e do Projeto de Delineamento da
Capacidade do Mercado Madeireiro foram alvo de criticas do IBAMA, devido
principalmente ao observado em vistorias, principalmente em 2012. Estes projetos,
ainda que apresentem falhas, como pátios de madeira ainda desorganizados e toras
dispostas em locais indevidos, indicavam progressos, sendo que algumas atividades do
Projeto Piloto apresentaram avanços no primeiro semestre de 2013, como o protocolo
de requerimentos de AUMPF. Procedimentos de supressão e de romaneio foram enfim
padronizados e capacitações com as equipes envolvidas foram realizadas. O passivo de
romaneio gerado pela supressão de vegetação realizada para as obras civis ainda não foi
totalmente resolvido. No 4º Relatório Consolidado de Andamento do PBA, o
empreendedor informa que 66,24% do volume gerado estavam estocados nos pátios
finais. Em vistoria realizada em maio de 2013, foi informado que o prazo estipulado
internamente para a resolução desta pendência era agosto de 2013.
No que diz respeito aos programas da Fauna Terrestre, dentro do Plano de Conservação
dos Ecossistemas Terrestres, os Projetos de Levantamento e Monitoramento de
Invertebrados Terrestres, Monitortamento da Herpetofauna, Monitoramento da
Avifauna, Monitoramento de Mamíferos Terrestres, e Monitoramento de Quirópteros
que compõem o Programa de Conservação de fauna, realizados nos Módulos RAPELD,
encontram-se dentro do cronograma, segundo verificado em campo e nos documentos.
Finalizou-se a instalação dos 8 módulos previstos no PBA, embora alguns com número
menor de parcelas, e todos os grupos estão sendo monitorados.
O Parecer Técnico do IBAMA 4933/2013 de 31/05/2013, que apresenta a análise do 3o
Relatório Consolidado de Atendimento ao PBA e das Condicionantes da Licença de
Instalação 795/2011 da UHE Belo Monte, contém uma análise específica relacionada
aos Módulos RAPELD, e ressalta o fato de que 5 dos 8 Módulos RAPELD previstos
para serem instalados, com 12 parcelas cada, apresentam apenas entre 66% e 83% de
suas parcelas implantadas. Segundo solicitação do IBAMA, no período a Norte Energia
emite um documento (Nota Técnica NT_SFB_No15_RAPELD_01_07_13_LP),
referente ao monitoramento da avifauna, herpetofauna e mastofauna contendo um
estudo da suficiência amostral das atividades desenvolvidas nas parcelas instaladas,
onde analisa os resultados obtidos até o momento mostrando que não haverá prejuízo
nas amostragens decorrente do menor número de parcelas instaladas.
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No mesmo Parecer Técnico, o IBAMA solicita o encaminhamento de um relatório sobre
os medidores freáticos, dado o atraso e as dificuldades descritas pela Norte Energia. No
4o Relatório Consolidado de Atendimento às Condicionantes do IBAMA – Versão
Preliminar – período de janeiro a junho de 2013, a Norte Energia reapresenta a Nota
Técnica (NT_SFB_No 014_POÇOS RAPELD 26/06/2013-srl) sobre a instalação e
funcionamento dos medidos de nível do lençol freático nas parcelas dos Módulos. O
cronograma proposto divide a instalação dos medidores de nível em duas etapas. No
primeiro momento será priorizada a instalação de 20 poços divididos nos oito módulos,
sendo selecionadas as parcelas mais próximas ao rio Xingu ou ao futuro Reservatório
Intermediário. Para um segundo momento, serão instalados os outros poços restantes,
sendo um em cada parcela dos Módulos de RAPELD.
Em relação ao 12.3. Programa de Conservação da Fauna Terrestre, durante o primeiro
trimestre de 2013 não foram realizadas campanhas devido à substituição das equipes da
empresa Arcadis Tetraplan por equipes da Biota Projetos e Consultoria. No segundo
trimestre, todas as campanhas previstas foram realizadas, e o 4o Relatório Consolidado
apresenta as análises cumulativas de todas as campanhas realizadas até o momento, para
todos os grupos monitorados. Para diversos grupos foram registradas espécies para a
área do projeto que ainda não haviam sido detectadas durante os levantamentos do EIA.
Os espécimes coletados estão sendo destinados a coleções científicas reconhecidas, de
forma a possibilitar o aumento do conhecimento taxonômico e estabelecer uma coleção
de referência.
Segundo o observado em campo e reportado pela NE, o Projeto de Afugentamento da
Fauna Terrestre incorporou novas técnicas para facilitar a ação das equipes de campo,
que contam agora com um número maior de pessoas. A metodologia que vem sendo
empregada envolve a abertura de picadas em um momento anterior à supressão, para
facilitar a entrada dos biólogos e assistentes de campo, que trabalham em conjun to com
as equipes de supressão. São realizadas reuniões semanais entre estas equipes. A maior
parte da fauna com mobilidade é afugentada antes da supressão. Os animais de baixa
mobilidade resgatados que podem ser liberados imediatamente são medidos e pesados,
segundo protocolo desenvolvido levando em conta as exigências do IBAMA (OF 02001
001529-2013 DILIC/IBAMA de 29 de janeiro de 2013), e soltos em áreas prédeterminadas, adjacentes às áreas onde foram resgatados.
O Projeto de Aproveitamento Científico da Fauna prevê a atuação em conjunto com o
Projeto de Afugentamento, acompanhando as equipes de desmatamento de forma a
realizar o salvamento e aproveitamento científico do material de interesse, e o
atendimento veterinário aos espécimes que necessitem de tratamento. Segundo
observado em campo e reportado no RSAP e 3o relatório ao IBAMA, foram
estabelecidos convênios para envio de material para diversas instituições científicas. O
material enviado é utilizado para confirmação taxonômica e elaboração da coleção de
referência para a região. Foram também realizadas intervenções veterinárias, e parte dos
exemplares resgatados permanece em tratamento na Base de Resgate de Fauna no Sítio
Pimental. A Base de resgate deverá ser ampliada, segundo solicitação do IBAMA (OF
02001.006177/2013-68 DILIC/IBAMA de 14 de abril de 2013), antes da supressão da
área do reservatório, seguindo projeto já elaborado e enviado ao IBAMA (CE
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0194/2013 DS) e em fase de contratação da mão de obra para a sua construção. No
Parecer Técnico 4933 o IBAMA condiciona a emissão da autorização de supressão da
vegetação na área dos reservatórios à finalização destas estruturas, que deverão estar
prontas para uso. O prazo informado pela Norte Energia é o final do mês de julho de
2013.
O Projeto para Mitigação de Impactos pela perda de Indivíduos da Fauna por
Atropelamento teve as atividades de monitoramento dos atropelamentos nos Travessões
e na BR 230 encerrado durante o primeiro trimestre de 2013. Em julho/2012 foi emitida
pelo IBAMA a autorização de captura, coleta e transporte de material biológico no
110/2012, com validade até 01/06/17. Em agosto/2012 foi firmada uma parceria com a
Universidade Federal do Pará/UFPA – campus Altamira, iniciando-se o depósito no
Laboratório de Zoologia de carcaças encontradas em bom estado. Os dados foram
analisados de forma a determinar os locais de maior ocorrência de atropelamentos.
Segundo reportado pela NE e verificado em campo, as placas sinalizadoras e uma
passagem de fauna, ainda incompleta, foram instaladas, até o momento, apenas no
Travessão 27. Um total de treze ações de educação ambiental foi realizado até 2012,
continuando durante o primeiro trimestre de 2013.
As ações do Projeto de Controle de Endemias Transmissíveis à Fauna Silvestre vêm
sendo conduzidas de forma contínua, sendo coletadas amostras sanguíneas, entre
dezembro/2012 e março/2013, de 42 animais silvestres e de 18 animais domésticos.
Em relação ao 12.4. Programa de Avaliação e Monitoramento da Fauna Subterrânea,
dentro do Programa de Avaliação e Monitoramento da Fauna Subterrânea - Diversidade
Regional (região de Altamira, Pará) e Dinâmica Populacional nas Cavernas da ADA, o
4o Relatório Consolidado apresenta os resultados das quatro campanhas de
monitoramento da fauna subterrânea de cavernas na área da UHE Belo Monte. A
primeira campanha de monitoramento ocorreu durante o período chuvoso e contemplou
somente seis das dez cavernas solicitadas no PBA devido à impossibilidade de
transposição de igarapés (Pedra da Cachoeira, Pedra do Navio, Bat-Loca, Cama de
Vara, Limoeiro e Leonardo da Vinci). A amostragem da segunda campanha foi
realizada em nove das dez cavernas solicitadas no PBA (Nova Kararaô, Kararaô, China,
Bat-Loca, Cama de Vara, Pedra do Navio, Leonardo da Vinci, Limoeiro e Pedra da
Cachoeira). A décima caverna, Planaltina, não foi monitorada em decorrência da
proibição de acesso imposta pelo proprietário. Por este motivo, esta caverna foi
substituída. Por motivo similar, a caverna Limoeiro também foi substituída e o Abrigo
do Igarapé e o Abrigo do Mangá entraram na lista para totalizar as dez cavernas. Destas
dez, na quarta campanha, realizada em maio de 2013, foram monitoradas nove, devido
ao impedimento da entreada na caverna do China pelo proprietário.
Até a quarta campanha de monitoramento foram amostrados 41.739 indivíduos,
distribuídos em 456 táxons, e considerando somente a quarta campanha, foram
amostrados 5.420 indivíduos distribuídos em 77 táxons..
Como parte do 12.6. Programa de Compensação Ambiental, dentro do Projeto de
Criação de Unidades de Conservação as atividades previstas no cronograma para o 2º
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semestre de 2012 não foram cumpridas, visto que as duas áreas previamente
selecionadas no PBA mostraram-se inviáveis para a criação de unidade de conservação
integral, devido a questões fundiárias. No 3º Relatório Semestral Consolidado,
atendendo ao Parecer nº 168/2012 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, a NORTE
ENERGIA sugere duas novas áreas para a criação de UC de proteção integral. Dentro
do Projeto de Apoio às Ações de Implantação e Manejo de Unidade de Conservação já
Existente, a NE recomenda no 3º Relatório Consolidado que o IBAMA e ICMBio
revejam a indicação da aplicação de recursos de compensação ambiental na ESEC Terra
do Meio, visto que a mesma se encontra distante do empreendimento. A NE aguarda
ainda um pronunciamento do CCAF sobre a destinação dos recursos de compensação.
O 4o Relatório Consolidado apresentado pela Norte Energia ao IBAMA não apresenta a
situação fundiária e caracterização detalhada da paisagem para estas duas novas áreas
propostas para a criação de Unidades de Conservação, conforme recomendado no
Parecer Técnico 4933 do IBAMA. No mesmo Parecer, o IBAMA solicita para o Projeto
de apoio às ações de implantação e manejo de Unidade de Conservação já existente, que
após a manifestação da CCAF, realize-se a readequação do cronograma de atividades.
Em relação ao 13. Plano de Conservação dos Ecossistemas Aquáticos, o 13.2.
Programa de Conservação e Manejo de Hábitats Aquáticos está integrando as
informações dos Projetos de Monitoramento de Quelônios, Crocodilianos, Ictiofauna e
Mamíferos Aquáticos.
No 4o Relatório Consolidado, a Norte Energia apresenta os resultados consolidados dos
dados coletados nas seis campanhas realizadas entre 2012 e 2013. A composição do
banco de dados e a rede de relacionamentos para integração dos parâmetros, variáveis e
atributos das diferentes tabelas de dados dos projetos de monitoramento são
apresentadas neste Relatório. O banco de dados tem o objetivo de compilar as
informações dos pontos de monitoramento do rio Xingu e tributários na área de
influência do empreendimento. A elaboração do banco de dados identificou, até o
momento, um total de 25 tabelas que são atualizadas trimestralmente. Considerando a
importância de outros temas no entendimento de ecossistemas aquáticos, informações
dos monitoramentos da avifauna aquática, das florestas aluviais e formações pioneiras,
da limnologia e qualidade da água, de macrófitas e de níveis e vazões também são
integrados ao banco de dados inicialmente proposto no PBA.
As quatro campanhas do 13.4. Programa de Conservação da Fauna Aquática previstas
para 2012 e as duas do primeiro semestre de 2013 previstas para os três projetos que
compõem o Programa de Conservação da Fauna Aquática foram realizadas, estando,
portanto, dentro do cronograma previsto no PBA.
Os Projetos que formam o 13.5. Programa de Conservação e Manejo de Quelônios, que
têm atividades previstas para o período anterior ao enchimento do reservatório
intermediário têm suas atividades realizadas dentro do cronograma, segundo o
observado em campo e nos documentos. Além das atividades relacionadas ao aumento
do conhecimento das espécies e acompanhamento das atividades reprodutivas, foi
realizado o cadastro das comunidades relativo ao seu consumo, e atividades de
educação ambiental com alunos das escolas da área.
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Em relação à Ictiofauna, três dos seis Projetos que compõem o Programa de
Conservação da Ictiofauna (Projetos de Investigação Taxonômica, Resgate e
Salvamento da Ictiofauna e Monitoramento da Ictiofauna) apresentam interação dos
resultados, produzindo um banco de dados da composição e diversidade dos peixes do
Rio Xingu. Além disso, os resultados do monitoramento da ictiofauna realizado nos
igarapés do Canal de Derivação e do Reservatório Intermediário (Programa de
Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques), como parte do Estudo
Complementar, também estão sendo inseridos no banco de dados.
O Programa de Conservação e Manejo de Hábitats Aquáticos está integrando as
informações dos Projetos de Monitoramento de Quelônios, Crocodilianos, Ictiofauna e
Mamíferos Aquáticos. Como complementação, considerando a importância nos
sistemas aquáticos, informações dos projetos de monitoramento limnológico e de
macrófitas serão também integrados.
Considerando todos os setores amostrados com o protocolo padronizado (igarapé,
igapó, canal, remanso, lagoa, pedral e praia), durante as campanhas de março de 2012 a
junho de 2013, foram capturados 58.384 peixes distribuídos em 345 espécies,
pertencentes a doze ordens e 43 famílias.
Considerando as coletas realizadas nos Projetos de Investigação Taxonômica (13.3.1),
de Monitoramento da Ictiofauna (13.3.4) e de Resgate e Salvamento da Ictiofauna
(13.3.2) foram registradas 380, totalizando 88% da diversidade máxima estimada até
então para a bacia do rio Xingu inteira. Da riqueza total registrada até o momento, 40
espécies (Aequidens michaeli, Ancistrus ranunculus, Apistogramma sp "vielfleck",
Archolaemus janeae, Baryancistrus chrysolomus, Baryancistrus sp "verde",
Baryancistrus xanthellus, Cichla melaniae, Crenicichla sp "preta", Cynopotamus
xinguano, Geophagus argyrostictus, Hassar gabiru, Hemiodus sp "xingu",
Hopliancistrus sp "mancha", Hopliancistrus sp "pinta", Hypancistrus sp "marrom",
Hypancistrus zebra, Hyphessobrycon gr. agulha, Leporacanthicus heterodon, Leporinus
sp 2, Loricaria birindellii, Moenkhausia heikoi, Moenkhausia xinguensis, Oligancistrus
punctatissimus "bola", Oligancistrus punctatissimus "pinta", Oligancistrus sp "bola
branca", Ossubtus xinguense, Parancistrus nudiventris, Peckoltia feldbergae,
Phenacorhamdia tenuis, Platydoras sp "xingu", Potamotrygon leopoldi, Pseudancistrus
sp, Pterygoplichthys xinguensis, Rhynchodoras xingui, Sartor respectus,
Scobinancistrus aureatus, Sorubim trigonocephalus, Squaliforma aff. emarginata e
Teleocichla sp "preta") são consideradas endêmicas da bacia do rio Xingu.
As espécies ameaçadas Pacu capivara (Ossobtusus xinguense), Acari zebra
(Hipancistrus zebra) e Arraia (Paratrygon aiereba) são alvo do Projeto de
Monitoramento de Ictiofauna. No 3º Relatório Consolidado de Andamento do PBA e no
4º Relatório foram registrados 58 indivíduos da espécie O. xinguense na cachoeira do
Jericoá (setor 3, sítio 6), cachoeiras do rio Iriri e na confluência deste com o Rio Xingu
(setores 1 e 2, sítios 1, 2 e 3), ampliando a ocorrência da espécie. Anteriormente,
baseados em relatos e coletas esparsas, acreditava-se que a espécie ocorresse apenas na
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cachoeira do Jericoá. Este resultado amplia grandemente a área de distribuição do pacucapivara.
No 3º Relatório Consolidado foi registrada também a ocorrência da espécie Paratrygon
aiereba. Foi registrado 1 indivíduo na Ensecadeira Belo Monte e 6 indivíduos no Canal
principal do rio Xingu (Setor 3, sítio 6; Setor 4, sítio 7 e 8; Setor 6, sítio 11).
A espécie Baryancistrus chrysolomus foi registrada no rio Bacajá na campanha de
novembro de 2012, ampliando sua ocorrência para um tributário do rio Xingu. No
entanto, por terem sido coletados apenas dois exemplares, são necessárias mais coletas
para determinar qual a amplitude de distribuição da espécie.
Da riqueza total registrada nas seis campanhas de monitoramento e nos resgates 46
espécies de peixes (12%) foram identificadas como endêmicas para a bacia do rio
Xingu.
Até o presente momento foram encontradas 31 espécies (8%) ainda não descritas pela
ciência, a saber: Ancistrus sp. "bola", Ancistrus sp. "pinta“, Baryancistrus sp. "verde",
Brycon aff. pesu "adiposa hialina" , Brycon aff. pesu "adiposa preta" , Caiapobrycon
sp,. Crenicichla sp. "preta", Hemiodus sp. "xingu", Hopliancistrus sp. "pinta",
Hopliancistrus sp. “mancha”, Hypancistrus sp. "marrom", Hypancistrus sp. "pão",
Leporinus gr. megalepis “alto”, Leporinus sp. 2, Oligancistrus sp. "bola branca",
Oligancistrus sp. "cinza", Panaqolus sp., Paratrygon sp. "Xingu", Pimelodidae "dorsal
escura", Platydoras sp. "Xingu", Potamotygon sp. "Xingu-alto", Potamotygon sp.
"Xingu-baixo", Pseudacanthicus sp. "preto", Pseudacanthicus sp. "vermelho",
Satanoperca aff. jurupari, Satanoperca sp., Scobinancistrus sp. “tubarão”, Squaliforma
aff. Emarginata, Teleocichla sp. "preta", Tometes sp. e Typhlobelus sp.
As espécies Ancistrus sp. "bola", Ancistrus sp. "pinta", Baryancistrus sp. “verde”,
Caiapobrycon sp., Crenicichla sp. "preta", Hypancistrus sp. "marrom", Hypancistrus
sp. "pão", Oligancistrus sp. "cinza", Panaqolus sp, Platydoras sp. "Xingu",
Pseudacanthicus sp. "preto", Pseudacanthicus sp. "vermelho", Teleocichla sp. "preta" e
Tometes sp. estão em adiantado processo de descrição.
Em relação à Socioeconomia, o PBA possui Planos, Programas e Projetos cujas ações
interferem na melhoria da infraestrutura social e urbana para que os municípios
suportem as mudanças atribuíveis às obras. Foram executadas várias obras de reforço de
capacidade, conforme descrito no Quadro 6.0.a (Anexo 7) do Capítulo 6.0, com
investimentos em saneamento, equipamentos de saúde e educação e em programas de
assistência social.
Os planos mais diretamente ligados à população afetada e à dinâmica populacional dos
municípios interferidos são os planos: 3. Plano Ambiental de Construção (3 programas);
4. Plano de Atendimento à População Atingida (8 programas e 27 projetos); 5. Plano de
Requalificação Urbana (3 programas e 6 projetos); 6. Plano de Articulação Institucional
(4 programas); 7. Plano de Relacionamento com a População (4 programas); 8. Plano de
Saúde Pública (3 programas) e 14. Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande
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do Xingu (2 programas e 4 projetos). Ao todo, foram verificados e analisados sete
planos, 26 programas e 37 projetos.
Os programas que foram analisados contidos no Plano Ambiental da Construção (3.3.
Programa de Capacitação de Mão de Obra; 3.5. Programa de Educação Ambiental para
os Trabalhadores; 3.6. Programa de Desmobilização de Mão de Obra) estão em
atendimento às atividades propostas no PBA.
O Programa de Contratação de Mão de Obra, como expresso pelos dados do relatório
semestral, apresenta mais indicadores para avaliação, diferentemente do relatório
anterior, permitindo comparação entre as metas quantitativas.
O Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores, na avaliação do Consultor
Independente, conseguiu fomentar maior participação em suas ações educativas,
principalmente nas oficinas educativas e nas visitas ecológicas. Em linhas gerais, as
palestras e oficinas, principalmente durante a etapa admissional, que pode ser
considerada uma etapa importante, pois trata da ambientação do funcionário, tiveram
um número grande de funcionários participantes, mostrando quantitativamente a
extensão do programa.
No entanto, segundo o Parecer Técnico 4933/2013 do IBAMA, há necessidade de
ajustes. Recomendou que “em todas as campanhas educativas programadas pelo CCBM
que visam formar consciência crítica nos trabalhadores para a proteção e o respeito ao
meio ambiente, também seja constantemente abordado o tema do meio ambiente
“social”, com orientações de comportamento em relação à convivência pacífica entre os
cidadãos e destes com as leis instituídas, além do respeito ao próximo e às suas
diferenças”.
Os programas e projetos contidos no 4. Plano de Atendimento à População Atingida
referem-se à população interferida residente na área rural, na área urbana, às atividades
produtivas que atendem e são exercidas por essas pessoas e que também serão
interferidas. Os programas voltados para a área rural atingida pelo projeto são três e
estão desdobrados em 14 projetos.
Existem cinco projetos concebidos para atendimento à população que precisava ser
retirada das áreas a serem ocupadas pelos canteiros e a obra propriamente dita. Estes
projetos compreendem os temas abordados a seguir.
Dentro do 4.1. Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área
Rural, o Projeto de Regularização Fundiária Rural (4.1.1.), conforme relatado no
Capítulo 6.0 (Quadro 6.0.a do Anexo 7) do presente Relatório, onde é apresentado o
andamento dos Programas do PBA, está em andamento com os serviços de
georreferenciamento e cadastro fundiário de ocupações territoriais rurais;
georreferenciamento, registro e entrega para a FUNAI do perímetro da Terra Indígena
Pakisamba; georreferenciamento, aplicação de censo ocupacional, determinação de
vértices, aplicação de cadastros fundiário e físico nos Projetos de Reforma Agrária do
Governo Federal localizados na AID; serviços de apoio à fiscalização da SERFAL e do
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INCRA com execução de atividades de campo, além de reuniões e entendimentos com
representantes desses órgãos.
Verifica-se andamento bem conduzido e acompanhando as necessidades de registro e
interlocução com os diferentes organismos públicos federais, estaduais e mesmo
municipais.
No PT 4933/2013, o IBAMA demonstra preocupação com o controle territorial sobre o
risco de ocupação desordenada na AID, uma vez que algumas regiões já foram
desocupadas. “São focos de preocupação para a equipe do IBAMA os futuros cenários
de ocupação territorial em torno das seguintes localidades: Vitória do Xingu – Distrito
de Santo Antônio e Vila Residencial dos Trabalhadores, Agrovila Leonardo da Vinci e
Belo Monte; Altamira – Transassurini (principalmente pela sinergia com a Belo Sun
Mineração); Anapu – Vila Izabel, que merece atenção imediata”.
Segundo o IBAMA, há necessidade de que o empreendedor aja, em parceria com
demais programas e projetos do PBA, para apoiar as municipalidades no uso de
ferramentas de controle dessa região. Ao mesmo tempo, que sejam identificadas pelas
municipalidades e pelo empreendedor quais as áreas nas localidades e nas
circunvizinhanças têm potencial para serem ocupadas de forma irregular.
No Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias (4.1.2.) teve
continuidade a política da NE em buscar a negociação amigável nos processos de
desapropriação. As negociações envolvem, nessa fase dos programas, a apresentação de
alternativas de locais de reassentamento para as famílias remanescentes da Vila Santo
Antônio e a procura de áreas para as famílias que optaram pelas cartas de crédito/
reassentamento assistido.
A valoração dos imóveis e benfeitorias segue normatização consagrada e as benfeitorias
são indenizadas por valores de reposição e todos os valores negociados com os
atingidos têm um valor mínimo de referência para as moradias, de maneira a permitir a
reposição para um imóvel com condições satisfatórias. O Caderno de Preços rurais
considerou o preço da terra nua com base em valores de mercado negociados na região.
As benfeitorias estão sendo avaliadas por valor de reposição.
O procedimento adotado na aquisição de áreas rurais – já em curso - prevê o pagamento
antes da desocupação do imóvel.
No entanto, devido à grande quantidade de propriedades, há necessidade que seja
agilizada essa negociação. As cerca de 5.000 propriedades interferidas da área do
Reservatório do Xingu-Altamira estão pendentes e esta situação é preocupante, porque
demandará sucessivos encontros e negociações com a população, que podem vir a
retardar o prazo da total desocupação da área.
Segundo o PT 4933/2013, existe preocupação em relação às famílias retiradas da
comunidade da Vila Santo Antônio que receberam cartas de crédito rural e as utilizaram
em área urbana. Esta situação é considerada como tratamento diferenciado. A NE deve
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apresentar fundamentação de que não incorreu em tratamento diferenciado, neste caso.
O IBAMA quer que seja esclarecido, também, o estudo que foi feito para rever o valor
praticado sobre a lavoura cacaueira no caso de aquisição de todas as áreas rurais
necessárias para as obras principais e associadas. Existem discordâncias entre os valores
oferecidos pela NE e os que foram avaliados anteriormente ao estudo. Outra questão
colocada é a realocação assistida, com solicitação para que o empreendedor “apresente a
quantidade de famílias atingidas que optaram por este tratamento e quantas já
efetivaram a aquisição de nova área, inclusive com tamanho de área, pois aquelas que
adquiriram áreas abaixo do módulo fiscal devem vir acompanhadas de ata da câmara
permanente de negociação aprovando a referida aquisição, e quantas famílias já estão
recebendo assistência técnica e social.”
O Projeto de Reassentamento Rural (4.1.3.) e o Projeto de Reorganização de Áreas
Remanescentes (4.1.4) estão em atraso. O Projeto de Reparação (4.1.5) está sendo
implementado conforme proposto no PBA, mas não foram realizadas reuniões
devolutivas com a população, ação de extrema importância dado o objetivo do projeto e
previsto em cronograma (no entanto no cronograma não há indicação do trimestre em
que estas devolutivas serão realizadas). Segundo informações da NE, foi proposta uma
agenda com três reuniões devolutivas e 15 famílias envolvidas.
O primeiro projeto (Reassentamento Rural) está com as atividades sendo realizadas em
desacordo com o cronograma. A baixa adesão à proposta de Reassentamento Rural
Coletivo (RRC) vem sendo avaliada criticamente pela NE.
O posicionamento do IBAMA é de que “o projeto não apresenta público, em função de
liberalidade da Norte Energia, ao permitir que público exclusivo com tratamento para
reassentamento coletivo acessasse o tratamento de realocação assistida a comissão
específica do Plano de Atendimento à População Atingida, do Fórum de
Acompanhamento Social da UHE Belo Monte, aprovou aquisições de imóveis rurais
feitas por beneficiários de carta de crédito que teriam acesso, de acordo com o PBA,
apenas ao tratamento de reassentamento coletivo ou reassentamento individual em área
remanescente viável. A equipe do IBAMA também vê com preocupação essa concessão
por parte do empreendedor, pois cada vez mais fica diminuído o público para o
reassentamento coletivo, que segundo dados preliminares do CSE chegam a 682
famílias.”
Nesse posicionamento, a equipe do IBAMA também dá a entender que o assentamento
coletivo é um sistema mais difícil de ser implantado por causa dos antecedentes já
vividos pela população rural dessa região. No entanto, o reassentamento coletivo
“permite um melhor acompanhamento de ATES por parte do empreendedor, facilita a
rede de proteção social em torno das famílias atingidas e pretende efetivar interação
com instituições governamentais que atuam com políticas públicas de apoio ao
fortalecimento da agricultura familiar.” O IBAMA recomenda que a NE “deve rever
este posicionamento frente à comissão específica do Fórum de Acompanhamento
Social, para que se restabeleça público voltado ao reassentamento coletivo.”
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Sob o ponto de vista do Consultor Independente, na apresentação dos critérios de
elegibilidade e proposta de deslocamento compulsório e reassentamento, a linguagem e
o material visual utilizado nas reuniões devem ser de fácil compreensão para o público
alvo, permitindo possibilidade de melhoria na comunicação e que a mesma seja mais
eficaz.
O Projeto Reorganização de Áreas Remanescentes (4.1.4) encontrava-se em atraso. A
avaliação das áreas remanescentes estava vinculada à liberação das propriedades
conforme iam se formando os canteiros de obras, só sendo possível a elaboração dos
projetos com uma quantidade que tornasse viável seu aproveitamento, compondo lotes
com tamanho do módulo rural mínimo do estado e com reserva legal.
Foi indicada, no 3º e 4º Relatórios Consolidados, a realização de reestruturação de
fragmentos para ofertas de novos lotes, formação de banco de terras e a realização de
reuniões com grupos atingidos, o que evidencia que, apesar do atraso, o projeto está
bem articulado e reúne condições para cumprir metas e prazos. A questão principal é a
aceitação pelo público alvo das alternativas que lhes são colocadas.
Segundo o PT 4933/2013, não houve relato de comunicação e discussão com os
atingidos para explicar o objetivo do projeto e os critérios adotados para avaliação. O
IBAMA recomenda que a Norte Energia deva dar maior robustez ao processo de
interação social dos atingidos relacionados neste projeto. Além disso, deverá justificar o
motivo da alteração do objeto de negociação anteriormente conduzida com atingidos,
comprovar a viabilidade dos remanescentes frente à legislação ambiental atual e auxiliar
na recomposição da condição da atividade produtiva das famílias cujas áreas seriam
totalmente adquiridas inicialmente.
Existem seis projetos concebidos para atendimento às atividades produtivas voltadas
para a população rural, quer seja para atendimento das necessidades de comercialização
e prestação de serviços, quer seja na área de produção individual. Estes projetos
compreendem os temas abordados abaixo.
O Projeto de Apoio à Pequena Produção e à Agricultura Familiar (4.2.1.) está sendo
implementado conforme proposto no PBA. Estão sendo realizadas visitas e elaborados
relatórios de acompanhamento da situação das famílias reassentadas. No entanto, não
foram evidenciadas as soluções para as diversas dúvidas e incertezas dessa população
perante sua nova situação. Uma exigência anterior em parecer do IBAMA de 2012 era
a necessidade de definir os procedimentos paras a formação da equipe que efetivaria as
ações no meio rural.
Na análise do IBAMA sobre o 3º Relatório Consolidado está colocado que há uma
grande diferença entre o número de famílias atendidas pelo projeto e o número de
famílias que já adquiriram novas áreas. Segundo essa análise, por causa da maior adesão
à carta de crédito, essa diferença deverá aumentar. Reitera recomendação anterior: “a
equipe técnica envolvida prevista neste projeto é de 53 pessoas, não necessariamente
todos contratados pelo empreendedor. Contudo, a Norte Energia deverá apresentar, no
próximo relatório semestral, como procederá quanto à formação da equipe para efetivar
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ações de assistência técnica no meio rural, se por contratação própria ou através de
convênios assinados com EMATER e/ou outras instituições de assistência técnica. Esta
preocupação é reforçada em outros projetos que preveem assistência no meio rural.”
Recomenda, ainda, que “a Norte Energia deverá encontrar soluções para agilizar a
liberação, via carta de crédito e de acordo com as premissas do projeto de negociação e
aquisição de terras e benfeitorias na área rural, as novas áreas pretendidas pelas famílias
atingidas, sob pena de impactar o projeto de apoio à pequena produção e à agricultura
familiar.”
Os demais projetos que envolvem atividades produtivas não foram apreciados no
parecer do IBAMA. O Projeto de Recomposição das Atividades Produtivas de Áreas
Remanescentes (4.2.2.) encontra-se em atraso em relação ao cronograma proposto no
PBA. O atraso do projeto foi justificado no 4º Relatório Consolidado em função da
necessidade de compatibilizar suas atividades com as atividades do Projeto de
Reorganização de Áreas Remanescentes (4.1.4). No relatório, a NE destaca a
necessidade de elaborar um novo cronograma.
O Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais Rurais (4.2.3.) está sendo
implementado conforme proposto no PBA e se encontra, ainda, em fase de análise dos
dados do CSE, deles dependendo para traçar as ações futuras. Já foram feitos contatos
iniciais para obtenção de fontes de financiamento. O projeto depende, também, do
andamento do projeto de Reassentamento Rural Coletivo, que possui número pequeno
de optantes.
O Projeto de Reestruturação de Extrativismo Vegetal (4.2.4.) está sendo implementado
conforme proposto no PBA, porém com atraso. Encontra-se, ainda, na fase de
sistematização de dados e formulação de hipóteses. Etapas decisivas estão em atraso
para a sua continuidade, como reuniões setoriais, incorporação de sugestões, espaços
para debates e prospecção de parcerias.
O Projeto de Apoio à Cadeia Produtiva do Cacau (4.2.5.) está sendo implementado
conforme proposto no PBA. Foram efetivadas as primeiras iniciativas para o
fortalecimento do cooperativismo na região. As atividades desenvolvidas agregaram
várias instituições e discussões sobre o tema, com iniciativa para definição da cadeia
produtiva do cacau.
O Projeto de Fomento à Produção de Hortigranjeiros (4.2.6.) está sendo implementado
conforme proposto no PBA. Ocorreu avanço na parceria com a EMATER e a
EMBRAPA, e as primeiras ações já foram realizadas. Foi finalizado o cadastro de
instituições cooperativas rurais e iniciadas as ações de fomento para a formulação de
uma cooperativa central. O projeto avançou em ações técnicas, necessitando avançar
nas seguintes frentes: realizar 10 oficinas de empreendedorismo rural; formalizar acordo
para cessão de terras em comodato e permitir o seu uso; realizar monitoramento
completo da execução do projeto.
São três os projetos concebidos para a recomposição da infraestrutura rural. Estes
projetos compreendem os temas abordados a seguir.
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O Projeto de Recomposição da Infraestrutura Viária (4.3.1) está sendo implementado
conforme proposto no PBA.
O Projeto de Recomposição da Infraestrutura de Saneamento (4.3.2) está sendo
implementado conforme cronograma alterado proposto no 2º Relatório Consolidado
para o IBAMA. O projeto precisa de definição quanto ao questionamento feito no
Parecer nº 168/2012 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA sobre aplicação de sistemas
compatíveis com um possível rebaixamento do lençol freático no trecho de vazão
reduzida.
O Projeto de Relocação de Cemitérios (4.3.3) está sendo implementado conforme
proposto no PBA e apresenta resultados adequados. Em relação ao Cemitério de Santo
Antônio, a NE informou no 3° Relatório Consolidado que algumas benfeitorias na
comunidade de Santo Antonio serão conservadas, inclusive o Cemitério, designado
como C12, uma vez que sua localização não compromete o andamento das obras da
UHE Belo Monte.
O IBAMA, em seu parecer nº 168/2012, recomendou que a Norte Energia se
responsabilizasse por sua manutenção enquanto não ocorrer a relocação. Em seu último
parecer menciona que o 3º Relatório Consolidado, em análise, não faz qualquer menção
ao fato. “A Norte Energia deve ser oficiada a esclarecer se a recomendação do IBAMA
foi atendida.”
Os programas voltados para a área urbana atingida pelo projeto são dois e estão
desdobrados em sete projetos.
O programa voltado para a população da área urbana atingida pelo projeto é o Programa
de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Urbana (4.4.) desdobrado
em 4 projetos que atendem à população diretamente afetada pelo reservatório.
O Projeto de Regularização Fundiária Urbana (4.4.1) está sendo implementado
conforme proposto no PBA, com prorrogação do cronograma de execução acordado em
abril de 2012. O mesmo se encontra em atendimento em razão de alguns avanços
alcançados, segundo o IBAMA. Dentre os avanços ocorridos estão as finalizações da
pesquisa social, através do cadastro socioeconômico urbano, e dos levantamentos
fundiário e físico, além da certificação dos imóveis urbanos de Altamira pertencentes à
matrícula 1822 pela SPU.
O Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias Urbanas (4.4.2) está
sendo implementado conforme proposto no PBA. As negociações com a população
interferida dependem da continuidade da apresentação, em reuniões com a comunidade,
dos critérios de elegibilidade e entendimento, por parte desta, das alternativas a que tem
direito. As áreas urbanas para os projetos já foram adquiridas e uma delas já está em
fase adiantada de execução. Segundo o parecer do IBAMA, “para que seja mantida a
previsão da emissão da LO segundo cronograma constante no PBA e, ainda, que se
realize um atendimento à população atingida dentro de premissas minimamente
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participativas e de consenso social, não poderá ser adiada mais nenhuma atividade deste
projeto. Ao contrário, algumas atividades deverão ocorrer concomitantemente.”
O Projeto de Reassentamento Urbano (4.4.3) está sendo implementado conforme
proposto no PBA. As negociações com a população interferida dependem da
continuidade da apresentação, em reuniões com a comunidade, dos critérios de
elegibilidade e entendimento, por parte desta, das alternativas a que tem direito.
As áreas urbanas para os projetos já foram adquiridas e uma delas já está com a obra em
execução. As reuniões com a comunidade estão em andamento. No entanto há falta de
entendimento, pela população interferida, dos critérios de elegibilidade e das propostas
contidas no projeto como: tipo da residência, formato dos lotes, infraestruturas que
compõem os lotes, tamanho das unidades, entre outros. Algumas questões colocadas
pela população não estão sendo respondidas a contento, deixando dúvidas e várias
queixas. Não há clareza na exposição dos motivos que levaram às alternativas
apresentadas.
Para melhor aproveitamento nas reuniões, recomenda-se que sejam elaboradas respostas
mais precisas às perguntas e dúvidas mais recorrentes que vem sendo colocadas pela
população urbana afetada, de maneira a contribuir para a construção de um consenso
bem informado das soluções adotadas.
O IBAMA, no PT 4933/2013, fez uma série de exigências em relação a informações,
resultados e procedimentos para continuidade desse projeto.
O Projeto de Reparação (4.4.4) está sendo implementado conforme proposto no PBA,
porém com atraso. A NE optou pelo detalhamento dos procedimentos metodológicos e
análise das informações que subsidiarão o Diagnóstico Rápido Participativo, o que é
insuficiente para o cumprimento das metas propostas, que previam a conclusão do
diagnóstico e o acompanhamento e monitoramento do projeto. Segundo o IBAMA, com
a definição das áreas urbanas destinadas ao RUC e o início das reuniões com as famílias
atingidas, as atividades de identificação, mobilização e constituição dos grupos de
interesse para este projeto devem ser finalizadas.
O programa voltado para as atividades produtivas da área urbana atingida pelo projeto é
o Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Urbanas (4.5) desdobrado em
três projetos que atendem à população diretamente afetada pelo reservatório.
O Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais, de Serviços e Industriais
Urbanas (4.5.1) está sendo implementado conforme proposto no PBA, porém com
atraso. Conforme apresentado no próprio relatório, o cadastro socioeconômico deveria
já ter sido finalizado, bem como iniciadas as etapas de capacitação e treinamento de
empresários e trabalhadores. O novo cronograma proposto informa que as atividades em
atraso se iniciariam no primeiro semestre de 2013.
Segundo o RSAP, as próximas ações a serem desenvolvidas são: fomentar a
participação do público-alvo, segundo os grupos de atividade, por meio de reuniões para
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exposição; receber seus argumentos sobre as condições nas quais as atividades serão
relocadas em nova área (último objetivo do PBA); apresentar uma agenda de reuniões
com os grupos de atividade. O IBAMA não se manifestou negativamente e fez apenas
exigências para complementação no próximo relatório consolidado.
O Projeto de Recomposição das Atividades Oleiras e Extrativas de Areia e Cascalho
(4.5.2) está sendo implementado conforme proposto no PBA. De acordo com o que foi
verificado em campo, em reunião com a comunidade para apresentação do projeto de
reassentamento urbano, um representante dos oleiros se manifestou, declarando que não
foram considerados/entrevistados todos os oleiros que trabalham na área, assim como os
trabalhadores de carpintaria naval. De acordo com essa manifestação, existem de 80 a
100 carpinteiros navais no local. O IBAMA também não se manifestou negativamente e
fez apenas exigências para complementação no próximo relatório consolidado.
O andamento do Projeto de Implantação de Estaleiro em Vitória do Xingu (4.5.3) não
está condizente ao cronograma proposto. As oficinas de empreendedorismo náutico
foram realizadas com atraso, assim como outros três itens do cronograma: promover
curso técnico operacional, obter a participação do Fundo da Marinha Mercante e efetuar
o monitoramento completo da execução do projeto em pauta.
O Programa de Acompanhamento Social (4.6), por meio do Projeto de
Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das
Comunidades Anfitriãs (4.6.1) e Projeto de Atendimento Social e Psicológico da
População Atingida (4.6.2), busca atender à população afetada (interferida) pelo
projeto. A atividade básica que integra esse conjunto de Programa e Projetos é o
Cadastramento, nesse caso, constituindo-se do Cadastro Fundiário, Cadastro Físico e
Cadastro Socioeconômico. O primeiro projeto estava atrasado em seu início, mas
recuperou bastante esse tempo porque já está finalizando sua primeira etapa. Está
diretamente ligado ao segundo, que também estava atrasado em seu início, por causa da
rede de atendimento que precisava ser implantada. Para conseguir bons resultados, esse
projeto precisa ser bem articulado com o projeto 4.6.1, que encaminha os casos de
vulnerabilidade. Foram definidos critérios importantes que permitem estabelecer uma
organização condizente às propostas deste projeto. A rede de atendimento possui boa
articulação entre o projeto e a Prefeitura de Altamira, pois trabalham em parceria.
São dois os programas que tratam de infraestrutura da região da orla do rio Xingu e sede
de Altamira. Um é o Programa de Restituição / Recuperação da Atividade de Turismo e
Lazer (4.7) com o Projeto de Recomposição das Praias e Locais de Lazer (4.7.1) e o
Projeto de Reestruturação das Atividades Produtivas de Turismo e Lazer (4.7.2) e o
Programa de Recomposição/Adequação dos Serviços e Equipamentos Sociais (4.8) com
o Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação
(4.8.1) e o Projeto de Recomposição dos Equipamentos Religiosos (4.8.2).
O primeiro projeto está sendo implementado conforme proposto no PBA, porém com
atraso. As etapas e atividades propostas, mesmo em atraso (capacitações e implantação
de projetos arquitetônicos) permitirão ao projeto reunir condições necessárias para
serem cumpridas em bons termos. O segundo não. Foram realizadas várias das
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atividades propostas pelo projeto, destacando-se as articulações com órgãos e
associações.
O PT 4933/2013 comenta que a “recomposição e/ou implantação das praias,
anteriormente prevista para o segundo trimestre de 2015, foi reposicionada para o final
daquele ano, dois meses após o enchimento do reservatório, o que a princípio não
prejudica a temporada de praias. Porém, caso se verifique a possibilidade de qualquer
conflito com o uso das praias pela população deve ser prevista medida apropriada.”
A recomposição/adequação da infraestrutura e serviços de educação está sendo
implementado conforme proposto no PBA e posteriores revisões aprovadas pelo
IBAMA, inclusive com análise de suficiência dos equipamentos já construídos. O
Parecer nº 168/2012 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA recomenda que ao Projeto se
incorporem ações referentes à qualificação do corpo docente, item que não foi
cumprido. Há atraso na construção de EMEFs e escolas na ADA, especificamente em
Altamira e Vitória do Xingu. Contudo, é indicado pela Análise de Suficiência que estes
atrasos não comprometem a oferta de vagas no 1º semestre de 2013. Nos demais
municípios em que a Análise de Suficiência indicou déficit de vagas, esta foi justificada
por déficits históricos existentes nos municípios.
Em relação aos equipamentos religiosos, o projeto está sendo implementado conforme
proposto no PBA, porém com atraso. Embora o mapeamento dos equipamentos
interferidos tenha sido finalizado, inclusive com verificação in loco pelo órgão
ambiental (áreas urbanas de Altamira, Vitória do Xingu e Brasil Novo) o cronograma de
construções permanece em atraso.
Segundo o IBAMA, as atividades de Identificação e mobilização de grupos e
Mapeamento dos equipamentos afetados foram postergadas em relação ao cronograma
apresentado no 2º Relatório. No cronograma alterado em relação ao do PBA é possível
verificar que, embora o prazo final geral para a conclusão das obras se mantenha, o
prazo total para sua execução foi reduzido. Além disso, todos os equipamentos estão
previstos para serem construídos no mesmo período, o qual praticamente não deixa
margem para atrasos, o que não acontecia no cronograma anterior. O Parecer 168/2012,
referente à análise do 2º Relatório, recomendou que o cronograma fosse revisto e que as
ações se iniciassem nas localidades onde já houve a identificação dos equipamentos
afetados, o que não ocorreu.
Foram propostos planos e programas voltados para a requalificação urbana (5.Plano de
Requalificação Urbana) com Programa de Intervenção para Altamira (5.1), Vitória do
Xingu (5.2) e Belo Monte e Belo Monte do Pontal (5.3), com Projeto de Diretrizes
para o Planejamento Integrado (5.1.6) que está sendo implementado conforme
proposto no PBA e com cronograma revisado e aprovado pelo IBAMA. Segundo o
parecer desse órgão, “a Norte Energia deverá envidar esforços no sentido de intensificar
a interlocução com a Prefeitura Municipal de Altamira de forma a elaborar e acordar
com a prefeitura as diretrizes para o planejamento integrado. No que diz respeito ao
sistema viário da área urbana de Altamira, a Norte Energia deverá apresentar ações
concretas com vistas a minimizar os impactos negativos sobre o tráfego na cidade. A
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Norte Energia deverá ser penalizada pelo atraso para implantar as 500 residências dos
trabalhadores em Altamira. A Norte Energia deverá ser notificada a iniciar,
imediatamente, as obras de drenagem urbana em Altamira, respeitando as premissas do
PBA. Deverão ser articuladas tratativas junto a Prefeitura Municipal de Altamira de
forma que as obras de drenagem sejam executadas em conjunto com as obras de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, minimizando os transtornos aos
munícipes.”
O Projeto de Reassentamento (5.1.7) está sendo implementado conforme proposto no
PBA e com cronograma revisado e aprovado pelo IBAMA. Este órgão recomenda em
seu parecer que seja dada “continuidade da realização de reuniões com a população
atingida sobre o processo de reassentamento urbano, mas que tais reuniões forneçam
informações mais detalhadas sobre o mesmo, a fim de esclarecer as dúvidas, mostrar os
direitos e deveres de cada ator envolvido e fornecer elementos concretos que permitam
ao reassentado uma tomada de decisão sobre bases inequívocas.”
Como já recomendado anteriormente, algumas questões colocadas pela população não
estão sendo respondidas a contento, deixando dúvidas e várias queixas. Não há clareza
na exposição dos motivos que levaram às alternativas apresentadas.
Para melhor aproveitamento nas reuniões, recomenda-se que sejam elaboradas respostas
mais precisas às perguntas e dúvidas mais recorrentes que vêm sendo colocadas pela
população urbana afetada, de maneira a contribuir para a construção de um consenso
bem informado das soluções adotadas.
O Projeto de Parques e Reurbanização da Orla (5.1.8) está sendo implementado
conforme proposto no PBA, porém com atraso. Já foram definidas as áreas de
intervenção e a natureza, em traços gerais, do sistema viário, obras de arte necessárias e,
principalmente, as características paisagísticas dos parques. As atividades de avaliação
dos dados de engenharia, detalhamento do projeto conceitual básico, apresentação para
a prefeitura e sociedade não haviam sido iniciadas. O projeto encontra-se em atraso,
sem articulação com as interfaces dos projetos de reassentamento urbano (5.1.7) e
planejamento geral das intervenções no sistema viário (do projeto de diretrizes para o
planejamento integrado 5.1.6). Os estudos viários, base do desenvolvimento do projeto
Orla, bem como o detalhamento dos projetos paisagísticos, de embarque e
desembarque, e de entreposto pesqueiro, precisam ser detalhados, concomitantemente
com os estudos de realocação das famílias das áreas.
Os Projetos de Saneamento para as quatro localidades (5.1.9; 5.2.19; 5.3.19) está sendo
implementado conforme proposto no PBA e com cronograma revisado e aprovado pelo
IBAMA. Apesar dos esforços da Norte Energia em remediar a área do lixão, caminhões
da prefeitura continuam despejando lixo nas margens da Rodovia Transamazônica
(próximo ao lixão), fora da área designada para despejo de lixo, conforme o projeto de
remediação. O IBAMA, mediante Ofício n.º 02001.006176/2013-13 DILIC/IBAMA,
informou o ocorrido a Prefeitura Municipal de Altamira com vistas a adotar as
providências cabíveis. O IBAMA indica, no PT 4933/2013, que a Norte Energia deverá
ser notificada a iniciar, imediatamente, as obras de abastecimento de água e
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esgotamento sanitário em Altamira. Deverão ser envidados esforços no sentido de
atender os prazos previstos no PBA para término das obras. Em Vitória do Xingu o
projeto está sendo implementado conforme proposto no PBA e com cronograma
revisado e aprovado pelo IBAMA.
Os resultados são parciais, tendo em vista a realocação da vila dos trabalhadores que
ensejou mudanças nas diretrizes de crescimento. A prefeitura ficou responsável pelo
sistema de água e equipamentos urbanos e NE pela drenagem, pavimentação e esgoto e
aterro sanitário.
A equipe do IBAMA entendeu que “as justificativas apresentadas pelo empreendedor
não justificam o atraso para a implantação do sistema de drenagem urbana na sede
Vitória do Xingu. As obras deveriam ter sido iniciadas em dezembro de 2011, o que
requereria um planejamento prévio para iniciar as obras no prazo previsto. Quando
foram iniciadas as discussões sobre a nova localização da Vila dos Trabalhadores as
obras de drenagem urbana já deveriam ter sido iniciadas. Além disso, o empreendedor
não apresentou uma avaliação dos eventuais prejuízos à população e as medidas
adotadas para contorná-los. Apenas tentou justificar a não necessidade de adoção de
medidas alternativas devido ao fato de ter se observado, até o momento, baixo afluxo
populacional para a sede de Vitória do Xingu. Neste sentido, recomenda-se que a Norte
Energia seja penalizada pelo atraso para concluir as obras do sistema de drenagem na
sede de Vitória do Xingu – previsão de atraso de 12 meses. A Prefeitura Municipal de
Vitória do Xingu deve ser informada da importância da requalificação do travessão 40,
incluindo a sua pavimentação, como uma medida de mitigação de uma possível
alteração da hierarquia funcional da sede de Vitória do Xingu, dado o surgimento de um
novo eixo de desenvolvimento do município, no entorno da Rodovia Transamazônica.”
A Norte Energia, por meio do ofício CE 091/2013-PR, emitiu resposta a esta intenção
de ser penalizada: “Tem-se atualmente 90% do sistema de drenagem das águas pluviais
já concluído, com a rede coletora de drenagem em fase final de implantação, cerca de
20% da preparação da base das ruas (cascalhamento) já terminada e 80% dos poços de
visita e bocas de lobo já executados, acompanhando o projeto de pavimentação para
conclusão de chaminés e nivelamento com as ruas. Nesse caso, também para a sede
municipal de Vitoria do Xingu as obras de drenagem estarão concluídas até 30 de
agosto de 2013, com termino das intervenções de pavimentação previstas para
dezembro de 2013”.
Em Belo Monte e Belo Monte do Pontal o programa de intervenção está sendo
implementado conforme proposto no PBA e com cronograma revisado e aprovado pelo
IBAMA.
No PT 4933/2013 do IBAMA há recomendação para que a Norte Energia seja
notificada a implementar, imediatamente, o projeto de adequação do atracadouro e
penalizada pelo atraso para conclusão dessa obra e das obras dos sistemas de drenagem
nas localidades de Belo Monte e Belo Monte do Pontal – previsão de atraso de 18
meses.
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A Norte Energia, por meio do ofício CE 091/2013-PR, emitiu a seguinte resposta: “Em
maio de 2013 foi confirmada pelo DNIT a existência de projeto executivo para
implantação de uma ponte estaiada sobre o rio Xingu na Rodovia Transamazônica (BR230) que substituirá as estruturas e equipamentos atualmente disponíveis nas
localidades de Belo Monte e Belo Monte do Pontal para transposição do rio por meio de
balsas... Segundo informações antes obtidas junto ao DNIT...a referida ponte só estará
disponível em meados de 2016. “Frente a este contexto, a Norte Energia considera
necessário promover melhorias nas rampas de embarque e desembarque situadas nas
localidades de Belo Monte e Belo Monte do Pontal... A Norte Energia elaborou o
projeto básico de engenharia das melhorias... Em acordo com o cronograma
(apresentado como Anexo) a mobilização da empresa construtora ocorrerá em meados
de setembro de 2013, com conclusão das obras prevista para janeiro de 2014.”
O Plano de Articulação Institucional (6), composto de Programa de Integração e
Articulação Institucional (6.1), Programa de Fortalecimento da Administração Pública
(6.2), Programa de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos (6.3) e Programa de Incentivo
à Capacitação Profissional e o Desenvolvimento de Atividades Produtivas (6.4), estava
sendo implementado conforme proposto no PBA e com cronograma revisado e
aprovado pelo IBAMA. No entanto, apresentou atraso no desenvolvimento de algumas
ações e com resultados abaixo do esperado.
A Norte Energia alega que o período eleitoral e a consequente transição governamental
em quatro dos cinco municípios da AID desencadeou dificuldades para o andamento
dos programas. Quase a totalidade das atividades previstas no Programa de Interação e
Articulação Institucional foi realizada em conformidade com o cronograma previsto,
observando-se atraso na Implantação das Rotinas Administrativas. Apesar dos esforços
descritos, há necessidade de outros instrumentos de atração de funcionários municipais
aos cursos e capacitações oferecidos. Durante esse semestre, ocorreram interfaces com
outros Planos, Projetos e Programas do PBA.
Segundo o PT 4933/2013, “o caráter antecipatório do Plano foi perdido, as ações ainda
estão sendo implementadas de forma muito lenta, e os resultados estão absolutamente
aquém do desejado, porém não se nota esforços para que tal atraso em sua
implementação seja ao menos mitigado, e que seus resultados possam ser compatíveis
com um empreendimento do porte da UHE Belo Monte. Os indicadores apresentados
não permitem avaliar a efetividade dos programas componentes do Plano, embora a
avaliação da Norte Energia aponte que estes vêm sendo implementados a contento.”
A equipe do IBAMA colocou que, “no 3º relatório, foram listadas as ações realizadas no
âmbito do Programa, porém, à exceção da gestão junto aos Programas de Interação e
Articulação Institucional e de Fortalecimento da Administração Pública para
atendimento a demandas do município de Vitória do Xingu, que resultaram na
realização de Oficina de Introdução à formulação de Projetos e de assessoria técnica
para a elaboração de Projeto “Gênero - Políticas Públicas Sociais”, não foram
observados resultados efetivos e não foi apresentada análise dos resultados.”
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Cabe mencionar as ações em curso do Plano de Relacionamento com a População (7),
desmembrado em programas de acompanhamento e monitoramento social, interação e
comunicação social, por intermédio do Programa de Orientação e Monitoramento da
População Migrante (7.1) e do Programa de Interação Social e Comunicação (7.2).
O Programa de Orientação e Monitoramento da População Migrante tem procurado
acompanhar a evolução do afluxo migratório associado à implantação da UHE Belo
Monte por meio de Balcões de Atendimento. Esses locais orientam a população
migrante sobre as vagas disponíveis de emprego, além de prestar informações sobre o
empreendimento e região à população migrante.
Os dados sobre migrantes são registrados separadamente nesses balcões. Os Balcões de
Atendimento também fazem encaminhamentos de pessoas a outros programas e setores
que desenvolvam ações relacionadas à capacitação ou atendimentos sociais. Assim, os
encaminhamentos dos interessados são realizados para: Central de Triagem de
Acompanhamento Social, Cursos e treinamentos, Contratação nas obras do
empreendimento e Contratação por outros setores.
A análise dos dados dos Balcões permite que seja feita uma qualificação do perfil do
migrante, que é uma das variáveis utilizadas para a revisão das projeções populacionais
do Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos (7.4). Os dados de
cadastramento são importantes, tendo em vista sua relação com programa mencionado
que analisa dados socioambientais e necessidade de equipamentos sociais relativos ao
empreendimento.
O Programa de Interação Social e Comunicação (7.2) apresentou resultados que
atendem às ações programadas, em especial a linha de ação III, que interage com vários
planos e programas do PBA, e com o público diretamente envolvido nos temas
apresentados. Foi realizada pesquisa de percepção para avaliação das ações de
comunicação e visitas de mobilização e reuniões na área rural e urbana.
Segundo o PT 4933/2013, “foi informada anteriormente a revisão do Plano de Interação
Social e Comunicação para o final de 2012, além de realização de Pesquisa de Opinião
Pública, a ser realizada por instituto de pesquisa do Estado do Pará, de credibilidade
reconhecida, para o segundo semestre do mesmo ano, o que, pela avaliação das
informações do 3º Relatório não ocorreu.”
“A análise dos anexos do relatório mostra que, apesar dos esforços bem sucedidos do
Programa em atingir a população, sua implementação é prejudicada pela qualidade da
informação disponibilizada pela Norte Energia. Os mesmos questionamentos,
especialmente do que se refere ao reassentamento urbano, recebem respostas distintas e
inconclusivas ao longo do tempo, gerando insegurança e até desinformação na
população atingida. A proposta do relatório, de que sejam priorizadas as ações voltadas
ao processo de reassentamento e negociação com a população atingida é acertada,
porém é importante que o Programa de Interação Social e Comunicação seja subsidiado
com informações seguras e definitivas, que tragam segurança ao processo de
comunicação com os atingidos.”
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O Programa de Educação Ambiental de Belo Monte (7.3) está sendo implementado
conforme proposto no PBA e com cronograma revisado e aprovado pelo IBAMA. As
atividades de educação ambiental estão sendo realizadas para o público alvo definido
pelo PBA. As atividades foram adequadas à Instrução Normativa 02/2012 como
recomendado pelo IBAMA, com realização de Diagnóstico Socioambiental
Participativo.
O IBAMA recomenda que “seja avaliada a inclusão, na grade de temas a serem
abordados nos próximos cursos formativos em educadores ambientais (formal e não
formal), bem como nas próximas campanhas socioeducativas junto à população local e
comunidade escolar, de questões relacionadas aos processos de reassentamentos rural e
urbano e novos locais de moradia. Também recomenda a realização, ou continuidade,
das seguintes ações, algumas delas já abordadas no PBA: treinamento e inclusão de
monitores ambientais em trabalhos comunitários específicos; a realimentação do
Programa de Educação Ambiental por meio de resultados obtidos no Programa de
Acompanhamento Social, relativo ao progresso do entendimento da importância da
questão ambiental pela população e à sua participação nas ações como sujeitos na
gestão socioambiental de seu espaço; utilização dos balcões de atendimento para
divulgação de ações junto à população migrante; registro sistematizado de todas as
informações sobre as atividades e seus resultados; à exemplo das oficinas para o manejo
sustentável e conservação dos quelônios, vislumbrar uma diversificação desta
ferramenta para se alcançar outras espécies, como peixes comerciais e ornamentais, por
exemplo.”
A saúde da comunidade está sendo acompanhada pelo Plano de Saúde Pública (8) do
PBA, desmembrado no Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de
Saúde (8.1), Programa de Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças
(8.2) e Programa de Ações para o Controle da Malária (8.3).
As ações do Programa 8.1 atendem às metas e ao cronograma propostos no PBA
reformulado. Segundo o relatório da NE as metas do programa foram atingidas.
Entretanto, as obras dos hospitais merecem atenção especial para não sofrerem atrasos
nos prazos de entrega. O Programa está sendo desenvolvido a contento, com a maioria
das unidades entregues e as demais atividades de estruturação das equipes de saúde e
fortalecimento aos Núcleos de Vigilância em Saúde em andamento.
Nas vistorias realizadas com a equipe de saúde e de comunicação social aos
equipamentos construídos e em construção em Altamira, foram verificados alguns
problemas de manutenção nas UBS, que foram encaminhados pelo responsável de
saúde da NE e da Prefeitura.
O Programa de Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças (8.2) vem
desenvolvendo várias ações de vigilância, prevenção e controle de doenças, por meio
das Secretarias Municipais de Saúde, nas respectivas localidades, e pelo CCBM, nos
canteiros de obras da UHE. Foram desenvolvidas ações regulares e específicas
relacionadas à dengue, com a elaboração do Plano de Ação para o Enfrentamento da
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Dengue e Leishmaniose. Houve duas etapas de monitoramento de vetores, neste
semestre. Foram realizadas capacitações na rotina de serviços, com programação de
novo ciclo de capacitação para o primeiro trimestre de 2013. O programa está sendo
desenvolvido a contento. O relatório concluiu que as ações de vigilância e controle das
doenças mais incidentes nos municípios da região da AID da UHE Belo Monte e Pacajá
têm sido efetivas e que, de modo geral, mesmo diante do afluxo migratório devido ao
empreendimento houve melhoria no quadro epidemiológico das doenças transmissíveis.
O Programa de Ações para o Controle da Malária (8.3) também tem andamento
compatível com cronograma do PBA reformulado. Deve-se, no entanto, considerar que
os resultados de controle de malária são registrados por município. Segundo os dados
apresentados, e considerando-se somente as áreas urbanas, não houve aumento
significativo dos casos da doença nos municípios de Altamira, Anapu, Vitória do Xingu
e Região de Belo Monte. Foram implantadas medidas de controle adequadas e
oportunas que reduziram a incidência de casos da doença.
Em relação à conformidade entre as atividades desenvolvidas pela NE para as
Populações Indígenas e o proposto nas condicionantes da FUNAI e no PBA-CI, as
ações definidas nas condicionantes (LP e LI, respectivamente, Parecer 21/2009 e Ofício
126/2011) vêm sendo atendidas desde o início do Plano Emergencial, em setembro de
2010. Note-se que, em muitos casos, o pleno atendimento envolve diferentes
posicionamentos institucionais, os quais ora agilizam ora retardam o cumprimento das
condicionantes. Este é o caso dos projetos e obras de infraestrutura, proteção territorial e
fortalecimento institucional, que surgem como condicionantes da LP, seguem citadas na
LI, e constituem objetivos dos programas e projetos do PBA do Componente Indígena.
Embora as atividades do PBA do Componente Indígena estejam em andamento desde a
implantação do Plano Emergencial, o PBA-CI só foi oficialmente aprovado em 02 de
julho de 2012, um ano após a emissão da LI. Ademais, a aprovação do Plano Operativo,
uma exigência da FUNAI, só ocorreu em 01 de abril de 2013. Tal atraso produziu uma
desconformidade entre os planos, programas e projetos do PBA-CI e as atividades
desenvolvidas. Neste sentido, é exemplar o atraso na implantação do Plano de Gestão.
Este plano, considerado desde sua concepção em fevereiro de 2011 como o principal
eixo organizador da implantação do PBA-CI, está programado para ser iniciado apenas
a partir do dia 14 de agosto de 2013, quando será realizado Seminário de Integração
com diversos representantes institucionais.
É certo que há fortes razões institucionais para tal desconformidade; contudo, o
descompasso no andamento dos diversos programas e ações indigenistas desestabiliza a
própria implantação e unidade do PBA-CI. Efetivamente, ao mesmo tempo em que o
Plano de Gestão ainda não foi implantado, estão em andamento, desde 2010, as ações
do Plano Emergencial, as atividades do Programa Comunicação e, desde 2011, as ações
do Programa de Realocação e Reassentamento, direcionadas aos índios citadinos e
ribeirinhos. Encontram-se também em andamento, desde janeiro de 2013, as atividades
do Programa de Atividades Produtivas.
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Além desses programas em andamento, foram criados, ainda em 2012, o Comitê de
Gestão do PBA-CI e o Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida do rio Xingu.
Apesar de figurar como condicionante da LP, em 2010, e de ter sido criado em 2012, o
Comitê de Gestão do PBA-CI tem sua primeira reunião prevista para o mês de agosto de
2013, pois as reuniões agendadas para os meses de fevereiro e abril foram desmarcadas.
O atraso nas reuniões deste comitê é também expressão da falta de unidade das ações
indigenistas, representando desconformidade entre as atividades desenvolvidas, as
imposições das condicionantes e as previsões do PBA-CI.
A reestruturação administrativa, assim como a contratação, em 28 de junho de 2013, de
empresa especializada para a execução do Plano de Gestão, indica que está em curso
processo de unificação das ações indigenistas do PBA-CI. Efetivamente, a empresa
responsável pelo Plano de Gestão também responderá pelos programas de
Fortalecimento Institucional, Gestão Territorial, Educação Escolar Indígena, Saúde
Indígena, Patrimônio Cultural Material e Imaterial.
No que diz respeito à gestão de obtenção e renovação de licenças, autorizações e
portarias e do atendimento às suas condicionantes, foi apresentada pela NE, para
análise, a planilha de controle de requisitos ambientais da UHE Belo Monte. Entre
outros requisitos, esta planilha lista licenças e autorizações obtidas para o
empreendimento, discriminando o órgão responsável e a data da emissão das mesmas.
Não há, no entanto, evidência de que essas licenças e autorizações sejam a totalidade
obtida para o empreendimento até o momento. Além disso, para ser considerada uma
boa ferramenta de controle, a planilha deveria incluir colunas para data de vencimento
das licenças, para condicionantes estabelecidas nos documentos, para status do
atendimento a essas condicionantes, e para discriminação dos responsáveis por essa
gestão. Caso a NE já disponha de uma ferramenta de controle de licenças, autorizações
e portarias que atenda a esses requisitos, recomenda-se que ela seja evidenciada. Caso
contrário, recomenda-se que ela seja desenvolvida e apresentada.
Para o controle de licenças do CCBM, por exemplo, de plants de combustível,
armazenamento e detonação de explosivos, outorgas para captação de água e
lançamento de efluentes, licenças de empresas de destinação dos diversos tipos de
resíduos sólidos, entre outras, o seu Sistema de Gestão Integrado - SGI possui,
conforme já informado na fase de Due Diligence, o Padrão de Sistema PS CCBM 220
05, que trata do levantamento, atualização e a atendimento a Requisitos Legais e outros
requisitos, e o PS CCBM 220 06, relacionado a Licenciamento Ambiental.
Como anexo ao relatório do Programa de Controle Ambiental Intrínseco – PCAI,
enviado semestralmente ao IBAMA, foi evidenciado um quadro com o controle de
licenças acessórias, como outorgas de captação de água e lançamento de efluentes,
incluindo o órgão emissor e a data de validade.
Na estrutura de gestão do CCBM vigente até abril de 2013, havia um coordenador para
as questões relacionadas ao Sistema de Gestão Ambiental - SGA, IBAMA,
Licenciamento, Apoio à Gestão e Licenciamento de Áreas Minerárias, geral para toda a
obra. Na nova estrutura de gestão mantida desde abril, por Sítio Construtivo, não está
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claro quem é o responsável por coordenar a obtenção, renovação e atendimento às
condicionantes de licenças e outras autorizações. Recomenda-se que seja incorporada
nos relatórios mensais de QMSSRS, conforme reestruturação já proposta no Capítulo
4.0, uma seção de Requisitos Legais, que inclua inclusive o controle de obtenção,
renovação e atendimento a condicionantes de licenças.
Em relação às condicionantes das ASV emitidas para o empreendimento, não foi
possível evidenciar se está sendo realizada alguma forma de controle do seu
atendimento.
Até o momento, a supressão de vegetação tem sido realizada nas áreas das instalações
permanentes da UHE e nas instalações de apoio, sob responsabilidade do CCBM. O
controle do atendimento a essas condicionantes é feito pelo consórcio por meio dos
Padrões de Sistema PS CCBM 220 05 e PS CCBM 220 06, conforme já mencionado.
Detalhes desse atendimento, no entanto, não são evidenciados nos relatórios do 12.1.1 Projeto de Desmatamento do PBA (é informado apenas que “a vegetação está sendo
suprimida de acordo com o Plano Operacional de Supressão - POS do CCBM e
seguindo as condicionantes das ASV emitidas”). Apenas para a condicionante
específica 2.1, que define as áreas de supressão autorizadas pela ASV, há um controle
apresentado nos relatórios do Projeto 12.1.1, na forma de mapas de supressão que fazem
referência específica à ASV ao qual estão relacionados.
Com o início do desmatamento da área dos reservatórios, agora sob a responsabilidade
da NE, esta deverá estabelecer um controle do atendimento às condicionantes das ASV
a serem emitidas.
Conforme informado no RSAB, o IBAMA vinculou a emissão das ASV para
desmatamento na área do Reservatório do Xingu ao cumprimento, pela NE, de algumas
condicionantes, a saber:
•
•

•

•

Ampliação da capacidade dos atuais recintos para suportar o futuro resgate de fauna
durante as operações de supressão vegetal;
Apresentação pela NE, e consequente aprovação pelo IBAMA, de Planos de
Reabilitação de Áreas Degradadas (PRAD) para a geração de créditos para
reposição florestal;
Atendimento ao Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre o IBAMA e a
NE, com a conclusão da reforma dos 2 (dois) postos de fiscalização (Travessões 27
e 55), implantação de alojamento para 20 (vinte) pessoas no Travessão 27, de
galpão de 2.000 m2 e pátio de 30.000 m2 para viabilizar a instalação de equipe de
fiscalização do IBAMA e, consequentemente, permitir o início da supressão
vegetal; e
Comprovar a conformidade dos pátios de estocagem de madeira.

A NE informa no RSAB que essas condicionantes estão cumpridas ou em estágio
adiantado de atendimento, como segue:
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•
•

•

já estão em curso as obras para construção de 3 (três) recintos adicionais para
abrigar a fauna resgatada, assim como para as intervenções integrantes do ACT;
foram apresentados pela NE os PRAD para implantação no Centro de Estudos
Ambientais (CEA) e no Módulo RAPELD no 5, totalizando 373,59 ha de áreas
recuperadas, tendo sido os mesmos aprovados recentemente pelo IBAMA, em
05/07/13, por meio do Ofício 009273/2013-68; e
os pátios vêm sendo objeto de vistorias periódicas e consequente liberação pelo
IBAMA.

A NE informa que ainda em julho de 2013 será tratada com o IBAMA a agilização da
liberação dessas ASV para o reservatório do Xingu, de forma a viabilizar o início
efetivo das operações de supressão vegetal na primeira quinzena de agosto. No entanto,
nenhuma informação sobre essas ASV para o reservatório foi evidenciada no 4º
Relatório do 12.1.1 Projeto de Desmatamento para o IBAMA, emitido em 31/07/2013.
A NE informa ainda que está em fase de finalização o processo de seleção e negociação
comercial com empresas proponentes para a realização da supressão vegetal, sendo a
estratégia operar com mais de uma empresa e diferentes frentes (talhões) de supressão
para acelerar os serviços.
Com mais de uma empresa envolvida na supressão na área dos reservatórios, será ainda
de maior importância que a NE estabeleça uma forma de controle do atendimento às
condicionantes das ASV e das áreas autorizadas para supressão. Recomenda-se que nos
próximos RSAP seja incluído um Quadro com o controle do atendimento às
condicionantes das ASV, à semelhança dos utilizados para controle das condicionantes
da LI 795/2011 e dos Pareceres e Ofícios da FUNAI. Esse Quadro deve demonstrar
também o atendimento às condicionantes de ASV sob responsabilidade do CCBM, já
que no RSAB foi informado que há ainda 200 ha a serem retirados para a construção
das obras principais.
No Capítulo 5.0 deste Relatório é apresentado o acompanhamento do atendimento às
condicionantes estabelecidas pelos órgãos intervenientes no processo de licenciamento
do empreendimento (ver Quadros do Anexo 5). Foram avaliadas as condicionantes do
IBAMA estabelecidas na LI 795/2011 e também aquelas derivadas dos Pareceres e/ou
Ofícios da FUNAI, IPHAN, DNPM, ICMBio, MS/SVS, INCRA e ITERPA.
Conforme mencionado no Capítulo 1.0, a avaliação das condicionantes neste Relatório
utilizou dados reportados pela NE no 4º Relatório do IBAMA, com data de corte em
junho de 2013, além da avaliação do IBAMA sobre o atendimento às condicionantes
reportado no Parecer Técnico 004933/2013 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA.
Em relação ao DNPM, ICMBio, MS/SVS e INCRA, no Capítulo 5.0 foi informado que
as ações para atendimento aos pareceres desses órgão estão em atendimento e que os
mesmos estão acompanhando o processo. No caso do ITERPA, foi informado ao
IBAMA que não cabe manifestação desse órgão, por não haver terras sob seu domínio
na ADA da UHE Belo Monte.
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Em relação às condicionantes da LI 795/2011, como se pode observar nos Quadros de
acompanhamento apresentados no Anexo 5, na avaliação da NE, a maior parte das
condicionantes encontra em atendimento (15 condicionantes em atendimento, 7
atendidas e 1 a vencer).
Já do ponto de vista do IBAMA, evidenciado no Parecer Técnico 004933/2013
COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, de 31/05/2013, que contém a análise do 3º Relatório
Consolidado de Andamento do PBA e das Condicionantes da Licença de Instalação
795/2011, das 22 condicionantes com atendimento para esta fase, 3 são consideradas
atendidas, 5 estão parcialmente atendidas e 5 estão em atendimento. Sete condicionantes
foram consideradas não atendidas pelo IBAMA (2.10; 2.12; 2.14; 2.15 a 2.18), sendo
que 4 delas (2.14 a 2.17), que antes possuíam status de “em atendimento” (no PT
168/2012, que analisou o 2º Relatório do IBAMA), tiveram sua condição revisada,
passando a ser consideradas pelo órgão ambiental como não atendidas. Essas 4
condicionantes são todas relacionadas ao Cadastro Socioeconômico, que ainda não foi
finalizado, e a questões de indenização de afetados. Duas condicionantes são
consideradas não pertinentes e uma, não exigível nesta fase.
As condicionantes 2.10 e 2.12, por sua vez, relacionadas à implantação de obras do
entorno (OE), têm sido consideradas como não atendidas pelo IBAMA em todos os seus
pareceres. Na concepção da NE, no entanto, essas condicionantes são consideradas em
atendimento, já que a empresa vem informando ao IBAMA em diversas oportunidades
sobre os esforços despendidos para a execução dessas obras e as dificuldades
encontradas. Na Seção 4.1.2 deste Relatório tem-se um panorama do avanço das OE até
junho de 2013. A Notificação OF No 02001.009795/2013-60 GABIN/PRESI/IBAMA,
encaminhada à NE pelo IBAMA após a emissão do PT 004933/2013, elencou 9
pendências a serem atendidas pela NE em prazos variando de 5 a 120 dias. São questões
relacionadas principalmente a reassentamento e compra de terras, e ao atraso nas obras
do Travessão 40 e de drenagem urbana em Vitória do Xingu, Belo Monte e Belo Monte
do Pontal.
Em resposta, a NE encaminhou ao IBAMA, em 02/08/2013, a Carta CE 091/2013-PR,
com o atendimento aos itens (b), (e) e (f) da Notificação, que tinham prazo de 05 dias. O
atendimento foi feito com atraso, que foi, no entanto, devidamente tratado com o
IBAMA.
Na Carta CE 091/2013-PR a NE evidencia o atendimento ao item (b), em que o IBAMA
requer informações sobre início e término das obras de drenagem urbana na sede de
Vitória do Xingu, em Belo Monte e em Belo Monte do Pontal; dos atracadouros das
balsas em Belo Monte e Belo Monte do Pontal; e dos laboratórios de ictiologia e
aquicultura de peixes ornamentais. Em relação à drenagem, a NE informa que o sistema
de drenagem em Vitória do Xingu está 90% concluído, com finalização prevista para
30/08/2013, e evidencia a conclusão das obras em Belo Monte e Belo Monte do Pontal.
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A respeito dos atracadouros, a NE apresenta as seguintes informações:
•
•

•

•

•
•

Confirmação pelo DNIT, em 05/2013, de projeto de ponte na rodovia
Transamazônica sobre o rio Xingu, em substituição às balsas.
O cronograma do DNIT prevê a conclusão desta ponte em meados de 2016, o que
não atende à mitigação dos impactos nas localidades de Belo Monte e Belo Monte
do Pontal;
A NE considera necessário promover melhorias nas rampas de embarque e
desembarque das balsas nessas localidades, para seu uso até que se construa a
ponte;
As intervenções foram avaliadas, considerando o limitado período de uso das balsas
até que se construa a ponte, o que subsidiou o projeto básico cujas informações
foram apresentadas ao IBAMA;
A NE apresentou cronograma ao IBAMA, onde se informa que a construtora será
mobilizada em 09/2013, e a previsão de término das obras é 01/2014;
Segundo a NE, a logística proposta permitirá que se continue utilizando as balsas
durante as obras de adequação.

Em relação ao laboratório de ictiologia, a única informação nova fornecida ao IBAMA,
além daquelas anteriormente dispostas nos Relatórios Consolidados do PBA, é de que
foi contratada empresa qualificada para execução das obras.
Quanto ao laboratório de aquicultura de peixes ornamentais, a NE tece várias
explicações a respeito do atraso. Por fim, informa que o projeto foi finalizado em
07/2013, estando em revisão pela NE, com versão definitiva prevista para o início de
08/2013. A NE prevê o término da construção deste laboratório para 06/2014, e que
medidas adotadas pela NE fazem com que a defasagem no cronograma de construção
do laboratório não impacte nos objetivos e metas previstos para o Projeto de
Aquicultura de Peixes Ornamentais.
Quanto ao item (e), que requer informações sobre os procedimentos adotados para a
avaliação das propriedades, no que se refere à disponibilização do Caderno de Preços,
mapas e laudos de avaliação, a NE informa que a condicionante 2.15 da LI, que diz
respeito a essas questões, está sendo cumprida. A população tem livre acesso ao CSE
(disponibilizados aos próprios cadastrados), ao Caderno de Preços (amplamente
divulgado na região), aos mapas e laudos de avaliação (entregues a todos os
interferidos). O Caderno de Preços revisado contendo a correção do valor da cultura
cacaueira só não foi ainda publicado, segundo a NE, pois parte do seu conteúdo foi
questionado pelo IBAMA. Com a aprovação do Caderno, a NE irá disponibilizá-lo da
mesma forma que o antecessor.
A NE esclarece que não foram emitidos laudos de avaliação com base no Caderno de
Preços revisado (item f).
No que diz respeito às condicionantes da FUNAI, os Quadros de acompanhamento do
Anexo 5, resultantes das informações reportadas pela NE no 3º Relatório de Andamento
do PBA para o IBAMA e de avaliação do especialista da equipe de consultoria
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socioambiental independente, mostram que, das 8 ações estabelecidas no Ofício
126/PRES-FUNAI, 5 estão atendidas e 3 em atendimento, ao passo que das 13 ações
estabelecidas no Parecer nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, 10 estão atendidas e 3 estão
em atendimento. Nenhuma condicionante é considerada não atendida.
Em relação às condicionantes do IPHAN, conforme relatado no Capítulo 5.0, foi
possível verificar a inclusão, nos Programas do Plano de Valorização do Patrimônio, de
quase todas as medidas dispostas no Ofício N° 093/11-CNA/DEPAM/IPHAN. Não foi
possível evidenciar apenas o atendimento à medida 13, que requer o envio de Relatórios
Parciais Bimensais ao IPHAN, para avaliação e eventual proposição de medidas
complementares aos programas. Assim, recomenda-se que sejam evidenciadas as
tratativas com o IPHAN para definição da periodicidade semestral dos relatórios
parciais que são enviados ao órgão.
Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis
Conforme informado pela NE, a identificação dos requisitos legais e outros requisitos
aplicáveis ao projeto são feitos por meio do Padrão de Sistema (PS NES GABM SGA
003/2012) e da planilha com os diplomas legais com aplicação no projeto, os quais
foram fornecidos para análise do consultor socioambiental. O levantamento e a
atualização dessa planilha são de responsabilidade da Assessoria Jurídica da NE, com
apoio da empresa gestora, ou seja, da Ferreira Rocha. O referido Padrão estabelece a
sistemática para o levantamento, monitoramento, atualização e acesso aos requisitos
legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos pela NE, porém não detalha como é
realizada a avaliação de conformidade legal. Nesse contexto, recomenda-se que a
sistemática para avaliação da conformidade legal seja incorporada a esse Padrão ou
definida claramente no Manual de Auditoria Ambiental ou em outro documento do
SGA.
É importante ressaltar que em todas as fases do licenciamento do empreendimento foi
realizado o levantamento das normas legais incidentes aos vários aspectos do
empreendimento. Os programas do PBA, inclusive, possuem uma seção intitulada Base
Legal e Normativa, de forma a certificar-se que todos os Projetos e Programas fossem
elaborados atendendo ao que requer a legislação. Na fase de Due Diligence foi feita
uma atualização da legislação incidente e uma análise da conformidade do
empreendimento em relação a esses diplomas legais.
No que diz respeito ao controle de poluição nas obras, o Programa de Controle
Ambiental Intrínseco - PCAI, que faz parte do PAC, incorpora medidas de controle de
erosão, gestão de efluentes domésticos e industriais e de qualidade da água para
abastecimento, e gestão de resíduos sólidos, inclusive perigosos. A abrangência do
tratamento das principais emissões das obras, e dos monitoramentos realizados no
âmbito do PCAI, foram abordados no Capítulo 4.0. Como se observou nos documentos
e nas inspeções de campo realizadas, todos os parâmetros monitorados pelo CCBM são
comparados aos limites estabelecidos pela legislação vigente.
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De maneira geral, os controles ambientais que vêm sendo adotados nas Obras Principais
(OP) têm permitido a minimização dos impactos ambientais associados às atividades
construtivas, o que contribui para prevenção da poluição e conservação dos recursos
naturais.
Conforme observado nas inspeções de campo, a maioria das instalações dos canteiros de
obras possui características estruturais para evitar a poluição do solo, tais como piso
impermeável, contenção secundária e cobertura. Soma-se a isso o estabelecimento de
procedimentos operacionais pelo CCBM, no âmbito do seu Sistema de Gestão
Integrado, para evitar a ocorrência de poluição durante as atividades construtivas.
Com relação ao controle de poluição, verificou-se que o CCBM tem realizado o
monitoramento de efluentes sanitários e industriais, da água subterrânea, da água bruta
captada do Rio Xingu, e da potabilidade da água para consumo. Para o controle de
emissões atmosféricas realiza-se a umectação das vias para o controle de poeira, e, a
partir de maio, também o monitoramento de fumaça preta nos equipamentos das obras.
Conforme mencionado no Capítulo 4.0, os efluentes sanitários tratados nas ETE são
analisados e comparados aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 430/2011.
Segundo informado pelo CCBM na inspeção de campo realizada em maio de 2013,
estão sendo atingidos excelentes resultados de eficiência de tratamento nas ETE dos três
Sítios (Belo Monte, Pimental e Canais e Diques), com remoção de DBO5,20 acima de 91
e 95% e remoção adicional de nitrogênio e fósforo.
Os laudos de abril a junho apresentados como anexo ao RSAB indicam que os
resultados estão de fato atendendo aos limites da Resolução CONAMA 430/2011,
havendo, no entanto, alguns pontos de atenção.
O efluente da ETE compacta do Sítio Bela Vista apresentou eficiências de remoção de
DBO em maio e junho inferiores a 40%. No entanto, os padrões de lançamento para
esse efluente são garantidos, pois o mesmo é transportado por caminhão limpa fossa até
o Sítio Canais e Diques, passando novamente pelas lagoas de tratamento definitivo
deste canteiro.
No caso da ETE do Sítio Pimental, houve baixa eficiência de remoção de DBO em
abril, de apenas 67,6%. Em maio e junho houve uma recuperação, passando a 71,6% e
92%, respectivamente. A eficiência relatada para junho no laudo é discrepante do
número que se obtém calculando a partir das DBO de entrada e saída da lagoa.
Provavelmente há algum erro nos valores de DBO relatados. Já a ETE do Sítio Belo
Monte apresentou uma queda na eficiência, passando de 90% em abril e maio, para 76%
em junho.
Esses resultados podem indicar um desequilíbrio na operação das lagoas.
Recomenda-se que nos próximos RSAP se mantenha o envio como anexo dos laudos de
todos os meses compreendidos no período do monitoramento, de forma a que se avalie
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se o resultado satisfatório representa uma eficiência elevada ou se esta se aproxima do
limite mínimo permitido pela legislação.
No Capítulo 4.0 também foram descritos os controles realizados em áreas com geração
de efluentes industriais (oficinas mecânicas, plants de combustível, centrais de
concreto) e com armazenamento de produtos perigosos, por meio de caixas separadoras
de água e óleo (SAO) e bacias de decantação. Os efluentes industriais também são
analisados em relação aos parâmetros da Resolução CONAMA 430/2011.
Observa-se que apesar da maior parte dos laudos de abril a junho apresentados serem
considerados satisfatórios por atenderem aos limites estabelecidos pela CONAMA
430/11, alguns resultados merecem destaque. No caso do pH, há efluentes de algumas
estruturas, como por exemplo, a central de concreto definitiva e a central de concreto da
margem direita ambas do Sítio Pimental, e as centrais de concreto provisória e definitiva
do Sítio Belo Monte, com valores de pH entre 8,9 e 9,0, limite superior estabelecido
pela legislação. No caso dos efluentes das SAO, por exemplo, do Plant de Combustível
I do Sítio Belo Monte e do Plant de Combustível II e da Oficina mecânica/rampa de
lavagem definitiva, estes últimos no Sítio Pimental, os valores de turbidez são
altíssimos, chegando, no segundo caso, a 6860 NTU. No caso de infiltração desse
efluente no solo, destino informado para o efluente da SAO da oficina do Sítio
Pimental, isso não representa um problema. No entanto, para outros destinos, como uso
para aspersão de vias, ou lançamento na drenagem e depois no curso d’água, esses
valores de turbidez são considerados muito elevados.
Assim como para os efluentes das ETE, recomenda-se que se continue anexando nos
próximos RSAP os laudos dos sistemas de tratamento de efluentes industriais para todos
os meses do período de monitoramento.
Em relação aos resíduos sólidos, observou-se que, de maneira geral, a gestão tem
ocorrido de maneira adequada. Verificou-se que as frentes de obra e áreas de apoio
possuem os recipientes para realização da coleta seletiva devidamente instalados. No
entanto, conforme discutido no Capítulo 4.0 e evidenciado no Registro Fotográfico do
Anexo 3, foram verificados, durante as inspeções de campo, problemas isolados de
gestão inadequada dos resíduos nas frentes de obra, principalmente pela falta de
assimilação, por parte da mão de obra, sobre a importância do tema. Assim, recomendase a intensificação do tratamento do tema gestão de resíduos sólidos nos TDSMS e nas
campanhas do Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores.
Verificou-se que, enquanto não é instalado o incinerador no Sítio Belo Monte, alguns
resíduos perigosos são recolhidos por empresas para destinação final. Materiais
contaminados com óleo, resíduos de serviço de saúde e solo contaminado com óleo são
transportados até Belém, para incineração. Pneus são coletados e devolvidos aos
fabricantes. Óleo lubrificante usado também é recolhido por empresa licenciada para
destinação final. Para alguns resíduos ainda não se viabilizou solução de destinação
final, como as lâmpadas, que continuam sendo armazenadas no CGR. Há, no Sítio Belo
Monte, um modelo experimental de biorremediação para tratamento do sedimento das
SAO.
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Contudo, conforme se verificou no Capítulo 4.0 e no Registro Fotográfico do Anexo
3, as áreas de armazenamento, triagem, aterros sanitários, compostagem necessitam de
algumas adequações, as quais são recomendadas na Seção 10.2 deste Relatório (Obras).
Ainda em relação à gestão de materiais perigosos, foi possível observar que o CCBM
tem desenvolvido ações de manejo, destacando-se a disponibilização de kits de
mitigação para situações emergenciais e impermeabilização e contenção secundária nos
locais de armazenamento de produtos perigosos. Além disso, foi possível evidenciar o
controle e registro das situações de emergência, tais como derramamento de óleo,
conforme episódio relatado no 3º Relatório do PCAI para o IBAMA.
Para isso, o CCBM possui, como parte integrante de seu SGI, o Plano de Atendimento a
Emergências (PAE) e o PS CCBM 220 22 – Comunicação, Registro, Análise e
Investigação de Anomalias de SMS. Tanto o 1º RSAP como o RSAB não apresentaram
informações sobre contingências ambientais ocorridas durante o período de análise.
Toda a discussão acima se aplica às obras principais (OP). Em relação às obras do
entorno (OE), tudo o que se reporta no 1º RSAP, no RSAB ou nos relatórios para o
IBAMA diz respeito ao avanço na sua implementação e cumprimento do cronograma
acordado com o IBAMA para atendimento às condicionantes da LI 795/2011. Nenhum
desses relatórios inclui informações sobre controles ambientais adotados pelas
construtoras contratadas pela NE para construção das OE.
Na inspeção de campo realizada em julho em 4 (quatro) dessas OE pôde-se evidenciar o
resultado da falta de supervisão ambiental por parte da NE. Foram constatadas em
campo diversas pendências e/ou irregularidades, como:
•

•
•

•

•

•

Ausência de Plano Diretor de Gestão de Resíduos e Efluentes ou documento
equivalente que discipline a gestão de expurgos. Compete à NE, como
empreendedora e contratante, tal definição;
Não existem sistemáticas estruturadas para avaliação do desempenho ambiental e
atendimento aos requisitos legais por parte das contratadas;
Não existem locais definidos para a destinação de resíduos perigosos devido à
ausência de aterros apropriados na região. Os resíduos estão sendo acumulados
desde o início da obra;
A NE não possui, em sua rotina, a análise periódica e regular dos comprovantes e
evidências de atendimento à legislação pelas contratadas, correndo o risco de estar
sendo conivente com a geração de passivo ambiental;
Em entrevista com as contratadas verificou-se que não existe controle claro sobre
atividades passíveis de licenciamento (usina de concreto, fabricação de peças prémoldadas, etc.);
Ausência de controle ou avaliação da cadeia de fornecimento de seus contratados,
correndo o risco de estarem incorrendo em crimes ambientais.

Na inspeção às OE ocorrida em maio, o que se viu em campo em relação a controles
ambientais, são pequenas iniciativas de profissionais não contratados especificamente
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para essa função, e relacionados apenas à gestão de resíduos sólidos. Essa verificação
resultou de inspeção amostral em uma das duas maiores empresas subcontratadas pela
NE, e não pode ser considerado um padrão do que ocorre nas obras conduzidas por
outras empresas.
Analisando os itens acima fica clara a urgência de se estruturar um sistema de gestão
que garanta que não só a NE e a OP atendem aos requisitos legais, mais também as
contratadas para a execução das OE.
Ainda em relação à conformidade legal do empreendimento, como se observou no
Capítulo 5.0, não foi possível avaliar a situação das multas e autos de infração
recebidos pelo empreendimento no período, já que os dados não foram fornecidos para
análise, seja no 1º RSAP, seja entre os documentos enviados após a vistoria de campo,
atendendo à demanda do consultor socioambiental. Foi recomendado, portanto, que seja
encaminhada a lista de multas e autos de infração recebidos pelo CCBM até o momento,
além de tabela resumo revisada com as multas e autos de infração recebidos pela NE.

10.0
Conclusões e Recomendações
10.1
Conclusões
O monitoramento socioambiental da UHE Belo Monte no período de janeiro a junho de
2013 registrou que as obras se encontram em ritmo acelerado. Em relação aos impactos
da obra, verificou-se que os mesmos estão sendo controlados pelo conjunto de medidas
mitigadoras e preventivas implementadas pelo CCBM, como parte do PAC ou no
âmbito do seu SGI. Sem prejuízo do exposto, algumas recomendações e oportunidades
de melhoria foram estabelecidas como resultado das inspeções de campo realizadas pela
equipe do consultor socioambiental independente, as quais são listadas na Seção 10.2,
na sequência.
Um dos aspectos críticos identificados pela consultoria socioambiental independente
refere-se ao fato de que a Norte Energia não está desenvolvendo a supervisão ambiental
das obras desde abril de 2013. Essa falta de supervisão não ocorre somente para as
Obras Principais, executadas pelo CCBM, mas também para as Obras do Entorno,
situação que se torna ainda mais grave neste último caso, haja vista que a maior parte
das construtoras contratadas para as Obras do Entorno não possuem um Sistema de
Gestão como o elaborado e implementado pelo CCBM. Assim, uma das principais
recomendações resultantes desse monitoramento é que seja iniciada imediatamente a
sistemática de supervisão ambiental da NE sobre as Obras Principais.
Sobre as Obras do Entorno, a NE deve intensificar a supervisão ambiental e de SST que
iniciou recentemente através da contratação, em junho, de uma analista ambiental e, em
abril, de um Engenheiro de Segurança. Devido à grande quantidade de OE em
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andamento e das distâncias entre as mesmas, deve-se considerar a formação de equipes
para dar suporte às atividades desses dois profissionais já contratados.
Conforme mencionado anteriormente no Capítulo 9.0, a NE ainda não concluiu a
estruturação do Plano de Gestão de Segurança do Transporte Rodoviário.
No que se refere ao Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da NE, o mesmo encontra-se
estruturado e com a documentação praticamente finalizada, porém ainda em fase de
implantação. Nesse sentido, reitera-se a importância da elaboração de um Plano de Ação
detalhado com as atividades previstas para implantação de todos os procedimentos
integrantes desse sistema. Ressalta-se também que para a fase atual do projeto, algumas
sistemáticas devem ser implementadas o mais breve possível. Entre elas estão o
procedimento de gestão de mudanças, a supervisão ambiental das Obras Principais e do
Entorno e os procedimentos de garantia (auditoria, avaliação de conformidade legal,
entre outros).
Quanto ao Sistema de Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho (SST), no período a
NE apresentou uma revisão do Plano Diretor de SST. Porém, com a avaliação desse
documento, não foi possível concluir se a empresa formalizará um sistema de gestão
integrado, abrangendo tanto as questões de meio ambiente quanto as questões de saúde
e segurança do trabalho, ou se a gestão desses aspectos continuará a ser realizada de
forma separada, principalmente no que se refere aos procedimentos de garantia.
Em relação ao Plano de Ação da UHE Belo Monte, derivado do processo de Due
Diligence e de sua atualização em novembro de 2012, o Quadro 7.0.a do Capítulo 7.0
faz uma análise do avanço do atendimento às ações previstas para antes da assinatura do
contrato; antes do primeiro desembolso; 60 e 90 dias após a assinatura do contrato, e
para o 1º RSAP. Mesmo que esse Plano de Ação tenha sido gerado a partir de lacunas
identificadas para o projeto em relação aos Princípios do Equador, grande parte das
ações tem viés de atendimento à legislação, aos requisitos do licenciamento e à
estruturação e implementação dos sistemas de gestão pela NE e CCBM. A própria
organização da NE para atendimento às ações do Plano de Ação reflete a sua gestão.
A avaliação realizada pelo consultor socioambiental através de consulta a documentação
e de inspeção de campo, resultou que, das 60 ações ou partes de ações a serem atendidas
até a data de corte da emissão do 1º RSAP, 14 são consideradas completamente
atendidas, 9 estão em atendimento, 5 estão parcialmente atendidas e 18 foram
consideradas como não atendidas. Há ainda 14 ações ou partes de ações consideradas
em atendimento ou parcialmente atendidas, mas que merecem maior atenção pelo atraso
que apresentam em relação ao prazo definido pelo Plano de Ação.
Observa-se que o número de ações não atendidas é elevado. Esse não atendimento é
resultante, para a grande maioria dos casos, de problemas de não cumprimento dos
prazos definidos no Plano de Ação, e não de conteúdo inadequado de documentos
entregues. Trata-se de uma não conformidade quase sistêmica que deve ser enfrentada,
porque a maior parte das ações não cumpridas depende da gestão da Norte Energia.
Deve ser considerada a necessidade de uma avaliação crítica para identificar, no
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Sistema de Gestão da NE, os gargalos responsáveis pelas dificuldades de atendimento
das ações no cronograma proposto.
Em relação ao Sistema de Gestão Integrado do CCBM, o mesmo encontra-se
implantado, porém algumas oportunidades de melhoria foram identificadas e são objeto
de ações corretivas, conforme disposto no Capítulo 4.0.
Em relação ao processo de implantação dos Programas Ambientais integrantes do PBA,
constatou-se que o mesmo se encontra em andamento, mas que persistem alguns atrasos
em relação a atividades de vários Programas/Projetos, principalmente relacionados a
Socioeconomia, conforme se verifica na análise realizada nos Capítulo 6.0 e 9.0.
A análise apresentada no Quadro 6.0.a do Anexo 7 indica que está sendo cumprida a
maior parte dos objetivos e as metas propostos para os programas no PBA. Além disso,
os programas estão seguindo os procedimentos metodológicos previstos no PBA, e
estão sendo monitoradas as espécies-chave que foram estabelecidas para os mesmos.
Para os Programas e Projetos que apresentam atrasos em relação aos cronogramas
estabelecidos, verificou-se se estão sendo realizadas as devidas tratativas com o IBAMA
ou demais órgãos intervenientes.
Para os Programas do Meio Físico, verificou-se que o desenvolvimento dos mesmos
vem ocorrendo, de modo geral, segundo os cronogramas aprovados pelo IBAMA,
gerando os resultados parciais esperados, como é o caso dos Programas de
Monitoramento do Microclima, de Monitoramento da Sismicidade, de
Acompanhamento das Atividades Minerárias, de Monitoramento da Estabilidade das
Encostas Marginais e Processos Erosivos, de Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e
Hidrossedimetológico e de Monitoramento das Águas Subterrâneas.
Como já registrado, ressalvas devem ser feitas ao Programa de Controle da
Estanqueidade dos Reservatórios, interrompido em função de restrições de acesso e com
encerramento pleiteado pela Norte Energia junto ao IBAMA. Tanto a questão do acesso
à área de estudo, como a decisão sobre sua continuidade e justificativas, devem ser
objeto de gestão da Norte Energia junto ao IBAMA.
O Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques deve também
ser objeto de consulta ao IBAMA quanto à sua continuidade, uma vez que o período de
monitoramento inicialmente estipulado foi cumprido. A proposta de encerramento do
Programa consta no 4º Relatório Semestral Consolidado, cabendo considerar a
aprovação final por parte do IBAMA.
Em relação à Vegetação, o Projeto de Desmatamento e o Projeto de Delineamento da
Capacidade do Mercado Madeireiro e Certificação da Madeira apresentam alguns
atrasos e não conformidades, apontadas inclusive pelo IBAMA por meio de ofícios. Foi
informado pela NE e verificado durante a vistoria de maio de 2013 que esforços têm
sido envidados desde o final de 2012 para a correção dessas não conformidades
apontadas, que incluem procedimentos de corte, traçamento, arraste, transporte,
romaneio, planejamento e organização dos pátios finais. A internalização dos
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procedimentos em consonância com o Plano Operacional de Supressão Vegetal (POS)
tem sido reforçada junto às empresas executoras da supressão. Considerou-se, assim,
que ainda estavam sendo realizadas adequações das pendências existentes, as quais
deverão estar resolvidas na próxima vistoria.
De forma geral, os projetos de monitoramento da flora, bem como o de salvamento e o
formação de banco de germoplasma, estão sendo executados em conformidade com o
PBA. A primeira campanha dos monitoramentos já foi realizada e os resultados de todas
as parcelas apresentados no 4º Relatório Consolidado. O resgate de flora tem sido
executado de forma integrada com as atividades de supressão. O projeto do banco de
germoplasma tem sido executado, porém ainda não foram atingidas as metas de número
de matrizes para todas as espécies-alvo.
Os programas relacionados à fauna terrestre e de hábitos semiaquáticos têm seu
andamento de acordo com o cronograma proposto. Os resultados apresentados no
Terceiro Relatório apresentado ao IBAMA, no 3o RSAP e no Quarto Relatório
apresentado ao IBAMA mostram que todos os programas atendem aos objetivos
propostos no PBA, encontrando-se em atraso apenas o Programa de Compensação
Ambiental, que depende ainda da definição das áreas para criação de novas unidades de
conservação. As análises de suficiência amostral apresentadas pela Norte Energia
sustentando a exequibilidade dos projetos nas parcelas que compõem os Módulos, em
número menor que o previsto no PBA, mostram que não deverá haver prejuízos nas
amostragens decorrentes do menor número de unidades amostrais,
A implantação dos módulos RAPELD foi finalizada, e o monitoramento da fauna
terrestre realizada nas oito áreas encontra-se dentro dos cronogramas previstos.
Recomenda-se atenção devido à substituição das equipes da Arcadis Tetraplan pelas
equipes da Biota Projetos e Consultoria, de forma a manter o mesmo esforço e tamanho
das equipes empregadas no monitoramento, e ainda no caso de Projetos que sejam
conduzidos fora destes módulos, como é o caso de quirópteros de pedrais, a manutenção
dos mesmos sítios amostrais.
Um aspecto importante decorrente das exigências do Órgão Licenciador é a necessidade
de urgência na instalação dos piezômetros e coletas das co-variáveis físicas faltantes nos
Módulos RAPELD. Os piezômetros deverão estar instalados até o final de setembro de
2013.
Todos os projetos que compõem os Programas de Conservação da Fauna Aquática e de
Conservação e Manejo de Quelônios têm suas atividades conduzidas segundo o previsto
no PBA, não havendo atrasos.
Os Programas de Afugentamento e de Resgate e Aproveitamento Científico da Fauna,
realizados de forma contínua, apresentam resultados relevantes, e com relação à
necessidade da expansão da Base de Resgate, segundo exigência do Órgão Licenciador,
recomenda-se urgência na finalização das obras, previstas para serem finalizadas em
julho de 2013, de forma a obter-se a licença de supressão da vegetação na área dos
reservatórios.
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No que diz respeito a Limnologia e Ictiofauna, de forma geral, o Programa da
Conservação da Ictiofauna, o Programa de Conservação e Manejo de Hábitats
Aquáticos, o Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques e o
Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água estão sendo
executados em conformidade com o PBA. Ainda assim, são necessários alguns ajustes
em alguns projetos do Programa da Conservação da Ictiofauna. A principal lacuna é a
construção dos laboratórios de Ictiologia e de Aquicultura de Peixes Ornamentais.
Apesar do atraso na construção Tratativas entre o IBAMA e a NE já foram tomadas e a
construção deve iniciar em T4 de 2013.
Para os Programas do Meio Socioeconômico, foram sete planos e 26 programas ligados
às questões do meio socioeconômico que foram analisados; desses 26 programas, 13
estão subdivididos em 37 projetos analisados em detalhe. A maior parte vem sendo
implementada atendendo aos objetivos propostos, e alguns com revisão de cronogramas
autorizada pelo IBAMA. Portanto, de um total de 50 programas e projetos, verificou-se
que 21 estão em andamento adequado ao proposto no PBA, 16 estão compatíveis ao
cronograma do PBA reformulado e 13 estão com atraso no cronograma.
Muitas das não conformidades verificadas dizem respeito principalmente a atrasos no
cronograma ou conclusão de atividades de documentação de procedimentos em curso,
por exemplo, conclusão de relatórios solicitados, ajustes em procedimentos de registro,
entre outros citados no presente relatório. Estas não conformidades devem ser reparadas
no menor prazo possível, sem comprometer o andamento dos programas. Por outro
lado, algumas ações mais complexas, que envolvem não somente a NE, mas também
vários órgãos e agentes intervenientes (Estado, Prefeitura, proprietários de glebas),
apresentam alterações de cronograma que demandam atenção estratégica cuidadosa,
uma vez que podem interferir diretamente na futura obtenção da Licença de Operação
no prazo planejado. É o caso, por exemplo, do Projeto de Reassentamento Urbano, em
que a liberação das glebas de destino e o processo de consulta e aceite das alternativas
oferecidas junto à população afetada encontram-se ainda em etapa inicial.
Em relação às populações indígenas, a reorganização administrativa da Norte Energia
está favorecendo a efetiva implantação do PBA-CI. Esse processo tem sido marcado
simultaneamente pelas pressões dos indígenas e pela dispersão das ações indigenistas. A
aprovação do Plano Operativo, a criação dos Comitês de acompanhamento, a
contratação das empresas, a execução de obras de infraestrutura, as atividades do
Programa de Atividades Produtivas e o estabelecimento de Termo de Parceria com a
Associação BebôXikrin, constituem etapas importantes para a unificação das ações
indigenistas. Com essas etapas em andamento, e principalmente com a implantação do
Plano de Gestão e com a regularidade nas reuniões do Comitê Gestor, a Norte Energia e
os próprios indígenas ampliarão a capacidade de compreensão e participação no
desenvolvimento dos programas e projetos do PBA-CI.
Em relação ao atendimento às condicionantes da LI 795/2011 e dos Pareceres e Ofícios
da FUNAI, foi observado, com base nas informações dos Quadros 5.0.a a 5.0.c, que a
situação para a data de corte em junho, que de um total de 22 condicionantes com
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atendimento para esta fase, 15 são consideradas pela NE como estando em atendimento,
7 estão atendidas, e uma é considerada a vencer.
O IBAMA, no Parecer Técnico Nº 004933/2013 COHID/CGENE/DILIC/IBAMA,
emitido em 31/05/2013, que avalia o 3º Relatório de Andamento do PBA, considera que
apenas 3 condicionantes estão atendidas, 5 estão parcialmente atendidas e 5 em
atendimento. No PT 4933/13, 7 condicionantes foram consideradas não atendidas (2.10;
2.12; 2.14; 2.15 a 2.18), sendo que 4 delas (2.14 a 2.17), que antes possuíam status de
em atendimento, tiveram sua condição revisada, passando a ser consideradas pelo órgão
ambiental como não atendidas. Essas 4 condicionantes são todas relacionadas ao
Cadastro Socioeconômico, que ainda não foi finalizado, e a questões de indenização de
afetados. Duas condicionantes são consideradas não pertinentes e uma, não exigível
nesta fase.
No PT 4933/2013, em relação à condicionante 2.10, que diz respeito à implantação do
saneamento básico nos municípios da AID, o IBAMA:
•

•

•

•

•

Informa que a NE deverá ser penalizada pelo atraso na implantação de 500
residências dos trabalhadores em Altamira, e que a empresa deverá ser notificada a
iniciar imediatamente as obras de drenagem urbana e de abastecimento de água e
esgotamento sanitário em Altamira, respeitando as premissas e os prazos previstos
no PBA para término das obras.
Recomenda que a NE seja penalizada pelo atraso para concluir as obras do sistema
de drenagem na sede de Vitória do Xingu, que têm previsão de atraso de cerca de
12 meses.
Considera que a NE deve acompanhar a implantação do sistema de abastecimento
de água pela Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, de forma que este atenda as
premissas e os prazos do PBA.
Recomenda que a NE seja notificada a implementar, imediatamente, o projeto de
adequação do atracadouro em Belo Monte e Belo Monte do Pontal, e que seja
penalizada pelo atraso para conclusão da obra.
Recomenda também que a NE seja penalizada pelos atrasos para concluir as obras
dos sistemas de drenagem nas localidades de Belo Monte e Belo Monte do Pontal,
que têm previsão de atraso de cerca de 18 meses.

Após emitir o PT 004933/2013, em 19/07/2013 o IBAMA emitiu a Notificação OF No
02001.009795/2013-60 GABIN/PRESI/IBAMA, notificando a NE por 9 pendências a
serem atendidas, relacionadas principalmente a questões do reassentamento e compra de
terras, e ao atraso nas obras do Travessão 40 e de drenagem urbana em Vitória do
Xingu, Belo Monte e Belo Monte do Pontal.
Em resposta, a NE encaminhou ao IBAMA, em 02/08/2013, a Carta CE 091/2013-PR,
com o atendimento aos itens (b), (e) e (f) da Notificação, que tinham prazo de
atendimento em 05 dias. Esses itens estão relacionados às obras de drenagem urbana na
sede de Vitória do Xingu, em Belo Monte e em Belo Monte do Pontal; dos atracadouros
das balsas em Belo Monte e Belo Monte do Pontal; e dos laboratórios de ictiologia e
aquicultura de peixes ornamentais (item b); procedimentos adotados para a avaliação
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das propriedades (item e); e a emissão de laudos de avaliação com base no Caderno de
Preços revisado (item f).
10.2
Recomendações
Esta Seção inclui recomendações pontuais e oportunidades de melhoria indicadas pelo
consultor socioambiental independente após realização das inspeções de campo de maio
e de julho de 2013 e análise de toda a documentação fornecida.
Esta primeira missão de monitoramento para o BNDES excepcionalmente embasou-se
em duas inspeções de campo e em verificação de documentação distinta para os
períodos de janeiro a março e de abril a junho de 2013.
A primeira parte da análise, embasada na inspeção de campo de maio e no 1º RSAP
(dados de janeiro a março de 2013), gerou uma lista de recomendações que estão
consolidadas na Seção 10.2.1. Como essa primeira análise verificou a conformidade do
projeto com os Princípios do Equador (PE), o que não é o foco deste Relatório para o
BNDES, ressalta-se que foram mantidas na Seção 10.2.1 as recomendações que visam
ao atendimento aos padrões legais, aos requerimentos de licenciamento e à estruturação
e implementação dos sistemas de gestão da NE e do CCBM, conforme análise do
Capítulo 9.0 deste Relatório. As recomendações específicas para atendimento aos PE
foram excluídas.
Na Seção 10.2.2, por sua vez, são elencadas as recomendações e oportunidades de
melhoria complementares às apresentadas na Seção 10.2.1, derivadas da análise do
RSAB (dados de abril a junho de 2013) e da inspeção de campo realizada em julho de
2013.
A Seção 10.2.3, por sua vez, inclui as recomendações e oportunidades de melhoria
identificadas em relação ao andamento dos Programas e Projetos do PBA no período de
janeiro a junho de 2013.
Para todas as recomendações foi estipulado um prazo para atendimento, sendo que a
avaliação do seu cumprimento será feita no âmbito do Quadro 8.0.a (ver Capítulo 8.0),
no próximo Relatório de Monitoramento Socioambiental Independente, somadas às
recomendações em aberto que já o compõem.
Ressalta-se que para as recomendações da Seção 10.2.1, o início da contagem do prazo
de atendimento deve ser considerado como sendo 03/07/2013, data da aprovação do 1º
Relatório de Monitoramento Socioambiental do Projeto UHE Belo Monte para os
Princípios do Equador, onde as mesmas foram inicialmente indicadas.
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10.2.1
Recomendações – período de janeiro a março de 2013
Obras - PCAI
• A Norte Energia deve, com urgência, compor equipe e implantar sistemática de
fiscalização ambiental das ações do PAC, que estão sob responsabilidade do CCBM.
Prazo: evidência em 30 dias.
• Reestruturar o manejo de não conformidades a fim de reduzir significativamente o
tempo entre verificação e emissão do documento pela Norte Energia e recebimento e
resolução da ocorrência ambiental pelo CCBM. Prazo: evidência em 30 dias.
• Adotar como procedimento a utilização de dispositivo do tipo bandeja na
manutenção de veículos nas oficinas, eliminando a utilização de lona plástica, que
além de não conter adequadamente os vazamentos, resulta sempre no incremento do
volume de resíduos contaminados. Prazo: evidência em 30 dias.
• Implantar, junto aos sistemas de separação de água e óleo (SAO) das oficinas e das
rampas de lavagem e lubrificação, estrutura que permita o aproveitamento (reuso) da
água/efluente após sua passagem pelo SAO, eliminando o simples lançamento em
vala a céu-aberto ou em curso d’água. Prazo: evidência no 2º RSAP.
• Intensificar as inspeções das canaletas perimétricas nas oficinas e rampas de lavagem
e lubrificação de veículos a fim verificar a necessidade de limpeza e retirada dos
sedimentos. Prazo: evidência em 30 dias.
• Intensificar a sistemática de treinamento da mão de obra quanto ao tema do
gerenciamento de resíduos, sobretudo da coleta nas frentes de obra e nos canteiros, a
fim de reduzir as falhas observas durante a inspeção. Prazo: evidência em 30 dias.
• Efetuar adequações nas centrais/usinas de triagem de resíduos sólidos dos Sítios Belo
Belo Monte, Pimental e Canal de Derivação:
−

Em todas as centrais é necessário alterar ou adequar as paredes laterais das
edificações, de forma a proteger as baias de chuvas laterais. Prazo:
evidência no 2º RSAP.

−

Implantar cobertura na doca da Central do canteiro Belo Monte, de forma a
evitar a precipitação sobre os resíduos descarregados e que aguardam
retirada para triagem no interior da edificação. Prazo: evidência em 30 dias.

−

Adequar os procedimentos de recepção de resíduos na Usina de Triagem do
Sítio do Canal de Derivação e da central do canteiro Belo Monte, a fim de
evitar o acúmulo e disposição temporária de resíduos fora dos limites da
unidade e fora das docas. Prazo: evidência em 30 dias.
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−

Intensificar o treinamento e capacitação dos operadores envolvidos
diretamente nas atividades de gerenciamento de resíduos. Trata-se de
estratégia para correção de problemas relacionados às falhas na recepção nas
centrais e ao encaminhamento da parcela reciclável aos aterros sanitários,
como observado no aterro Pimental. Prazo: evidência em 30 dias.

−

Definir a destinação final de muitos dos resíduos recicláveis que já
apresentam grande volume na obra e que estão sendo armazenados
temporariamente nas centrais de resíduos e em pátios específicos, como
embalagens de aditivos de concreto, papelão, tambores de óleo, sucata
metálica. Prazo: evidência no 2º RSAP.

−

Efetuar adequações no pátio de compostagem do Sítio Pimental com
implantação de vala perimétrica na parte alta do terreno, de forma a evitar o
escoamento superficial proveniente de áreas mais altas do terreno sobre o
interior do pátio. Prazo: evidência em 30 dias.

−

Corrigir o manejo das pilhas ou leiras de compostagem no Sítio Pimental
com o incremento das atividades de revolvimento das pilhas para a devida
aeração do material, além da sua irrigação e adubação. Prazo: evidência em
30 dias.

−

Efetuar a coleta e encaminhamento correto do grande volume de resíduos
acumulados nas proximidades da oficina mecânica do Sítio Belo Monte, que
incluía isopor, sucata metálica, papelão, lâmpadas, entre outros resíduos.
Prazo: evidência em 30 dias.

−

Definir a destinação do grande volume de sucata metálica acumulada no
canteiro Belo Monte. Prazo: evidência no 2º RSAP.

• Adequar o processo de tratamento de solos contaminados por óleos e graxas em
célula (biorremediação). O material acumulado na célula não vem sendo objeto de
manejo adequado, que deve minimamente se basear no revolvimento
constantemente, na incorporação de solo vegetal, na adubação e irrigação. Prazo:
evidência em 30 dias.
• Retirar os tambores vazios de Neutracid (produto corrosivo usado na correção do PH
do efluente da central de concreto) dispostas a céu-aberto junto ao sistema de
separação e água e óleo e informar a destinação final dessas embalagens/tambores.
Prazo: evidência em 30 dias.
• Instalar tampa na caixa de acumulação de efluentes domésticos da central de
concreto do Sítio Belo Monte. Prazo: evidência em 30 dias.
• Corrigir vazamentos na tubulação que conduz os efluentes domésticos não tratados
para as caixas de acumulação de efluentes. Prazo: evidência em 30 dias.
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• Efetuar a proteção vegetal de taludes na área do sistema de transposição de
embarcações. Prazo: evidência no 2º RSAP.
• Implantar drenagem (bueiro/tubulação) sob os acessos que estão barrando
completamente o fluxo nos cursos d’água no Sitio do Canal de Derivação, o que tem
resultado no afogamento da vegetação e na eutrofização da água. Prazo: evidência
em 30 dias.
• Instalar curvas de nível, bacia de retenção de sedimentos na área destinada ao
retroporto, que se caracteriza por ampla área de solo exposto e terreno inclinado.
Prazo: evidência em 30 dias.
• Implantar dispositivos de drenagem, de descida d’água no acesso ao Porto, além da
correção dos processos erosivos no talude e desassoreamento do curso d’água. Prazo:
evidência no 2º RSAP.
• Efetuar a proteção vegetal dos taludes nas obras da Vila Residencial. Prazo:
evidência em 30 dias.
• Implantar estruturas de controle de erosão e de proteção de cursos d’água nos acessos
e vias internas da Vila Residencial. Prazo: evidência em 30 dias.
• Adequar a sistemática de deposição de material nos bota-foras ao projeto geométrico
de cada uma dessas áreas de apoio, garantindo a conformação dos taludes com
banquetas intermediárias e implantação de estruturas de drenagem, ainda que
provisórias. Prazo: evidência no 2º RSAP.
• Adequar a geometria do BF3 e do BF4 segundo o projeto geométrico de cada área.
Prazo: evidência no 2º RSAP.
• Implantação de proteção perimétrica através de vala de drenagem ou de enrocamento
no bota-fora BF4, reduzindo o risco de assoreamento de curso d’água. Prazo:
evidência no 2º RSAP.
• Iniciar as atividades do PRAD nos bota-foras 3, 4, 17, 37 e outros que tenham
atingido sua capacidade de recebimento de material. Prazo: evidência no 2º RSAP.
• Continuar a implantação de descidas d’água nos travessões 27 e 55. Prazo: evidência
no 2º RSAP.
• Estabilizar e corrigir os processos erosivos ativos em taludes de aterro do Travessão
27. Prazo: evidência no 2º RSAP.
• Executar as atividades de recuperação previstas no PRAD na jazida do Travessão 55.
Prazo: evidência no 2º RSAP.
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SST e Condições de Trabalho
•

Apresentar o Cronograma de Contratação do staffing de SST previsto no PAC,
contratando em caráter de urgência as seguintes posições pendentes:
− Gerência Geral de Meio Ambiente, Saúde e Segurança de Obras;
− 01 coordenador Geral de SST;
− 01 Engenheiro para apoiar a coordenação das OE;
− 01 técnico de segurança para apoiar a coordenação da OP;
− 01 técnico de segurança para apoiar a coordenação das OE;
− Contratação dos 15 supervisores de SST para fiscalizar o conjunto das OE.

Dada a urgência requerida e o risco associado, solicita-se que a NE apresente em 30
dias uma “Carta de Compromisso” informando a data limite em que irá completar a
contratação da equipe de SST necessária para a supervisão das obras, assim como os
procedimentos de supervisão e auditoria e os treinamentos necessários ao inicio da
aplicação e implementação de um processo estruturado de supervisão e auditoria de
subcontratadas (Obras do Entorno, Obra Principal e Programas Ambientais).
•

Aprovar o Plano Diretor de SST e os Documentos Associados, em especial os
procedimentos de supervisão / auditoria de empresas contratadas e respectivas listas
de verificação, etc. Prazo: 30 dias.

•

Implementar com urgência o Plano de Segurança do Transporte Rodoviário. Prazo:
30 dias.

•

Apresentar tabela detalhada da equipe de SST incluindo a situação do SESMT das
principais subcontratadas e sua comparação com o requerido pelo Quadro II da NR04. Especial atenção a este tema devera ser dado no caso das OE. Prazo: 30 dias.

•

A gestão da NE deve incorporar todo o empreendimento (Equipe Própria, Obra
Principal, Obras do Entorno e Programas Ambientais) de forma integrada com o
objetivo de garantir o desempenho do empreendimento, apesar de existir ações e
evoluções neste sentido. Para tanto, a NE deverá estabelecer objetivos e metas (ou
valores máximos permitidos) para os indicadores de acidentes, segurança do
trabalho, doenças ocupacionais e ações preventivas para as Obras do Entorno e
Programas Ambientais, os quais também devem ser compatíveis com as melhores
práticas internacionais. Assim sendo, a NE deverá estruturar um mecanismo de
acompanhamento dos dados do resumo estatístico das OE e Programas Ambientais
para garantir um monitoramento adequado das mesmas. Prazo: 60 dias.

•

Reforça-se a necessidade de estabelecer e reportar, nos próximos RSAP, os
seguintes indicadores, divididos por OP, OE e Programas Ambientais:
− os registros de não conformidade e ações corretivas
− o mapeamento de desvios e incidentes com alto potencial de perda
− os resultados de investigação de acidentes / incidentes
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−
−

os resultado de auditorias, inspeções e fiscalizações de partes interessadas
externas
as Ações Preventivas e Corretivas decorrentes do processo de gestão de
SST do CCBM.

•

O próximo RSAP deverá trazer informações que possam sustentar a correta
implementação das ações previstas no Projeto de Segurança e Alerta. Minimamente
estes registros deverão incluir:
− Índice de acidentes nos eixos viários afetados pelas obras do
empreendimento;
− Condições de navegabilidade, sobretudo no trecho de vazão reduzida;
− Percepção por parte do público local das condições de segurança e
trafegabilidade nos eixos viários e corpos d’água afetados; e,
− Atendimento ao cronograma proposto.

•

A inclusão das horas destinadas ao chamado TDSMS e Integração proporcionam
um “ofuscamento” e manutenção artificial de atendimento da meta de treinamentos
específicos de SST. Recomenda-se, desta forma, que sejam incluídos apenas os
treinamentos específicos, uma vez que a integração e TDSMS possuem cargas
horárias especificadas independentemente da necessidade e demandas decorrentes
de acidentes ou não conformidades. Prazo: 120 dias.

•

Apresentar, no próximo RSAP a análise da situação de atendimento (Plano de
Ação Corretivo) para tratamento dos 256 autos de infração (103 para o CCBM e
153 para suas subcontratadas) expedidos pelo Ministério do Trabalho durante
inspeção da OP em março de 2013. Incluir essa análise para os autos de infração
expedidos para as OE e Programas Ambientais, segundo seja aplicável.

Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis
•

Considerando que o Ofício N° 093/11-CNA/DEPAM/IPHAN requereu envio de
Relatórios Parciais Bimensais ao IPHAN, recomenda-se que sejam evidenciadas as
tratativas com o IPHAN para definição da periodicidade semestral dos relatórios
parciais que são enviados ao órgão. Prazo: 2º RSAP.

•

Recomenda-se que a sistemática para avaliação da conformidade legal do
empreendimento seja incorporada ao Padrão de Sistema (PS NES GABM SGA
003/2012) ou definida claramente no Manual de Auditoria Ambiental ou em outro
documento do SGA da NE. Prazo: 2º RSAP.

•

Caso a NE já disponha de uma ferramenta de controle de licenças, autorizações e
portarias que atenda aos requisitos listados no Capítulo 9.0 (“planilha de controle
de requisitos ambientais da UHE Belo Monte” para controle da totalidade das
licenças e autorizações emitidas para o empreendimento, incluindo colunas para
“data de vencimento das licenças”, para “condicionantes estabelecidas nos
documentos”, para “status do atendimento a essas condicionantes”, e para
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discriminação dos “responsáveis por essa gestão”), recomenda-se que ela seja
evidenciada no 2º RSAP. Caso contrário, recomenda-se que ela seja desenvolvida e
apresentada no 2º RSAP.
•

Apresentar, nos próximos RSAP, evidências da incorporação, nos relatórios
mensais de QMSSRS do CCBM, de informações sobre os itens a seguir:
− Treinamentos;
− Supressão Vegetal;
− PRAD - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
− Gerenciamento de Resíduos;
− Controle de Efluentes;
− Controle da Água para Abastecimento;
− Controle de Qualidade do Ar e Ruído;
− Plano de Atendimento a Emergências Ambientais – PAE.
− Requisitos Legais, incluindo o controle de obtenção, renovação e
atendimento a condicionantes de licenças.

•

Encaminhar, em 30 dias, a lista de multas e autos de infração recebidos pelo
CCBM até o momento, além de tabela resumo do acompanhamento das multas e
autos de infração recebidos pela NE, revisada de forma a incorporar as adequações
a seguir:
− Inclusão de uma coluna inicial com data de abertura de cada processo;
− Na coluna de andamento, incluir as datas de cada evento;
− Inclusão de coluna final, com o resumo do ocorrido no período de avaliação
de cada missão de monitoramento do consultor socioambiental.

•

Recomenda-se que seja definido se a NE formalizará um sistema de gestão
integrado, abrangendo tanto as questões de meio ambiente, como as questões de
saúde e segurança do trabalho, ou se a gestão desses aspectos continuará a ser
realizada de forma separada, principalmente no que se refere aos procedimentos de
garantia. Prazo: 2º RSAP.

Sistemas de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental
•

Em relação à Planilha de Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos
Significativos e das Ações de Gestão da UHE Belo Monte, recomenda-se que NE
estabeleça uma ferramenta para acompanhamento das ações propostas na coluna
denominada “Novas Ações de Gestão Propostas”, bem como a definição e/ou
detalhamento das atividades necessárias para implementação, em sua plenitude,
dessas novas ações. Prazo: 2º RSAP.

•

Recomenda-se que seja elaborado um Plano de Ação específico para
implementação do SGA, contendo minimamente as atividades para implantação de
cada um dos procedimentos, os responsáveis, os prazos e o acompanhamento das
ações previstas. Prazo: apresentar Plano de Ação em 30 dias e discussão do
status de suas ações nos próximos RSAP.
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•

Recomenda-se a que NE disponibilize em 30 dias a Matriz de Responsabilidades
dos profissionais pertencentes à Diretoria Socioambiental, bem como de outras
Diretorias da NE que tenham profissionais alocados às atividades de Meio
Ambiente e de SST.

•

Recomenda-se que o relatório da auditoria para avaliação do SGA implementado
pela NE, programada para junho de 2013, seja incorporado ao próximo RSAP.

•

Apresentar padrão revisado da sistemática para tratamento das não conformidades.
Prazo: 30 dias.

•

Apresentar uma avaliação cruzada entre os procedimentos do sistema de gestão do
CCBM e as diretrizes previstas no PCAI do PAC. Prazo: 2º RSAP.

•

Recomenda-se que as evidências referentes às auditorias e as análises críticas
realizadas no período, bem como as demais evidências de garantia da gestão
implementadas pelo CCBM, sejam apresentadas / detalhadas nos próximos RSAP.

•

Recomenda-se que sejam incluídos, nos próximos RSAP, os dados (empresas
participantes, quantidade de treinados, duração, temas, etc) dos treinamentos
realizados com os funcionários da NE e de suas empresas subcontratadas (empresas
gestoras, coordenadoras e executoras dos programas socioambientais do PBA),
inclusive com a análise estatística dos dados.

•

Recomenda-se que sejam intensificados os treinamentos relacionados a meio
ambiente com os trabalhadores do CCBM e empresas subcontratadas. Prazo:
evidências nos próximos RSAP.

•

Recomenda-se que se evidencie a implementação do SIG-A, e que está havendo a
troca efetiva de dados e informações entre os Planos, Programas e Projetos que
possuem interface. Prazo: evidências nos próximos RSAP.

Prevenção e Redução da Poluição
•

Recomenda-se a intensificação do tratamento do tema gestão de resíduos sólidos
nos TDSMS e nas campanhas do Programa de Educação Ambiental para os
Trabalhadores do CCBM. Prazo: evidências no 2º RSAP.

•

Recomenda-se que, entre os parâmetros monitorados nas obras da UHE Belo
Monte, sejam incluídos também ruído, vibrações, fumaça preta e poeira em
suspensão (inclusive PM10 e PM2.5). Prazo: evidências no 2º RSAP.
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Segurança e Saúde da Comunidade
Em relação à Utilização de Serviços de Vigilância / Seguranças
•

Evidenciar o teor do contrato de prestação de serviços entre a empresa SEVISAM e
o CCBM e NE. Prazo: 30 dias.

•

Recomenda-se que o CCBM, em conjunto com a NE, elabore uma Política de
Segurança Patrimonial cujo conteúdo também defina um Código de Conduta
específico para o pessoal de vigilância patrimonial, com foco nas normas de
relacionamento com trabalhadores e com a população do entorno. Prazo: 2º RSAP.

Preservação da Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais
•

Recomenda-se a ampliação da Base de Resgate do Sítio Pimental, já com o projeto
pronto, antes do início das atividades de supressão no futuro reservatório, de forma
a receber os exemplares provenientes do resgate realizado durante estas atividades.
Prazo: evidências no 2º RSAP.

10.2.2
Recomendações – período de abril a junho de 2013
Obras - PCAI
Em relação à empresa coordenadora do PAC, recomenda-se:
− Formação de uma equipe totalmente dedicada à verificação das medidas de
controle ambiental previstas no PCAI, que permitirá o melhor
acompanhamento das atividades do CCBM, facilitará a geração de
evidências das ações preventivas e corretivas realizadas, ou seja, do controle
ambiental por parte do consórcio, e evidenciará o acompanhamento e
monitoramento das atividades de construção por parte da Norte Energia. O
produto do trabalho da supervisão ambiental deve ser uma coleção
sistemática de documentos das medidas de controle ambiental adotadas pelo
CCBM ou pela Norte Energia.
− Evidenciar que a contratação da mesma foi realizada.
− Avaliar se a equipe designada para realização da supervisão ambiental das
OP, formada por 1 Coordenador Técnico Geral (Engenheiro) e 2
Engenheiros Sanitaristas ou Ambientais, está bem dimensionada, já que a
mesma deverá realizar inspeções em 4 sítios construtivos, acessos e linhas
de transmissão.
− Esclarecer como se dará a relação da EPBM com a empresa contratada para
a coordenação do PAC, e também qual será a responsabilidade desta última
em relação às OE.
Prazo: urgente/imediato.
•

•

Contratar equipe ou empresa para Supervisão Ambiental das OE, para dar suporte
às atividades da Analista de Meio Ambiente, contratada em julho de 2013, para esta
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atividade. Formação de uma equipe totalmente dedicada à verificação das medidas
de controle ambiental permitirá o melhor acompanhamento das atividades das
construtoras contratadas para as OE, bem como irá facilitar a geração de evidências
das ações preventivas e corretivas realizadas, ou seja, do controle ambiental por
parte das construtoras. Além disto, evidencia o acompanhamento e monitoramento
das atividades de construção por parte da Norte Energia. O produto do trabalho da
supervisão ambiental deve ser uma coleção sistemática de documentos das medidas
de controle ambiental adotadas pela construtora ou pela Norte Energia. Prazo:
urgente/imediato.
•

Acompanhamento de Não Conformidades: é importante tornar o acompanhamento
das recomendações de ação corretivas e não conformidades num instrumento de
gestão sistemática. Por exemplo, as recomendações e não conformidades geradas
pelas equipes de supervisão ambiental e da Norte Energia poderiam ser
acompanhadas sistematicamente por meio de tabelas consolidadas e reuniões
periódicas semanais no nível de cada um dos canteiros para discussão de assuntos
rotineiros e estabelecimento de estratégias de solução dos problemas e quinzenais
(ou mensais) num nível gerencial para discussão dos assuntos mais complexos ou
que dependem da interação entre as várias frentes de obra. Prazo:
urgente/imediato.

•

Bota-Foras: as áreas para deposição excedentes de escavação devem dispor de
documentos específicos do tipo “plano de utilização”, ou seja, projetos ou croquis
de situações intermediárias que mostram os cuidados ambientais adotados durante a
deposição dos materiais, especialmente dedicados ao controle dos limites da área de
utilização e controle de erosão, como por exemplo, dique perimétrico de material,
orientação do escoamento superficial para trechos estáveis do terreno com valetas
protegidas com rocha, bacias para retenção de solos carreados e outros. No final da
utilização do bota-fora, os dispositivos provisórios de drenagem previstos no “plano
de utilização” são substituídos pela reconformação final do terreno, dispositivos de
drenagem definitiva e proteção superficial, conforme previsto nos PRADs
específicos de cada área. Prazo: 30 dias para elaboração dos planos de utilização
e evidência de aplicação destes planos no 3º RSAP.

•

Áreas de Empréstimo: As áreas para exploração de solos lateríticos para construção
de aterros devem dispor de documentos do tipo “projetos de drenagem provisória”,
ou seja, projetos ou croquis de situações intermediárias que mostram os cuidados
ambientais adotados durante a exploração dos materiais, especialmente dedicados
ao controle dos limites da área de utilização e controle de erosão, como por
exemplo, terraços para orientação do escoamento superficial para trechos estáveis
do terreno e bacias para retenção de solos carreados. Com a progressiva utilização
da área, os dispositivos de drenagem devem ser eliminados ou substituídos por
outros e, ao fim da utilização da área, os dispositivos provisórios de drenagem
previstos no “projeto de drenagem provisória” são substituídos pela reconformação
final do terreno, dispositivos de drenagem definitiva e proteção superficial,
conforme previsto nos PRADs específicos de cada área. Prazo: 30 dias para
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elaboração dos projetos de drenagem provisória e evidência de aplicação
destes planos no 3º RSAP.
•

Implantação dos PRAD: Apesar do extenso relato de ações com vista à implantação
dos PRAD apresentado pela Norte Energia, a verificação destas ações no campo,
sugere que as atividades deveriam ser muito mais significativas e abrangentes,
especialmente nos trechos de obra que possuem configurações da final, como por
exemplo:
− Sistema de Transposição de Embarcações no Sítio Pimental
− Bota-foras localizados nos Sítios Canais e Belo Monte
− Vila Permanente do Sítio Belo Monte
− Porto Fluvial no Rio Xingu do Sítio Belo Monte
− Acesso ao Porto Fluvial do Rio Xingu
− Travessões 27 e 55
Recomenda-se que, até a próxima missão, seja dada especial atenção às atividades
de reconformação do terreno e preparação do solo destas áreas com vista à
implantação da proteção superficial e plantios no próximo período propício
(chuvas). As áreas consideradas regeneradas espontaneamente, para as quais não
foram realizados plantios de mudas, devem ser perfeitamente registradas
evidenciando-se os processos de regeneração de maneira inequívoca com vistas a
uma futura fiscalização do IBAMA. Prazo: 30 dias para apresentação de
evidências da implantação do PRAD com, no mínimo, as atividades de
reconformação terreno nos trechos indicados.
Para todas as áreas de bota-fora, é recomendada a elaboração de documentos do
tipo “plano de utilização”, ou seja, documentos intermediários que mostram os
cuidados ambientais adotados durante a deposição dos materiais, especialmente
dedicados ao controle de erosão, como por exemplo, dique perimétrico de material,
orientação do escoamento superficial para trechos estáveis do terreno com valetas
protegidas com rocha e bacias para retenção de solos carreados. Com fim da
utilização do bota-fora, os dispositivos provisórios de drenagem previstos no “plano
de utilização” são substituídos pela reconformação do terreno, dispositivos de
drenagem definitiva e proteção superficial, conforme previsto nos respectivos
PRAD.

•

BF-PI-JP2 (Sítio Pimental): Bota-Fora localizado na Ilha Pimental, jusante da
barragem de terra da margem esquerda, mais próximo da Ilha do Forno. A
deposição de material (solo e rocha) teve início, mas não existem medidas de
contenção que impeça a perda de material em direção às áreas vegetadas
localizadas a jusante. É interessante que a deposição de solo no local seja contida,
por exemplo, por um dique que impeça o assoreamento das áreas vegetadas a
jusante e que exista um sistema de drenagem provisório que garanta boas condições
para o deslocamento de veículos da obra e previna a formação de feições de erosão.
Além disto, a proteção da vegetação a jusante irá diminuir a quantidade de áreas a
serem recuperadas futuramente. Prazo: 30 dias para elaboração do projeto de
drenagem provisória e evidência de aplicação no 3º RSAP.
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•

AE-3 e AE-3A (Sítio Pimental): É importante que as áreas de empréstimo, que
caracteristicamente apresentam grande exposição de solo, sejam exploradas
segundo um plano prévio de aproveitamento. Neste plano deve estar especificado,
no mínimo, a organização das frentes de escavação, os caminhos de acesso interno
e os dispositivos de drenagem provisória previstos para o controle de erosão.
Destaca-se que todas as áreas impactadas fora da área de intervenção das obras
também deverão ser posteriormente recuperadas e que todas as medidas para evitar
impactos desnecessários representam economia de recursos. Prazo: 30 dias para
elaboração dos planos de utilização e evidência de aplicação destes planos no
3º RSAP
Para as áreas de empréstimo, como por exemplo, AE-2, AE-3 E AE-3A, todas no
Sítio Pimental, é recomendada a elaboração de documentos do tipo “projetos de
drenagem provisória”, ou seja, documentos intermediários que mostram os
cuidados ambientais adotados durante a exploração dos materiais, especialmente
dedicados ao controle de erosão, como por exemplo, terraços para orientação do
escoamento superficial para trechos estáveis do terreno e bacias para retenção de
solos carreados.

•

Central de Concreto (Sítio Belo Monte): Instalar e operar o sistema adicional de
tratamento químico para controle de turbidez dos efluentes das caixas para lavagem
de caminhões bentoneiras. O sistema já foi comprado e entregue no canteiro,
restando apenas a instalação e entrada em operação. Prazo: Evidência da operação
do sistema adicional no 3º RSAP.

•

Vila Residencial (Sítio Belo Monte): É recomendável a adoção de um “projeto de
drenagem provisória” para as áreas de movimentação de solo como forma de
proteger as áreas com vegetação nativa remanescente e as áreas de preservação
permanente do assoreamento. Além disto, devem ser adotados cuidados para
proteção superficial dos taludes de corte, saias de aterro e demais áreas de solo
exposto. Prazo: Evidência da adoção de um projeto de drenagem provisória no
3º RSAP.

•

BF3 (Sítio Belo Monte): É necessário aproveitar o período de estiagem para
implantar o sistema de drenagem definitivo, por exemplo, canaletas de concreto,
caixas coletoras, escadas hidráulicas e dissipadores de energia. Ou seja, deixar toda
a superfície do terreno pronta para aplicação da proteção superficial vegetal e
plantios quando chegar o momento mais propício para isso. Prazo: Evidências no
3º RSAP.

•

Em relação aos monitoramentos de efluentes (domésticos e industriais), de
qualidade da água de abastecimento (ETA, bebedouros, cozinhas e refeitórios), e de
emissões de fumaça preta, recomenda-se apresentar uma análise crítica dos
resultados obtidos, comparando o número de laudos insatisfatórios e de
equipamentos/veículos reprovados com a totalidade de amostras e de
equipamentos/veículos inspecionados. Em relação aos resultados de efluentes e de
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qualidade da água, recomenda-se incluir uma avaliação da causa das anomalias nos
resultados. Prazo: 3º RSAP.
Recomenda-se que as reuniões semanais de acompanhamento do PAC, realizadas com a
participação da NE, da nova empresa coordenadora contratada e do CCBM, e nas quais
o registro de não conformidades é abordado junto aos níveis de gerência e coordenação
ambiental setorizadas do CCBM, continuem a ser realizadas. Prazo: evidência no
próximo RSAP.
Informar a porcentagem da frota inspecionada no monitoramento de fumaça preta, e
realizar uma análise crítica dos resultados obtidos (porcentagem de
veículos/equipamentos reprovados em relação ao número inspecionado). Prazo:
próximo RSAP.
Em relação aos monitoramentos de efluentes, qualidade da água, fumaça preta, e gestão
de resíduos sólidos, apresentar também os resultados referentes ao Sítio Bela Vista.
Prazo: próximo RSAP.
SST e Condições de Trabalho
•

Rever a sistemática do fluxo de aprovação de documento pela Norte Energia, pois
existem exemplos de documentos há meses aguardando aprovação da Diretoria.
Prazo: 01/11/2013 (3 meses).

•

Aprovar os documentos (em análise pela Norte Energia) que possuem parte da
estrutura de gestão requerida. São eles:
− Plano Diretor de Saúde e Segurança do Trabalho;
− Inspeção, Supervisão e Auditoria de Saúde e Segurança do Trabalho;
− Comunicação e Analise de Incidentes de Segurança do Trabalho; e,
− Plano de Gestão de Segurança Viária – Gestão do Tráfego.
Prazo: Urgente/Imediato.

•

Apresentar o Plano Diretor (ou equivalente) que defina as regras básicas de Gestão
de SST a ser adotada pela NE sobre todas as empresas que compõe o
empreendimento UHE Belo Monte, de modo a garantir que tais atividades não
impactem negativamente no empreendimento. Prazo: 01/11/2013 (3 meses).

•

Preparar auditores, criar metodologia e cronograma para realizar regularmente
auditorias internas e de segunda parte, para avaliação do nível de desempenho
interno e de suas contratadas na busca pelo alinhamento aos requisitos contratuais e
legais. Prazo: 01/11/2013 (3 meses).

•

Atualizar os próximos relatórios socioambientais periódicos (RSAP), de forma a
contemplar:
− Informações a respeito do Sistema de Gestão da NE, de suas contratadas
diretas, das executoras das Obras de Entorno (OE) e daquelas que executam
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os programas do PBA. Para maiores informações sobre o reporte de dados
das OE, ver Seção 4.3.3.1;
Inclusão de informações do período relativas às ações de SST sobre os
funcionários próprios da NE;
A análise crítica do Relatório Estatístico Mensal (REM) consolidado pela
NE e que contempla todas as contratadas da NE;
Apresentação de maiores informações sobre os simulados de emergência,
correlacionando-as com o cronograma de previsão e as informações sobre a
análise crítica e oportunidades de melhoria, não só do CCBM, mas também
das demais contratadas;
Apresentação da situação de evolução dos procedimentos da NE e do
CCBM, através de uma Lista Mestra, por exemplo, onde conste código,
título, breve relato do objetivo, número da revisão e motivo da revisão;
Apresentação dos dados relativos às auditorias do período (interna do
CCBM, interna da NE e auditorias de segunda parte realizadas pela NE
sobre suas contratadas), tais como não conformidade abertas e encerradas no
período;
Resultado das análises críticas dos sistemas de gestão da NE e CCBM;
Dados gerais sobre o desempenho da CIPA da NE e do CCBM, tais como
inspeções, reuniões, alterações no quadro de funcionários, processo
eleitoral, etc. Quanto às CIPA das OE, sugere-se tratar os dados
estatisticamente, para evidenciar que as mesmas se encontram regulares,
pois o número de contratadas é grande;
Resgate de dados relativos à quantidade de funcionários, horas-homem,
número de acidentes, dias perdidos e debitados e outras que se fizerem
necessários sobre as OE desde o início do ano;
Dados e análise crítica dos acidentes ocorridos no período, bem como
avaliação do status de implantação das ações corretivas e/ou análise de
eficácia de análises anteriores;
Informações relativas ao percentual de atendimento das Listas de
Verificação por parte do EPBM, uma vez que o RSAB trouxe resultados do
atendimento à programação (prevista x realizada) e índice de atendimento às
pendências;
Reporte de dados relativos aos Termos de Notificações e Relatórios de Não
Conformidades emitidos pela EPBM;
Apresentação da correlação entre as convocações para realização de exames
periódicos pelas empresas e a efetiva realização dos mesmos, pois foi
evidenciada baixa participação de funcionários convocados durante a
vistoria realizada por parte do CCBM;
Apresentação de dados relativos a doenças transmissíveis de todos os meses
do período, bem como do número de aplicações de termonebulização;
Os relatórios socioambientais reportam diversas atividades, porém seria de
grande valia trazer aquelas ações previstas nos planos e programas legais
(PPRA, PCMAT, PCMSO e outros) para o período, objetivando com isso a
análise e garantia de cumprimento deste grupo de requisitos legais;
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Reporte de dados quantitativos da equipe de SST mobilizada em cada mês
do período para a OP. No caso da NE e suas demais contratadas, torna-se
importante mapear a quantidade de funcionários frente à quantidade de
profissionais de SST, para que se possibilite a análise do efetivo mobilizado;
Apresentação dos dados do resultado de aplicação da Verificação
Comportamental por parte do CCBM, tal como ocorreu no 1º RSAP.
Sugere-se, porém, correlacionar o número de desvios registrados com o
número de pessoas observadas, horas de auditoria e auditores envolvidos
para se extrair conclusões concretas dessa importante ferramenta de gestão;
Informações sobre o desempenho do Sistema de Transposição de
Embarcações e eventuais emergências relacionadas;
Informações detalhadas sobre os treinamentos realizados, categorizando e
contabilizando as horas por macro-temas e tipos de treinamentos
(integração, TDSMS, palestras, campanhas e os treinamentos formais
propriamente ditos);
Dados estatísticos das autuações por órgãos públicos e status do nível de
encerramento das mesmas;
Na análise crítica dos dados constantes no relatório socioambiental,
recomenda-se que a NE defina ações corretivas para os itens que julgar
incoerentes com seu planejamento, seja de sua própria gestão, da OP ou de
qualquer uma das OE. Por exemplo, identificou-se uma diminuição bastante
considerável do nível de atendimento dos RO e demais pendências por parte
do CCBM e não houve indicação de qualquer ação para correção. Outro
exemplo é a nítida indicação, pela EPBM, a tendência de desvios em
determinadas áreas (Trânsito; Trabalho em altura; Desmonte de Rocha; e,
Escavação / Taludes / Aterros) e a inexistência de ações corretivas definidas
para tais assuntos.
A EPBM reportou dados das LV aplicadas para Qualidade em conjunto com
as LV de Segurança, o que vale para o reporte de RNC também.
Recomenda-se o desmembramento desses dados, para se avaliar com maior
propriedade e dimensões corretas o desempenho da OP.
Prazo: Urgente/Imediato (próximo relatório socioambiental – RSAP).

•

Garantir que a EPBM analise informações de Saúde Ocupacional da OP, pois seu
relatório pautou-se basicamente em Segurança do Trabalho. Prazo:
Urgente/Imediato.

•

Recomendações/oportunidades de melhoria derivadas da inspeção de campo:
−

Segurança no Trânsito 1: diante do grande volume de veículos que circulam
pelas OP, sugere-se que o CCBM monitore através de indicadores os
acidentes de trajeto (que ocasionaram algumas mortes não computadas
justamente por se tratar de trajeto) e estratifique os acidentes típicos
decorrentes do trânsito. Com isso, pode-se mensurar a eficiência das
diversas ações adotadas pelo CCBM. Prazo: Urgente/Imediato.
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Segurança no Trânsito 2: reportar as ações efetivas na redução de
notificações das subcontratadas do CCBM. Prazo: Urgente/Imediato.
Segurança no Trânsito 3: foi relatado, pela equipe de segurança do CCBM,
existirem ainda mais recursos a serem explorados no sistema de
rastreamento “CarSystem” para controle dos ônibus, o qual está em fase
final de ajuste. Além disso, recomenda-se estudar a possibilidade desse
recurso ser expandido para os ônibus de suas subcontratadas, pois, por
estarem todos envolvidos no mesmo contexto, os riscos são os mesmos.
Cabe também avaliar a emissão de uma permissão para dirigir dentro dos
sítios construtivos. Prazo: Urgente/Imediato.
Trabalho em Altura: o CCBM informou estar em fase de finalização a
construção de um centro de treinamento de segurança no trabalho em altura,
o que não foi possível conferir nas inspeções de campo. Entretanto, foi
reportado pela equipe de segurança e saúde que a equipe de resgate para
acidentes em altura não está formalmente constituída e não conta com
profissionais na área, e sim integrantes da equipe de segurança que possuem
tal capacitação. Diante disso, recomenda-se com a máxima urgência a
constituição formal da equipe de resgate de altura em conformidade com o
definido na NR-35. Prazo: Urgente/Imediato.
Diferenças de gestão nos sítios construtivos: nas inspeções de campo
realizadas em todos os sítios foi possível conferir algumas diferenças entre
eles: i) critérios e trâmites para garantia de acesso; ii) controle de limpeza
dos bebedouros para se garantir a potabilidade da água para consumo dos
colaboradores; iii) um dos sítios já adota placas para indicar a liberação ou
montagem de estruturas de andaime; e, iv) em um dos sítios a identificação
da inspeção mensal dos equipamentos está plenamente implementada,
estando apenas iniciada em outro. Diante dessas diferenças, cabe a
recomendação de intensificar o alinhamento de gestão entre os sítios para
uniformizar os controles. Prazo: Urgente/Imediato.
Análise de abrangência de desvios e NC: não ficou evidente a análise de
abrangência de desvios, acidentes e NC entre os sítios, sendo considerada
uma forma de prevenção o fato de se aprender com falhas de outros locais.
Prazo: Urgente/Imediato.
Desvios observados durante a vistoria: diversos desvios foram observados
durante a vistoria. Isso é comum frente ao volume de pessoas e atividades
em curso; porém, não foram identificadas evidências de que a liderança
(desde encarregados até engenheiros e gerentes) participa ativamente da
gestão de SST. Um bom exemplo disso é o fato do EPBM aplicar a LV
prioritariamente em conjunto com um integrante da equipe de Segurança,
quando um dos grandes responsáveis pela garantia de segurança é a
liderança direta. Com isso, espera-se que seja aprofundado o controle já
pautado pela definição de regra, aplicação de treinamento, fornecimento de
EPI e EPC, inspeções constantes da equipe própria de segurança entre
outros. Prazo: Urgente/Imediato.
Saída e retorno para o almoço: apesar de ser prática comum em grandes
obras os funcionários guardarem seus capacetes nos “malões” existentes em
campo, eles percorrem (e alguns até correm) um trajeto dentro da obra até o
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ponto do ônibus que os leva e traz do almoço, sendo submetidos, sem o EPI,
a riscos decorrentes de atividades do entorno. Pôde-se comprovar a
diminuição drástica de atividades no horário, porém algumas atividades
continuam e o próprio trajeto oferece riscos. O CCBM deverá avaliar e
implantar controle para minimizar os riscos existentes nesses períodos e
trajeto. Prazo: Urgente/Imediato.
Muitas das informações solicitadas para incorporação nos próximos relatórios
socioambientais (RSAP) já são geradas pela NE, EPBM, CCBM ou OE. Esta
recomendação, portanto, objetiva o alinhamento na tabulação das informações de
supervisão, confronto com os dados de monitoramento, e análise crítica dos dados e
definição de ações corretivas e preventivas (pela NE), para efetiva melhoria
contínua da gestão. Um relatório alinhado e consistente dará todas as informações
necessárias para os diversos atores do empreendimento (empreendedor, gestora,
coordenadora, supervisora, executora e financiador). Tal alinhamento trará maior
eficiência no reporte de dados e possibilitará uma análise mais concreta por parte
dos gestores da NE, além de diminuir consideravelmente o tempo despedido na
geração dos RSAP. Assim, recomenda-se, além do alinhamento das informações, o
envio, na forma de anexo, dos seguintes documentos:
− Relatórios Mensais de QSSMA (do CCBM) do período;
− REM do CCBM e da NE, incluindo todas as suas contratadas (consolidado)
do período;
− RGM-E do período;
− Relatórios de investigação dos principais acidentes do período;
− Relatórios Mensais do EPBM do período;
− Relatórios Mensais da futura coordenadora do PAC do período;
− Lista Mestra atualizada dos documentos emitidos, revisados ou revogados
da NE;
− Relatórios de Auditorias Internas e de segunda parte conduzidas pela NE
realizadas no período;
− Planilha atualizada de acompanhamento das NC decorrentes das Auditorias
conduzidas pela NE (em aberto ou encerradas no período);
− Atas de reuniões periódicas do Comitê de Saúde e Segurança da NE,
inclusive de Análise Crítica do Sistema de Gestão; e,
− Organogramas atualizados (NE / EPBM / Coordenadora do PAC / FR /
CCBM).
Prazo: Urgente/Imediato (próximo relatório socioambiental - RSAP).
•

Requisitos do Licenciamento Ambiental, incluindo o Atendimento a Condicionantes
das Licenças
•

Recomenda-se que nos próximos RSAP seja incluído um Quadro com o controle
do atendimento às condicionantes das ASV, à semelhança dos utilizados para
controle das condicionantes da LI 795/2011 e dos Pareceres e Ofícios da FUNAI.
Esse Quadro deve demonstrar também o atendimento às condicionantes de ASV sob
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responsabilidade do CCBM, já que no RSAB foi informado que há ainda 200 ha a
serem retirados para a construção das obras principais.
Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis
•

Recomenda-se que os próximos RSAP, além de reportar o desempenho dos
sistemas de tratamentos de efluentes (domésticos e industriais) e de água para
abastecimento apenas como satisfatório ou insatisfatório, apresente também, como
anexo, os laudos de todos os meses compreendidos no período do monitoramento,
de forma a que se avalie se o resultado satisfatório representa uma eficiência elevada
ou se esta se aproxima do limite mínimo permitido pela legislação.

10.2.3
Recomendações referentes aos Programas e Projetos do PBA
Meio Físico
Programa de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios
•

Independentemente da discussão técnica com o IBAMA quanto à necessidade de
desenvolvimento do Programa, concluir as ações que visam a viabilizar novo
acesso à região da Caverna Kararaô, necessárias à retomada do desenvolvimento do
Programa. Prazo: Próximo Relatório. Entregável: apresentar status no 2º RSAP.

Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques
•

Apresentar aprovação do IBAMA dos resultados globais do Programa de
Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques, considerando a proposta
de encerramento do Programa por parte da Norte Energia. Prazo: Próximo
Relatório. Entregável: apresentar status no próximo RSAP.

Vegetação
3.2. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
• Estabelecer um plano de ação para as atividades de revegetação do PRAD sob
responsabilidade da NE, com prazos, diretrizes e recursos humanos necessários.
Prazo: urgente/imediato. Entregável: plano de ação.
• Providenciar os recursos humanos necessários, tanto no âmbito da NE quanto do
CCBM, para a execução das atividades de revegetação do PRAD. Prazo:
urgente/imediato. Entregável: evidências de contratação.
• Elaborar indicadores quantitativos para os monitoramentos das futuras atividades
de revegetação (exceto o plantio de mudas) que reflitam o progresso da restauração
ecológica. Prazo: apresentar informações solicitadas no próximo RSAP.
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12. Plano de Conservação dos Ecossistemas Terrestres
• Definir um programa de manutenção dos módulos em suas vias de acesso,
transectos e parcelas, como já proposto no 3º Relatório Consolidado de Andamento
do PBA. Prazo: próximo RSAP. Entregável: programa.
• Complementar a análise de suficiência amostral da flora, utilizando estimativas não
paramétricas como indicado no PBA e como utilizado na análise de suficiência do
EIA. Prazo: próximo RSAP. Entregável: resultados da análise
12.1. Programa de Desmatamento e Limpeza das Áreas dos Reservatórios
• Apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos
laudos de romaneio emitidos. Prazo: próximo RSAP. Entregável: ARTs.
• Apresentar um controle da situação de cada pátio final de madeira existentes,
incluindo os volumes de produtos e subprodutos florestais disponíveis. Informar se
foram realizadas as seguintes atividades: a organização do material, o protocolo de
requerimento de AUMPF e a solicitação de vistoria do IBAMA, a realização de
vistoria pelo IBAMA e a emissão da AUMPF. Apresentar também as datas da
realização dessas atividades ou a previsão para a sua realização. Prazo:
urgente/imediato. Entregável: relatório.
• Contratar empresa para realizar a fiscalização de não conformidades para as
atividades de supressão da vegetação na área dos reservatórios. A empresa
contratada poderá ser a mesma responsável pela fiscalização das obras. Prazo:
urgente/imediato. Entregável: evidências de contratação.
• Definir procedimentos para a comunicação e a correção das não conformidades
detectadas para as atividades de supressão da vegetação na área dos reservatórios.
Prazo: resultados preliminares urgentes/imediatos e finais no próximo RSAP.
• Definir a localização dos pátios de madeira para a supressão dos reservatórios.
Prazo: próximo RSAP. Entregável: mapa.
12.2. Programa de Conservação e Manejo da Flora
• Apresentar as cartas de recebimento de doações de material botânico pelos
herbários das instituições parceiras. Prazo: próximo RSAP. Entregável: cartas
solicitadas.
• Explicitar, nos próximos relatórios do Projeto de Salvamento e Aproveitamento
Científico da Flora, o número de exsicatas e de duplicatas, além do número de
espécies que possuem material herborizado. Prazo: apresentar informações
solicitadas no próximo RSAP.
• Envidar esforços para a marcação das demais matrizes das espécies-alvo do Projeto
de Formação de Banco de Germoplasma conforme estipulado pelo PBA. Prazo:
evidência de atendimento no próximo RSAP.
• Reavaliar a classificação da fitofisionomia das parcelas módulos 1, 2 e 5
consideradas como de Terra Firme e que, no entanto, se encontravam alagadas
segundo informado no 2º Relatório Técnico Trimestral. Prazo: resultados da
avaliação no 3º RSAP.
• Envidar esforços para a identificação das espécies registradas pelos projetos de
flora cuja determinação taxonômica permanece incompleta, inclusive com consulta
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•

•

•

•

a especialistas, caso seja necessário. Prazo: resultados parciais no próximo RSAP
e finais no 3º RSAP.
Informar todas as espécies novas ou prováveis espécies novas registradas no âmbito
dos projetos de flora, inclusive os locais onde foram coletadas. Prazo:
urgente/imediato. Entregável: relatório.
Informar o número total de espécies ameaçadas, de espécies endêmicas e de novos
registros em relação ao EIA, listando os nomes científicos de cada uma.
Recomenda-se também incorporar essas informações nos próximos relatórios
consolidados para o IBAMA. Prazo: apresentar informações solicitadas no
próximo RSAP.
Integrar as listas de espécies geradas pelos diferentes projetos da flora, realizando a
morfotipagem dos materiais com determinação taxonômica incompleta, indicando
informações relevantes, tais como: novos registros em relação ao EIA, novos
registros para o estado, espécies ameaçadas de extinção, endemismos, espécies
novas ou prováveis espécies novas para a ciência. Prazo: apresentar informações
solicitadas no 3º RSAP.
Atender as recomendações feitas no Relatório de Avaliação Socioambiental - Due
Diligence (julho de 2012) - Quadro 8.0.a deste Relatório.

13.1. Programa de Monitoramento da Flora
• Apresentar as cartas de recebimento de doações de material botânico pelos
herbários das instituições parceiras. Prazo: próximo RSAP. Entregável: cartas
solicitadas.
• Envidar esforços para a identificação das espécies registradas pelos projetos de
flora cuja determinação taxonômica permanece incompleta, inclusive com consulta
a especialistas, caso seja necessário. Prazo: resultados parciais no próximo RSAP
e finais no 3º RSAP.
• Informar todas as espécies novas ou prováveis espécies novas registradas no âmbito
dos projetos de flora, inclusive os locais onde foram coletadas. Prazo:
urgente/imediato. Entregável: relatório.
• Informar o número total de espécies ameaçadas, de espécies endêmicas e de novos
registros em relação ao EIA, listando os nomes científicos de cada uma.
Recomenda-se também incorporar essas informações nos próximos relatórios
consolidados para o IBAMA. Prazo: apresentar informações solicitadas no
próximo RSAP.
• Integrar as listas de espécies geradas pelos diferentes projetos da flora, realizando a
morfotipagem dos materiais com determinação taxonômica incompleta, indicando
informações relevantes, tais como: novos registros em relação ao EIA, novos
registros para o estado, espécies ameaçadas de extinção, endemismos, espécies
novas ou prováveis espécies novas para a ciência. Prazo: apresentar informações
solicitadas no 3º RSAP.
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Fauna Terrestre, Aquática e Semi-aquática
12.3 Programa de Conservação da Fauna Terrestre
• Recomenda-se a conclusão urgente das estruturas previstas para a ampliação da
Base de Resgate de fauna do Sítio Pimental e dos viveiros de pré-soltura, conforme
projeto já enviado ao IBAMA por meio da CE 194/2013. No mesmo documento, a
Norte Energia informa que os recintos estarão concluídos até julho de 2013 e os
viveiros pré-soltura até outubro de 2013. Ressalta-se que o IBAMA condiciona a
emissão da autorização de supressão da vegetação na área dos reservatórios à
finalização destas estruturas, que deverão estar prontas para uso. Prazo: evidências
no 2º RSAP.
•

Conclusão da instalação dos piezômetros dos Módulos RAPELD dentro do período
previsto, até setembro de 2013, conforme apresentado na Nota Técnica
(NT_SFB_No 014_POÇOS RAPELD 26/06/2013-srl) (até setembro de 2013).
Prazo: evidências no 2º RSAP.

•

Apresentar relatório contendo as co-variáveis físicas relacionadas aos Módulos
RAPELD, avaliando quais ainda não foram coletadas. Prazo: evidências no 2º
RSAP.

•

Para os projetos de monitoramento de Herpetofauna, Avifauna, Mastofauna
terrestre e Quirópteros realizados nos módulos RAPELD, recomenda-se o aumento
dos tamanhos das equipes que executam o monitoramento, de modo a não implicar
em atrasos no cronograma ou redução no esforço amostral. Prazo: próximo RSAP.
Entregável: evidência de contratação ou comprovação da suficiência das
equipes.

•

No caso específico dos pedrais associados aos módulos, monitorados para
quirópteros, recomenda-se atenção no sentido de serem mantidos os mesmos pontos
amostrais, de forma a garantir a comparabilidade dos resultados obtidos em 2012 e
no presente. Prazo: evidência de atendimento no próximo RSAP.

•

Para os projetos de Afugentamento da Fauna Terrestre, Salvamento e
Aproveitamento Científico da Fauna e Mitigação de Impactos pela perda de
Indivíduos da Fauna por Atropelamento, acrescentar nas listas de espécimes
avistados, coletados e registrados o status de conservação das espécies segundo
listas regionais, Nacionais e Internacionais, grau de endemismo, importância
econômica e demais informações, de acordo com a condicionante 2.3 da
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico 110/2012, e da
condicionante 2.6 da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material
Biológico 108/2012 – 2a retificação. Prazo: próximo RSAP.

12.4. Programa de Avaliação e Monitoramento da Fauna Subterrânea
• Embora até o momento não se tenham evidenciado consequências em termos de
atrasos, um ponto de atenção diz respeito à recomendação de se manter os
cronogramas previstos. Outro ponto de atenção diz respeito ao tamanhos de equipes
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envolvidas. Recomenda-se o aumento dos tamanhos das equipes que executam o
monitoramento, de modo a não implicar em atrasos no cronograma ou redução no
esforço amostral. Prazo: próximo RSAP. Entregável: evidência de contratação ou
comprovação da suficiência das equipes.
13.4. Programa de Conservação da Fauna Aquática
• Recomenda-se que, para o Projeto de Monitoramento de Mamíferos Aquáticos e
Semi-Aquáticos e o Projeto de Monitoramento da Avifauna Aquática e SemiAquática, os próximos relatórios tragam todas as informações solicitadas nas
condicionantes da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material
Biológico 116/2012.
Compensação Ambiental
12.6 Programa de Compensação Ambiental
• Para o Projeto de Criação de Unidades de Conservação, recomenda-se apresentar a
situação fundiária e caracterização detalhada da paisagem as duas novas áreas
propostas para a criação de Unidades de Conservação (Área 1: Estação Ecológica a
ser criada na margem esquerda do rio Xingu, perfazendo 7.560 ha; Área 2: UC de
proteção integral conectando as T.I.s Arara da Volta Grande e Trincheira Bacajá),
conforme apontado no Parecer Técnico 4933 do IBAMA. Prazo: evidência no
próximo RSAP.
• Para o Projeto de Apoio às Ações de Implantação e Manejo de Unidades de
Conservação já existente, recomenda-se que após a manifestação da CCAF, realizese a readequação do cronograma de atividades. Prazo: primeiro RSAP após
manifestação da CCAF.
Limnologia e Ictiofauna
11.2 Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques
• Devido às baixas concentrações de oxigênio dissolvido observadas nos igarapés e
as elevadas concentrações de DBO , Turbidez, Fósforo Totale Coliformes fecais,
recomenda-se uma maior atenção na gestão desses corpos d’água para não
comprometer a biota aquática. Recomenda-se também que sejam discutidas as
possíveis origens dessa contaminação. Prazo: evidência de atendimento no
próximo RSAP.
13.3 Programa de Conservação da Ictiofauna
• Recomenda-se que o Laboratório de Ictiologia seja construído o mais rapidamente
possível, de forma a permitir o armazenamento adequado dos exemplares, bem
como acelerar a triagem e identificação do material coletado durante as atividades
de monitoramento. Prazo: Urgente/Imediato. Entregável: informações sobre o
andamento.
13.3.4 - Projeto de Monitoramento da Ictiofauna
• Recomenda-se que as amostras de ictioplâncton sejam analisadas com maior
agilidade para que não acumulem amostras de diferentes campanhas e os resultados
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possam ser apresentados nos relatórios do IBAMA dentro do cronograma. Prazo:
evidência de atendimento no próximo RSAP.
Socioeconomia
4.1.3. Projeto de Reassentamento Rural e 4.4.3. Projeto de Reassentamento Urbano
• Recomenda-se que, nas reuniões com a comunidade para apresentação dos critérios
de elegibilidade e proposta de deslocamento compulsório e reassentamento, a
linguagem e material visual seja simples, de fácil entendimento e que sejam dadas
respostas precisas às indagações da população afetada, a fim de evitar mal
entendidos e reação adversa às soluções propostas. Prazo: evidências do
atendimento no 2º RSAP.
4.1.4.Projeto de Reorganização de Áreas Remanescentes
• Segundo parecer do IBAMA não houve relato de comunicação e discussão com os
atingidos para explicar o objetivo do projeto e os critérios adotados para avaliação.
Em acordo com a recomendação do IBAMA, recomenda-se que a Norte Energia
deva dar maior intensidade ao processo de interação social dos atingidos
relacionados neste projeto. Recomenda-se, também, o esclarecimento e
demonstração do motivo pelo qual houve alteração do objeto de negociação
anteriormente conduzida com atingidos e auxiliar na recomposição da condição da
atividade produtiva das famílias cujas áreas seriam totalmente adquiridas
inicialmente. Prazo: evidências do atendimento no 2º RSAP.
8.1. Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde
• Por causa das questões de manutenção das unidades visitadas, sugere-se que sejam
feitas gestões junto às empresas construtoras ou às prefeituras locais para que as
unidades obtenham manutenção periódica para que as mesmas não se deteriorem
prematuramente. Prazo: evidências do atendimento no 2º RSAP.
8.3. Programa de Ações para o Controle da Malária
• Recomenda-se priorizar a intervenção e atendimento para áreas urbanas, com
identificação de fatores agravantes do aumento no número de casos de malária, para
estabelecimento de ações preventivas. Prazo: evidências do atendimento no 2º
RSAP.
Componente Indígena
•

Garantir a realização de reuniões ordinárias trimestrais do Comitê Gestor,
evidenciando através de atas, memórias e registros o posicionamento dos indígenas
quanto ao desenvolvimento dos programas e projetos do PBA-CI. Prazo: próximo
relatório RSAP.
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11.0
Aspectos Críticos a serem Verificados na Próxima Missão de
Monitoramento
Obras
•
•
•
•
•
•
•

Situação da supervisão ambiental e de saúde de segurança da Norte Energia sobre as
obras principais e sobre as obras do entorno.
Manejo de não conformidades da Norte Energia.
Melhorias na gestão de resíduos, incluindo a coleta, a operação das centrais de
triagem, dos aterros sanitários, da célula de biorremediação.
Manejo dos igarapés interceptados por acessos laterais ao canal de derivação.
Forração vegetal de taludes na Vila Residencial, nos canteiros de obras, nos acessos
e no dispositivo de transposição.
Instalação de estruturas de drenagem nos travessões e estabilização e correção de
processos erosivos.
Correção do procedimento de utilização dos bota-foras no Sítio Belo Monte, de
forma a respeitar os critérios geométricos de projeto e permitir a recuperação tão
logo sejam encerradas as atividades de deposição de material da escavação.

Meio Físico
•
•

Desenvolvimento e retomada das atividades do Programa de Controle da
Estanqueidade dos Reservatórios.
Proposta de encerramento das atividades do Programa de Monitoramento dos
Igarapés Interceptados em razão do cumprimento do período de monitoramento (2
anos).

Vegetação
•

•

•
•
•

Situação dos pátios finais de madeira, cujo passivo acumulado desde o início das
atividades de supressão em junho de 2011 deverão estar resolvidos. Os pátios
deverão estar limpos e organizados, com as toras separadas por grupos, devidamente
sinalizados. Os requerimentos de AUMPF para todos os pátios deverão ter sido
protocolados.
Contratação de empresa para realização da fiscalização das atividades de supressão
vegetal nas áreas dos reservatórios, bem como a definição de procedimentos de
comunicação e correção das não conformidades.
Definição da localização dos pátios de madeira para a supressão dos reservatórios.
Plano de ação para as atividades de revegetação do PRAD sob responsabilidade da
NE, com prazos, diretrizes e recursos humanos necessários.
Suficiência dos recursos humanos necessários, tanto no âmbito da NE quanto do
CCBM, para a execução das atividades de revegetação do PRAD.
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Fauna Terrestre, Aquática e Semi-aquática
•

•

•

•

•

•

Com relação aos Projetos contidos no Programa de Conservação da Fauna Terrestre
e Fauna Subterrânea que implicam no monitoramento dos grupos taxonômicos nos
módulos RAPELD, verificar se foram mantidas, dentro do novo contrato com a
Biota Projetos e Consultoria, o mesmo esforço amostral e cronogramas empregados
pela Arcadis Tetraplan.
Especificamente com relação aos quirópteros monitorados em pedrais (Projeto de
Monitoramento de Quirópteros), verificar se foram mantidos pela Biota os sítios de
monitoramento amostrados durante as campanhas de 2012 pela Arcadis Tetraplan,
de forma a permitir a comparabilidade dos dados gerados.
Verificar o andamento das atividades de instalação dos piezômetros, de forma a
respeitar o prazo proposto, conforme apresentado na Nota Técnica (NT_SFB_No
014_POÇOS RAPELD 26/06/2013-srl) (até setembro de 2013).
Verificar se estão sendo coletados e analisados para apresentação no próximo
relatório as co-variáveis físicas relacionadas aos Módulos RAPELD, avaliando
quais ainda não foram coletadas.
Verificar se foram concluídas as instalações das novas estruturas para recebimento
de indivíduos da fauna na Base de Resgate e próximo ao Módulo 5, conforme
encaminhado pela NE ao IBAMA por meio da CE 194/2013, que apresenta o
projeto e informa que os recintos estarão concluídos até julho de 2013 e os viveiros
pré-soltura até outubro de 2013. Ressalta-se que o IBAMA condiciona a emissão da
autorização de supressão da vegetação na área dos reservatórios à finalização destas
estruturas, que deverão estar prontas para uso.
Para o Projeto de criação de unidades de conservação, verificar o andamento das
análises da situação fundiária e caracterização detalhada da paisagem para estas
duas novas áreas propostas para a criação de Unidades de Conservação, conforme
apontado no Parecer Técnico 4933/2013 do IBAMA.

Limnologia e Ictiofauna
•
•
•
•
•

Visitar os igarapés que compõem o Reservatório intermediário (Programa de
Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água);
Visitar o local de construção do laboratório de Ictiologia e Aquicultura de Peixes no
Campus da UFPA, em Altamira-PA;
Conhecer o local e o funcionamento do modelo reduzido bidimensional do Projeto
de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para Transposição de Peixes;
Verificar o armazenamento dos exemplares coletado durante as atividades de
monitoramento do Programa de Conservação da Ictiofauna;
Verificar o andamento das identificações das amostras de ictioplâncton (Projeto
Monitoramento da Ictiofauna).
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Socioeconomia
•

•

•

•
•

Verificação dos procedimentos para monitoramento avaliação da implementação
dos planos de reassentamento e deslocamento da população, tanto rural quanto
urbana, assim como da sua condição de vida;
Acompanhar e avaliar os procedimentos para realização de reuniões com a
comunidade para apresentação dos critérios de elegibilidade e proposta de
deslocamento compulsório;
Verificar a situação das famílias em processo de indenização e reassentamento da
área rural e as pendências em relação às alternativas propostas: famílias Vila Santo
Antônio e famílias à procura de terras para carta de crédito;
Avaliar, em conjunto com a equipe dos programas de reassentamento, detalhes dos
critérios de elegibilidade que a população tenha questionado no período;
Verificar andamento dos programas do Plano de Atendimento à População
Atingida, do Plano de Articulação Institucional, do Plano de relacionamento com a
População e do Plano de Saúde Pública.

Gestão de SST
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Avaliação da gestão interna da NE sobre seus próprios funcionários;
Resultados das análises de dados dos relatórios por parte da NE e definição de ações
para correção;
Avaliação do desempenho do Plano de Contingência do Sistema de Transposição de
Embarcações (STE), seus recursos e simulados;
Análise da ferramenta “Ronda Gerencial”, “Verificação de Conformidade de
Procedimento (VCP)” e “Verificação Comportamental (VC)” do CCBM;
Avaliar a sistemática de coleta, tabulação e análise crítica realizada pelo CCBM de
seus indicadores de gestão e, principalmente, como se dá a análise de eficácia das
ações decorrentes dessa análise;
Avaliação das ações de SST nas atividades de supressão vegetal;
Avaliação da gestão de SST de outras obras do entorno para aumentar o leque de
amostragem;
Análise dos relatórios de auditorias realizadas pela NE e CCBM;
Acompanhamento do processo de supervisão da EPBM;
Auditoria da NE sobre os 2 (dois) projetos de SST exigidos no PBA.

Assuntos Indígenas
•

•
•

As condições de operacionalização do Plano de Gestão e dos Programas de
Fortalecimento Institucional, Gestão Territorial, Educação Escolar Indígena, Saúde
Indígena, Patrimônio Cultural Material e Imaterial e Realocação e Reassentamento;
As repercussões junto às instituições e representações indígenas das reuniões do
Comitê Gestor e Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida;
As estratégias de integração das famílias indígenas ribeirinhas ao PBA-CI.
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