
 

 

 

 

 

 
 

 
 

UHE BELO MONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5o Relatório de Monitoramento Socioambiental Independente 
do Projeto UHE Belo Monte 
 

Volume 1 – Capítulo 1.0 ao Anexo 6 
 
Junho de 2014  



 

 

 

 

 

 
 

 
 

UHE BELO MONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5o Relatório de Monitoramento Socioambiental Independente 
do Projeto UHE Belo Monte 
 

Volume 2 – Anexos 7 a 10 
 
Junho de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
5o Relatório de Monitoramento Socioambiental Independente do 
Projeto UHE Belo Monte 
 
Junho de 2014  
 

SUMÁRIO 
 
1.0 Introdução 1 

 
2.0 Descrição das Atividades Realizadas na Vistoria e dos Documentos Analisados 4 

 
3.0 Sistema de Gestão 4 

3.1 Sistema de Gestão da NE 5 

3.1.1 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 5 

3.1.2 Sistema de Gestão de SST 7 

3.1.3 Estrutura Organizacional 11 

3.2 Sistema de Gestão do CCBM 13 

3.2.1 Estrutura Organizacional do CCBM 13 

3.3 Sistema de Gestão das Montadoras 13 

3.3.1 Estrutura Organizacional das Montadoras 15 

 
4.0 Desempenho Ambiental, Social e de Saúde e Segurança do Trabalho da Construção 15 

4.1 Sumário do Status da Construção 16 

4.1.1 Obras Principais 16 

4.1.2 Obras do Entorno 19 

4.2 Desempenho Ambiental da Construção 24 

4.2.1 Programa de Controle Ambiental Intrínseco (PCAI) 24 

4.2.1.1 Controles Ambientais das Obras Principais 24 

4.2.1.2 Controles Ambientais das Obras do Entorno 43 

4.2.1.3 Supervisão Ambiental da Norte Energia 45 

4.2.2 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 49 

4.2.3 Fiscalização Externa – Entidades Oficiais 51 

4.3 Desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) da Construção e Montagem 52 

4.3.1 Norte Energia (NE) 52 

4.3.1.1 Inspeções de Segurança e Saúde da NE sobre as Obras (Principal e de Entorno) 53 

4.3.1.2 Auditorias de Saúde e Segurança da NE sobre as Obras (Principal e de Entorno) 60 

4.3.2 Desempenho de SST da Obra Principal (OP) 61 

4.3.2.1 Implantação dos Programas de SST da OP - CCBM 62 

4.3.2.2 Desempenho e Indicadores de SST das OP – CCBM 68 

4.3.3 Desempenho de SST da Obra Principal (OP) – Montadoras 72 

4.3.4 Desempenho de SST da NE, OE e Executoras do PBA 74 

4.3.5 Fiscalização Externa – Entidades Oficiais 80 

 
5.0 Acompanhamento de Condicionantes do Licenciamento e do Contencioso 80 

 



 

 

 

 

 
 

 

6.0 Andamento dos Programas do PBA 82 

6.1 Andamento dos Programas do PBA-CI 83 

 
7.0 Atendimento ao Plano de Ação Socioambiental 92 



 

 

 

 

1 

 

1.0 
Introdução 
 
Este documento compõe o 5º Relatório de Monitoramento Socioambiental Independente 
do Projeto Hidrelétrico Belo Monte, sob a responsabilidade da Norte Energia S.A. (NE), 
e refere-se ao período de janeiro a março de 2014.  
 
O Relatório elaborado pela JGP (Consultor Socioambiental Independente - CSI), 
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 aos Agentes Repassadores 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 a elaboração do relatório é formada pelo 5° Relatório 
Socioambiental Periódico (RSAP) elaborado pela NE; por documentos apresentados ao 
IBAMA; e pelas informações obtidas durante as inspeções de campo do projeto e 
reuniões realizadas no período de 05 a 09 de maio de 2014.    
 
O processo de avaliação/monitoramento independente visa a atender ao Princípio do 
Equador 9 (Monitoramento Independente e Divulgação de Informações). Anteriormente 
ao início desse monitoramento, a conformidade do ciclo de avaliação e licenciamento 
do empreendimento com os Princípios do Equador foi verificada conforme as diretrizes 
estabelecidas no Princípio do Equador 2 (Avaliação Socioambiental) e com os padrões 
aplicáveis segundo o Princípio 3 (Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis). Isso 
resultou na identificação de hiatos (gaps) e motivou a elaboração de um Plano de Ação 
(da forma prevista no Princípio 4 – Plano de Ação de Sistema de Gestão), que foi 
subscrito pela NE e pelos Agentes Repassadores, passando a constituir Compromisso 
Contratual da forma prevista no Princípio 8. 
 
O relatório objetiva uma avaliação socioambiental independente do andamento do 
Projeto, com foco principalmente em: 
 
• Verificação de conformidade com os Princípios do Equador; 
• Avaliação de desempenho socioambiental do Projeto. 
 
Para atender a esses objetivos, o presente relatório está estruturado nas seguintes seções 
principais: 
 
O Capítulo 2.0 apresenta a descrição das atividades realizadas na vistoria, incluindo 
reuniões e trabalhos de campo. Além disso, inclui a listagem dos documentos analisados 
para elaboração do presente relatório. 
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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 (compliance assurance) 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).  
 
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 da inspeção de campo e justifica as 
prioridades adotadas no planejamento dos trabalhos.  
 
Na sequência, o Capítulo 4.0 inclui 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 da vistoria às 
áreas do projeto.  
 
Os aspectos relativos à conformidade legal são tratados no Capítulo 5.0. Foca-se 
inicialmente o processo de Gerenciamento de Condicionantes, onde é verificado o 
atendimento a todas as condicionantes constantes na Licença de Instalação (LI) No 
795/2011, em Autorizações de Supressão de Vegetação e outras licenças, outorgas e 
autorizações complementares emitidas para o Projeto. O Capítulo 5.0 resume também a 
ação fiscalizadora de órgãos com funções regulatórias, incluindo não somente o 
IBAMA, mas também o IPHAN, FUNAI, entidades municipais e outros com 
competências específicas que incidem no Projeto. Finalmente, o Capítulo 5.0 analisa 
conformidade legal do empreendimento, acompanhando a situação de atendimento às 
condicionantes estabelecidas ao longo do processo de licenciamento pelos órgãos 
intervenientes, bem como a situação de todas as multas e autuações recebidas pela NE 
e/ou empresas por ela contratadas, verificando a adequação das gestões em curso cm 
relação a cada uma. 
 
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: 
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• 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. 
 
A verificação do processo de implantação do Plano de Ação acordado entre a NE e os 
Agentes Repassadores é desenvolvida no Capítulo 7.0 (Quadro 7.0.a). Neste 5º 
Relatório de Monitoramento foi avaliado o avanço do atendimento de ações ainda em 
aberto, com prazos variando desde “antes da Assinatura do Contrato de Financiamento” 
até “1 ano após a sua assinatura”, já que, no período, não estava previsto o 
encaminhamento de entregáveis para atendimento a novas ações.  
 
O Capítulo 8.0 (Quadro 8.0.a) avalia a atuação de atendimento às recomendações 
pontuais e oportunidades de melhoria emitidas pelo Consultor Socioambiental 
Independente em relatórios anteriores, e que não fazem parte do Plano de Ação.  
 
De maneira consolidada, o Capítulo 9.0 analisa a situação de atendimento aos 
Princípios do Equador, com foco naqueles que se aplicam à atual fase de implantação 
do projeto.  
 
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 o Quadro 8.0.a 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 do período de janeiro a março de 2014, e em dados coletados em 
reuniões e em inspeções de campo durante vistorias da consultoria socioambiental 
independente ocorridas no período de 05 a 09 de maio de 2014.  
 
Os principais documentos revisados na presente análise de conformidade estão listados 
no Anexo 1.  
 
As vistorias de campo, por sua vez, envolveram 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.  
 
O Quadro 2.0.a, no Anexo 2, apresenta a lista das reuniões realizadas e os 
participantes, e o Quadro 2.0.b, também no Anexo 2, apresenta a lista de locais 
inspecionados, a equipe que participou das inspeções e os entrevistados.  
 
 
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 a data de corte documental, o período de janeiro a 
março de 2014, utilizando informações do 5º RSAP, acrescidas de informações obtidas 
em conference call realizada com a Ferreira Rocha e com a NE em 16/05/2014. Assim, 
o objetivo deste Capítulo é detalhar essas ações e apresentar os avanços ocorridos no 
período entre janeiro a março, e com algumas informações mais recentes de maio, tanto 
na gestão da NE como do CCBM.  
 
  



 

 

 

 

5 

 

3.1 
Sistema de Gestão da NE 
 
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.  
 
No período de monitoramento desse relatório foram realizadas adequações no Padrão de 
Sistema para Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos Ambientais (PS 
NES GABM SGA 001/2013), principalmente no que se refere à inclusão de duas 
colunas na “Planilha de Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos 
Significativos e das Ações de Gestão da UHE Belo Monte”, uma para definição dos 
responsáveis pelas novas ações e a outra para verificação da efetividade das ações 
implementadas. Essas alterações foram realizadas em atendimento às recomendações do 
Consultor Independente. 
 
O Padrão de Sistema para Tratamento de Não Conformidades, Ações Corretivas e 
Preventivas (PS NES GABM SGA 001/2011) foi novamente revisado para melhorar a 
agilidade do processo de cadastramento e tratamento das não conformidades 
identificadas nas atividades realizadas pelo empreendimento. A eficácia desses ajustes 
será verificada durante a próxima missão de monitoramento. 
 
No período também foram aprovados os seguintes documentos: 
 

• Plano de Atendimento a Emergências Ambientais para as Obras Principais e do 
Entorno da UHE Belo Monte - R00 (ressalta-se que tanto o 5º RSAP, como a 
Matriz de Documentos - Rev02, mencionam que esse Plano está na revisão 00, 
porém o documento cita, em seu quadro de controle de revisões, que já foram 
realizadas 3 revisões); 

• Manual de Gestão Ambiental - R00, que descreve a estrutura do SGA empregado 
pela Norte Energia na UHE Belo Monte, no atendimento aos requisitos baseados na 
ABNT NBR ISO 14001: 2004; 

• Padrão de Sistema para Controle de Documentos das Obras do Entorno - R00, que 
estabelece a sistemática e o fluxo de documentos relativos ao reassentamento 
urbano coletivo; 

• Padrão de Sistema para Comunicação Social: interna e do PBA - R00; 
• Padrão de Sistema relacionado ao Mecanismo de Atendimento e Resposta à 

Comunidade - R01, que incorporou questões relacionadas ao funcionamento do 
canal de 2ª instância, no âmbito do Comitê Interno de Comunicação (CIC); 

• Padrão de Sistema relacionado ao Mecanismo de Atendimento a Reclamações e 
Respostas às comunidades indígenas - R01.  

 
Também passou a fazer parte da estrutura do SGA um novo Padrão de Sistema, 
denominado “PS Envio do BDB (Banco de Dados Brutos) via SGP e Consulta ao 
GeoExplo - R00”, que apresenta a metodologia de encaminhamento e validação, via 
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SGP, dos BDB, até sua efetiva inserção no GeoExplo pela Equipe SIG-A. Conforme 
informado pela NE, o texto desse padrão será disponibilizado para avaliação do 
Consultor Independente apenas no próximo RSAP. 
 
Vale comentar que as alterações mencionadas acima não estão completamente alinhadas 
com a Matriz de Documentos do SGA disponibilizada para emissão desse relatório. 
Durante reunião realizada com a equipe da Ferreira Rocha e com a NE (16/05/2014), foi 
ressaltada a necessidade de atualização desse documento, bem como a inclusão dos 
padrões que se encontram em elaboração (aqueles que ainda não foram emitidos, mas 
que estão planejados dentro da estrutura do SGA), como é o caso do Padrão de Sistema 
do NAC, de forma que o Consultor Independente consiga acompanhar a evolução do 
sistema.  
 
No que se refere à realização de auditorias, não foram apresentadas evidências da 
realização de auditorias internas do SGA. Foi informado pela NE que a empresa 
incorporou em sua estrutura organizacional um responsável (líder) para gerenciar os 
diversos tipos de auditorias aplicáveis ao empreendimento. Após a integração desse 
profissional, a NE disponibilizará ao Consultor Independente o planejamento das 
auditorias que serão realizadas nos próximos períodos. 
 
Outra questão discutida com a equipe da Ferreira Rocha e da NE refere-se à necessidade 
de melhorar o reporte das atividades de implementação do SGA no RSAP, pois são 
realizadas muitas ações não mencionadas no relatório. Também foi reiterada a 
necessidade de estruturar uma reunião de análise crítica específica para o SGA, 
incluindo na pauta de discussão minimamente os seguintes itens: 
 
• Resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos requisitos 

legais e condicionantes do processo de licenciamento, 
• Comunicações provenientes de partes interessadas externas, incluindo reclamações, 
• Desempenho socioambiental da organização, 
• Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas, 
• Situação das ações corretivas e preventivas, 
• Alocação de Recursos e necessidade de investimentos adicionais; 
• Ações de acompanhamento das análises anteriores, 
• Mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e 

outros relacionados aos aspectos ambientais, e recomendações para melhoria. 
 
Destaca-se que as saídas da análise devem compreender quaisquer decisões e ações 
relacionadas a possíveis mudanças na documentação do SGA, incluindo as políticas, os 
objetivos, as metas e em outros elementos do sistema da gestão. 
 
No que se refere ao NAC (Núcleo de Análise Crítica), ainda não foi disponibilizado 
pela NE o Padrão de Sistema que detalha as atividades desenvolvidas por esse grupo. A 
previsão é que esse padrão seja incorporado ao próximo RSAP. 
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3.1.2 
Sistema de Gestão de SST 
 
A Norte Energia (NE) definiu e implantou regras de gestão, além de evidenciar 
continuamente as melhorias, de modo a garantir cobertura sobre todas as empresas que 
atuam sob sua responsabilidade. No período de monitoramento, a NE alterou a estrutura 
organizacional relacionada às questões de SST, que era dividida em duas equipes: (i) 
Equipe de SST – OP; e, (ii) Equipe de SSTMA – OEs. Essas equipes eram 
subordinadas, respectivamente, às Diretorias de Gestão e Socioambiental.  
 
Após a reestruturação, todos os assuntos de SST (independente do grupo de obras) 
passaram a ser coordenados pelo, até então, Coordenador de SSTMA das OEs, que 
responde diretamente para a Superintendência de Gestão sediada em Brasília. Com isso, 
uma mesma equipe possui responsabilidade de gestão e supervisão relacionada à Saúde 
e Segurança do Trabalho sobre: 
 
• CCBM (obras civis); 
• LOCASERVICE (montadora); 
• CMBM (montadora);  
• Andritz (montadora);  
• STE (Sistema de Transposição das Embarcações); 
• Construtoras das Obras do Entorno (OEs); 
• Empresas Executoras dos Programas do PBA; 
• Operação do Centro de Estudos Ambientais (CEA);  
• Atividades executadas pela equipe interna (NE); e, 
• Outras empresas contratadas diretas da NE. 
 
A atuação da NE, no contexto da Obra Principal, conta com a Coordenação da BIOCEV 
e Supervisão da EPBM, enquanto nas Obras do Entorno todas as atividades são 
executadas pela equipe própria de SSTMA da NE. Em ambos os contextos ficaram 
claros os níveis e instâncias de discussão de pendências e cobranças, existindo alguns 
exemplos de assuntos que chegaram para discussão no âmbito da Diretoria da NE. 
 
Nesta última missão de monitoramento (maio de 2014), mais do que nas missões 
passadas, foi possível observar o salto de gestão e aumento da rapidez com que 
pendências são solucionadas, ainda mais se levados em consideração previsões de 
ampliação da equipe, início de utilização do Sistema de Gerenciamento de Projetos 
(SGP) e, principalmente, a decisão de unificar os Sistemas de Gestão Ambiental e de 
SST por meio do Manual de Gestão. 
 
Especificamente para Saúde e Segurança do Trabalho na Obra Principal e do Entorno, 
bem como para Meio Ambiente nas Obras do Entorno, ainda não é possível evidenciar a 
existência de procedimentos escritos e aprovados para implantação. Apesar de ser 
notória a prática metodológica adotada em campo, conforme evidenciado em relatórios 
anteriores. Nesse conjunto de ações, não existiu, no período, nenhuma alteração 
significativa. 
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Documentos do Sistema de Gestão de SST 
 
A definição de integração da disciplina de SST com MA já estruturada e documentada 
deverá trazer diversos benefícios às equipes, que poderão, sobre bases sólidas e 
planejadas, avaliar a eficácia de sua gestão a partir dos resultados de monitoramento de 
que dispõe. Nesse assunto também deve ser incluída a expectativa de revisão do fluxo 
de registro e informações relacionadas às pendências, que deverá ser executado por 
meio do SGP. 
 
Em relação a esse sistema (SGP), a reunião realizada com um de seus gestores (sediado 
em Brasília) e Equipe de SST da NE permitiu grandes discussões sobre possibilidades e 
usos. Dentre eles, destacam-se: 
 
• A equipe de SSTMA deve ser notificada para se manifestar no período de 

elaboração de Termo de Referência para inclusão de questões de SSTMA; 
• Os resultados das inspeções e desempenho devem ser inseridos no SGP para que o 

gestor do contrato tenha acesso aos mesmos. Atualmente, o SGP recebe apenas as 
informações sobre Qualidade das obras, para acompanhamento pelo gestor; e,  

• O fluxo de registro de desvios, mas especificamente na “Avaliação de Eficácia”, o 
caminho deve ser “(Re)Avaliar as Causas”. Na proposta estava definido que o 
caminho deveria ser retornar para a “Execução do Plano de Ação”. 

 
O treinamento previsto para março de 2014 não foi realizado da forma como estava 
programado, pois foi necessário retomar alguns pontos, o que culminou na elaboração 
do fluxo apresentado na missão de monitoramento. A partir disso, os próximos passos 
deverão ser: (i) aprovar o fluxo; (ii) adequar o sistema e indicar os responsáveis no 
fluxo de informações; (iii) treinar os envolvidos; (iv) implantar a metodologia; (v) 
definição e implantação de painel de bordo com indicadores que auxiliarão na gestão de 
informações. De acordo com as informações prestadas nessa mesma reunião, em 
junho/2014 deverão ser apresentados os primeiros resultados do SGP no âmbito de SST. 
 
O SGP já está sendo utilizado, com eficácia comprovada, para inclusão e avaliação dos 
Relatórios Gerenciais Mensais da Executora, da Coordenadora e da Gestora.    
 
Rotinas de Gestão/Supervisão de SST da Obra Principal (OP) – NE/ BIOCEV / EPBM 
 
Como descrito anteriormente, a NE supervisiona as exigências contratuais e legais de 
SST da OP por meio da empresa contratada, Engenharia do Proprietário de Belo Monte 
(EPBM). Especificamente para os projetos do Programa de Saúde e Segurança do PBA 
(3.4.1 e 3.4.2), a NE conta com a coordenação da BIOCEV. 
 
No período, a BIOCEV iniciou os trabalhos de campo e formalizou os primeiros 
Registros de Ocorrência (RO), para situações de campo, e Termos de Notificação (TN), 
para questões documentais. Além dessa atividade, a coordenadora iniciou a emissão do 
Relatório Gerencial Mensal da Coordenadora (RGM-C), que traz a análise crítica do 
Relatório Gerencial Mensal da Executora (RGM-E). De acordo com as informações da 
Ferreira Rocha (FR), os RGMs não deverão ser apresentados para a Consultoria 
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Independente, pois a análise de dados emitida pela Coordenadora (RGM-C) foi 
considerada na elaboração do Relatório Socioambiental Periódico (RSAP) e será 
discutida na Seção 4.3 deste relatório. 
 
As principais atividades desempenhadas pela coordenadora no período foram: 
 
• Participação na coordenação das reuniões de SST quinzenais em conjunto com a 

NE, SST e EPBM; 
• Auditoria programada junto à NE e EPBM nos Canteiros Canal de Derivação e 

Bela Vista; 
• Análise Crítica do Relatório de Análise de Incidentes (RAI) referente ao acidente 

fatal ocorrido no Sítio Pimental; 
• Inspeção dos acessos e sinalização das vias, subsidiando a confecção do Plano de 

Gestão de Segurança do Tráfego Viário pelo CCBM; 
• Análise Crítica e coordenação da confecção do RGM-E pelo CCBM; 
• Avaliação das análises preliminares de riscos (APR’s) de diversos processos de 

trabalho; 
• Reunião entre BIOCEV, NE e EPBM com o CMBM, onde foram apresentadas as 

lideranças do CMBM e a metodologia de trabalho da área de SST; 
• Avaliação em conjunto com a equipe de SST da NE e EPBM da documentação de 

SST do CMBM; 
• Avaliação em conjunto com a equipe de SST da NE e EPBM da documentação de 

SST da Andritz; 
• Análise crítica de acidentes do CCBM por Spot Check; e, 
• Visita técnica à comunidade de São Francisco das Chagas, conforme solicitação do 

IBAMA, gerando projeto e instalação de nova sinalização de trânsito no local. 
 
Desde o início da atuação da BIOCEV, a montadora LOCASERVICE não fez parte do 
conjunto de suas verificações e ações, assim como as duas novas montadoras, que 
iniciaram seus trabalhos recentemente. Nesse sentido, a Coordenadora não considera os 
impactos das ações das montadoras sob a ótica dos projetos de segurança, saúde e alerta 
requeridos no PBA/PAC por meio do Programa 3.4. De acordo com informações 
apresentadas pela Equipe de SST da NE durante a vistoria de campo, foi definido que a 
BIOCEV deverá estender sua coordenação sobre as atividades das montadoras, tal como 
faz para o CCBM. Assim, espera-se que o próximo RSAP traga informações 
relacionadas à coordenação das questões de SST previstas no PAC nas atividades das 
montadoras. 
 
A EPBM continuou com a aplicação de Listas de Verificação (LVs) por meio de seus 
Técnicos de Segurança do Trabalho. Cada pendência identificada é registrada como 
Registro de Ocorrência (RO), para situações de campo, e Termo de Notificação (TN), 
para questões documentais. Tanto o RO, quanto o TN podem ser emitidos pontualmente 
tão logo sejam constatados, além dos desvios decorrentes da aplicação das LVs. O 
desempenho do período poderá ser conferido na Seção 4.3. 
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A equipe envolvida nas atividades de coordenação e supervisão (NE, BIOCEV e 
EPBM) é formada por profissionais da área de segurança do trabalho (engenheiros e 
técnicos), bem como por uma Enfermeira do Trabalho vinculada à EPBM, que iniciou 
suas atividades em janeiro de 2014.  
 
As atividades da EPBM correspondem à supervisão das questões relacionadas à 
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional da Obra Principal (consórcio construtor e 
montadoras). Nesse contexto, a aplicação mensal de 25 LVs1 pela BIOCEV 
relacionadas aos mesmos temas na OP complementam as verificações que deveriam ser 
escopo da EPBM, já que parte delas se relaciona às mesmas exigências do Projeto 3.4.1 
do PBA (Projeto de Controle Médico e Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho). 
Embora parte dessas LVs seja dedicada ao Projeto 3.4.2 do PBA (Projeto de Segurança 
e Alerta), que determina ações com relação estreita com a Comunidade. Para esse 
conjunto de observações, foi sugerido à NE que retome discussões de como 
potencializar a atuação da BIOCEV no papel de coordenadora. Uma das possibilidades 
discutidas foi a utilização, pela BIOCEV, dos dados gerados no monitoramento da 
EPBM, para coordenação das atividades do Projeto 3.4.1 do PBA e aplicação das 
próprias Listas de Verificação no âmbito do Projeto 3.4.2. Entretanto, outras 
configurações deverão surgir para análise, sempre com o objetivo de evitar sobreposição 
de atividades e cobranças (o que já é praticado) e potencializar as ações dessas empresas 
de apoio. 
 
Os resultados das inspeções realizadas no período são apresentados e discutidos na 
Seção 4.3.  
 
Rotinas de Supervisão de SSTMA das Obras de Entorno (OEs) e demais contratadas – 
NE 
 
A rotina de supervisão de SSTMA das OEs é realizada por equipe interna da NE e sua 
sistemática de trabalho está definida e implantada, apesar de não formalizada2. Com a 
definição de inclusão das questões de SST e MA das OEs no Manual de Gestão 
Ambiental, este panorama será alterado.  
 
Na inspeção de campo pôde-se conferir o nível de controle que a NE passou a exercer 
sobre as questões ambientais e de saúde e segurança do trabalho das empresas. Diversas 
melhorias puderam ser comprovadas em campo: 
 
• Construtora CCB: na amostragem realizada sobre os registros da construtora pôde-

se comprovar sua organização e pronta recuperação de informações para avaliação, 
bem como os controles de segurança implantados em campo. Além disso, foi 
possível conferir os primeiros avanços na atuação da profissional de Meio 
Ambiente, embora ainda existam questões de ordem administrativa a serem tratadas 

                                                             
1 Em março/2013 a BIOPCEV definiu em conjunto com a NE a aplicação de no mínimo 25 Listas de 
Verificação mensalmente.  
2O procedimento “Inspeção, Supervisão e Auditoria de Saúde e Segurança do Trabalho” ainda está em 
minuta (não aprovado). 
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para melhoria dos aspectos ambientais. Parte do resultado dessa verificação 
encontra-se no Anexo 5 – Relatório Fotográfico de SST das OEs; 

• Construtora SA Paulista: muitos dos apontamentos relacionados à segurança do 
trabalho e meio ambiente foram implantados e a limpeza e organização do canteiro 
pôde ser facilmente evidenciada nas áreas inspecionadas. Apesar das melhorias, 
ainda existem questões a serem resolvidas. Porém, muitas observações feitas pela 
consultoria independente já faziam parte do Plano de Ação da construtora ou então 
já haviam sido identificadas pela Supervisão de SST – OEs. Parte do resultado 
dessa verificação encontra-se no Anexo 5 – Relatório Fotográfico de SST das 
OEs; e,  

• Consórcio GEL/Gouveia: apesar da intensa chuva durante a missão de 
monitoramento no canteiro do consórcio, pôde ser constatada a manutenção dos 
controles já praticados, bem como a conclusão de algumas correções. Parte do 
resultado dessa verificação encontra-se no Anexo 5 – Relatório Fotográfico de 
SST das OEs. 

 
Na área de meio ambiente, os técnicos de segurança do trabalho da NE foram instruídos 
pela Analista Ambiental a aplicar Lista de Verificação com requisitos de Meio 
Ambiente. Em paralelo a esta verificação, a Analista de Meio Ambiente ordena e 
acompanha as Licenças Ambientais das construtoras, além de gerir os resultados da 
supervisão ambiental dessas obras. 
 
Todos os apontamentos registrados são lançados em uma planilha para 
acompanhamento e geração de dados estatísticos. O acompanhamento do atendimento 
das pendências pelas contratadas com o uso desta planilha ainda é falho, apresentando 
pendências antigas.  
 
Na ocasião do 3º RSAP a FR havia definido uma estrutura (Termo de Referência) para 
que a Equipe de SSTMA - OEs elaborasse seu próprio RGM-E. O RGM-OEs não foi 
incluído no 4º RSAP, tendo a NE se comprometido a apresentá-lo durante a inspeção de 
campo, o que não ocorreu. O 5º RSAP também não apresentou os resultados da 
supervisão das Obras do Entorno, sendo possível apenas avalia os dados coletados 
durante as inspeções de campo do consultor independente.  
 
3.1.3 
Estrutura Organizacional 
 
Meio Ambiente  
 
Houve alteração na estrutura organizacional da NE no período.  
 
O coordenador da equipe de SSTMA das OEs passou a ser o coordenador geral de SST, 
tendo responsabilidade pelas OP e OEs. Além disso, a equipe de SSTMA – OEs passou 
a ser responsabilidade da Diretoria de Gestão, quando antes estava sob a Diretoria 
Socioambiental. 
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Segundo informado, essa mudança tem como objetivo garantir integração das ações da 
equipe de SSTMA – OEs com aquelas desenvolvidas pela Equipe de SST – OP, ambas 
agora com o mesmo coordenador. Meio ambiente nas OP continua sob responsabilidade 
da Diretoria Socioambiental. 
 
Observa-se, com isso, que a BIOCEV, que coordena tanto os programas do PAC que 
têm relação com Meio Ambiente, quanto aqueles de Saúde e Segurança, deverá se 
reportar a duas Diretorias da NE, a Socioambiental (Meio Ambiente nas OP) e a de 
Gestão (SST nas OP). 
 
O 5º RSAP encaminhou uma planilha com funcionários da NE subordinados às 
Diretorias Socioambiental e de Gestão, e que têm atividades relacionadas a meio 
ambiente, conforme solicitado pela consultoria independente. A planilha inclui 
descrição de atividades de cada cargo. Foram listados 141 profissionais, sendo 6 
superintendentes; 6 coordenadores; 15 gerentes; 40 profissionais de nível superior, 
sendo 20 deles especialistas; 62 profissionais de nível médio, sendo 36 deles 
especialistas; e 4 administrativos.  
 
SST 
 
No período compreendido pelo monitoramento não houve aumento de nenhuma das 
equipes. A mudança substancial ficou por conta da reestruturação hierárquica das 
equipes de SST: as Equipes de SST – OP e SSTMA – OEs passaram a responder ao 
mesmo Coordenador, cuja responsabilidade anteriormente recaía apenas sobre as OEs. 
Assim, o conjunto todo responde diretamente à Superintendência de Gestão da NE, 
sediada em Brasília. As informações colhidas na missão de monitoramento ainda devem 
ser formalizadas por meio da revisão do organograma da NE. 

 
Diante do aumento das frentes de trabalho, o novo Coordenador de SST terá como 
missão propor outro histograma de mão de obra para garantir os mesmos níveis (ou até 
melhores) de gestão e supervisão sobre as contratadas da NE. Cogita-se a apresentação 
desse novo quantitativo até o final de maio/2014 para apreciação da Superintendente de 
Gestão. A formatação desse histograma deverá abranger as novas montadoras que 
iniciaram recentemente os trabalhos e as obras que ainda deverão ser iniciadas ou 
antecipadas (obras nas reservas indígenas, construção de Subestações e Linhas de 
Transmissão, por exemplo). Já foi possível constatar que não há supervisão das 
atividades no Porto e que a supervisão de SST com apenas um Técnico de Segurança do 
Trabalho da EPBM nas atividades de montagem realizadas por três empresas na atual 
fase é totalmente desproporcional e incompatível com a dimensão do empreendimento. 
 
Na proposta a ser submetida para aprovação estão incluídos profissionais para 
supervisão da Operação do STE, construção das Subestações e Linhas de Transmissão e 
Montagem em Pimental, além de um profissional volante (para apoio onde for 
considerado necessário). Para coordenação, está prevista a ampliação do escopo de 
atividades da BIOCEV, para que esta possa auxiliar na elaboração dos relatórios 
mensais e na gestão de processos que está em fase de estruturação e aprovação. Como 
terceiro ponto foi indicada a possibilidade de aumento da equipe de supervisão das 
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atividades de supressão vegetal, atividades de serraria e destinação de resíduos grossos 
dessa atividade, com a inclusão de um Engenheiro de Segurança do Trabalho para 
coordenação e reporte dessa supervisão. Por fim, também está em pauta o aumento da 
equipe de SSTMA dedicada às OEs, com a inclusão de um Técnico de Segurança do 
Trabalho para questões administrativas e de reporte e dois outros técnicos para campo, 
além de estagiários por meio de um Programa de Estágio da NE para questões coerentes 
com seus limites de responsabilidade. 
 

3.2 
Sistema de Gestão do CCBM 
  
Para gerenciamento das obras da UHE Belo Monte, o CCBM estruturou e mantém 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.  
 
O resultado da manutenção dos controles operacionais estabelecidos no SGI do CCBM 
é apresentado no Capítulo 4.0, que retrata as atividades em andamento para controle e 
monitoramento dos aspectos relacionados a meio ambiente, saúde e segurança do 
trabalho. 
 
Os dados referentes às inspeções ambientais e de saúde e segurança do trabalho 
realizadas no período são apresentados no Capítulo 4.0.  
 
3.2.1 
Estrutura Organizacional do CCBM 
 
No período de monitoramento compreendido por este relatório houve mudança na 
equipe de QMSSRS do CCBM, com a saída do Gerente de QMSSRS do Sítio Pimental, 
que ingressou no CMBM também como gerente da mesma área. Esse gerente continua 
acumulando o cargo de coordenador de SST. É fato que a cada missão de 
monitoramento continuam sendo constatadas alterações no nível de 
coordenação/gerencial. Ressalta-se que o Diretor de QMSSRS continua acumulando a 
atividade de Gerente de QSSMRS do Sítio Belo Monte. 
 
A análise crítica da estrutura e dimensionamento da Equipe de (QM)SS(RS) da OP deve 
constantemente fazer parte da pauta de discussão nas reuniões periódicas realizadas 
pelas várias equipes. 
 
3.3 
Sistema de Gestão das Montadoras 
 
Até a 4ª Missão de Monitoramento a Obra Principal contava apenas com a montadora 
LOCASERVICE para execução das atividades, tanto no Sítio Belo Monte, quanto no 
Sítio Pimental. Já no período de monitoramento deste relatório, as montadoras de cada 
um dos sítios iniciaram suas atividades: (i) CMBM, consórcio formado pelas empresas 
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Engevix e Toyo Setal, ficou com o contrato de montagem do Sítio Belo Monte; e, (ii) 
Andritz ficou com o Contrato do Sítio Pimental. 
 
A fabricação, fornecimento e acompanhamento do armazenamento e da montagem 
ficaram sob a responsabilidade do Consórcio ELM, formado pelas empresas Voith, 
Alston e Andritz. O limite de escopo desse consórcio é a entrega do equipamento no 
local de estocagem ou de posicionamento para montagem na área AM (Área de 
Montagem); porém, o descarregamento (movimentação de carga) deverá ser 
responsabilidade das respectivas montadoras.  
 
Na missão de monitoramento ainda não foi possível obter a informação sobre a data de 
desmobilização da LOCASERVICE, que deverá continuar atuando em conjunto com as 
montadoras “definitivas” de ambos os sítios. 
 
Nesse contexto, a NE, em conjunto com a BIOCEV, está constantemente analisando e 
cobrando estruturação de um sistema de gestão das montadoras, além de analisar os 
documentos iniciais de mobilização.  
 
Na visita realizada ao Consórcio Montador Belo Monte (CMBM) foi possível 
constatar a recente formação da equipe, já que o início das atividades ocorreu em 
abril/2014, apesar de o contrato ter sido assinado em fevereiro/2014. Nessa 
oportunidade foram avaliados os seguintes programas legais: 
 
• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA): S00001/00-14-PG-0001 – 

Revisão00 de 30/01/2014; 
• Programa das Condições Ambientais do Meio Ambiente do Trabalho (PCMAT): 

S00001/00-14-PG-0002 – Revisão01 de 01/05/2014 – Possui protocolo do pedido 
de Anotação de Responsabilidade Técnica, pois o CREA está demorando para 
registrá-la; 

• Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO): S00001/00-14-PG-
0003 – Revisão 00 de 04/02/2014 – Deverá ser revisado, pois a médica que atuará 
no projeto foi recém-mobilizada e deverá ser a coordenadora. 

• Plano de Atendimento a Emergência (PAE): S00001/00-10-PL-0001 – Revisão01 
de 01/05/2014; e,  

• Plano de SMS contemplando os requisitos de gestão, porém deverá ser revisado 
para contemplar as particularidades da obra/consórcio, já que contemplou os 
documentos básicos de uma das empresas que forma o consórcio. 

 
Apesar do esforço demonstrado para estabelecimento de um sistema de gestão, o 
CMBM já possui cerca de 200 funcionários mobilizados, o que demanda a maior parte 
do tempo da equipe já mobilizada. O período de mobilização é acompanhado por dois 
grandes esforços: (i) a estruturação e implantação do Sistema de Gestão; e, (ii) 
implantação de controles operacionais (PPRA, PCMSO, Instruções de Trabalho, 
Treinamentos e Integração, elaboração e divulgação de APRs entre outros) e 
acompanhamento das atividades de campo, que já contam com Movimentação de 
Carga, por exemplo. Assim, o grande questionamento gira em torno da quantidade 
enxuta de recursos já mobilizados ou em mobilização para atender a essas duas grandes 
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frentes de trabalho. A mesma situação poderá ocorrer com a mobilização da Montadora 
Andritz (que já está sendo acompanhada pela NE); porém, esse acompanhamento pelo 
empreendedor não garante a mobilização de recursos necessários para a demanda inicial 
de trabalho nas disciplinas de SST. 
 
3.3.1 
Estrutura Organizacional das Montadoras 
 
Na ocasião da visita, a Equipe de QMSSRS do CMBM estava constituída por: 1 
Gerente, 3 Técnicos de Segurança do Trabalho, 1 Técnica de Meio Ambiente, 1 Médica 
do Trabalho e 1 Enfermeira do Trabalho. Entretanto, já se encontrava em processo de 
contratação ou previstas a contratação de mais 1 Engenheiro de Meio Ambiente, 1 
Técnico de Meio Ambiente, outros 4 Técnicos de Segurança do Trabalho, sendo um 
para gestão, além de Técnicos de Enfermagem do Trabalho. 
 
 
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 no 
período de janeiro a março de 2014.  
 
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 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 (PCAI) e de Recuperação de Áreas Degradadas, que 
fazem parte do PAC. Já as medidas previstas no Programa de Saúde e Segurança 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 - Programas de Capacitação de Mão de Obra, de Educação 
Ambiental para os Trabalhadores e de Desmobilização de Mão de Obra, a avaliação do 
andamento será apresentada no Capítulo 6.0 – Andamento dos Programas do PBA. 
 
A análise do desempenho ambiental, social e de Segurança do Trabalho da Construção 
baseou-se nos resultados reportados pela NE no seu 5º RSAP, em dados coletados na 
inspeção de campo realizada entre 05 e 09 de maio de 2014, 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). 
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4.1 
Sumário do Status da Construção 
 
As Seções a seguir apresentam o status das Obras Principais e do Entorno, com data de 
corte em março de 2014. As informações foram obtidas no 5º RSAP.  
 
4.1.1 
Obras Principais 
 
Segundo o 5º RSAP, as atividades executadas nas OP no período foram:  
 
Sítio Belo Monte 
 
Atividades realizadas no período: 
 

• Implementação de acesso incorporado de enrocamento na Barragem de Fechamento 
Esquerda; 

• Preparação para concretagem da galeria de desvio do Dique 8A; 
• No Circuito de Geração: 

− Escavação comum; 
− Escavação em rocha; 
− Dragagem; 
− Escavação subterrânea do Túnel de Drenagem; 
− Tratamento de taludes permanentes; 
− CCR das Unidades 12 a 18 da Tomada D’Água, no Muro Lateral Esquerdo e 

início do CCR no Muro Lateral Direito; 
− CCV das Unidades 1 a 6 da Casa de Força, 1 a 7 da Tomada D’Água e Muro 

Central; 
− Execução das bases de apoio das vigas da Ponte de Serviço. 

 
Sítio Pimental 
 
Atividades realizadas no período: 
 

• Execução do Alojamento N5/N6 – 9A no Canteiro Definitivo; 
• No Canteiro Industrial – Ilha Marciana: 

− Conclusão do Refeitório; 
− Instalações da ETA. 

• Na Barragem Lateral Esquerda: 
− Aterro em solo; 
− Aterro em transição; 
− Aterro em enrocamento; 
− Aterro em areia (filtro). 

• No Vertedouro: 
− Concreto convencional nos Blocos VT17, VT 16, VT15, VT14, VT12, VT03, 

VT02 e VT01; 



 

 

 

 

17 

 

− Concreto de regularização nos Blocos VT 10, VT 11, VT 12; 
− Perfuração e instalação de chumbadores nas Bacias de Dissipação dos Blocos 

09, 08, 07, 06, 05 e 04. 
• Na Subestação e STP: 

− Escavação em solo; 
− Escavação em rocha. 

• No Circuito de Geração: (Área de Montagem / Tomada d’água / Casa de Força): 
− Concreto convencional e aplicação de pré-moldados nos Blocos AM01, AM02, 

TA01, TA02, CF01, CF02, CF03; 
− Execução da cortina de injeção nos Blocos AM02, TA01, TA02 e TA03. 

• No Trecho 1 – Estaca 0 a 60: 
− Escavação comum entre estacas 0 a 30 (Tamafer) e entre estacas 30 e 60 

(Mtsul); 
− Escavação em rocha no trecho do km 6,0; 
− Conclusão dos serviços de fundação e aterro dos Diques de Conformação do 

Canal (DCC) – ME/MD; 
− Execução da drenagem superficial (canaletas de drenagem e descida d'água). 

 
Canal de Derivação 
 
Atividades realizadas no período: 
 
• No Trecho 2 – Estaca 60 a 96: 

− Escavação comum acima da El.74,20: 
• No Trecho 3 – Estaca 93 a 125: 

− Enrocamento de proteção de taludes no trecho entre as estacas 9,3 e 12,0; 
− Em andamento os trabalhos de escavação comum e rocha acima da El. 74,20. 

• No Trecho 4 – Estaca 125 a 167: 
− Conclusão dos serviços de escavação comum no trecho entre as estacas 138 e 

167 acima da El. 74,20; 
− Escavação em rocha no trecho entre as estacas 138 e 167 acima da EL. 74,40; 
− Execução de revestimento do Canal entre as estacas 12 a 16. 

• No Trecho 5 – Estaca 167 a 202: 
− Escavação em rocha acima da El. 74,40 no trecho entre as estacas 167 a 202; 
− Execução de revestimento do Canal entre as estacas 18 a 20. 

• Aterros e depósito de material escavado nos Bota-Foras 40, 41 e 42B no Sistema 
Ticaruca; 

• Aterro dos Bota-Foras 22 e 23 no Sistema Paquiçamba; 
• Aterro do Bota-Fora 32 e 33, alteamento do cordão do Dique de Contenção do 

Canal de drenagem – EL.115,00 no Sistema Xingu; 
• Conclusão dos serviços de construção da Central de Britagem Bota-Fora 27 no 

Sistema Galhoso; 
• No Vertedouro de Enchimento: 

− Construção da Central de Concreto km 0; 
− Escavação Comum. 
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• Nos Acessos: 
− Execução de abertura e manutenção dos acessos dos diques das Frentes 1, 2 e 3; 
− Manutenção dos acessos dos Canais de Transposição e Enchimento. 

 
Reservatório Intermediário 
 
Atividades realizadas no período: 
 
• Conclusão dos serviços de proteção vegetal no Dique 10B; 
• No Dique 11: 

− Conclusão dos serviços de raspagem; 
− Conclusão da escavação da Trincheira Exploratória. 

• Conclusão dos serviços de escavação da Trincheira Exploratória no Dique 12; 
• No Dique 14C: 

− Supressão vegetal na área de inundação do RI – El.52,00; 
− Concretagem da estrutura de vazão sanitária; 
− Escavação da vala extravasora para desvio do igarapé; 
− Em andamento as atividades de revestimento de proteção da vala extravasora. 

• Em andamento os serviços de escavação e aterro no dreno de pé no Dique 14F; 
• Em andamento as atividades de decape e exploração de rocha na pedreira 1A na 

Pedreira 1A; 
• Em andamento os serviços de escavação comum do Canal de Transposição no Canal 

de Transposição CTTC. 
 
Vila Residencial 
 
Atividades realizadas no período: 
 

• Na Vila Belo Monte: 
− Montagem de casas Tipo A e B no Setor A-Norte; 
− Montagem de casas Tipo B no setor A-Central; 
− Montagem de casas Tipo C no setor C-Norte; 
− Construção da Escola, Hospital, Prefeitura, Brigada de Incêndio, Centro 

Comercial, Posto Policial e Clube; 
− Construção das Redes de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitários nos 

Setores A-Norte e A-Central. 
 

Acessos 
 
Atividades realizadas no período: 
 

• No Travessão 55: 
− Execução de meio-fio e sarjeta; 
− Execução de pintura sinalizadora e defensas metálicas. 
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Quantidades executadas no período: 
 
Sítio Canais: 
 
• 5.086.526,27 m³ de escavação comum e 1.363.296,96 m³ de escavação em rocha.  
• 319.933,8 m³ de aterro em solo. 
• 62.525,42 m³ de proteção lateral. 
• Lançamento de 381,02 m³ de concreto convencional. 
• 139.486,87 m³ de revestimento de fundo. 
 
Reservatório Intermediário: 
 
• 97.480,34 m³ de escavação comum e 1.024,84 m³ de escavação em rocha.  
• 204.685,4 m³ de aterro em solo. 
• Lançamento de 245,13 m³ de concreto convencional. 
• 67.740,2 m³ de desmatamento. 
 
Sítio Pimental: 
 
• 273.662,9 m³ de escavação comum e 29.314,57 m³ de escavação em rocha.  
• 274.666,3 m³ de aterro em solo. 
• Lançamento de 87.646,23 m³ de concreto convencional. 
 
Sítio Belo Monte: 
 
• 765.005 de escavação comum e 850.985,1 m³ de escavação em rocha.  
• 508.413,5 m³ de aterro em solo. 
• Lançamento de 65.712,76 m³ de concreto convencional. 
• Lançamento de 120.572,9 m³ de concreto CCR. 
 
4.1.2 
Obras do Entorno 
 
Atendendo a solicitação do IBAMA, estão sendo enviados mensalmente ao órgão, 
relatórios técnicos relativos ao Plano de Requalificação Urbana (PRU), incluindo o 
Travessão 40. No período de janeiro a março foram encaminhados 3 desses relatórios, 
que relataram o seguinte avanço em relação às Obras do Entorno (OE): 
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Altamira 
 
Sistema de Abastecimento de Água (situação em janeiro de 2014) 
 
• Rede de distribuição de água: 91 km já foram executados (61% de avanço); 
• As obras de implantação dos Reservatórios Artificiais Apoiados (RAP’s) (~ 80%), ampliação e 

reforma do reservatório elevado e da estação de tratamento de água (ETA) (~ 17%) continuam em 
andamento. 
 

Sistema de Esgotamento Sanitário 
 
• Rede coletora de esgoto: 111 km de rede implantada (avanço de 56%); 
• Obras das estações elevatórias de esgoto (EEE) (avanço de 7%): em andamento os estudos de 

sondagem geotécnica, a limpeza, o cercamento e a locação de obra; 
• Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) (avanço de 19,6%): fase de concretagem 

das estruturas dos reatores de tratamento primário, decantadores secundário e terciário, bem como 
colocação da armadura nos dispositivos de chegada do esgoto bruto-caixa desarenadora e 
gradeamento. 

 
Aterro Sanitário 
 
• A célula 2 do aterro sanitário foi concluída e está em operação; 
• As células 1 e 3 encontram-se impermeabilizadas com manta de PEAD, drenos de lixiviado e 

biogás. Estando em fase de conclusão a drenagem pluvial; 
• Estão em fase de acabamento o bloco administrativo, guarita e balança, macrodrenagem pluvial, 

pavimentação em bloquete, guia de sarjeta e meio fio. Em fase de conclusão o ajardinamento e 
paisagismo; 

• Foi iniciado o plantio de mudas no entorno da obra. 
 
Remediação do Lixão 
 
• Obras finalizadas, com implantação de cercamento, acomodação do lixo nas cinco células abertas 

para este fim, urbanização e paisagismo, drenagem de biogás e queimadores, estação de tratamento 
de lixiviado, guarita.  

• Fase de treinamento de equipes da SEOVI e SEMAT para operação. 
 

Drenagem Urbana 
 
• Não foram informados os avanços em relação à drenagem urbana em Altamira no período. 
 
Educação 
 
• Não houve alteração em relação à situação do período anterior: do total de 37 obras em educação 

previstas para este município, há 12 escolas concluídas, 5 em andamento (sendo 3 entregues 
parcialmente ao município), 9 em fase de elaboração ou readequação do projeto e 11 em análise de 
suficiência. 

• Total de 116 salas de aula entregues, com capacidade média para atender a 5.568 alunos. 
 
Saúde 
 
• Do total de 6 equipamentos de saúde previstos para este município, há, em março de 2014, 4 

construídos, 1 em andamento e 1 em contratação.  
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Vitória do Xingu 
 
Abastecimento de Água e ETA 
  
• Emissão do Ofício 114/2013 pela Prefeitura de Vitória do Xingu, em 17/12/2013, informando que 

não possui a definição das complementações necessárias à rede de água e solicitando à NE a 
recuperação de redes implantadas que foram danificadas; 

• Foi programada para 26/03/2014 reunião técnica junto à municipalidade para definição o escopo e 
locais das obras. 
 

Esgotamento Sanitário e ETE 
 
• Não houve avanço em relação ao informado no relatório anterior:  

− Três das cinco ETE’s previstas encontram-se concluídas; 
− Os serviços de assentamento da rede coletora, execução de Poços de Visita (PV) e ligações 

domiciliares foram concluídos. 
 
Aterro Sanitário 

 
• Foram concluídas as obras do aterro sanitário; 
• Em andamento as tratativas para entrega à administração municipal.  
 
Drenagem Urbana 
 
• O sistema de drenagem profunda de Vitória do Xingu composto de redes coletoras e caixas de 

inspeção de águas pluviais urbana está concluído. 
 
Travessão 40 
 
• Foram concluídos os serviços de implantação das Obras de Arte Corrente (OAC) como pontes, 

bueiros, e obras lineares tais como alargamento de pista, limpeza e relocação de cerca; 
• Está em fase final a melhoria do greide com incorporação de material granular. 
 
Educação 
 
• Não houve alteração em relação à situação de dois períodos (trimestres) anteriores: do total de 31 

obras em educação previstas para este município, há 19 escolas (a maior parte rural) e 12 em análise 
de suficiência (4 rurais).  

• Total de 32 salas de aula entregues, com capacidade média para atender a 1.648 alunos. 
 

Saúde 
 

• Do total de 13 equipamentos de saúde anteriormente previstos para este município, a análise de 
suficiência resultou na necessidade de construção de 8. Um equipamento encontra-se ainda em 
análise de suficiência. Do total, há 6 construídos e 1 em andamento. 

 Belo Monte e Belo Monte do Pontal 
 
Abastecimento de Água 
  
• Projetos executivos estão concluídos; 
• As áreas de implantação das obras complementares por meio do sistema de captação, tratamento, 

linha de adução e recalque já foram definidas e estão em fase final de aquisição; 
• Em andamento a contratação para execução da obra e os processos de licenciamento junto às 

Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Vitória do Xingu e Anapu. 
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Esgotamento Sanitário 
 

• O sistema de esgotamento sanitário em Belo Monte e Belo Monte do Pontal está concluído desde 
março de 2013. 
 

Aterros Sanitários 
 
• Os resíduos coletados na comunidade de Belo Monte continuam a ser transportados e dispostos na 

célula do aterro sanitário da sede municipal de Vitória do Xingu; 
• A NE recebeu o Ofício nº 211/2013 em 22/10/2013, da Prefeitura de Vitória do Xingu, demandando 

a permuta da implantação do aterro sanitário por equipamentos de limpeza pública, especificamente, 
dois caminhões coletores, um trator esteira e uma retroescavadeira. 

• A NE solicitou ao IBAMA a quitação deste item da condicionante 2.10. O IBAMA se manifestou 
positivamente quanto a não implantação do aterro, sendo utilizado o de Vitória do Xingu, e quanto 
ao fornecimento dos equipamentos requeridos em troca. Após definição da lista de equipamentos 
pela Prefeitura, a NE já procedeu à sua aquisição. 

• Os resíduos de Belo Monte do Pontal continuam sendo triados e transportados para o aterro sanitário 
do canteiro de obras do sítio Belo Monte. 

• Em andamento discussão para definição de área para implantação do aterro sanitário em Belo Monte 
do Pontal. Essa definição deverá ocorrer apenas após a confirmação do pleito municipal para 
instalação de um incinerador com recursos do Governo Federal, que está em andamento. 

• Paralelamente, foi agendada reunião com o Prefeito Municipal de Anapu em 24/03/2014 para 
discussão de um acordo sobre a solução definitiva para a disposição dos resíduos de Belo Monte do 
Pontal. 
 

Drenagem Urbana 
 
• As obras de drenagem em Belo Monte e Belo Monte do Pontal estão finalizadas desde dezembro de 

2013. 
 
Melhorias nos Caminhos de Serviços nas Vilas de Belo Monte e Belo Monte do Pontal 
 
• Projetos básicos e executivos: concluídos; 
• Contração da empresa de execução: concluída; 
• Projetos executivos: apresentados para as prefeituras municipais em 10/12/13; 
• Prefeituras de Vitória do Xingu e Anapu manifestaram-se favoravelmente à execução dos projetos; 
• A empresa executora responsável pela implementação foi mobilizada; 
• Em 15/01/2014: reunião com IBAMA para esclarecimentos sobre o projeto a ser implantado; 
• Em 28/01/2014: NE encaminha ofício 13/SEPAC-MP (CE 023/2014-DS) confirmando a execução 

das obras da ponte entre as duas localidades, indicando março/14 para lançamento do edital das 
obras;  

• Em 03/02/2014: IBAMA emitiu ofício 02001.000918-2014-88 DILIC/IBAMA aprovando os 
projetos; 

• Em Belo Monte foram realizados trabalhos de sondagem geotécnica, locação das obras, construção e 
instalação das estruturas de fundação e concretagem. A rampa está em uso pela balsa que realiza a 
travessia no rio Xingu. 

• Em Belo Monte do Pontal foram iniciados os serviços de colocação de fundação e concretagem da 
estrutura de fundação da rampa de acesso para travessia do rio. 

Anapu 
 
Educação 
 
• Assim como em Vitória do Xingu, não houve alteração em relação à situação de dois períodos 

(trimestres) anteriores: do total de 8 obras em educação previstas para este município, há 4 
construídas, 3 em fase de elaboração de projeto e 1 em análise de suficiência.  
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• Total de 26 salas de aula entregues, com capacidade média para atender a 1.304 alunos. 
 
Saúde 

 
• Não houve alteração em relação à situação do período anterior: do total de 11 equipamentos de 

saúde anteriormente previstos para este município, serão construídos 9. Do total, 8 estão concluídos 
e 1 em andamento. 

Brasil Novo 
 
• Todas as 8 obras em educação e os 8 equipamentos de saúde previstos para este município 

encontram-se concluídos. 
• Total de 23 salas de aula entregues, com capacidade média para atender a 1.082 alunos. 
Senador José Porfírio 
 
Educação 
 
• Não houve alteração em relação à situação do período anterior: do total de 7 obras em educação 

previstas para este município, há 5 construídas, 1 em fase de contratação, e 1 em análise de 
suficiência. 

• Total de 22 salas de aula entregues, com capacidade média para atender a 1.148 alunos. 
 
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. 
Obras nos Reassentamentos Urbanos Coletivos - RUCs 
 

Serviço 

Avanço 
RUC Jatobá* 

1.286 lotes 
RUC São 
Joaquim 
1020 lotes 

RUC Casa 
Nova 

451 lotes 

RUC Água 
Azul 

775 lotes 

RUC 
Laranjeiras 

521 lotes 
Supressão 

vegetal 
100% 100% 100% 100% 195% 

Terraplenagem Concluída 86% 95% 85% 15% 
Radiers Em 

finalização 
Em 

andamento 
Em 

andamento 
Em 

andamento 
- 

Concretagem 
das casas 

87,9% 9,5% 
Em 

andamento 
Em 

andamento 
- 

Infra de 
Abastecimento 

de água 
55% 15% 12% 5% - 

Infra de 
Esgotamento 

sanitários 
64% 21% 12% 10% - 

Drenagem 76% 28% 33% - - 
Pavimentação 28% 

10% 
- - - 

Iluminação 25% - - - 
* o processo de mudança das famílias do Setor Igarapé Ambé para RUC Jatobá foi iniciado em 14 de 
Janeiro de 2014. 131 famílias já foram relocadas. 
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Projeto de Parques e Reurbanização da Orla 
 
• O cronograma atualizado de implantação das pontes sobre os igarapés Altamira, Ambé e Panelas se 

encontra em elaboração, a pedido do IBAMA. 
 
Parques Igarapé Altamira, Igarapé Ambé e Igarapé Panelas 

 
• Projetos básicos das Travessias do Igarapé, Via Parque da Borda e Urbanístico/Paisagístico: 

elaborados e em processo de análise pela equipe técnica. 
• Projetos executivos: em andamento. 
• Processo de contratação para a implantação da obra das travessias (pontes): em andamento, com as 

propostas já apresentadas pelas empresas. 
 
Reurbanização da Orla do Xingu 

 
• Projeto básico do Parque Linear da Orla, Readequação do sistema viário e o projeto CIPAR: 

elaborados e em análise por parte da equipe técnica (avanço de 90%). 
• Projeto executivo da Readequação do sistema viário: avanço de 76%; 
• Projetos de estruturas de atracação: iniciados (avanço de 12%); 
• Projetos de Paisagismo/ Urbanismo: em fase de finalização, em análise por parte da equipe técnica 

(avanço de 90%). 
 
 
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 durante as inspeções de campo de maio de 
2014.  
 
4.2.1 
Programa de Controle Ambiental Intrínseco (PCAI) 
 

4.2.1.1 
Controles Ambientais das Obras Principais 
 
A seguir serão apresentadas as medidas de controle ambiental implementadas pelo 
CCBM no período. As informações foram obtidas no 5º RSAP, que por sua vez coletou 
dados dos seguintes relatórios: RGM-E dos pacotes relacionados ao PAC e Relatório 
trimestral do PCA-I elaborado pelo CCBM em atendimento aos Princípios do Equador. 
Esses relatórios não foram encaminhados para análise. 
 
• Vias de Acesso 

− Execução de atividades de: manutenção das vias com revestimento, 
compactação e drenagem superficial. 

− Realização constante da umectação das vias utilizando caminhão pipa.  
− Melhorias nos acessos existentes (raspagem e forro de brita e compactação) 

no Sítio Belo Monte; 
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− melhorias em acessos no Sítio Pimental, como acabamento, operação de 
máquinas niveladoras para aumentar sua vida útil e evitar danos nos veículos 
leves e pesados. 

 
• Canteiros de Obra, Acampamentos  

− A maioria das estruturas definitivas já está finalizada e em operação;  
− As atividades de urbanização/humanização são constantes, tais como plantio 

de mudas, o que melhora o aspecto visual nos alojamentos; 
− Execução de cerca de 800 m de canaletas de drenagem com descidas d’água 

no Canal de Derivação; 
− Acompanhamento no Sistema de pós-tratamento (wetland); 
− Distribuição em locais estratégicos, pela equipe de meio ambiente, de 

coletores de coleta seletiva, pilhas e baterias; 
− Realização de TDSMS diariamente nas frentes de serviços, pela equipe de 

meio ambiente, abordando diversos temas, como: princípio dos 3 R’s, 
limpeza e organização da frente de serviço, atendimento a emergências, 
divulgação de procedimentos, entre outros; 

− Realização de compostagem das sobras dos resíduos dos refeitórios. 
 
• Subestações e Linhas de Transmissão 

− Continuidade das inspeções e manutenções periódicas em todas as 
subestações em operação; 

− Disponibilização de bacias de contenção nos geradores, equipadas com 
drenos para direcionamento de efluente para caixas separadoras de água e 
óleo (SAO). 

 
• Áreas de Empréstimo, Jazidas, Bota-Fora e Estoque 

− Planejamento dos serviços de terraplanagem para a instalação e exploração 
dessas áreas, de modo não só a prevenir a ocorrência de processos erosivos 
durante a sua utilização, como também a sua posterior recuperação; 

− As atividades de PRAD, no 1º trimestre de 2014, foram: 
� Conclusão do plantio no BF 17 e no plantio de mudas no BF-36B, BF-

37 e BF-18, totalizando um plantio em cerca de 80 hectares no Sítio 
Canais e Diques;  

� Início do plantio nos BF3 e BF6 (2,8 hectares), e realização de 
enrocamento nas delimitações do BF5, no Sítio Belo Monte; 

� Espalhamento de solo orgânico e execução de vala de drenagem no 
BF-18; Hidrossemeadura em taludes do BF-36 B e espalhamento de 
solo orgânico no BF-37; 

� Hidrossemeaduras nas seguintes áreas de corte (taludes) do canteiro 
Canal de Derivação: canal coletor MD e ME; DCI’s 08, 09, 14, 15, 29 
(jusante); e na vala do Xingu; 

� Produção e rustificação de mudas no viveiro, totalizando 
aproximadamente 228.000 mudas no final do mês de março/2014. 
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• Tráfego, Transporte e Operação de Maquinas e Equipamentos 
− Implementação da manutenção preventiva semanal de máquinas e 

equipamentos para prevenção da poluição. Durante a inspeção preventiva é 
verificada a existência de potenciais vazamentos e monitorada a emissão de 
fumaça preta. 

− Critérios de controle ambiental aplicados nas vias de acesso: 
� Treinamento dos funcionários envolvidos em atendimento a 

emergências ambientais, relacionamento com a comunidade, e outros; 
� Umectação constante das vias por meio de caminhões-pipa, para 

reduzir o nível de partículas em suspensão; 
� Disponibilização de kits de emergência individuais em cada 

equipamento para utilização em caso de vazamento de óleo ou outros 
produtos químicos; e 

� Plano de Manutenção programada da frota de máquinas e 
equipamentos, para prevenção de ocorrência de vazamentos. 

 
• Transporte de Trabalhadores e de Máquinas e Equipamentos 

− Utilização de ônibus e vans para o transporte de funcionários, os quais são 
adequadamente preparados para propiciar segurança aos usuários e são 
periodicamente vistoriados pela Segurança do Trabalho. 

− Realização de manutenção preventiva dos equipamentos, incluindo 
monitoramento da emissão de fumaça preta. 

− Para o transporte de materiais e equipamentos são respeitadas características 
como: o porte, motorista, habilitação, estratégias de transporte para 
minimizar os distúrbios à comunidade. 

 
• Manejo de Substâncias Perigosas 

− Instalação, nos canteiros da obra, de tanques aéreos horizontais de 
combustível dotados de todos os dispositivos de proteção ambiental, com 
piso impermeável, canaletas de direcionamento do fluxo, separador de água e 
óleo, extintores, cobertura e kits de emergência ambiental.  

− Instalação de bacias de contenção nos tanques com capacidade igual a 110% 
daquelas de armazenamento do reservatório. 

− Solicitação das Fichas de Informações de Segurança do Produto Químico 
(FISPQ’s) para os fornecedores de produtos, armazenamento e manejo de 
produtos de acordo com a legislação, normas e regulamentos.  

− Construção dos postos de abastecimento procurando evitar contaminação do 
solo; 

− Armazenamento e manuseio de explosivos apenas por funcionários 
devidamente treinados. 

− Realização de abastecimentos em campo por caminhões comboios e 
seguindo o Procedimento Operacional para Abastecimento e lubrificação em 
Campo (PO CCBM 220 33), para evitar derramamento e contaminação de 
solo e água. 

− Os produtos químicos utilizados nos processos construtivos estão 
acondicionados e estocados em locais isolados, com restrição de acesso, 
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contenção contra vazamentos e sinalização. As FISPQ’s estão sendo 
mantidas junto às substâncias perigosas utilizadas e monitoradas em campo 
pela área de segurança do trabalho. 

− Adoção dos seguintes procedimentos para o uso de explosivos: 
� Rotinas para armazenamento e utilização de detonantes, isolamento e 

liberação de áreas detonadas e seus anexos; 
� Segurança na operação com explosivos – Isolamento de Área de Risco 

para Detonação; 
� Estocagem, Manuseio, Transporte e Aplicação de Materiais e 

Acessórios. 
 
• Tratamento de efluentes domésticos e industriais 
 
Foram apresentados no 5º RSAP os resultados referentes aos sistemas de lagoas em 
série existentes nos Sítios Belo Monte, Pimental e Canais e Diques.  
 
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 
graxas, entre vários outros parâmetros.  
 
O 5º RSAP incluiu tabelas com os resultados do desempenho do tratamento para os 
meses de janeiro, fevereiro e março de 2014, comparando-os aos limites da Resolução 
CONAMA 430/11 e com os padrões do IFC (a comparação com estes último foi 
iniciada a partir da última missão). Além de apresentar os dados obtidos no 
monitoramento, o 5º RSAP incluiu também a análise dos valores discrepantes. A 
discussão dos resultados feita pela Consultoria Independente será apresentada no 
Capítulo 9.0, onde se analisa a conformidade do empreendimento com os padrões 
legais aplicáveis. 
 
Além dos resultados do monitoramento dos efluentes domésticos, o 5º RSAP informa os 
também os resultados do tratamento dos efluentes industriais realizado em bacias de 
sedimentação e Separadores de Água e Óleo – SAO instalados nos Sítios Construtivos. 
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.  
 
Assim como para os efluentes domésticos, o desempenho de cada SAO e bacia de 
sedimentação foi reportado em tabelas, com os resultados para os meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2014. Os resultados são comparados também aos limites da 
Resolução CONAMA 430/11 e aos padrões do IFC. A discussão dos resultados será 
feita no Capítulo 9.0, onde se analisa a conformidade do empreendimento com os 
padrões legais aplicáveis. 
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• Tratamento da água para abastecimento 
 
Como já informado nos relatórios anteriores, as ETAs 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 amostrados semanalmente, analisando-se Escherichia 
coli e Coliformes Totais. 
 
Em relação aos resultados dos monitoramentos realizados para verificação da qualidade 
da água para abastecimento, o 5º RSAP incluiu gráficos com os resultados do período 
para as amostras das ETAs e dos bebedouros nos Sítios Belo Monte, Pimental, Canais e 
Diques e Bela Vista. Foram também apresentados como anexo os laudos das análises. 
Juntamente com os gráficos de resultados, os 5º RSAP incluiu uma análise dos pontos 
discrepantes. 
 
A discussão dos resultados será feita no Capítulo 9.0, onde se analisa a conformidade 
do empreendimento com os padrões legais aplicáveis. 
 
Conforme informado no 5º RC, as medidas adotadas para correção dos desvios 
observados são: aumento da frequência de retrolavagem dos filtros; limpeza do 
floculador e decantador, e adequação da dosagem de sulfato de alumínio. Segundo 
informado, está sendo elaborado um procedimento operacional para instruções da troca 
do elemento filtrante e foi adquirido um colorímetro. 
 
• Gestão de resíduos sólidos 
 
O 5º RSAP trouxe resultados da gestão de resíduos baseados no RGM-E de fevereiro de 
2014 e no relatório trimestral elaborado pelo CCBM para atendimento aos Princípios do 
Equador 
 
Segundo o 5º RC, as medidas de gestão de resíduos sólidos nas obras incluem: 

− Triagem inicial dos resíduos nas frentes de serviço; 
− Acondicionamento provisório em locais apropriados; 
− Encaminhamento para a destinação final, em locais legalizados, conforme 

Resolução CONAMA 307/2002; 
− Realização de treinamentos intensos com os funcionários do CCBM em busca 

dos 3R’s (redução, reutilização e reciclagem); 
− Disponibilização, mensalmente, de novos coletores nas frentes de serviços, os 

quais atendem à padronização estabelecida nos procedimentos internos e nos 
requisitos legais;  

− Disponibilização de caminhões e caçambas que operam em horários e rotas 
definidas, para a coleta nas diversas frentes de serviços; 

− Implementação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
PRGCC, onde está definida a metodologia para identificação, quantificação, 
triagem e acondicionamento dos resíduos da construção civil, a sistemática da 
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coleta seletiva e das coletas especiais, a forma de armazenamento temporário, o 
transporte e a destinação ou disposição final de resíduos e rejeitos. 

− Implementação Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – 
PGRSS (PGRSS CCBM 220 01) para gestão dos resíduos de saúde. Os RSS são 
coletados e acondicionados temporariamente em local restrito, onde são pesados 
e colocados em bombonas lacradas até a sua destinação final. 

− Áreas específicas de armazenamento com piso impermeável, sistemas de 
combate a incêndio e kit de emergência ambiental para os resíduos de Classe D. 

 
Ações específicas do período em questão incluem: 
 

− ajustes na matriz de responsabilidades da gestão de resíduos; 
− intensificação de ações, no sentido de buscar a destinação dos resíduos que ainda 

permanecem nos canteiros de obras:  
� Estabelecimento de parceria entre o CCBM e a Cooperativa de 

Recicladores de Altamira/PA para a doação do estoque atual de resíduos 
já enfardados de papel/papelão e plástico. Os resíduos são encaminhados 
para empresa licenciada. 

� Análise de empresas locais para a doação de resíduos de madeira da 
construção civil. 

� Contato com empresa especializada para retirada de lâmpadas 
descartadas. Previsão da coleta: final do mês de abril/14. 

� Análise da documentação ambiental de empresa para a destinação das 
baterias automotivas. Está em andamento o processo de contratação. 

� Aquisição de veículo para transporte de resíduos ambulatoriais dos 
demais canteiros para o canteiro Belo Monte, para serem destinados ao 
incinerador assim que o mesmo estiver com o processo de licenciamento 
completo. 

 
O 5º RSAP também apresenta tabelas com o inventário dos resíduos gerados no 
período. Os resultados são apresentados para os Sítios Belo Monte, Canais e Diques e 
Bela Vista. Os resultados do Sítio Pimental foram encaminhados também, no pacote de 
evidências pós-vistoria. Nas tabelas constam os quantitativos de resíduos gerados no 
período, bem como a sua forma de acondicionamento e de destinação. Entre os destinos 
informados estão aterros sanitários, empresas licenciadas, reciclagem, biorremediação, e 
reutilização. Informa-se também que alguns resíduos são encaminhados para 
incineração.  
 
No período anterior se havia salientado a grande quantidade de tipos de resíduos “não 
destinados”, que era o caso da borracha, metal, papel, vidro, plástico, pneus, RSS, 
baterias, lâmpadas, filtros de óleo e materiais contaminados com óleo (borrachas, 
estopas, filtros, mantas, metais, papeis, plásticos e serragem). No 5º RSAP, como já 
mencionado acima, são relatadas tratativas para destinação de papel/papelão e plástico, 
lâmpadas, baterias e madeira de construção. 
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• Emissões atmosféricas e ruídos 
 
O 5º RSAP informa as medidas realizadas no período pelo CCBM para controle de 
emissões atmosféricas nas obras da UHE Belo Monte. 
 
No período foi realizado o monitoramento periódico de fumaça preta utilizando a Escala 
Ringelmann com base no PS CCBM 220 15 – Emissões Atmosféricas e Ruídos. 
Quando realizada a verificação de que o equipamento apresenta valor insatisfatório o 
mesmo é enviado para manutenção, sendo liberado para uso somente quando um novo 
monitoramento apresentar resultado satisfatório em relação aos parâmetros exigidos 
pela ABNT NBR 6016. 
 
O monitoramento de fumaça preta no período de janeiro a março de 2014 foi registrado 
em tabelas no 5º RSAP, acompanhados de análise dos resultados. Segundo reportado no 
RSAP, 1.504 equipamentos entre móveis e fixos foram inspecionados de uma frota de 
12.077 (12,45%). Desses 1.504, 2 apresentaram resultados insatisfatórios para o índice 
de fumaça preta, representando 0,1% de desvio em relação à frota inspecionada.  
 
O consórcio também faz o controle de poeiras. Os acessos onde há tráfego intenso de 
veículos são constantemente umectados. Além disso, as centrais de britagem são 
dotadas de sistema de aspersão de água para umectação do material a ser britado e após 
a britagem. As centrais de concreto possuem filtro manga para controle da emissão de 
poeira durante o abastecimento dos silos e na operação da central. 
 
Conforme mencionado no 4ª relatório, estavam sendo finalizadas, naquela data, as 
instalações para reuso do efluente do lavador de betoneiras da Central de Concreto do 
Sítio Pimental. Segundo informado no 5º RSAP, o sistema de reuso deveria entrar em 
operação em meados de abril/14. No entanto, isso não foi evidenciado na vistoria de 
campo de maio. 
 
Em relação ao ruído ambiental, o 5º RSAP informa que as medições foram programadas 
pelo CCBM em atendimento à Resolução CONAMA 01/90 e de acordo com 
metodologia estabelecida nas Normas NBR 10.151 e 10.152/87. 
 
As medições são realizadas nas poligonais dos Sítios Construtivos, em pontos 
escolhidos pela proximidade com a comunidade. O monitoramento possui frequência 
anual, podendo ser realizado fora deste período caso haja reclamação formal da 
comunidade. A primeira medição de linha base foi realizada em fevereiro de 2013. A 2ª 
medição, prevista para fevereiro de 2014, foi realizada em março de 2014.  
 
Segundo informado, o monitoramento do ruído ambiental foi realizado nos sítios 
construtivos Belo Monte, Bela Vista, Canais e Pimental, em 12 pontos, sendo, 2 no Sítio 
Pimental, 3 no Sítio Canais, 3 no Sítio Bela Vista e 4 no Sítio Pimental. O 5º RSAP 
apresentou uma tabela com os resultados e o laudo como anexo. 
 
O 5º RSAP ressalta que não foram realizados monitoramentos do Nível de Ruído 
Ambiente (Lra), ou seja, uma medição anterior ao início da obra para verificação do 
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Nível de Critério de Avaliação (NCA) para ambientes externos em “Áreas de sítios e 
fazendas”, conforme Norma NBR 10.151/2000.  
 
Em relação aos valores medidos no período, com as obras em andamento, apenas um 
ponto dos doze monitorados apresentou o LAeq dB(A) abaixo do NCA definido para o 
período diurno em “Áreas de sítios e fazendas”. 
 
Segundo o 5º RSAP, o CCBM argumenta que não há como afirmar que isto decorre 
exclusivamente das atividades do empreendimento, pois: 
• Não se tem o valor do nível de ruído ambiente, sendo assim, não é possível afirmar 

que o ambiente anterior à instalação atendia ao NCA. 
• Grande parte das mínimas registradas já ultrapassa o nível NCA para os locais e 

horas medidos. 
• Dos 12 (doze) pontos amostrados, 10 (dez) estão em beiras de rodovias e sofreram 

influência, portanto, do fator ruído de fundo, o que pode ter elevado o nível LAeq. 
• Não há até o momento reclamações formais da circunvizinhança com relação ao 

ruído ambiental. 
 
Outro argumento é que, segundo a OMS, o limite de tolerância para ruídos sem o risco 
de danos à saúde é de 65 dB, enquanto a LAeq máxima registrada considerando todos 
os pontos foi de 53 dB, abaixo, portanto, dos níveis prejudiciais. 
 
Quanto à comparação com os padrões do IFC, o 5º RSAP informa que o ponto medido 
que possui valor de referência (vila de moradores do empreendimento que apresenta 
características de “Área mista, predominantemente residencial”) está atendendo ao 
limite estabelecido. Para os demais pontos não há valores de referência do IFC para 
comparação. 
 
• Controle de erosão e assoreamento 
 
Segundo o 5º RSAP, foram identificados outros 3 pontos de erosão, para os quais foram 
elaborados planos de ação que foram encaminhados para análise. São eles:  

− Diques 13 e 14D (Canteiro Bela Vista); 
− Estrada de acesso à Pedreira Margem Direita. 

 
Foram também realizadas medidas de controle de erosão nos seguintes locais, 
atendendo recomendações da consultoria independente (Quadro 8.0.a): 

− Jazida de Cascalho (Travessão 55) – correção de sulcos de erosão, conformação 
do talude, direcionamento da água, hidrossemeadura; 

− Área destinada ao Retroporto - conformação do terreno, construção do sistema 
de drenagem, revestimento da área com rocha; 

− Acesso ao Porto - correção de erosão, conformação do talude, enrocamento na 
base do talude voltado para o corpo hídrico, direcionamento das águas, 
implantação de descida d´água e hidrossemeadura; 

− Áreas do Porto - lançamento e espalhamento do solo orgânico e plantio de 
mudas; 
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− Diversos pontos da Vila Residencial – correção de erosões, conformação dos 
taludes, enrocamento das alas e taludes com face para corpos hídricos e 
hidrossemeadura; 

− Travessões 55 e 27 – instalação de diversas descidas d´água, conformação dos 
taludes, correção de erosões e hidrossemeadura; 

− Pedreira P1A – implantação de curvas de nível no bota-fora e em seu platô, 
correção de erosões, sistema de drenagem e hidrossemeadura; 

− Bota Fora Sítio Bela Vista - implantação de canaleta de crista, implantação de 
bermas, sistema de drenagem, instalação de manta geotêxtil na saída de água 
pluvial e de tela filtro na saída da canaleta; 

− BF-PI-JP1 e BF-PI-JP2 (Sítio Pimental) - são constantemente implantadas 
medidas de controle ambiental, com o objetivo de conter processos erosivos; 

− BF 32; 
− Igarapé Ticaruca; 
− Igarapé Paquiçamba; 
− Áreas de Empréstimo AE-2, AE-3 e AE-3A – instalação de sistemas de 

drenagens provisórias no entorno, melhorias nas saídas de água com aplicação 
de rocha e execução de bacias de decantação. 

 
• Práticas de prevenção da poluição durante a manutenção, abastecimento e 

lubrificação de equipamentos 
 
− Treinamento, no período, de 287 funcionários para execução das atividades 

previstas no PO CCBM 220 33; 
− Afixação de adesivos nos geradores da subestação Hematita alertando para o uso 

de bandejas de contenção durante o abastecimento e sobre a necessidade de 
evitar o abastecimento dos tanques até o máximo da sua capacidade; 

− Abastecimento, nos Postos de Combustível, sobre piso impermeabilizado e em 
área completamente circundada por canaletas, que direcionam a água de limpeza 
e eventuais resíduos de óleo para o SAO; 

− Abastecimentos em campo realizados com o uso de bandejas aparadoras; 
− Uso de bandejas aparadoras nas oficinas, durante as atividades de manutenção, a 

fim de evitar derramamento de óleo sobre o piso. 
 

• Áreas Contaminadas 
 
− Subestações: 

� Piso impermeabilizado, circundado por canaletas de drenagem que 
direcionam o efluente gerado na área para o SAO; 

� Geradores com bandejas de contenção; 
� Monitoramento através de listas de verificação para a manutenção dos 

controles ambientais (limpeza de canaletas, bandejas aparadoras e 
limpeza da caixa SAO); 

� Treinamento dos funcionários que abastecem e fazem manutenção. 
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− Postos de combustível: 
� Piso impermeabilizado, circundado por canaletas de drenagem que 

direcionam o efluente gerado na área para o SAO; 
� Manutenções mensais nas caixas SAO; 
� Instalação de placa de Gestão à Vista com a indicação de aspectos e 

impactos ambientais relacionados à atividade; 
� Kit de Emergência nos comboios de abastecimento. 

 
− Oficinas mecânicas e rampas de lubrificação e lavagem: 

� Piso impermeabilizado e sistema de coleta e tratamento de efluente 
industrial oleoso; 

� Baia de contenção e sinalização nos depósitos de produtos químicos. 
 

− Aterros sanitários: 
� Células impermeabilizadas com geomembrana de PEAD de 2 mm e 

dotadas de drenagem de percolado que é direcionado para caixa coletora 
de chorume; 

� Coleta e tratamento do chorume na ETE; 
� Sistema de drenagem de águas pluviais para evitar a sobrecarga do 

sistema coletor de percolado. 
 

• Supervisão de obras por parte do CCBM 
 
Como se verificou em relatórios anteriores, o CCBM faz inspeções semanais nas frentes 
de obras, nas quais são aplicadas listas de verificação. Os itens apontados nas listas 
como irregulares são tratados por meio de plano de ação, com data estabelecida para 
correção do desvio, acordada entre o técnico da área e o encarregado da frente. Ao final 
do mês é feita a compilação dos dados e gerado o Índice de Desempenho Ambiental 
(IDA), que deve atingir meta de 85%. 
 
Para o presente período não se tem informações sobre as inspeções ambientais 
realizadas pelo CCBM. O 5º RSAP menciona apenas a abertura de 66 relatórios de Não 
Conformidade no primeiro trimestre de 2014, resultantes das inspeções de campo 
realizadas pelos técnicos de Meio Ambiente do CCBM. Diante do exposto, depreende-
se que as inspeções ambientais são uma prática rotineira do CCBM. Independente disso, 
espera-se que os próximos RSAP tragam maiores informações sobre as mesmas. 
 
Além da verificação documental, cujos resultados estão apresentados acima, a 
verificação dos controles ambientais adotados nas obras foi feita também com base nas 
inspeções de campo em algumas das frentes de obra realizadas pelo consultor 
independente no período de 05 a 09 de maio de 2014. 
 
As observações efetuadas em ambas as inspeções, evidenciando situações adequadas e 
inadequadas de adoção das medidas de controle ambiental e de recuperação previstas no 
PCAI e no PRAD, são apresentadas resumidamente a seguir. O Registro Fotográfico 
do PCAI apresentado no Anexo 3 ilustra as condições verificadas em cada uma das 
inspeções. 
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Observações 
 
Sítio Belo Monte 
 
Central de concreto (Fotos 01 a 04) 
 
• O CCBM instalou e colocou em operação a estação de tratamento dos efluentes 

produzidos pela lavagem dos caminhões betoneira. Com a entrada em operação da 
estação, a lavagem das betoneiras e o tratamento do efluente passaram a ser 
realizadas em circuito fechado. A estação conta com um tanque pulmão de efluente 
tratado, o qual evitará o lançamento na drenagem geral do canteiro. 
 

• O sistema antigo permanecerá em operação, mas será utilizado para o tratamento 
apenas das águas coletadas no pátio da central de concreto. Este sistema 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. 

 
Área de empréstimo a jusante da Barragem da Vertente de Santo Antônio e fora do 
futuro reservatório (Fotos 05 a 08) 
 
• Área de empréstimo trata-se de uma ampla faixa de terreno que vem sendo 

explorada para retirada de solo laterítico e que contribui diretamente para o Igarapé 
Santo Antônio. A exploração da área vem sendo realizada conforme a necessidade 
de solo nas frentes de serviço, aparentemente sem orientação quanto às frentes de 
escavação, estabilização de taludes de corte e caminhos de serviço e controle de 
erosão e assoreamento. 

 
Depósito de resíduos de construção civil (Fotos 11 a 14) 
 
• Depósito de resíduos de construção civil, na maior parte restos de madeiras e 

ferragens. Estes materiais foram armazenados de maneira aleatória neste local e, 
atualmente, existe grande dificuldade o seu reaproveitamento ou destinação final. 
No local foram depositados, ainda, carcaças de veículos queimados. 

 
Canteiro industrial pioneiro / Canteiro de Consórcio Montador (Fotos 15 a 18) 
 
• As instalações do canteiro industrial pioneiro, que incluíam laboratórios de solo e 

concreto, central de concreto, depósitos de produtos químicos e resíduos sólidos e 
líquidos, estação de tratamento de efluente industrial e outros, foram abandonadas 
sem os necessários cuidados com demolição de construções sem utilidade, 
recolhimento de produtos químicos e resíduos, inclusive com evidências de 
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contaminação do solo, correção de erosões e carreamento de sedimentos para áreas 
vegetadas e/ou úmidas. 

 
• Posteriormente, as instalações foram todas desmobilizadas, os resíduos perigosos e 

demais materiais inservíveis foram recolhidos e removidos da área. No entanto, é 
necessário instalar um sistema de drenagem e de proteção superficial de toda a 
plataforma. 

 
• Atualmente, toda área está sendo preparada para receber o canteiro de obras do 

Consórcio Montador, tendo sido realizada a terraplanagem e recobrimento com 
brita. Ainda existe a necessidade de tratar o limite entre a terraplanagem e a 
vegetação nativa, ou seja, realizar a regularização da área, a eliminação de pilhas de 
solo solto ou blocos de rocha e de sulcos de erosão, implantação de drenagem 
definitiva e proteção superficial com vegetação. 

 
Central de Gerenciamento de Resíduos (Fotos 19 a 23) 
 
• Na central existem equipamentos para incineração de resíduos, mas que não operam 

em razão de não ter recebido a licença de operação do órgão ambiental estadual. 
 
• As baias estão repletas de material contaminado com óleo armazenado para 

incineração futura. 
 
Porto Fluvial no Rio Xingu e Acesso (Fotos 24 a 31) 
 
• Antiga área para retroporto: A área recebeu o solo da remoção da ensecadeira da 

doca com ponte rolante. Além disto, foi realizado o serviço de terraplanagem 
referente à construção do acesso definitivo ao porto fluvial. Toda a área adjacente 
ao porto foi regularizada com o lançamento de uma camada de blocos de rocha e 
finalizada com uma camada de pedra britada, sendo preparada para o 
armazenamento das cargas desembarcadas no porto até o seu transporte para o local 
definitivo. Como a plataforma foi construída com blocos de rocha e pedra britada, 
não são esperados problemas sérios de erosão e assoreamento das áreas deprimidas 
do entorno. 

 
• As demais áreas que não estão relacionadas com a operação do porto e com o 

armazenamento das cargas transportadas foram regularizadas, recobertas com solo 
vegetal e, atualmente, estão recebendo o plantio de mudas de espécies nativas. 

 
• Acesso ao porto fluvial: O acesso da BR-230 até o porto apresentava 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. O Aterro 
e bueiro no acesso ao porto receberam tratamento para recuperação de feições de 
erosão, drenagem definitiva, revestimento com blocos de rocha e proteção 
superficial com hidrossemeadura. 
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BF3 (Fotos 32 e 33) 
 
• O bota-fora foi definitivamente fechado, tendo sido realizada a proteção superficial 

com a regeneração da vegetação rasteira desde o solo vegetal e plantio de mudas de 
nativas. 

 
BF4 (Fotos 34 a 33) 
 
• O lançamento de solo e rocha na área do BF-4 foi realizado conforme um plano de 

utilização previamente definido, incluindo a construção prévia de um dique 
perimétrico em rocha e a disposição das bordas em direção ao centro. A área entre o 
BF4 e a Vila Permanente, onde está localizado o Igarapé Turiá, está sendo 
preservado das alterações realizadas para construção do bota-fora e da vila. 

 
Sítio Canal e Diques 
 
Travessão 55 
 
• O Travessão 55 apresenta vários trechos com problemas de erosão pluvial e 

carreamento de solos para as drenagens naturais. Na missão de monitoramento 
anterior foi verificado o trecho entre o Canteiro Bela Vista e a intersecção com o 
Travessão Leste – Oeste, o qual ainda não havia recebido o sistema de drenagem 
provisório ou definitivo e pavimentação. Ao longo do trecho foram identificados 
vários locais com feições de erosão e depósitos de assoreamento, especialmente nas 
travessias dos Igarapés Cobal, Cajueiro, Ticaruca e Paquiçamba, mas também em 
outros trechos deprimidos do terreno como planícies aluvionares destes mesmos 
cursos d’água e/ou de outros menores. Na presente missão de monitoramento a 
situação encontrava-se inalterada. 

 
Igarapé Turiá (Fotos 37 a 41) 
 
• O Igarapé Turiá é cruzado pela Rodovia Transamazônica e vários dos seus 

afluentes são cruzados pelo Travessão 55; além disto, a bacia de contribuição sofre 
a influência de parte dos canteiros de obras para construção dos diques de 
fechamento do reservatório intermediário. As águas do igarapé e dos seus afluentes 
encontram-se levemente turvas, evidenciando o recebimento de sedimentos da sua 
bacia de contribuição, provavelmente das frentes de obra e dos trechos do 
Travessão 55 que ainda não possuem sistema de drenagem definitiva. 

 
Igarapé Cobal (Fotos 46 a 54) 
 
• A bacia de contribuição do Igarapé Cobal está sendo intensamente alterada, 

especialmente no trecho de construção do dique de fechamento do reservatório 
intermediário, onde existe uma extensa área com solo exposto e o igarapé foi 
desviado para um corta-rio. A existência do corta-rio diminui, mas não elimina o 
carreamento de material das áreas de solo exposto para o curso d’água. 
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• O trecho do Travessão 55 na altura da travessia do igarapé apresenta boas 
condições, uma vez que recebeu os cuidados adicionais de controle da erosão 
pluvial e estabilização das margens do curso d’água, especialmente a regularização 
da superfície do terreno (correção de feições de erosão e conformação da margem) 
e proteção superficial com blocos de rocha e/ou hidrossemeada, Neste trecho a água 
encontra-se levemente turva, evidenciando o recebimento de sedimentos da sua 
bacia de contribuição. 

 
Igarapé Cajueiro (Fotos 55 a 57) 
 
• O trecho do Travessão 55 na altura da travessia do igarapé também apresenta boas 

condições, uma vez que recebeu os cuidados adicionais de controle da erosão 
pluvial e estabilização das margens do curso d’água, especialmente a correção de 
feições de erosão e proteção superficial com hidrossemeada, Neste trecho a água 
encontra-se levemente turva, evidenciando o recebimento de sedimentos da sua 
bacia de contribuição, mas em intensidade menor que no Igarapé Turiá. 

 
Igarapé Ticaruca (Fotos 60 a 65) 
 
• O trecho do Travessão 55 na altura da travessia do igarapé apresenta boas 

condições para o trânsito de veículos, mas necessita de cuidados para a sua 
estabilização e diminuição da intensidade dos processos de erosão pluvial. O trecho 
da travessia carece de medidas de estabilização das margens, recuperação de saias 
de aterro, implantação do sistema de drenagem definitivo e proteção superficial. O 
aspecto da água é muito bom, evidenciando que a bacia de contribuição tem 
fornecido poucos sedimentos para o curso d’água, apesar da realização das obras. 

 
Igarapé Paquiçamba (Fotos 72 a 75) 
 
• O trecho do Travessão 55 na altura da travessia do igarapé, a exemplo do verificado 

no trecho do Igarapé Ticaruca, apresenta boas condições para o trânsito de veículos, 
mas necessita de cuidados para a sua estabilização e diminuição da intensidade dos 
processos de erosão pluvial. O trecho da travessia carece de medidas de 
estabilização das margens, recuperação de saias de aterro, implantação do sistema 
de drenagem definitivo e proteção superficial. O aspecto da água é rui, 
evidenciando que a bacia de contribuição tem fornecido sedimentos para o curso 
d’água com intensidade elevada. 

 
Pedreira / Igarapé Ticaruca / Rio Xingu (Fotos 68 a 71) 
 
• A pedreira está em exploração contínua, fornecendo pedra para as obras dos diques 

de fechamento do reservatório intermediário. No entanto, os bota-foras ao longo do 
acesso não estão recebendo mais material. 

 
• O bota fora da pedreira recebeu a complementação das medidas corretivas que 

haviam sido recomendadas nas últimas missões de monitoramento. Foram adotadas 
as seguintes medidas: correção da geometria da saia de aterro, inclusive com adição 
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de uma berma de alívio, desvio das águas do acesso à pedreira, drenagem 
superficial com canaletas revestidas, descidas d’água até um ponto de lançamento 
estável no terreno natural e proteção superficial das áreas de solo exposto. 

 
• Os demais bota-foras construídos ao longo do acesso na pedreira, da mesma forma, 

receberam medidas corretivas, especialmente com relação ao desvio das águas 
coletadas no acesso à pedreira e proteção superficial.  

 
Obras do Canal de Derivação 
 
• As obras do canal de derivação foram inspecionadas de maneira mais expedita, uma 

vez que foi dada prioridade para os trechos da obra que demandaram maiores 
preocupações nas inspeções anteriores. Mesmo assim, as obras foram percorridas 
sem que se observassem aspectos que merecessem ser observados detalhadamente. 

 
• 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. 

 
• No entanto, merece ser destacado que a qualidade da água do Igarapé Paquiçamba 

apresentava aspecto muito ruim, ou seja, o parâmetro visual para turbidez mostrou-
se alterado na região do canal de derivação e na travessia do Travessão 55. 
Aparentemente, a qualidade da água é prejudicada pela contribuição do dreno de 
fundo do canal de derivação, especialmente no trecho entre o km 14 e 16 que 
apresenta extensas áreas de escavação com solo exposto (Fotos 72 a 75 e 87 a 88). 

 
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.  
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• Dentre os bota-foras previstos para o trecho do Canal de Derivação existem vários 
cuja capacidade de deposição de material já foi totalmente aproveitada. 

 
• Em julho de 2013 foram verificadas as situações de uso dos bota-foras identificados 

como BF-27, BF-2, BF-30, BF-32, BF-36-B, BF-37, BF-38, BF-39, BF-40 e BF-
41. Nesta oportunidade não foram encontradas situações inadequadas de utilização 
das áreas inspecionadas. 

 
• Em setembro de 2013 foram verificadas as situações de uso dos bota-foras 

identificados como BF2, BF6, BF11, BF17 e BF23. 
 

• Em fevereiro de 2013 foram verificadas as situações de uso dos bota-foras BF-17, 
BF-32, BF-32/Sistema Xingu, BF-38, 39 e 40 e BF-36.  

 
• Em fevereiro de 2013 foram verificadas as situações de uso dos bota-foras BF-36B, 

BF-37 e BF-38. A seguir são apresentadas algumas observações sobre a situação 
destas áreas: 

 
• BF-36B (Fotos 76 a 81): O bota-fora recebeu o plantio de mudas de espécies 

nativas e a vegetação rasteira recobriu todo o terreno a partir do banco de sementes 
do solo vegetal. No momento da inspeção estava sendo realizada a roçagem manual 
por grupos de trabalhadores com roçadeiras costais. 

 
• BF-37 e BF-38 (Fotos 82 a 86): Os bota-foras estão em situação semelhante ao BF-

36B, ou seja, já receberam o plantio de mudas nativas e a vegetação rasteira 
recobriu praticamente toda a área. 

 
• Foram observados problemas localizados de drenagem, tanto pela formação de 

pequenos empoçamentos de d’água que podem prejudicar o desenvolvimento de 
parte das mudas, quanto da formação de feições de erosão e/ou assoreamento das 
valetas de drenagem. Estes problemas devem ser objetos das medidas corretivas 
pertinentes e necessárias. 

 
• Bota-fora localizado entre o Canal de Derivação, o Travessão 27 e o Bota-fora 33 

(BF33). Durante a inspeção de campo foi observada a utilização de um bota-fora de 
concepção diferente dos demais previstos para a região do canal de derivação. 
Diferentemente de todos os outros bota-foras, trata-se de uma área elevada na qual 
o material está sendo lançado de montante para jusante e sem a construção prévia 
de um dique de contenção para proteção dos cursos d’água. Quando questionado a 
respeito da alteração da concepção de bota-fora previsto no projeto do canal de 
derivação e da utilização de área fora dos limites do BF33, a equipe de meio 
ambiente do CCBM não dispunha de conhecimento suficiente dos detalhes do 
projeto em execução para fornecer ao auditor. Esta situação levou à suspensão 
imediata das atividades no local. Aparentemente, as equipes de meio ambiente do 
CCBM, da Biocev e da Norte Energia não haviam recebido informações a respeito 
das alterações de projeto introduzidas pela equipe de engenharia do CCBM. 
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Áreas de Apoio 
 
• Reserva Técnica / Central de Concreto / Equipamentos de Terraplanagem. A 

reserva técnica trata-se de um amplo pátio onde estão armazenados com diferentes 
graus de cuidado e/ou organização uma grande diversidade de materiais, como por 
exemplo: equipamentos diversos, autopeças, tubulações, ferragens, equipamentos 
elétricos, ferragens, calhas e suportes diversos e outros materiais. As Fotos 89 e 90 
evidenciam dois equipamentos (fresadora e caminhão fora de estrada) que deveriam 
estar na oficina mecânica, pois apresentam vazamento/derramamento de óleo no 
solo ou estão parcialmente desmontados. 

 
• Reserva Técnica / Central de Concreto / Equipamentos Elétricos. Laje concretada e 

cercada para armazenamento de equipamentos elétricos (diversos tipos de 
transformadores). Os equipamentos são, aparentemente, novos e não apresentam 
vazamentos, gotejamentos ou outras situações com risco de contaminação do solo 
ou água; não foi evidenciada no momento da vistoria qual seria o local para onde 
são levados os equipamentos elétricos avariados, ou seja, aqueles com risco de 
contaminação. O local vistoriado (Fotos 91 e 92) não apresenta uma estrutura 
estanque para armazenamento de vazamentos ou derramamentos e um sistema de 
drenagem que permita o recolhimento dos vazamentos. 

 
• Central de Concreto (Fotos 93 e 94). A central de concreto, conforme já verificado 

em outras oportunidades, apresenta baixa intensidade de funcionamento. Durante a 
inspeção não foram identificados problemas de controle de poluição 

 
• Central de Gerenciamento de Resíduos (Fotos 95 a 102). Foi verificada a existência 

de um galpão para armazenamento provisório de resíduos contaminados com óleo 
completamente repleto de material. Dentre os materiais armazenados destaca-se a 
grande quantidade de filtros de óleo, os quais estão simplesmente amontoados. 

 
Sítio Pimental 
 
BF-PI-JP (Fotos 90 a 95) 
 
• Bota-Fora localizado na Ilha Pimental, a jusante da barragem de terra da margem 

esquerda, no trecho entre as Ilhas Marciana e do Forno. 
 
• A área do bota-fora foi utilizada para depósito provisório de rocha, deposição 

definitiva de excedentes de escavação (solo e rocha) e depósito de material vegetal 
resultante da supressão de vegetação no Sítio Palmital (resíduo grosso, resíduo fino 
e toras). A deposição de materiais no local, apesar de continuar, está sendo 
realizada com intensidade bem menor, limitando ao solo e rocha que não poderão 
ser aproveitados na construção. 

 
• Atualmente, o bota-fora apresenta dois setores, os quais são caracterizados pela 

adoção ou não de medidas de controle de erosão. Desta forma, no primeiro setor, 
mais próximo da Ilha Marciana, o bota-fora já recebeu tratamento com vistas a sua 
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estabilização, compreendendo regularização da superfície, eliminação de sulcos de 
erosão e pilhas de solo e rocha, direcionamento do escoamento superficial e 
descidas d’água protegidas com enrocamento. Por outro lado, no trecho mais 
próximo da Ilha do Forno, bota-fora que ainda não recebeu os mesmos tratamentos 
para estabilização, permanecendo sujeito a erosão pluvial e fornecendo material 
para o assoreamento das áreas vegetadas a jusante. 

 
Áreas de Empréstimo AE-3A (Fotos 96 a 99) 
 
• A exploração da área continua sendo realizada, o que tem resultado numa sequência 

de bancadas e plataformas, aparentemente, aleatórias e sem dimensões previamente 
definidas. Além disto, não existe um sistema de drenagem, mesmo que provisório, 
para diminuir a erosão pluvial e a quantidade de solo carreado para as áreas de mata 
localizadas a jusante. 

 
• O CCBM apresentou um conjunto de bacias de retenção de sedimentos localizados 

no limite da área de empréstimo com a mata a jusante, conforme pode ser visto na 
foto. No entanto, existem dúvidas quanto à efetividade destes dispositivos em razão 
da grande quantidade de áreas com solo exposto drenadas para cada uma das caixas 
e da relativa pequena capacidade de retenção de material. A BIOCEV tem 
acompanhado a situação no local e não apontou a ocorrência de problemas de 
assoreamento na mata. 

 
Canteiro Industrial Pioneiro (Fotos 100 a 103) 
 
• As instalações do canteiro industrial pioneiro, que incluíam laboratórios de solo e 

concreto, central de concreto, depósitos de produtos químicos e resíduos sólidos e 
líquidos, estação de tratamento de efluente industrial e outros, foram alvo de 
medidas para diminuição do passivo ambiental, especialmente com relação a 
remoção de tambores repletos de óleo e outros produtos químicos, dos resíduos 
contaminados com óleo e de outros materiais inservíveis. 

 
Oficina Mecânica (Fotos 104 a 111) 
 
• O galpão de manutenção não possui um sistema de tratamento de efluentes em 

funcionamento, sendo que toda vez que a oficina é lavada as canaletas saturam e o 
excedente escorre por sobre o solo. 

 
• O sistema de tratamento de efluentes da rampa de lavagem precisa ser revisado, 

pois aparentemente ocorrem transbordamentos e/ou saturação pela água da chuva. 
 
Ensecadeiras (Foto 112 e 113) 
 
• 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. 
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• A ensecadeira de montante da margem esquerda recebeu o reforço de uma camada 

de rocha e pedra britada compacta Segundo a equipe do CCBM na última missão de 
monitoramento, a camada de rocha terá a função de melhorar a estabilidade da 
ensecadeira e auxiliar na drenagem de eventuais infiltrações. Durante o intervalo 
entre as missões de monitoramento, este trecho inspirou preocupação em razão do 
aumento significativo da infiltração por sob a ensecadeira durante o pico de cheia 
do Rio Xingu. Esta infiltração chegou a prejudicar a utilização da área de apoio 
localizadas nas partes mais deprimidas da região ensecada. 

 
 
No que diz respeito ao tratamento de não conformidades do CCBM, já foi mencionado 
nos parágrafos anteriores que no primeiro trimestre de 2014 as inspeções de campo dos 
técnicos ambientais do CCBM resultaram em 66 relatórios de não conformidade. 
Segundo informado, o fluxo de não conformidades dentro do SGI do CCBM segue o PS 
CCBM 220 43. O acompanhamento das Não Conformidades é realizado através das 
Planilhas: Controle de Não Conformidades Emitidas pelo Cliente e Controle de Não 
conformidades (para as NCs abertas pelo CCBM como resultado dos desvios 
encontrados nas inspeções de campo). 
 
Esses 66 relatórios de NC foram encaminhados como anexo ao 5º RSAP. Das 47 NC 
identificadas no Sítio Belo Monte, apenas 10 estão encerradas. Dezenove estão abertas, 
11 estão atrasadas, e 5 estão aguardando informação. 
 
No Sítio Pimental foram registradas 14 NC, estando apenas 1 encerrada e 13 em 
andamento. Foi ainda reportada a situação de 12 NC de 2013. Dessas, 7 estão 
encerradas, 3 em mandamento, e 2, como já mencionado no relatório anterior, os 
responsáveis recusaram-se a assinar as RNC (um depósito de produto químico e o outro 
na central de concreto da ilha marciana. No Sítio Canais e Diques, por sua vez, foram 
registradas 4 NC em março, todas aguardando aprovação. Das 29 NC de 2013 cuja 
situação foi reportada no 5º RSAP, 16 estão encerradas e aprovadas, 2 estão abertas, 3 
estão vencidas e 8, aguardando aprovação. No Sítio Bela Vista, por fim, houve registro 
de 5 NC no período, todas aguardando aprovação. Das 26 NC de 2013 para este Sítio, 
cuja situação foi reportada no 5º RSAP, 17 estão encerradas e aprovadas, 1 está em 
aberto, e 8 estão aguardando aprovação.  
 
Além das NC resultantes das inspeções ambientais realizadas pelos técnicos ambientais 
do CCBM, no período em questão tem-se também o registro de não conformidades 
resultantes da supervisão ambiental realizada pela NE, através da empresa BIOCEV, 
contratada como coordenadora do PAC. Maiores detalhes sobre essa supervisão são 
apresentados adiante, na Seção 4.2.1.3. 
 
Em relação aos treinamentos ambientais com os trabalhadores do CCBM no período, 
cabe ressaltar que o 5º RSAP, assim como os anteriores, não traz qualquer dado sobre o 
tema. A questão é mencionada apenas no item Práticas de prevenção da poluição 
durante a manutenção, abastecimento e lubrificação de equipamentos, que chama o 
anexo de treinamentos relacionados ao tem. Nesse anexo constam listas de presença de 
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4 treinamentos específicos realizados em fevereiro e abril sobre o procedimento PO 
CCBM 220 33 – Abastecimento em campo por caminhão comboio, dos quais participou 
um total de 25 trabalhadores. Foi anexada também a lista de presença de um 
treinamento realizado em fevereiro sobre o procedimento PO CCBM 220 11 – 
Derramamento de produtos químicos, com 8 participantes. O RSAP também menciona 
que a grade de treinamentos internos do CCBM é extensa, mas não apresenta números. 
Além dos treinamentos relacionados à gestão de produtos perigosos já listados, ao longo 
do 5º RSAP são mencionados também treinamentos sobre o procedimento PS de 
Achados Fortuitos durante a integração, os TDSMS’s – Treinamentos Diários de 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde, e treinamentos da gestão de resíduos, voltados ao 
3R’s. Sobre esses, não são fornecidos números. O 5º RSAP foca apenas no 
detalhamento dos treinamentos de SST. 
 
No próximo relatório será possível informar sobre resultados de treinamentos, com base 
no 6º Relatório Consolidado de Andamento do PBA, já que essas informações constam 
no 3.3 - Programa de Capacitação de Mão de Obra do PBA. De qualquer forma, mais 
uma vez se reforça a recomendação de que a seção Treinamentos seja novamente 
incorporada ao RSAP, descrevendo os treinamentos de meio ambiente realizados pelo 
CCBM e pela NE no período. 
 
4.2.1.2 
Controles Ambientais das Obras do Entorno 
 
A missão de monitoramento reportada neste Relatório de Monitoramento 
Socioambiental também contou com inspeção das questões ambientais das Obras do 
Entorno. Como reportado na Seção 3.1.2, a Norte Energia possui um profissional 
especialista em Meio Ambiente que treinou e capacitou os Técnicos de Segurança do 
Trabalho para inspecionar temas ambientais nos canteiros de obra e frentes de trabalho. 
 
O 5º RSAP não apresentou nenhuma informação sobre o tema. As informações sobre as 
OEs foram enviadas posteriormente, nas evidências pós-vistoria, e outras foram 
conferidas durante a inspeção de campo. Nesta oportunidade pôde-se evidenciar que a 
equipe tem gerado resultados de desempenho e registrado os desvios através de 
Registros de Ocorrência, os quais são lançados em planilha para posterior 
acompanhamento.  
 
Na ocasião do 4º RSAP a NE informou ter elaborado um Termo de Referência para que 
a equipe de SSTMA-OE relatasse o desempenho de suas contratadas; porém, até o 
fechamento deste relatório nenhuma informação foi apresentada. 
 
O conjunto de OEs conta com uma variedade bastante grande de empresas com 
diferentes níveis de gerenciamento e atendimento das questões ambientais. Muitas delas 
também não contam com profissionais dedicados em tais questões. Das empresas 
inspecionadas em maio de 2014, a SA Paulista e a CCB demonstraram ter contratado 
profissionais exclusivos que já apresentam resultados satisfatórios em termos de 
evolução quando comparados às missões anteriores.  
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Na inspeção realizada no canteiro da CCB, responsável pela construção das casas dos 
RUCs, foi possível constatar a restrição de área para estoque de material, obrigando a 
empresa a utilizar os limites da gleba, o que muitas vezes interfere na faixa da Área de 
Preservação Permanente (APP). As evidências dessa constatação podem ser conferidas 
no Anexo 5 – Fotos 2 a 4, 16, 19 e 20. Outros fatos identificados nesta inspeção foram: 
(i) a ocorrência de acidente com trator em maio/2013, que ocasionou, pela segunda vez, 
a conformação do talude; porém, a área ainda não foi totalmente recuperada (Anexo 5 – 
Fotos 11 a 14); (ii) evidência de diversos pontos de carreamento de solo e resíduos em 
direção ao igarapé (Anexo 5 – Fotos 02, 03, 13 e 14); (iii) identificação de diversos 
pontos de acúmulo de resíduos pelas frentes de serviço e canteiro (Anexo 5 – Fotos 2 a 
5, 16, 19 e 20), enquanto que a baia de segregação encontrava-se bastante organizada 
(Anexo 5 – Foto 22); e, (iv) identificação de poço de captação de água sem licença; 
porém, já existe documentação reunida para solicitação da mesma. Mesmo assim, cabe 
registrar, já que o poço já está funcionando há algum tempo (Anexo 5 – Foto 21). 
 
A inspeção de campo realizada no canteiro da SA Paulista possibilitou a constatação de 
diversas melhorias, reflexo do trabalho da recém-contratada estagiária de Meio 
Ambiente, que possui a missão de definir e implantar os controles ambientais da obra. 
Os primeiros resultados de seu trabalho já puderam ser comprovados em campo, 
embora ainda existam algumas pendências a serem sanadas. Exemplos de desvios 
corrigidos são: (i) construção de local adequado para armazenamento de produtos 
químicos (Anexo 5 – Foto 27); (ii) organização e limpeza das áreas de produção de pré-
moldados (Anexo 5 – Fotos 28, 30 e 31); e, construção de baia para segregação de 
resíduos (Anexo 5 – Foto 29). Os desvios identificados na missão se relacionam ao 
armazenamento de emulsão asfáltica, tendo-se constatado pequeno vazamento no local 
(Anexo 5 – Fotos 32 e 33).  
 
Em relação aos efluentes resultantes do processo de separação água-óleo (SAO) do setor 
de lavagem de caminhões e veículos (Anexo 5 – Foto 25), os mesmos já foram 
analisados; porém, a NE questionou os meios e critérios de conservação da amostra 
enviada para análise em São Paulo/SP. Para a próxima análise, a NE, em conjunto com 
a FR, deverá se articular para garantir que o laboratório seja acreditado pela ABNT 
NBR ISO/IEC 17025:2005 - Acreditação de Laboratórios, bem como que a amostra seja 
analisada com parâmetros pré-determinados pela NE/FR. Além disso, deve garantir que 
a amostra seja coletada e conservada levando-se em conta o Guia Nacional de Coletas e 
Preservação de Amostras (2011) da Agência Nacional de Águas – ANA. 
 
Na inspeção realizada na obra de construção da ETE Altamira, sob responsabilidade do 
Consórcio GEL/Gouveia, foi possível constatar a boa ordem, limpeza e arrumação das 
frentes de trabalho, embora estivesse chovendo bastante no local durante a inspeção. 
Uma das pendências identificadas foi encerrada com a construção e operação do 
Depósito de Produtos Químicos (Anexo 5 – Foto 40). 
 
Tanto a CCB quanto a SA Paulista possuem Planos Ambientais que contemplam 
diversos procedimentos de como gerir seus principais aspectos ambientais (resíduos, 
efluentes, potabilidade de água, postos de abastecimento, emissão de fumaça preta, 
produção de concreto, armazenamento de produtos químicos, entre outros). 
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Fato comum nas empresas inspecionadas diz respeito à inexistência de locais adequados 
para destinação final de resíduos da construção civil e contaminados. Para estes últimos, 
a solução é custear o transporte e destinação para Belém/PA, distante cerca de 800 km e 
utilizando estradas precárias. Essa operação não foi realizada por nenhuma das 
contratadas até o presente momento. Os resíduos estão sendo acumulados, até que se 
viabilize uma quantidade coerente com o custo do transporte.  
 
Em relação aos resíduos de construção civil, atualmente as construtoras os destinam 
para o Aterro Sanitário Municipal, recém-inaugurado. A preocupação é que a disposição 
deste tipo de resíduo possa diminuir vida útil do aterro. Além disso, não há qualquer 
documento que comprove esse envio, como Manifesto de Transporte de Resíduos, por 
exemplo. 
 
Em relação ao Centro de Estudos Ambientais – CEA, a Equipe de SSTMA – OE 
informou que já existem projetos de reforma/ampliação do local, em parte para 
atendimento das pendências registradas na Recomendação 43 do Quadro 8.0.a, 
conforme evidenciado através do Anexo 5 – Foto 42. Informou-se também que, na 
semana da vistoria, a NE receberia as propostas para execução dessa 
reforma/ampliação.  
 
4.2.1.3 
Supervisão Ambiental da Norte Energia 
 
Obras Principais 
 
Conforme informado no relatório anterior, em outubro de 2013 iniciaram-se as 
atividades de supervisão da BIOCEV nas OP, como parte das suas ações como 
coordenadora do PAC. Os resultados são incorporados aos RGM-C, de onde foram 
obtidas as informações que constam no 5º RSAP. 
 
Segundo informado no 5º RSAP, foram emitidos pela BIOCEV, no período, 109 
registros de desvios, sendo 60 Registros de Ocorrência (RO) e 49 Registros de Não 
Conformidade (NC). Conforme ressaltado, a cada NC aberta pela BIOCEV, é gerada 
uma NC no sistema do CCBM. 
 
Outras ações realizadas pela BIOCEV no período: 
• Avaliação dos ROs elaborados em 2013, transformando aqueles ainda pendentes e 

reincidentes em Registros de Não Conformidade (RNC);  
• Análise semanal das ações pendentes relacionadas aos Registros de Desvios (RDs), 

para atualização das Matrizes de Acompanhamento dos RDs; 
• Desenvolvimento do SIG-BIO, que, além de alimentar o Sistema de Informação 

Geográfica – Ambiental (SIG-A) da NE, possibilita o mapeamento dos RDs 
registrados em campo, para melhor acompanhamento e monitoramento dos pontos 
in loco. Por meio do SIG-BIO foram elaborados mapas apresentando o total de RDs 
identificados em campo, separados por Sítios e Canteiros e com classificação do 
status; 
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• Realização de vistoria conjunta das empresas BIOCEV, NE, LEME e Associação 
Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental, para inspeção e 
coletas nas ETEs dos Sítios Construtivos, para análise de parâmetros. 

 
Além das visitas nos locais notificados para acompanhamento de desvios registrados, o 
5º RSAP informa a realização de inspeções em novas áreas, levantando a ocorrência de 
pontos críticos nos locais. 
 
Alguns locais vistoriados pela BIOCEV, citados no 5º RSAP, são: 
• RUC Jatobá (Altamira) – com foco em desvios relacionados à gestão de resíduos 

(falta de critério para segregação, 0armazenamento e transporte); 
• Aterros Sanitários dos sítios – destaque para o Aterro Sanitário do Sítio Pimental; 
• Sistema de Transposição de Embarcações (STE) – Sítio Pimental – vistoria com 

foco nas condições ambientais do local (presença de erosões, estruturas 
abandonadas, assoreamento de corpo hídrico, resíduos depositados de forma 
inadequada e falta de manutenção e limpeza das canaletas de drenagem); 

• Travessão 55 – vistoria em conjunto com a empresa Executora, com foco na 
identificação de pontos de erosão e assoreamento de curso hídrico, para elaboração 
de Plano de Ação. 

 
Conforme já ressaltado no relatório passado, os registros são feitos em campo, no ato da 
vistoria, e as ações para correção desses desvios são de conhecimento imediato por parte 
da Executora, não sendo necessário aguardar a inserção do registro no sistema de gestão 
da BIOCEV. 
 
Segundo informado no 5º RSAP, a conclusão de um desvio, após a mitigação da 
ocorrência, é comprovada por meio de documentos enviados pela Executora, no caso, os 
Relatórios de Acompanhamento Fotográfico (RAF), para ROs, e os Planos de Ação, 
para as NC. 
 
Vistorias de destaque realizadas no período, segundo o 5º RSAP: 
• Área de exploração de argila do Sitio Pimental, em função das condições ambientais 

não estarem estabilizadas; 
• Sítios Canais e Diques e Belo Monte, em conjunto com a Gestão de Recursos 

Hídricos, com foco em pontos onde coube a elaboração de RDs; 
• Viveiro do Sítio Canal de Derivação; 
• BF- 03 e BF- 06 do Sítio Belo Monte, para evidenciar a conclusão do sistema de 

drenagem, além de levantar e descrever pontos críticos. 
 
No 5º RSAP foram encaminhados os resultados das inspeções da BIOCEV sobre os 
pacotes de trabalho do PCAI e PRAD para o período de janeiro a março de 2014: 

 
• RD's_PCAI e PRAD_FEV-14 – ROs e NCs emitidas pela BIOCEV para o PCAI e 

para o PRAD em fevereiro de 2014. Não foram encaminhadas as NC e RO dos 
meses de janeiro e março. 

• RD’s PCAI e PRAD_Fev-2014 – controle dos ROs e NCs gerados nas inspeções de 
campo da BIOCEV, para o PCAI e para o PRAD, com atualização em 10/03.  
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• Matrizes de Registros de Desvios_PRAD_PCAI-março – controle dos ROs e NCs 
gerados nas inspeções de campo da BIOCEV, para o PCAI e para o PRAD, com 
atualização em 08/04.  

• Mapas dos Registros de Desvios_ PRAD_PCAI-março:  
− Mapa de pontos de controle dos Registros de Não Conformidade (NC) do 

PCAI – atualização em março de 2014; 
− Mapa de pontos de controle dos Registros de Ocorrência (RO) do PCAI – 

atualização em março de 2014;  
− Mapa de pontos de controle dos Registros de Não Conformidade (NC) do 

PRAD – atualização em março de 2014; 
− Mapa de pontos de controle dos Registros de Ocorrência (RO) do PRAD – 

atualização em março de 2014;  
− Mapa de pontos de controle dos processos erosivos dos Registros de Não 

Conformidade (NC) do PRAD e PCAI; 
− Mapa de pontos de controle dos processos erosivos dos Registros de 

Ocorrência (RO) do PRAD e PCAI. 
• Mapas dos RD’s PRAD e PCAI: 

− Mapa de pontos de controle dos Registros de Desvios (RD) do PCAI 
ocorridos até o mês de janeiro de 2014; 

− Mapa de pontos de controle dos Registros de Desvios (RD) em aberto do 
PCAI ocorridos até o mês de janeiro de 2014; 

− Mapa de pontos de controle dos Registros de Desvios (RD) do PRAD 
ocorridos até o mês de janeiro de 2014; 

− Mapa de pontos de controle dos Registros de Desvios (RD) em aberto do 
PRAD ocorridos até o mês de janeiro de 2014. 

− Ressalta-se que não foram encaminhados os Mapas para os meses de 
fevereiro e março de 2014. 

• Análise Crítica da Gestão dos Registros de Desvios – Balanço dos RD – emitida 
em abril de 2014.  

 
Os ROs e NCs gerados pela supervisão ambiental da BIOCEV estão sendo inseridos no 
SGP, permitindo melhor gestão dos mesmos. No entanto, o CCBM, que participa da 
elaboração dos RNCs, ainda não acessa o SGP. No entanto, a permissão de acesso do 
Consórcio ao sistema está em vias de ocorrer, com previsão até o final de maio, 
conforme informado pela NE. Isso deve ser evidenciado na próxima missão. 
 
O 5º RSAP informa também para o período, em relação à gestão da conformidade, a 
realização de reuniões de alinhamento e ajustes ao PS Tratamento de Não 
Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas - R06, que já se encontra em sua 6ª 
revisão. São citadas também as reuniões do PAC, como parte das atividades de Gestão 
Ambiental em Campo. 
 
Segundo informado no relatório anterior, o calendário de auditorias de 2014, elaborado 
em conjunto pelo CCBM e pela NE, seria finalizado em fevereiro de 2014. Esse 
calendário não foi evidenciado no 5º RSAP. 
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Obras do Entorno 
 
A Equipe de SSTMA é composta por 7 profissionais (1 Coordenador, 1 Analista 
Ambiental e 5 Técnicos de Segurança).  
 
A inspeção ambiental continua sendo realizada pelos Técnicos de campo através da 
aplicação de Listas de Verificação, que incluem questões específicas de Meio 
Ambiente, enquanto a Analista Ambiental suporta todas as atividades e auxilia na 
gestão ambiental de todas as contratadas.  
 
Outra atividade importante dessa equipe é o arquivo e ordenação dos documentos 
ambientais (licenças, outorgas, autorizações e registros) de cada uma das grandes 
construtoras/consórcios que executam as OEs. 
 
O 5º RSAP indicou ter havido mudança estrutural das equipes de SST/MA no período. 
A mudança contemplou a realocação da equipe de SSTMA – OEs para a Diretoria de 
Gestão, com o objetivo de garantir integração de suas ações com aquelas desenvolvidas 
pela Equipe de SST – OP. Assim, o Coordenador de SSTMA-OE também passou a 
responder pela atuação das atividades da NE em relação a SST nas OP. Entende-se que 
meio ambiente nas OP continua sob responsabilidade da Diretoria Socioambiental. 
 
Para determinação das ações de planejamento, execução, monitoramento e atuação, a 
NE também indicou no 5º RSAP que as questões ambientais relativas às Obras do 
Entorno seriam contempladas, tal como aquelas de SST, no Manual de Gestão, até então 
exclusivo para Meio Ambiente da Obra Principal.  
 
O próximo RSAP e a próxima missão de monitoramento permitirão uma avaliação mais 
detalhada desse novo cenário, bem como os primeiros resultados de sua eficácia. 
 
Informações do desempenho das contratadas no período não constaram no 5º RSAP, 
mas foram enviadas nas evidências pós-vistoria. Ainda não se trata do Relatório 
Gerencial Mensal para as Obras do Entorno (RGM-OE), que se pretende emitir e para o 
qual já há estrutura definida, mas sim relatórios de inspeções mensais e relatórios 
estatísticos, estes últimos contendo o tratamento dos dados obtidos das inspeções da 
equipe de SSTMA-OEs sobre 22 contratadas. 
 
Desses relatórios estatísticos pode-se constatar o seguinte: 
• A equipe de SSTMA-OE inspeciona 22 empresas, verificando, além da questão 

ambiental, também aspectos de Segurança do Trabalho, Saúde, Recursos Humanos 
e Condições do Trabalho. 

• Do total de desvios registrados nas Obras do Entorno em janeiro, fevereiro e março 
de 2014, os relacionados a meio ambiente representaram de 10% e 15% do total 
(10% em janeiro e 15% em fevereiro e março). 

• Em janeiro, dos 22 desvios registrados em meio ambiente, 4 (18%) estavam 
concluídos na data de fechamento do relatório (10/02/2014), 7 (32%) estavam em 
andamento, e 11 (50%) estavam fora do prazo. Desse total, 9 desvios foram 
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registrados em apenas dois contratos, sendo 5 na SA Paulista e 4 no CCB. Os 
outros 13 foram atribuídos a 7 outras empresas. 

• Em fevereiro, dos 38 desvios registrados em meio ambiente, 10 (26,5%) estavam 
concluídos na data de fechamento do relatório (10/03/2014), 10 (26,5%) estavam 
em andamento, e 18 (47%) estavam fora do prazo. Desse total, 23 desvios foram 
registrados em apenas três contratos, sendo 8 na SA Paulista, 9 no CCB e 6 na 
Construtora Cardoso. Os outros 15 foram atribuídos a 8 outras empresas. 

• Em março, dos 23 desvios registrados em meio ambiente, 8 (35%) estavam 
concluídos na data de fechamento do relatório (10/04/2014), 12 (52%) estavam em 
andamento, e 3 (13%) estavam fora do prazo. Desse total, 12 desvios foram 
registrados em apenas dois contratos, sendo 7 no CCB e 5 na Nova Terra Brasil 
Construções. Os outros 11 foram atribuídos a 5 empresas. 

 
Como estava previsto, a Equipe de SSTMA – OEs realizou Auditoria na contratada SA 
Paulista em 31/03/2014, na qual identificou 7 não conformidades. Após a emissão do 
relatório de auditoria, este foi encaminhado através de Carta para a contratada para 
elaboração de plano de ação para tratamento das pendências identificadas, de modo a 
possibilitar avaliação pela NE e acompanhamento. 
 
Periodicamente, a Analista de Meio Ambiente e o Técnico de Segurança do Trabalho 
realizam reuniões com as contratadas, de modo a acompanhar os assuntos pendentes, 
bem como inserir novas situações ou decisões que mereçam destaque. 
 
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. 
 
O 5º Relatório de Consolidação do PBA para o IBAMA informou que haviam sido 
realizadas atividades de conformação topográfica e recobrimento com solo vegetal em 
várias dos bota-foras que já estavam encerrados dos Sítios Belo Monte, Canais e 
Pimental. No entanto, os plantios de mudas de espécies nativos concentravam-se nas 
áreas dos Sítios Belo Monte e Pimental. 
 
O 5º RSAP, por sua vez, apresenta a seguinte situação com relação as principais 
atividades previstas para este programa: 
 
Estocagem de Solo Orgânico 
 
• Atividade praticamente concluída, sendo realizado nos últimos meses apenas o 

lançamento de solo orgânico nas áreas degradadas para futura recuperação. Os 
resultados apresentados demonstraram um incremento no quantitativo de áreas aptas 
para reabilitação paisagística, superior a 47%, no último mês do período em análise 
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(mar/2014), alcançando cerca de 46 ha de áreas liberadas para execução das ações 
de revegetação. 

 
Reafeiçoamento e Implantação do Sistema de Drenagem 
 
• Em relação à implantação do sistema de drenagem foi possível verificar uma 

evolução na implantação de sistemas de canaletas, sarjetas e meio fio da ordem de 
39%, passando de 52.891,42 m no 5º Relatório Consolidado para 73.447 m no 
último RGM-E (Mar/2014). Os demais dispositivos de drenagem (entrada e descida 
de água) e de proteção (enroncamento) praticamente não foram adotados no período. 

 
• Realizados serviços de limpeza e manutenção de canaletas e o coroamento de mudas 

nas áreas recém-plantadas dos sítios Canais e Diques e Belo Monte. 
 
Recomposição e Revegetação de Áreas Degradadas 
 
Estocagem e Lançamento de Solo Orgânico 
 
• Durante os meses de fevereiro e março de 2014 não foram registradas a estocagem 

de solo orgânico, tendo sido realizada apenas a atualização dos volumes estocados. 
Diante dos registros apresentados no 5º Relatório consolidado, verificou-se que a 
atualização procedida identificou valores inferiores (4.433.947,80 m³) ao 
anteriormente estimados (4.582.950,00 m³), mas bem próximo da meta de 
estocagem (4.600.000,00 m³). Em contrapartida foi verificada evolução no volume 
de solo orgânico lançado, que passou de 195.496,62 m³, em fevereiro de 2014, para 
287.640,49 m³, em março de 2014. 

 
Hidrossemeadura 
 
• Quantidade acumulada de 91,0039 ha em março de 2014. 
 
Plantio de Espécies Arbóreas 
 
• Com base nos dados fornecidos pela executora, pode-se verificar que a execução 

dos serviços de plantio de mudas de espécies nativas apresenta um déficit, de 
aproximadamente 70% da meta prevista, visto que foram recuperados 62,9928 ha 
dos 197,00 ha programados.  

 
Viveiro Florestal e Produção de Mudas 
 
• Foram produzidas, de janeiro a março de 2014, 111.227 mudas, sendo que o total 

acumulado de 228.133 mudas. 
 
Monitoramento das Áreas 
 
• A análise dos resultados do monitoramento identificou a presença de processo 

erosivo no Bota Fora 03/06 do Sitio Belo Monte e nos BFs 17, 18, 36B, 37 e 38 
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localizados nos Sítios Canais e Diques. Sempre que possível os problemas no 
funcionamento dos sistemas de drenagem são corrigidos. Contudo, a maioria das 
ações corretivas e de manutenção será realizada durante o próximo período de 
estiagem. 

 
Os principais aspectos da avaliação em campo das atividades do PRAD são 
apresentados a seguir: 
 
• Foram verificadas as atividades de plantio em áreas junto ao Porto do Rio Xingu no 

Sítio Belo Monte e de manutenção do plantio em áreas do Sítio Canais. Além disto, 
foram verificados serviços de correção de erosão e limpeza do sistema de drenagem 
em áreas do Sítio Canais. 
 

• Os bota-foras da Pedreira do Igarapé Ticaruca / Rio Xingu e do Canteiro da Bela 
Vista receberam a complementação das medidas corretivas recomendas, o que 
compreendeu o revestimento do sistema de drenagem definitivo e proteção 
superficial. 

 
As informações obtidas com técnicos do CCBM e da Norte Energia, somadas às 
observações efetuadas durante a inspeção técnica realizada em maio/14 ao longo dos 
acessos implantados, jazidas e principalmente de bota-foras, permitem afirmar que as 
ações executivas do PRAD continuam sendo incipientes. Além disto, consideramos ser 
prudente reavaliar o procedimento de recobrimento das áreas de bota-fora com o solo 
vegetal removido em algumas áreas originalmente de pastagens do Sítio Canal; isso 
porque a regeneração observada é predominantemente de gramíneas muito agressivas, o 
que pode futuramente dificultar a manutenção dos plantios. 
 
4.2.3 
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais 
 
Segundo informado pela NE no 5º RSAP, nenhuma vistoria relacionada a meio 
ambiente ocorreu no período. 
 
Além disso, o IBAMA emitiu, no período, a seguinte documentação: 
 
• OF 02001.001010/2014-91/DILIC/IBAMA, de 04/02/2014, que encaminha o 

Relatório de Vistoria, a Nota Técnica 000058/2014/COHID/IBAMA e 
recomendações da vistoria de socioeconomia realizada no período de 18 a 22 de 
novembro de 2013. 

• OF 02001.001405/2014-94/DILIC/IBAMA, de 16/02/2014, que reitera a Nota 
Técnica 7079/2013/COHID/IBAMA - em vistoria realizada entre os dias 03 a 07 de 
fevereiro de 2014. 

• OF 02001.001828/2014-12/COHID/IBAMA, de 28/02/2014, que encaminha o 
Relatório de Vistoria – fevereiro 2014 - Cópia de Nota Técnica 
02001.000346/2014-37, que apresenta o Relatório de Vistoria realizada entre os 
dias 03 e 07/02/2014. 
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• OF 02001.002017/2014-21/DILIC/IBAMA, de 06/03/2014, solicitando estudos 
sobre impactos em cadeias produtivas de Altamira. 

 
As inspeções do Ministério do Trabalho são tratadas na Seção 4.3.5 deste Relatório. 
 
4.3 
Desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) da Construção e Montagem 
 
Nesta seção serão apresentados e comentados os dados de desempenho de Saúde e 
Segurança do Trabalho (SST) reportados pela NE em seu 5º RSAP, além dos relatórios 
mensais do CCBM e da EPBM. As informações são divididas em 3 (três) grupos 
distintos: i) Norte Energia (NE); ii) Obra Principal; e, iii) Obras de Entorno (OEs), cada 
um contendo também o resultado da missão de monitoramento e avaliação da 
Consultoria Socioambiental Independente (CSI). 
 
Para consolidação da análise do desempenho de SST da Construção e Montagem foram 
analisados, além dos resultados reportados pala NE no seu 5º RSAP, que inclui 
informações da BIOCEV e EPBM, os dados coletados na missão de campo, reuniões 
realizadas com os diversos grupos de trabalho e documentos complementares 
solicitados e enviados pela NE após a inspeção de campo (ver Lista de Documentos 
Consultados no Anexo 1 e Reuniões e Inspeções Realizadas nos Quadros do Anexo 2).  
 
Por fim, no Anexo 4 é apresentado o Registro Fotográfico de SST referente às 
inspeções de campo realizadas no período de 05 a 09 de maio de 2014.  
 
4.3.1 
Norte Energia (NE) 
 
Para garantir a gestão da saúde e segurança do trabalho de cerca de 260 colaboradores 
diretos, 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.  
 
De acordo com o Relatório Estatístico Mensal (REM) emitido pela NE, existem outros 
270 funcionários de empresas subcontratadas administrativas que atuam sob sua gestão 
direta e outros 220 que atuam nos sítios construtivos.  
 
Apesar de o RSAP continuar focando na Obra Principal, pôde-se constatar que o 
empreendedor controla os dados estatísticos mensais de seus funcionários, de suas 
contratadas diretas, das contratadas para a execução das OEs e das empresas executoras 
dos programas do PBA, conforme será apresentado na Seção 4.3.4. 
 
A seguir são apresentados dados da gestão de SST para a OP e OEs.  
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4.3.1.1 
Inspeções de Segurança e Saúde da NE sobre as Obras (Principal e de Entorno) 
 
Obra Principal – Civil (CCBM) 
 
O reporte de informações pela EPBM do período pautou-se em informações relativas à 
Segurança e Saúde Ocupacional da OP (CCBM e LOCASERVICE), oriundas das suas 
atividades de supervisão. A supervisão sobre questões de Saúde Ocupacional iniciou em 
janeiro de 2014 com a contratação de uma Enfermeira do Trabalho e já apresentou os 
primeiros resultados no contexto do 5º RSAP. No período destacam-se as seguintes 
ações sobre as atividades do CCBM: 
 
• Identificação e análise das Listas de Verificação (LV) existentes; 
• Análise do PCMSO e PAE do CCBM; 
• Análise das normas contratuais com CCBM (Anexo 22); 
• Desenvolvimento de novas LV’s, com os seguintes temas: Água para consumo 

humano; Alimentos; Cozinha; Restaurante; Lavanderia; Controle de documentos e 
registros; Controle de manipuladores; Instalações sanitárias; PCMSO; ASO; 
Audiometria; Ergonomia; PAE – saúde; Ambulância; 

• A aplicação das LV’s se dará em todos os sítios. 
• Desenvolvimento de IT’s (Instruções de Trabalho) para os temas das LV’s criadas; 
• Aplicação de auditoria trimestral, em conjunto com Norte Energia, na equipe de 

saúde do CCBM para verificação de PCMSO e PAE nos sítios de Belo Monte e 
Canais, com duração de 2 dias, onde foram levantadas as seguintes não 
conformidades. 

 
A partir do próximo RSAP é esperado que a EPBM apresente também informações 
sobre a supervisão das atividades das demais empresas ligadas à OP, ou seja, CMBM 
(montadora de Belo Monte), Andritz (montadora de Pimental) e ELM (fornecedora). 
 
O 5º RSAP trouxe o resultado trimestral da coordenação pela BIOCEV, que abrange as 
diretrizes dos Projetos de Saúde e Segurança do Trabalho definidos no PBA/PAC (3.4.1 
– Projeto de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho; e, 3.4.2 
– Projeto de Segurança e Alerta). 
 
A metodologia de trabalho das empresas de apoio à gestão da NE (EPBM e BIOCEV) 
pauta-se sobre os mesmos princípios já implantados pela EPBM desde maio/2013, além 
de manterem a participação em reuniões quinzenais juntamente com o CCBM e 
CMBM. Em breve, a Andritz (em mobilização) e a ELM (fornecedora) também deverão 
ingressar em rotina similar. Na missão de monitoramento foi possível acompanhar pelo 
menos dois exemplos em que assuntos com impossibilidade de solução no âmbito desta 
reunião migraram para discussão nas reuniões de Diretoria da NE, o que muitas vezes 
resulta em correspondências para a contratada. 
 
Na última inspeção de campo, tal como tem ocorrido desde julho de 2013, foi possível 
identificar uma evolução constante da gestão das pendências identificadas em campo 
pela EPBM, ainda mais com a participação da BIOCEV. Porém, o foco dos trabalhos 
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dessas duas empresas ainda permanece baseado no monitoramento, ou seja, na 
verificação de conformidade em campo/documentos. Com o acúmulo de informações e 
histórico de dados já coletados, a NE e BIOCEV apresentaram evidências de atuação na 
mobilização das empresas montadoras, embora tenha sido possível constatar que o 
dimensionamento inicial da equipe de SST do CMBM não seja suficiente para atuar nas 
duas grandes frentes de trabalho: (i) elaboração e implantação das ferramentas do 
Sistema de Gestão que norteará as ações estruturadas de prevenção e melhoria contínua 
dos controles operacionais; e, (ii) aplicação de treinamento, implantação dos controles 
operacionais e acompanhamento com listas de verificação das atividades já iniciadas. 
Na avaliação da Consultoria Independente, apesar do dimensionamento da equipe 
atender ao mínimo exigido para o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho – SESMT (NR-04), ele não é suficiente para atendimento do 
volume inicial de demandas durante a fase de mobilização. Este fato deve ser estendido 
à Andritz, que também está em mobilização, apesar de em fase mais inicial. 
 
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” (Tabela 4.3.1.1.a).  
 
Tabela 4.3.1.1.a  
Resultado do desempenho de aplicação de LV pela EPBM – CCBM 

 
Fonte: 5º RSAP 

 

Jan Fev Mar

Sítio Belo Monte 80% 70% 68%

Sítio Canais 87% 78% 86%

Sítio Pimental 81% 85% 88%

Sítio Bela Vista 87% 83% 96%

Total 84% 79% 84%
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A EPBM programou 180 LVs em janeiro e 240 para fevereiro e março/2014, enquanto 
o índice de execução oscilou entre 94% e 102%. De acordo com o Relatório Mensal da 
EPBM do período, o resultado do desempenho dos Sítios do CCBM oscilou entre 68% e 
96% no período. O destaque negativo fica por conta do Sítio Belo Monte, que diminuiu 
o desempenho de 80% para 68% em março/2014, embora somente em fevereiro o 
resultado geral tenha ficado abaixo de 80%, considerado como mínimo para se 
enquadrar em “Bom”. 
 
Com relação ao Índice de Execução, o resultado melhorou bastante, mesmo levando em 
consideração o aumento de LVs aplicadas a partir de fevereiro/2014. 
 
Para as questões de Saúde Ocupacional, o CCBM apresentou melhora de desempenho 
de fevereiro para março, passando de 82% para 91%. Em cada um desses meses foram 
aplicadas 49 LVs em todos os sítios.  
 
O 5º RSAP, apesar de ter indicado o ANEXO_5-2_2_SST_OP_NE, não trouxe os 
principais temas que foram foco de desvios nas 660 LVs aplicadas no trimestre pela 
EPBM, o que inviabilizou uma análise mais detalhada. 
 
De forma a complementar os trabalhos da supervisora, porém com foco nos projetos do 
PAC/PBA, a BIOCEV aplicou 118 listas de verificação, sendo que somente em janeiro 
foram 54 aplicações e em março outras 43. A partir de março, a meta definida para 
aplicação foi de 25 LVs mensais. O resultado ficou próximo de 85%. Foram 
identificados e registrados 14 desvios em janeiro (0,26 desvios por LV), 17 desvios em 
fevereiro (0,81 desvios por LV) e 7 desvios em março (0,16 desvios por LV). 
 
Como discutido na Seção 3.1, a NE deverá garantir o alinhamento entre as empresas 
que atuam em seu nome para coordenação e supervisão de questões de Saúde e 
Segurança do Trabalho, para garantir não só o monitoramento dos aspectos principais 
das atividades que estão sendo desenvolvidas pelas empresas da OP, mas também 
garantir a utilização desse monitoramento para direcionar esforços das executoras, 
cobrando ações corretivas ou preventivas. Se antes a preocupação era a estruturação de 
recursos humanos, metodologia e apresentação das informações, agora as ações devem 
evoluir para a gestão dessa informação. 
 
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) pela 
EPBM. No primeiro trimestre de 2014 foram registrados 133 ROs, contra 153 do 
último trimestre de 2013, representando uma redução de 13%. A Tabela 4.3.1.1.b 
apresentada a seguir traz a compilação dos últimos 3 meses, de modo a comparar os 
dados do trimestre. 
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Tabela 4.3.1.1.b  
Resultado do desempenho de Registros de Ocorrência (ROs) - CCBM 

 ROs abertos 
ROs respondidos dentro do 

prazo 
Percentual de atendimento 

Jan/14 50 49 98,00% 
Fev/14 56 55 98,21% 
Mar/14 27 27 100,00% 
Total 286 257 98,50% 

Fonte: 5º RSAP 
 
 
As pendências identificadas em dezembro de 2013 por conta das baixas de funcionários 
e férias das equipes foram plenamente superadas e apresentaram um resultado médio de 
atendimento de 98,5% no período. A diferença para o pleno atendimento decorre de um 
RO fechado fora do prazo e outro que estava pendente no período. 
 
As principais ocorrências relacionam-se a (i) Sinalização/organização e limpeza; (ii) 
Trabalho a Quente; (iii) Desvios com trânsito; e, (iv) Desvios com transporte  de  
pessoas. 
 
Termos de Notificação (TN) 
 
Para o CCBM foram emitidos, no período, 50 TNs, sendo que 27 foram respondidos 
dentro do prazo e 19 respondidos fora do prazo, restando apenas 4 pendentes. A Tabela 
4.3.1.1.c a seguir apresenta os quantitativos por mês. 
 
Tabela 4.3.1.1.c 
Resultado do desempenho de Termos de Notificação (TN) - CCBM 

 TNs abertos 
TNs respondidos 
dentro do prazo 

TNs respondidos 
fora do prazo 

Percentual de 
atendimento 

Jan/14 20 10 10 75% 
Fev/14 20 14 4 80% 
Mar/14 10 3 5 55% 
Total 78 33 21 73% 

Fonte: 5º RSAP 
 
 
O foco dos desvios foram os temas (i) montagem industrial e (ii) transporte de pessoas. 
 
Referente à Saúde Ocupacional, foram abertos 22 TNs, dos quais 5 foram respondidos 
dentro do prazo, 16 fora do prazo e 1 ainda encontrava-se pendente no final do período, 
apresentando um percentual de atendimento de 59%. 
 
A BIOCEV, a partir de suas verificações de campo e documental, registrou 27 ROs no 
trimestre, sendo 3 em janeiro, 17 em fevereiro e outros 7 em março. A maior parte dos 
registros ocorreu no Sítio Belo Monte, seguido pelo Sítio Canais e Diques. O índice de 
atendimento foi muito baixo e resultou próximo de 30%.  
 



 

 

 

 

57 

 

Registro de Não conformidade (RNC) 
 
No período, a EPBM emitiu para o CCBM apenas 3 RNCs, permanecendo todas em 
aberto até o fechamento deste relatório. Cabe lembrar que as esses registros decorrem 
principalmente do não encerramento dos ROs ou TNs dentro do prazo. 
 
Da mesma forma que a supervisora, a BIOCEV também registra RNC para desvios não 
encerrados dentro do prazo. No trimestre foram registrados 8 RNCs, dos quais a maioria 
ainda se encontra em aberto aguardando tratamento pelo CCBM.  
 
Índice de Atendimento dos Documentos Legais e Contratuais 
 
Da mesma forma como ocorreu no relatório anterior, o 5º RSAP trouxe informações 
sobre o monitoramento do Índice de Atendimento dos Documentos Legais e 
Contratuais, ou seja, cumprimento dos compromissos assumidos perante tais 
documentos. Naquela ocasião o resultado alcançou 65,4% de atendimento. Esse 
percentual foi considerado baixo se levado em consideração o porte do empreendimento 
e a capacidade das empresas consorciadas.  
 
No período compreendido por este relatório o percentual foi de 64,5%, pouco abaixo do 
trimestre anterior. Entretanto, não ficou claro se esses valores apresentados pela EPBM 
incluem as pendências dos meses anteriores ou se o CCBM revisa seus cronogramas 
legais. 
 
Obra Principal – Montagem (Locaservice)  
 
Tal como ocorre para o CCBM, as atividades de montagem também fazem parte do 
processo de supervisão da EPBM. Cabe registrar que, em abril de 2014, foram iniciados 
os contratos de montagem em Belo Monte e Pimental, os quais permanecerão até o final 
do empreendimento. Esses dados deverão fazer parte do próximo RSAP. 
 
A LOCASERVICE participa das reuniões quinzenais que a Equipe de SST – OP realiza 
em conjunto com a BIOCEV, EPBM e CCBM. Assim, eventuais ajustes em termos de 
possibilidade de sobreposição de atividades e conflitos podem ser realizados nessas 
reuniões. 
 
Na missão de monitoramento foi possível conferir que essa montadora está finalizando 
suas atividades, apesar de não ter sido possível obter indicação da data prevista para sua 
desmobilização. 
 
Lista de Verificação (LV) – Spot Check 
 
Para a montadora eletromecânica (LOCASERVICE) foram programadas 180 LVs e 
realizadas 170 LVs, atingindo um índice de 94,4% de produtividade, bastante superior 
ao trimestre anterior. O índice de atendimento aos itens das LVs ficou entre 65 e 70% 
no período, em ambos os Sítios onde a montadora atua (Belo Monte e Pimental). 
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Na proposta a ser submetida à apreciação da Superintendência de Gestão, o 
Coordenador de SST/MA da NE assegurou que será incluído um Técnico de Segurança 
do Trabalho, garantindo um profissional exclusivo por sítio. Essa ação proporcionará 
um aumento da amostragem e consequente abrangência das verificações de campo. 
 
Atualmente, a amostragem ainda se mostra pequena (poucas atividades e funcionários), 
mas as pendências apontadas no último período já demonstraram preocupações, 
inclusive decorrente do fato de as montadoras definitivas não terem iniciado.  
 
O desempenho em termos de Saúde Ocupacional da LOCASERVICE foi de 100% em 
fevereiro e 75% em março. Como o início da medição ocorreu recentemente, seria 
prematuro avaliar de forma negativa a queda do resultado. Entretanto, caberá à NE 
avaliar os resultados dos meses seguintes, para balizar suas próximas ações. A partir de 
abril/2014 as montadoras “definitivas” passaram a fazer parte da avaliação da EPBM, o 
que deverá ser apresentado no próximo RSAP.  
 
Registros de Ocorrências (RO) 
 
Para a montadora LOCASERVICE foram emitidos 35 ROs, 13% a mais do que no 
período anterior. Desses, apenas 7 foram respondidos dentro do prazo, 6 foram 
respondidos fora do prazo e 22 ainda encontram-se pendentes. A média de atendimento 
resultou em 29%, levando em consideração que iniciou o trimestre com apenas 6%. 
 
Os ROs emitidos basearam-se nos seguintes temas: organização e limpeza, atividades 
com eletricidade, produtos químicos, transporte de pessoas, solda e trabalho em altura. 
Diante da grande variedade de temas, a preocupação torna-se ainda maior, pois as 
ocorrências não mantêm uma predominância para foco da atuação. 
 
Nota-se, no caso na montadora, uma morosidade acentuada na solução de pendências, o 
que fatalmente acarreta aumento de RNCs. 
 
Termo de Notificação (TN)  
 
Para a montadora LOCASERVICE foram emitidos 7 TNs, sendo que 4 foram 
respondidos dentro do prazo, 1 foi respondido fora do prazo e 2 estavam ainda 
pendentes. A média de atendimento foi de 64% no período. Os termos abertos 
correspondem a pendências da equipe que atua no Sítio Belo Monte. 
 
Na área de Saúde Ocupacional foi aberto 1 TN, que se encontrava pendente no ato do 
fechamento do RSAP, referente à não apresentação do programa de ergonomia (NR-
17). 
 
Registro de Não conformidade (RNC) 
 
Na montadora Locaservice foram emitidos 6 RNCs, sendo que 1 foi fechada fora do 
prazo e as demais ainda encontravam-se abertas. A média de atendimento é de 8%, 
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resultado bastante preocupante já que este registro decorre de atraso na solução de ROs 
e TNs. 
 
Os temas das RNCs foram: transporte de pessoas, organização e limpeza, içamento de 
carga e trabalho em altura, atividades de solda e desvios relativos à água potável. 
 
De acordo com o 5º RSAP, o baixo desempenho da LOCASERVICE foi discutido entre 
o EPBM e a Superintendência da NE na reunião de análise de resultados do dia 
19/03/2014, quando a gerência de montagem da NE ficou incumbida de avaliar a 
possibilidade de aplicação de sanções contratuais no fornecedor por descumprimento de 
requisitos legais de saúde e segurança do trabalho. 
 
Obras do Entorno - OEs 
 
A partir do terceiro trimestre de 2013, a NE passou a apresentar dados mais consistentes 
de sua atuação nas OEs. A abrangência da supervisão alcançou a totalidade planejada e 
definida pela NE como estratégia, ou seja, acompanhamento de todas as contratadas das 
OEs, das executoras dos Programas do PBA que possuem equipe de campo, das 
empresas que executam supressão vegetal na área dos reservatórios e das atividades 
desenvolvidas no Centro de Estudos Ambientais (CEA). Na estratégia definida, os 
Técnicos de Segurança da Equipe de SSTMA – OE ficaram responsáveis pela 
supervisão dos aspectos de meio ambiente, conforme destacado na Seção 4.2.1.3.  
 
Para supervisão de SSTMA nas atividades de Supressão Vegetal a NE conta com a 
empresa STCP, mobilizada em fevereiro de 2014, a qual possui um Técnico de 
Segurança do Trabalho mobilizado para cobrir cada um dos 5 lotes.  
 
A distribuição geográfica3, a dificuldade de acesso e o baixo nível de cultura em 
SSTMA das contratadas para execução das OEs ainda são grandes entraves para o 
sucesso da estratégia de supervisão pela NE. Evidência disso é a morosidade com que as 
empresas contratadas fecham as pendências identificadas pela equipe da NE, além dos 
desvios básicos em campo diariamente combatidos pelos técnicos da NE. 
 
A Supervisão de SST está sendo realizada com o uso da aplicação de Listas de 
Verificação de Segurança e Saúde Ocupacional. Devido ao fato das contratadas da NE 
não reportarem seu próprio desempenho, os dados da supervisão realizada pela equipe 
interna de NE serão utilizados para reproduzir e permitir avaliação desse desempenho 
(resultado apresentado na Seção 4.3.4). 
 
  

                                                             
3 Por via fluvial o deslocamento possui duração entre 2 e 12 horas, já por terra dura entre 4 e 15 horas. 
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4.3.1.2 
Auditorias de Saúde e Segurança da NE sobre as Obras (Principal e de Entorno) 
 
Obra Principal - CCBM 
 
A metodologia para realização de auditoria de SST da NE faz parte da minuta proposta 
para sua norma de “Inspeção, Supervisão e Auditoria de Saúde e Segurança do 
Trabalho”, ainda não aprovada. Desde 2013, a Equipe de SST da NE tem aplicado 
auditorias no CCBM e, de acordo com as informações repassadas, essas auditorias 
possuem caráter legal. 
 
A sistemática, como amplamente discutido desde a Due Diligence, ainda não se 
encontra definida, nem documentada. Até o 4º RSAP a NE emitiu 4 minutas para 
determinação da metodologia de supervisão (Plano Diretor de SST e/ou SSTMA). Por 
fim, foi decidido no período que as questões relacionadas a SST (e MA das Obras do 
Entorno) deverão ser incluídas no Manual de Gestão já existente para as questões 
ambientais previstas no PBA. 
 
À parte da determinação de qualquer metodologia, a Equipe de SST – OP (em conjunto 
com a EPBM e BIOCEV) tem realizado, no mês que antecede a visita de 
monitoramento, auditoria de Conformidade Legal por amostragem na gestão do CCBM. 
Assim, no período abrangido por este relatório, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2014, foi 
realizada auditoria no Sítio Canais e Diques. Fora do período, outra auditoria foi 
realizada em 29 e 30 de abril de 2014.  
 
Na auditoria realizada em janeiro foram identificadas e registradas 16 não 
conformidades e 11 Observações/Oportunidades de Melhoria. A NE não apresentou a 
descrição das NCs e Oportunidades de Melhoria. 
 
Em paralelo à realização da auditoria de segunda parte, a BIOCEV realiza a aplicação 
de Listas de Verificação para aferir as informações incluídas nos Relatórios Gerenciais 
Mensais da Executora (RGM-E) dos dois projetos de Saúde Segurança do Trabalho do 
PBA, além de emitir Registros de Ocorrência (RO), Termo de Notificação (TN) e 
Registro de Não-Conformidade (RNC) em disciplinas complementares àquelas 
supervisionadas pela EPBM. 
 
Obra Principal – Montagem 
 
A montadora LOCASERVICE não foi submetida à auditoria desde a sua mobilização, 
já que seu escopo apresenta-se muito mais simplificado que o do CCBM. Além disso, 
este contrato serviu para as instalações iniciais que deveriam ocorrer 
concomitantemente à fase de construção, enquanto as montadoras dos equipamentos da 
usina não fossem contratadas. 
 
Assim, diante da recente mobilização do CMBM e Andritz, a NE deverá incluir em sua 
agenda a realização de auditorias periódicas nessas contratadas. Na época da missão de 
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monitoramento, a Equipe da NE e a BIOCEV estavam avaliando os documentos iniciais 
e acompanhando a implantação dos primeiros controles operacionais. 
 
Obras do Entorno 
 
Conforme previsto na missão passada, a auditoria sobre as atividades da empresa SA 
Paulista foi realizada no dia 31/03/2014 pela Equipe de SSTMA da NE. Nesta 
oportunidade foram identificadas 18 não conformidades de SST. O empreendedor exige 
que a contratada elabore um plano de ação para tratar os desvios identificados, para 
validação e acompanhamento do encerramento das mesmas. 
 
De acordo com as informações prestadas pela Norte Energia e Ferreira Rocha, o 
Sistema de Gerenciamento de Projeto (SGP) deverá incluir todas as Não Conformidades 
geradas pela NE sobre suas contratadas, sendo que as próprias poderão alimentar o 
sistema com evidências e gerir as NCs. Essa sistemática possibilitará à NE uma gestão 
mais próxima da realidade, além de diminuir trâmites de documentos em papel e 
aumentar a confiabilidade de informações.  
 
A implantação do SGP deveria ter ocorrido a partir do treinamento previsto para 
março/2014. Entretanto, em decorrência da necessidade de adaptar o sistema para a 
realidade e metodologia já em curso, este evento foi transformado em uma espécie de 
workshop, onde todos puderam contribuir para a elaboração de um fluxograma que seria 
utilizado para adaptar o sistema. Inclusive, na missão de monitoramento realizada em 
maio/2014 pôde ser comprovado o novo fluxograma e discussões em reunião sobre a 
nova proposta, que deverá ser finalmente implantada a partir de junho/2014. Com isso, 
o próximo RSAP deverá, finalmente, apresentar a metodologia da própria NE, 
desobrigando o preenchimento dos formulários de Registros de Desvios e fluxo de 
evidências para encerramento dos mesmos. 
 
4.3.2 
Desempenho de SST da Obra Principal (OP)  
 
Pode-se afirmar que 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 3214/1978 e no conjunto de Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho. Mesmo que encontrados alguns desvios em campo e 
eventuais oportunidades de melhoria, o Sistema de Gestão mantém-se justamente por se 
auto verificar e se regular por meio da realização de inspeções, auditorias internas, 
indicadores de monitoramento, capacitação de sua mão de obra, realização de análise 
crítica, abertura de tratamento de não conformidades e outros processos. 
 
O CCBM vem emitindo mensalmente para a NE 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 
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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 - CCBM 
 
Saúde Ocupacional  
 
O CCBM desenvolve atividades de promoção e de preservação da saúde de seus 
funcionários por meio 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.  
 
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. No mês de fechamento deste relatório havia 37 
funcionários afastados por motivo de acidente/doença do trabalho, para os quais nota-se 
diminuição da quantidade de afastados. Por motivos diversos (previdenciário) existiam 
outros 335 funcionários afastados. 
 
O CCBM demonstrou que mantém controle médico de funcionários subnormais 
(como diabéticos, hipertensos, obesos, entre outros) com a aplicação de campanhas, 
realização de exames específicos e acompanhamento médico. 
 
Devido à necessidade de acompanhar a gestão de saúde ocupacional das empresas 
contratadas, o CCBM mantém equipe exclusiva, que realiza verificações dos 
Programas 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. Em paralelo a isso, os Programas de Prevenção 
de Riscos Ambientais – PPRA são avaliados.  
 
O CCBM possui em seu SESMT 12 Médicos do Trabalho para atuação em todos os 
Sítios, na Vila Residencial, no Núcleo RH e no EAS - Altamira. Além desses, 4 
Enfermeiros do Trabalho (Sítio Belo Monte e Canais/Diques) e 13 Técnicos de 
Enfermagem do Trabalho em todos os sítios e instalações associadas. Outros 
profissionais também atuam em prol da Saúde Ocupacional: 12 Médicos; 24 
Enfermeiros e outros 5 Treinee; 63 Técnicos de Enfermagem e outros em formação; 
além de fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeuta ocupacional. 
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Controle de Doenças Transmissíveis  
 
Em relação às doenças transmissíveis, as atividades rotineiras previstas continuam 
sendo realizadas. 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. 

 
Indicadores de Saúde Ocupacional 
 
Foi registrado no período 3 casos de Malária, sendo um em janeiro e os demais em 
fevereiro, quantidade menor do que a registrada no período anterior. Além desses, 
foram computados no trimestre 8 casos de Leishmaniose.  
 
Nos dois casos acima se constata que os resultados do período encontram-se muito 
abaixo dos valores de referência para casos de Malária e Leishmaniose no Estado. O 
empreendimento, inclusive, é reconhecido por contribuir para a diminuição dos casos de 
malária no estado do Pará. 
 
Com relação à realização de exames médicos em atendimento ao Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO constatou-se, em missões 
anteriores, baixos índices de realização de exames periódicos frente ao programado, o 
que leva à existência de exames vencidos.  
 
Apesar de ter sido possível constatar grandes esforços do CCBM em reverter esse 
quadro (dados de dezembro), o processo ainda se encontra com bastante defasagem. No 
mês de janeiro haviam sido realizados 35,60% dos exames periódicos previstos. Em 
fevereiro com o resultado da divulgação da dica da semana incentivando o atendimento 
às convocações, foram realizados 70,64% dos exames periódicos previstos, 
apresentando um aumento positivo. Em março foram realizados 40,95% dos exames 
periódicos. Houve um aumento na realização do exame semestral: no mês de janeiro 
foram realizados 14,54% do quantitativo previsto, e em fevereiro a porcentagem subiu 
para 37,01%. Em março foram realizadas 36,06% das audiometrias semestrais. 
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Segurança do Trabalho 
 
Equipe de Gestão e Supervisão de SST do CCBM 
 
O CCBM encaminhou o novo organograma da equipe de SST, atualmente constituída 
por 116 profissionais de Segurança e 153 ligados à Saúde. A Equipe de Segurança 
diminuiu em mais 6 profissionais e a de saúde teve aumento de 4 integrantes, sendo que 
alguns desempenham dupla função, como reportado na Seção 3.2.1. O CCBM também 
possui 8 Chefes de Segurança, porém não há indicação se os mesmos são Engenheiros 
ou Técnicos de Segurança do Trabalho. 
 
Na composição do SESMT estão 10 Eng. Segurança e 98 Técnicos de Segurança do 
Trabalho, além dos 12 Médicos do Trabalho, 4 Enfermeiros do Trabalho e 13 Técnicos 
de Enfermagem do Trabalho já contabilizados na Saúde Ocupacional. 
 
É importante enfatizar que na visita ocorrida em maio de 2013 existiam 170 
funcionários de segurança, quando havia 23.000 funcionários no CCBM. Um ano 
depois, com cerca de 26.000 funcionários (8% a mais) nas obras, a equipe foi reduzida 
para 116 funcionários de segurança, ou seja, 32% a menos. Além disso, a quantidade de 
acidentados sem afastamento acumulado somente nos três primeiros meses de 2014 
(186) já representa 47% de todas as ocorrências de 2013. Essas informações 
representam ponto de atenção para a análise da NE em relação ao dimensionamento da 
equipe e desempenho, apesar de se apresentar dentro dos parâmetros esperados (taxas 
de frequência dentro dos limites) e de ter havido melhora em relação ao prazo de 
cumprimento dos ROs, TNs e RNCs. 
 
Com base nos dados acima, deve-se destacar o fato do Índice de Atendimento dos 
Documentos Legais e Contratuais avaliado pelo EPBM ter resultado num atendimento 
de 64,5%, que é considerado baixo já que se refere a compromissos assumidos em 
programas legais.  
 
Cabe salientar que a recomendação acima está contida na Ação 9a do Quadro 7.0.a, 
onde se determina que o “CCBM apresente uma avaliação da necessidade de ampliação 
dos quadros atuais de profissionais, frente às demandas futuras do projeto”.  
 
Apesar do grande número de profissionais, continua pertinente alertar para o fato de que 
alguns dos 98 Técnicos de Segurança do CCBM ficam dedicados à gestão de 
documentos e trabalhos administrativos. Somado a isso, deve-se considerar que os 
técnicos de campo possuem outras várias atribuições (tal como a aplicação de lista de 
verificação de máquinas, veículos e equipamentos); a obra apresenta grande dispersão 
geográfica; os turnos; e, os riscos de atividades frente ao número de executores. Como 
meio de transpor essa deficiência, o CCBM está implantando o Mapa de Gestão, que 
compila dados dos acidentes, incidentes, desvios e outros de modo a possibilitar o 
remanejamento e maior foco dos trabalhos. Essa ação tem diversos benefícios, mas deve 
ser encarada com cuidado, pois a compilação/tabulação de dados não segue o mesmo 
ritmo da obra. 
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Processo de Supervisão Interna e Auditorias de SST do CCBM 
 
Nas inspeções de campo realizadas pelo consultor independente ainda é possível 
evidenciar que o CCBM conta com uma ótima estrutura de recursos humanos e 
materiais para a implantação dos Procedimentos de SST. Os alojamentos, refeitórios, 
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 a que se destinam.  
 
As Rotinas de Inspeções de Campo são diárias e incluem a aplicação de Listas de 
Verificação relativas a 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. 
 
Os apontamentos das inspeções são divididos em categorias e em setores, para 
possibilitar foco no tratamento e priorização das ações; porém, os resultados dessas 
inspeções estão sendo consolidados em Mapas de Gestão de QMSSRS, que já começam 
a apresentar uniformidade entre os sítios (mapas de dezembro). 
 
A Gestão da CIPA 2013/2014 do CCBM foi constituída em agosto/2013. A comissão 
tomou posse no mês seguinte, quando seus integrantes receberam o treinamento de 
formação previsto na legislação.  
 
Gestão e uso do Porto 
 
Nesta missão de monitoramento foi possível comprovar e acompanhar parte da 
operação do Porto, local de chegada de diversos materiais de consumo e equipamentos. 
Recentemente foi inaugurada a Ponto Rolante, que dará apoio no transbordo de 
equipamentos (Anexo 4, Fotos 32 a 40).  
 
Nesta inspeção foi comprovado que existe uma operação compartilhada do local. Além 
do CCBM, as montadoras e a fornecedora ELM recebem equipamentos, sendo que, para 
transporte, essas empresas se utilizam das seguintes transportadoras: 
 
• CCBM: Transportadora Reicon; 
• Votorantim (contratada da Norte Energia, gestão do CCBM): Bertolini; 
• ELM: Linave/Transpes; e,  
• CMBM: Transglobal Service. 
 
Diversas situações foram identificadas como podendo trazer riscos pela falta de gestão: 
 
• Para operação da Ponte Rolante, qualquer empresa pode-se utilizar, mediante 

negociação, dos serviços de Operadores da CMBM; porém, não havia nenhum 
documento comprovando esse compartilhamento (por exemplo, APR); 

• O local possui vigilância patrimonial durante 24 horas; 
• Indícios de contaminação ambiental decorrente de vazamento de produtos químicos 

(nas áreas utilizadas pela Votorantin/Bertolini e CCBM/Reincon); 
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• Extintores vencidos/danificados (na área utilizada pela Votorantin/Bertolini); 
• Realização de manutenção em local sem qualquer preparo ou contenção (área do 

CCBM/Reincon); 
• Depósito de Produtos Químicos em container com diversos desvios (na área 

utilizada pela Votorantin/Bertolini);  
• Não existia Análise Preliminar de Riscos; 
• Um dos responsáveis entrevistados desconhecia ações de mitigação em caso de 

derramamento; e,  
• Inexistência de regra para a tripulação dos rebocadores que traziam as balsas. 
 
Imediatamente após a comprovação das situações acima, as Equipes da NE/BIOCEV 
agendaram reuniões e iniciaram a definição de algumas possibilidades para a inclusão 
das atividades no porto a serem supervisionadas. A partir dessas reuniões, a NE deverá 
solicitar ao CCBM que realize um diagnóstico das atividades ali executadas, bem como 
um plano de ação para solução das pendências identificadas. O próximo RSAP deverá 
trazer maiores informações a respeito. 
 
Projeto de Segurança e Alerta 
 
No PBA, mais especificamente no item 3.4.2 do PAC, há a determinação da elaboração 
de 4 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.  
 
Sinalização viária e fluvial para a fase de obras do empreendimento 
 
No período o CCBM apresentou o PS CCBM 220 94 - Procedimento para Gestão de 
Segurança no Tráfego Rodoviário, o qual integrou outros procedimentos e ações 
adotadas pelo consórcio para garantir a preservação da integridade física de seus 
funcionários. Este procedimento é aplicável aos funcionários próprios e contratados do 
CCBM. De acordo com esse mesmo documento, quando não se tratar de sua 
responsabilidade, o CCBM deverá exercer influência para garantir as mesmas condições 
que adota internamente. Os dados de monitoramento passaram a fazer parte do 
Relatório Mensal de QMSSRS do CCBM, onde são indicadas as notificações de trânsito 
de funcionários próprios e de terceiros, sem contextualização, no entanto, com a 
quantidade de Blitz realizadas ou veículos com o equipamento de monitoramento 
“CarSystem”. 
 
Em janeiro e fevereiro foram realizadas 37 Blitz de trânsito nos Sítios Pimental e 
Canais/Diques. No primeiro trimestre, o Sítio Belo Monte estava aguardando o radar 
retornar da calibração. De acordo com o 5º RSAP, nos 2 primeiros meses de 2014 foram 
aplicadas 406 Notificações de Trânsito (não havia informações relativas às notificações 
de março, quando foram realizadas 55 Blitz). Metade das notificações foi aplicada 
somente para funcionários próprios e terceiros do Sítio Belo Monte, cuja equipe de 
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Segurança não realizou nenhuma Blitz. Os valores do primeiro bimestre resultam numa 
média de aproximadamente 11 notificações por Blitz. 
 
As condições de segurança nas vias do entorno evoluíram e apresentam-se adequadas 
para a grande maioria dos pontos. Devido ao período de chuvas, muitos buracos e falhas 
no pavimento puderam ser identificados nos travessões, o que deverá acarretar em 
manutenção. 
 
Os esforços do CCBM em administrar os riscos envolvidos com o tráfego na região, 
principal contribuinte para este projeto na atual fase do empreendimento, surtiram efeito 
temporários, mas os acidentes continuam ocorrendo. A Tabela 4.3.2.1.a a seguir foi 
elaborada pela Consultoria Independente a partir dos dados informados nos relatórios 
mensais da EPBM e 5º RSAP. Para tanto, foram extraídas as Taxas de Frequência (TF) 
de acidentes Fatais de Trajeto (TFFT), acidentes Com Afastamento de Trajeto (TFCAT) 
e acidentes Sem Afastamento de Trajeto (TFSAT). Essa tabela traduziu as ocorrências 
de acidentes de trajeto por grupo de 10.000 funcionários, sendo que, em negrito, estão 
ressaltados os resultados maiores que a média do período. 
 
Tabela 4.3.2.1.a 
Frequência de acidentados de trajeto por 10.000 funcionários - CCBM 

Mês Total de 
funcionários 

Acidentes 
Fatais 

TFFT 
Acid. com 

Afast. 
TFCAT 

Acid. sem 
Afast. 

TFSAT 

2013 por 10.000 ACA por 10.000 ASA por 10.000 

Jul 27.213 0 0,00 1 0,37 2 0,73 

Ago 28.924 0 0,00 1 0,35 2 0,69 

Set 31.446 2 0,64 1 0,32 1 0,32 

Out 32.034 0 0,00 1 0,31 1 0,31 

Nov 30.668 0 0,00 2 0,65 35 11,41 

Dez 28.072 0 0,00 2 0,71 1 0,36 

Jan 27.065 0 0 1 0,37 1 0,37 

Fev 25.925 0 0 2 0,77 2 0,77 

Mar 26.904 0 0 0 0 3 1,12 

Total Acumulado nos 
últimos 9 meses 

2 0,08 11 0,43 48 1,86 

Fonte: Relatórios Mensais da EPBM de julho a dezembro de 2013 e 5º RSAP 

 
 
Analisando a tabela acima, conclui-se que os resultados acumulados em Março/2014 
diminuíram em relação aos resultados de Dezembro/2014 (TFFT reduziu 29,6%, 
TFCAT reduziu 5,3% e a TFSAT reduziu 20,9%).  
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Simulados do Plano de Ação de Emergências (PAE) do CCBM 
 
O CCBM mantém exercícios simulados conforme previsto no cronograma constante no 
PAE. A divulgação desse plano ocorre por treinamentos e simulados. A comunicação 
em caso de emergência ocorre por meio de rádio e celular. O CCBM mantém recursos 
humanos e materiais (como, por exemplo, extintores, caminhão pipa, biruta para 
orientar a direção do vento e auxiliar na evacuação, ambulâncias, conjunto de respiração 
autônoma na fábrica de gelo onde existem cilindros de amônia, entre outros). Nos 
últimos 3 meses foram realizados 7 simulados em todos os sítios, contra 22 no trimestre 
anterior. São eles: (i) Janeiro/ 2014 – “Posto de Combustível com Atendimento a 
vítima de parada cardiorrespiratória”; (ii) Fevereiro/2014 – “Resgate em Altura”, 
“Queda de Mesmo e de Diferentes Níveis” e “Incêndio e Explosão”; e, (iii) Março/2014 
– “Choque Elétrico”, “Descarga Atmosférica” e “Mal Súbito”. 
 
Em 31/03/2014 o CCBM emitiu o Plano de Emergências Médicas e Primeiros Socorros 
– PEMPS, com o objetivo de definir e planejar as ações correspondentes ao atendimento 
de todos os níveis de ocorrências médicas com possibilidade de ocorrência nas 
dependências dos sítios ocupados pelo consórcio. Esta ação torna-se suficiente para 
encerrar a Recomendação 30 do Quadro 8.0.a. 
 
4.3.2.2 
Desempenho e Indicadores de SST das OP – CCBM  
 
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 com a aplicação de fórmulas mundialmente consagradas para 
reportar a frequência de ocorrência de acidentes com ou sem afastamento por milhão de 
HHER, além da gravidade reportada com a quantidade de dias (perdidos, debitados e 
transportados) por milhão de HHER. 
 
De janeiro a março foram geradas pouco mais de 18 milhões de Horas-Homem de 
Exposição ao Risco (HHER). A Tabela 4.3.2.2.a traz não apenas a quantidade de 
funcionários, mas também a quantidade de horas. 
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Tabela 4.3.2.2.a 
Resumo Estatístico Mensal – REM do CCBM 

Mês 
2013 

Total de 
funcionários 

HHER 

Acid. 
com 

Afast. 
ACA 

TFCA Dias1 TG 

Acid. 
sem 

Afast. 
ASA 

TFSA 

Jan 27.065 6.070.475 2 0,33 300 49,42 29 4,78 

Fev 25.926 5.688.856 4 0,70 105 18,46 59 10,37 

Mar 26.904 6.283.156 10 1,59 223 35,49 99 15,76 

Total Acumulado 18.042.487 16 0,89 628 34,81 187 10,36 
Limites - 3,00 - 100 - 8,00 

Fonte: Resumo Estatísticos Mensais de janeiro a dezembro/2013 do CCBM 
Notas: 
1 Dias perdidos, debitados e transportados 
Legenda: 
- Horas-Homem de Exposição ao Risco – HHER;  
- Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento – TFCA; 
- Taxa de Gravidade – TG;  
- Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento – TFSA. 

 
 
O único indicador do REM que superou o limite (valor máximo admitido = 12) foi a 
Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento – TFSA em março/2014, embora o 
resultado acumulado do período ainda tenha ficado abaixo do limite (10,36).  
 
A Figura 4.3.2.2.a apresentada na sequência indica a quantidade (bruta) de acidentes 
considerados com afastamento dos anos 2013 e 2014, acumulado por ano, e os valores 
acumulados mensalmente no contrato. 
 
Como já apontado no relatório anterior, o CCBM não segue totalmente a metodologia 
definida na ABNT NBR 14.280 - Cadastro de acidente do trabalho - Procedimento e 
classificação, mais especificamente quando se utiliza das quantidades de eventos4 para 
cálculo do TFCA, quando o correto seria utilizar a quantidade de acidentados (vítimas). 
 
A Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento – TFCA mensal no período 
permaneceu dentro dos limites, flutuando entre 0,33 e 1,59 acidentes por 1 (um) milhão 
de HHT. O resultado acumulado em 2014 resultou em 0,89. O Valor Máximo 
Admissível (VMA) estabelecido pelo CCBM para este indicador é de 3,0 acidentes por 
cada 1 (um) milhão de HHT. Esta taxa subiu a cada mês de 2014, dando indícios para 
preocupações. 
 
A Figura 4.3.2.2.b a seguir apresenta a quantidade (bruta) de acidentes considerados 
sem afastamento dos anos 2013 e 2014, acumulado por ano e os valores acumulados 
mensalmente no contrato. 

                                                             
4 Exemplo de quando o fato causa erro no cálculo: um acidente (evento) de ônibus que envolveu múltiplos acidentados (vítimas) que 
resultou em lesões com e sem afastamento. Na metodologia do CCBM esse evento pontuaria 1 evento em acidentes com 
afastamento e 1 em acidentes sem afastamento. Já na metodologia da NBR o cômputo seria 1 acidente (evento) com x “acidentados 
com lesão com afastamento” e y “acidentados com lesão sem afastamento”. 
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Figura 4.3.2.2.a 
Número de Acidentes com Afastamento 

 
Fonte: 5º RSAP 

 
 
 
Figura 4.3.2.2.b 
Número de Acidentes com Afastamento 

 
Fonte: 5º RSAP 
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A Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento – TFSA variou entre 4,78 e 15,76 
acidentes por 1 (um) milhão de HHT entre os meses de janeiro e fevereiro de 2014. O 
resultado acumulado de 2014 resultou em 10,36, o que já representa um valor 97% 
maior que o resultado acumulado em 2013. O Valor Máximo Admissível (VMA) 
estabelecido pelo CCBM para este indicador é de 8,0 acidentes por 1 (um) milhão de 
HHT.  
 
Em relação à quantidade de acidentados sem afastamento, o valor acumulado somente 
nos três primeiros meses de 2014 (186) já representa 47% de todas as ocorrências de 
2013, o que contribui para aumentar a preocupação sobre a gestão do CCBM. 
 
De todas as ocorrências do período (203), 70% foram classificadas como Potencial de 
Gravidade (PG) 2, 7% como PG3 e 2% como PG4, o que poderia resultar em óbito. As 
naturezas de ocorrência que mais tiveram incidência foi Ferida/Corte e Contusões, mas 
também ocorreram 17 eventos que resultaram em fraturas. Quanto às atividades que 
tiveram maior participação, destacaram-se manuseio de materiais abrasivos (34), 
trânsito de pedestres (19), movimentação manual de carga (15) e manuseio de 
ferramentas (12). Por fim, em relação a partes do corpo atingidas, “Membros 
Superiores” liderou com 109, o qual foi seguido por “Membros Inferiores”, com 55 
acidentados. 
 
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 ISO 
14.001, OHSAS 18.001 e SA 8.000.  
 
O CCBM mantém centralizados todos os treinamentos num único setor (de capacitação) 
que possui células de treinamento em cada um dos sítios. Assim, uniformiza a 
sistemática entre os sítios e reporte de informações.  
 
Através do 5º RSAP, o CCBM apresentou os treinamentos aplicados por temas, 
quantidade de funcionários treinados e quantidade de horas-homem de treinamento 
(quantidade de funcionários que participaram do treinamento multiplicado pela carga 
horária do mesmo). Ao longo do documento consta que 3.120 funcionários entre 
próprios e terceiros foram treinados em temas relacionados à Saúde Ocupacional. A 
distribuição entre os meses ficou da seguinte forma: em janeiro foram 370 funcionários, 
em fevereiro 1.674 funcionários e em março 1.076 funcionários; estes resultados 
demonstram grande oscilação entre os meses.  
 
As informações prestadas pelo CCBM através dos Quadros 5.1.2.3-3 a 5.1.2.3-5 
resultaram em 89.034 horas-homem de treinamento5, porém apresentam inconsistências, 
tais como: (i) treinamentos de CIPA com 2 horas de duração em janeiro, com 4 horas 
em fevereiro e com 20 horas em março, sendo este último correspondente a carga 
                                                             
5 A distribuição das horas-homem de treinamento resultou em aproximadamente 5.900 em janeiro, 10.500 
em fevereiro e 10.700 em março. 
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horária exigida pela legislação; (ii) em janeiro 39 funcionários somaram 36 horas-
homem treinamento, quando o exigido por lei são 16 para trabalhadores autorizados ou 
40 horas para supervisores; (iii) também em janeiro 39 funcionários perfizeram 0,8 
horas-homem treinamento, o que resultaria em pouco mais que 1 minuto por 
funcionário. Ficou clara diante dos questionamentos feitos para a Coordenação de 
QMSSRS do CCBM a inconsistência das informações apresentadas no 5º RSAP. 
 
A partir dos questionamentos feitos, a NE apresentou novas informações provenientes 
do CCBM que resultaram em valores bem acima daqueles anteriormente apresentados 
no 5º RSAP. De acordo com as informações apresentadas em 06/06/2014, o total de 
treinamentos aplicados entre janeiro e março correspondeu a 117.572 horas-homem de 
treinamento em segurança e saúde ocupacional, o que perfaz 0,33% em janeiro, 0,91% 
em fevereiro e 1,03% em março de todas as horas-homem de exposição ao risco (horas 
trabalhadas), tanto de funcionários próprios, quanto de terceiros, embora esses valores 
englobem todos os treinamentos de todas as disciplinas. No total, foram aplicadas cerca 
de 606.000 horas-homem de treinamento, incluindo, além dos temas de SST, outros 
relacionados a Integração Admissional, Qualidade, Meio Ambiente, Responsabilidade 
Social, TDSMS, Sistema de Gestão, 5S e outros, resultando num acumulado de 3,88% 
das horas trabalhadas dedicadas a treinamentos. 
 
No período foram evidenciados ao menos 15 comunicados para divulgação de 
informações importantes sobre diversos temas: 
 
• Exames periódicos, direito e dever de todos; 
• Respeito à sinalização e limites de velocidade; 
• Filaríase/Elefantíase; 
• Transporte de pessoas; 
• Período de chuvas traz risco de Dengue; 
• Cuidados com as mãos: uso de ferramentas; 
• Cuidados com as mãos: fontes de perigo; 
• Movimentação de carga: ações preventivas; 
• Uso de EPIs: a importância das luvas; 
• Acidente de Trabalho: procedimento e ações; 
• Relação com as comunidades do entorno; 
• Responsabilidade Socioambiental: relação com as comunidades do Travessão 27; 
• Entre outros. 
 
4.3.3 
Desempenho de SST da Obra Principal (OP) – Montadoras 
 
O 5º RSAP apresentou informações da LOCASERVICE relativas aos quantitativos de 
funcionários, horas-homem de exposição aos riscos (HHER) e número de acidentes. Já 
seu desempenho foi apresentado por meio da supervisão realizada pela EPBM sobre as 
questões de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (Seção 4.3.1.1).  
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Como apresentado anteriormente, as montadoras que atuarão nos Sítio Belo Monte e 
Pimental foram mobilizadas em abril/2014. Na missão de monitoramento foi constatado 
que a CMBM, responsável pelo Sítio Belo Monte, já se encontrava com 200 
funcionários mobiliados naquela ocasião. Já a Andritz, responsável pelo Sítio Pimental, 
apresentava-se em fase de mobilização e apresentação dos documentos iniciais para 
início das atividades. Ambas já foram incluídas pela EPBM na programação de 
aplicação de Listas de Verificação. Assim, é esperado que o próximo RSAP já traga as 
informações sobre o desempenho das montadoras. 
 
Durante a missão de monitoramento, os documentos da fase de mobilização foram 
avaliados, constatando-se que parte da Equipe de QMSSRS já estava mobilizada e 
outros integrantes já se encontravam na fase de contratação. Na visita de campo pôde-se 
avaliar a atividade de Movimentação de Carga na Área de Montagem AM1, bem como 
o Plano de Rigging (documento de planejamento da movimentação) correspondente. 
Nessa oportunidade foram avaliadas algumas situações que deverão ser levadas em 
consideração nas próximas execuções: (i) foi identificada diferença do local de 
posicionamento da peça a ser içada em relação ao plano apresentado; (ii) a peça foi 
içada com tipo de interferência (sujeira na engrenagem), o que demandou a limpeza da 
peça, colocando funcionário em situação de risco; e, (iii) não foi evidenciado que o 
elaborador do Plano tinha capacitação para execução do mesmo. Outro fato que causou 
preocupação foi o ingresso da montadora em área recém-desocupada pelo Consórcio 
Construtor e que ainda não estava totalmente limpa e organizada. Tais fatos deverão ser 
levados em consideração ANTES do início das próximas atividades.  
 
Sobre a liberação adequada da área, a NE/BIOCEV/EPBM informaram que assuntos 
dessa natureza fazem parte das discussões, ou seja, que uma empresa não pode criar ou 
deixar uma situação de risco para a outra, bem como sobre a responsabilidade de área 
(conceito de “Dono da Área”). 
 
Para interfaces de movimentação de carga entre montadora e construtora, a EPBM 
sugeriu a utilização de “Cartão de Movimentação de Carga”, no qual a movimentação é 
agendada e os Encarregados da frente, independente da empresa, assinam, tomando 
ciência da tarefa e se responsabilizando por liberar a área no momento devido. 
 
Como mecanismo de monitoramento, a CMBM utilizará ferramentas similares àquelas 
já utilizadas pelo CCBM, ou seja, Lista de Verificação (LV); Auditoria Comportamental 
(Audicomp), que deverá incluir gerência e liderança; Índice de Práticas Seguras (IPS); e 
Verificação de Conformidade de Procedimento (VCP); além de outros indicadores de 
gestão. 
 
Resumo Estatístico Mensal (REM) – Montadoras  
 
O Resumo Estatístico Mensal (REM) 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).  
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Esses dados são cruzados com a aplicação de fórmulas mundialmente consagradas para 
reportar a frequência de ocorrência de acidentes com ou sem afastamento por milhão de 
HHER, além da gravidade reportada com a quantidade de dias (perdidos, debitados e 
transportados) por milhão de HHER. 
 
A Tabela 4.3.3.2.a, a seguir, apresenta o acompanhamento realizado pela NE/EPBM do 
desempenho em termos de SST das atividades da LOCASERVICE.  
 
Tabela 4.3.3.2.a 
Resumo Estatístico Mensal (REM) – LOCASERVICE  

Mês Total de 
funcionários 

HHER 

Acid. 
com 

Afast. TFCA Dias1 TG 

Acid. 
sem 

Afast. TFSA 

2013 ACA ASA 

Jan. 136 25.260 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Fev. 143 25.256 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mar. 156 25.084 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total Acumulado 75.600 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Limites - NI - NI - NI 

Fonte: 5º RSAP 

 
 
Treinamentos de SST – Montadoras  
 
De acordo com o Resumo Estatístico Mensal (REM) apresentado pela NE, referente aos 
meses de janeiro e fevereiro, a LOCASERVICE apresentou respectivamente 1,3 e 0,2% 
como resultado para o Índice de Treinamento. A meta determinada pela Norte Energia é 
de 0,5%. 
 
4.3.4 
Desempenho de SST da NE, OE e Executoras do PBA 
 
Os três primeiros Relatórios de Socioambientais Periódicos (RSAP) de 2013 haviam se 
baseado quase que exclusivamente na descrição e análise do desempenho da OP. Por 
sua vez, o 4º RSAP trouxe algumas poucas informações sobre a gestão das OEs, 
enquanto os dados sobre o desempenho foram apresentados como anexo. Entretanto, no 
5º RSAP a situação voltou à situação original. Assim, durante a missão de 
monitoramento e após o retorno da equipe, foi solicitado à NE que complementasse as 
informações. 
 
Na visita de monitoramento realizada em maio de 2014 também foi possível constatar 
mais avanços na gestão das OEs, uma vez que foi evidenciado o arquivo com cópias das 
licenças e outras informações sobre Meio Ambiente de pelo menos duas empresas (SA 
Paulista e CCB).  
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Na visita realizada ao canteiro e frentes de obra da empresa Construtora Central do 
Brasil – CCB, responsável pela construção das casas dos RUCs, pôde-se evidenciar 
grande avanços no controle de documentos e de registros que comprovam diversas 
ações. Como amostragem, foram avaliados o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), 
Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho (PCMAT), Comunicação Prévia 
do início das obras à Delegacia Regional do Trabalho, Fichas de Registros de EPI, 
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), documentos da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), entre outros. 
 
Na inspeção de campo foi possível conferir todas as instalações administrativas e de 
apoio: escritórios, central de armação, carpintaria, central de pré-moldados, refeitório, 
posto de abastecimento, poço de captação de água e outras. Nessa ocasião foram 
identificadas diversas práticas coerentes e adequadas aos riscos existentes; porém, em 
outras situações, mais especificamente em relação à limpeza e organização, muitos 
locais possuem diversas oportunidades de melhoria. 
 
A inspeção realizada no canteiro e áreas de apoio da empresa SA Paulista, responsável 
pela execução das atividades de terraplenagem dos RUCs e sistemas de drenagem 
correspondentes, possibilitou a identificação de diversas correções que foram 
implementadas no período, tal como a limpeza e organização de diversas áreas, a 
construção de baia para armazenamento provisório de resíduos para ajudar na 
organização do local, entre outras. 
 
Por fim, a obra de construção da ETE Altamira, sob responsabilidade do Consórcio 
Gel/Gouvêia, foi visitada com o propósito de acompanhamento das atividades de 
campo. Mesmo sob chuva intensa, as áreas apresentavam boa drenagem e manutenção 
das principais vias de circulação. Foi apresentada também, pelo Técnico de Segurança 
da Equipe de SSTMA da Norte Energia, a rotina implantada para supervisão e 
acompanhamento das atividades, além do fluxo de atendimento e resposta de eventuais 
pendências identificadas. 
 
O número de empresas inspecionadas passou de 22 em janeiro para 20 em março de 
2014, representando cerca de 80% dos contratos existentes no período. Dessas 
contratadas, 45%, 40% e 40% apresentaram, nos meses de janeiro, março e fevereiro, 
respectivamente, resultados de conformidade abaixo de 70%. Esse resultado é 
considerado preocupante, embora pouco melhor do que o apresentado no trimestre 
anterior, quando chegou a 77%. Dentre as disciplinas supervisionadas, a que apresenta 
maior desconformidade continua sendo Meio Ambiente. 
 
A seguir é relacionada a parcela (42%) dos projetos inspecionados no primeiro trimestre 
de 2014 que apresentam resultados abaixo de 70% de conformidade em um ou mais 
meses do período: 
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• W Norte (Caminhos de Serviço – Anapu e Vitória do Xingú); 
• W Brasil (Recuperação de estrada de ligação a Aldeiaa Pikayakô até Vicinal 

Boiadeira – Anapu); 
• W Brasil (Implantação de duas pistas de pouso nas Aldeias Pytakô e Mrôtijdãm – 

Senador José Porfírio); 
• Arteplan Projetos e Construções Ltda. (Construção do Centro de Recuperação, 

Feminino e Masculino – Vitória do Xingú); 
• SA Paulista (Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sistema de esgotamento 

sanitário na Sede do Município, e pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nos 
Distritos de Leonardo Da Vinci e Belo Monte – Vitória do Xingú); 

• Construtora Tapaiu (Construção do Laboratório de Ictiologia – Altamira); 
• Iluminare Engenharia (Hospital Municipal – Anapu); 
• Construtora Galvão (Hospital Municipal – Placas); 
• Construtora Cardoso (Unidade Integrada de Segurança Pública – Brasil Novo); 
• Confidence Engenharia (EMEF Arthur Teixeira – Altamira); 
• Rocha Engenharia Ltda. (Aterro Sanitário – Altamira). 
 
Apesar do fato de a empresa S.A. Paulista apresentar melhora em um de seus contratos, 
conforme evidenciado no Anexo 5 – Fotos 25 a 36, o contrato de recuperação asfáltica 
em Vitória do Xingú ainda não atinge níveis aceitáveis para empresas desse porte. 
Entretanto, as perspectivas com o reforço da equipe são bastante promissoras.  
 
No caso da CCB Construtora (construção de 4.100 moradias nos RUCs), conforme 
evidenciado no Anexo 5 – Fotos 1 a 24, os principais problemas refletem desvios e 
oportunidades de melhoria na organização e armazenamento de materiais. Neste caso, a 
justificativa apresentada foi a falta de espaço para armazenamento de todos os materiais 
e resíduos.  
 
Outros contratos no município de Altamira também merecem atenção, pois são muito 
mais facilmente inspecionados do que outros em aldeias indígenas, por exemplo, porém 
apresentam índices de conformidade também abaixo de 70% (Confidence Engenharia, 
Construtora Tapaiu e Rocha Engenharia, essas duas últimas já inspecionadas por esta 
Consultoria Socioambiental Independente em outras ocasiões). 
 
Não ficou evidente, entretanto, se as obras não inspecionadas nos três primeiros meses 
de 2014 são as mesmas ou se ao longo desse trimestre todos os contratos são 
inspecionados ou visitados. 
 
Em relação ao desempenho consolidado mensalmente, a NE estabeleceu alguns critérios 
para compilação dos dados de monitoramento de campo através de seus Técnicos de 
Segurança do Trabalho para possibilitar uma análise crítica. A seguir serão apresentados 
os critérios e avaliações feitas por esta consultoria a partir dos mesmos: 
 
• Grau de risco: observou-se que os desvios com Grau de Risco “Intolerável” 

aumentaram consecutivamente de 26% em janeiro para 31% em fevereiro, embora 
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seguido por reduções consecutivas nos Graus de Risco “Substancial” (de 36% para 
33%) e “Moderado” (de 32% para 24%); 

• Total de desvios registrados: foram registrados 216 desvios em janeiro, 259 em 
fevereiro e apenas 155 em março, enquanto o número de contratos inspecionados 
passou de 22 em janeiro para 20 em fevereiro e março. Para esta redução em março 
de registro não foi apresentada nenhuma explicação ou justificativa, ou seja, não foi 
indicado se a redução ocorreu por melhoria de desempenho ou diminuição do 
número de inspeções, apesar do fato da quantidade de contratos inspecionados ter 
se mantido estável (próximo à 80%); 

• Prazo de atendimento das correções: a maior parte dos desvios, apesar de 
demonstrada redução ao longo do trimestre, encontra-se “Fora do Prazo”, passando 
de 44% em janeiro para 40% em março. Entretanto, as ações “Em andamento” 
saltaram de 19% em janeiro para 32% em março. Com isso, pode-se concluir que 
72% dos desvios registrados (dados de março) encontravam-se em aberto e, 
consecutivamente, apenas 28% encerrados, refletindo um baixíssimo percentual de 
encerramento; 

• Origem dos desvios: em média 54% dos desvios são registrados através de 
“Notificação de Desvios” e 40% através de “Inspeções”, demonstrando a 
dificuldade das construtoras em se autogerir, ou seja, a NE é quem mantém 
constante verificação de desvios através de notificações e inspeções; 

• Tipo de Desvio: a grande maioria dos desvios estão relacionados à Segurança do 
Trabalho (cerca de 78%), seguido por Meio Ambiente (cerca de 14%), sendo os 
demais relacionados à Saúde Ocupacional, Condições do Trabalho e Recursos 
Humanos. 

 
Os dados apresentados acima trazem preocupam bastante, como já reportado nos 
últimos relatórios, sobre o desempenho dos contratos da NE. Muito decorre da baixa 
cultura de gestão de riscos e desvios dessas empresas e da incapacidade de resolver as 
pendências de forma eficaz, uma vez que ocorrem diversas reincidências. Apesar dos 
esforços dos profissionais da NE, não é automática a participação dos gestores dos 
contratos nas questões relacionadas à SST. Na reunião realizada com o profissional 
responsável pela implantação do Sistema de Gerenciamento de Projetos (SGP), ficou 
clara a expectativa e a necessidade de início da utilização deste software para gestão de 
desvios e pendências das contratadas. A utilização desse recurso possibilitará a resposta 
das contratadas de forma remota, criará histórico, possibilitará a geração de resultados 
estatísticos e, principalmente, garantirá a existência de um alerta automático para o 
gestor de contratos a cada medição de pagamento. Espera-se que na próxima missão de 
monitoramento o sistema esteja implantado e apresente os primeiros resultados para 
avaliação. 
 
Como “encaminhamentos propostos” a NE determinou algumas ações que possuem 
como objetivo melhorar o resultado de desempenho das contratadas. São elas: 
 
• Capacitação de Meio Ambiente para a Contratada Responsável (STCP) pela 

inspeção de SSTMA na Supressão Vegetal; 
• Realizar a confecção e aprovação de PS referente à Inspeção de SSTMA nas 

atividades de Supressão Vegetal; 
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• Realizar a aprovação dos procedimentos de Supervisão e Inspeção das Obras do 
Entorno e Atividades Condicionantes do PBA; 

• Realizar a reestruturação do setor devido à reformulação das Diretorias da Norte 
Energia; e, 

• Verificar, junto à área jurídica e de contratos da NE, a inclusão de cláusula 
contratual para a possível retenção de pagamentos e multas pelo não cumprimento 
dos prazos dos desvios identificados. 

 
Segurança e Alerta 
 
A) Plano de implantação dos sistemas de segurança nas frentes de obra e vias de 
acesso 
 
Tal como ocorreu em todos os Relatórios Periódicos anteriores, o 5º RSAP também 
incluiu poucas informações sobre a gestão e nenhum reporte de estatísticas dos 
acidentes e horas-homem das empresas contratadas da NE, com exceção do 
encaminhamento de informações constante no Resumo Estatístico Mensal – REM 
(janeiro e fevereiro/2014). É esperado que a análise crítica das informações e 
disposições gerais deveram fazer parte do já citado RGM-OE.  
 
Nos Resumos Estatísticos Mensais de janeiro a fevereiro de 2014, a NE apresentou as 
informações relativas ao volume de horas-homem, quantidade de funcionários, o que 
contempla os funcionários da NE, Obras do Entorno, Executoras do PBA e 
subcontratadas da NE (EPBM e outras). Na Tabela 6.3.4.a pode-se contatar a 
estabilização do efetivo em torno de 4.000 funcionários. 
 
Tabela 6.3.4.a 
Resumo Estatístico Mensal – REM (NE, OEs, Contratadas e Executoras do PBA) 

Mês 
2013 

Total de 
funcionários 

HHER 

Acid. 
com 

Afast. 
ACA 

TFCA 

Dias 
perdidos 

e 
debitados 

TG 

Acid. 
sem 

Afast. 
ASA 

TFSA 

Jan 4.126 835.132 6 7,18 180 215,53 3 3,59 
Fev 3.996 845.369 4 4,73 93 110,01 8 9,46 
Mar NI NI NI NI NI NI NI NI 
Total Acumulado* 1.680.501 10 5,95 273 162,45 11 6,55 

Limites - 5,00 - 100,00 - 12,00 
Fonte: 5º RSAP 
Legenda: 
- Horas-Homem de Exposição ao Risco – HHER;  
- Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento – TFCA; 
- Taxa de Gravidade – TG; e, 
- Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento – TFSA. 
- * Total acumulado até fevereiro, uma vez que os dados de março não foram apresentados. 
- Não Informado – NI. 

 
 
No período contemplado por este relatório, a Taxa de Frequência de Acidentes com 
Afastamento – TFCA e a Taxa de Gravidade – TG ficaram acima dos limites 
estabelecidos (5,00 para TFCA e 100,00 para TG) no resultado acumulado. Embora o 
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resultado acumulado do TFCA esteja acima do limite, o resultado de março poderia 
alterar esta consolidação, porém nenhum dado de março de 2014 foi apresentado. 
 
A supervisão das contratadas pela Equipe de SSTMA – OE, agora sob responsabilidade 
da Diretoria de Gestão e tendo incorporado a Equipe de SST-OP, ainda traz 
preocupações e riscos para a gestão da NE. Se antes a preocupação decorria da falta de 
supervisão, agora ela decorre dos resultados e contexto dessa 
supervisão/monitoramento, como mostram os pontos destacados a seguir:  
 
• A Equipe de SSTMA – OE reduziu de 84 para 80% o percentual de cumprimento 

das inspeções programadas; 
• Construtoras de grande porte apresentam resultados insatisfatórios nas inspeções 

(SA Paulista e CCB Construtora); 
• As pendências identificadas tardam a serem fechadas (cerca de 72% estão “Fora do 

Prazo” ou “Em andamento”); 
• As Taxas de Gravidade – TG dos últimos 4 meses de 2013 e 3 primeiros meses de 

2014 ficaram acima do limite estabelecido. Cabe enfatizar que o resultado desta 
Taxa é zerado no início de cada ano;  

• Inexistência de dados sobre o resultado da supervisão realizada pela STCP nas 
atividades de Supressão Vegetal iniciada no final de 2013; 

• Inexistência da apresentação (evidência) da análise de dados e disposições sobre o 
desempenho das contratadas, sejam ações corretivas, sejam ações preventivas pela 
Equipe de SSTMA; 

• A Supervisão Ambiental continua sendo realizada por Técnicos de Segurança do 
Trabalho, não especialistas, apesar de existir o apoio de Analista Ambiental que, 
além de auxiliar os técnicos desempenha importante papel na gestão de licenças das 
contratadas e outras decisões correlatas;  

• A dispersão geográfica das OE continua consumindo bastante tempo dos técnicos 
da NE. 

 
Somado a todos estes fatos, existe a expectativa de iniciarem outras obras em aldeias 
indígenas por conta de adiantamento de cronograma. 
 
Continua sendo imperativo que a NE avalie criticamente sua gestão mensalmente, para 
garantir o (re)alinhamento com o padrão de desempenho esperado das empresas 
contratadas, inclusive subsidiando a área de contratos e jurídica. Essa análise deverá 
passar, certamente, pelo atual dimensionamento da equipe frente às demandas. 
 
B) Segurança do Tráfego Rodoviário 
 
A sinalização viária é utilizada como medida de controle em diversas obras que mantêm 
relação com a comunidade e naquelas em que há uso de veículos próprios.  
 
Por tratar-se de compromisso do empreendedor e por existir a necessidade de 
acompanhamento desse importante assunto, a Equipe de SST – OE elaborou minuta (na 
ocasião do 4º RSAP) de procedimento para alinhamento entre as diversas contratadas 
das Obras do Entorno na definição, implantação e manutenção de sinalização nas vias 
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de acesso. Esse alinhamento tem como objetivo garantir a segurança dos trabalhadores 
dessas empresas e da comunidade. Entretanto, tal minuta não foi aprovada até o 
presente momento. O Procedimento para Gestão de Segurança no Tráfego Rodoviário 
do CCBM somente abrange seus funcionários e áreas sob sua responsabilidade, 
deixando diversas lacunas. 
 
Independentemente da existência de procedimento aprovado, a equipe da NE cobra 
rotineiramente das contratadas a sinalização das frentes de obra. Continua a expectativa, 
nesse cenário, que na próxima missão de monitoramento as diretrizes de segurança do 
tráfego estejam aprovadas. 
 
No contexto das OEs, diferentemente da OP, não houve qualquer menção no 5º RSAP 
sobre a ocorrência de acidentes de trajeto ou de trânsito relacionados com as obras.  
 
4.3.5 
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais 
 
De acordo com informações constantes no 5º RSAP e aquelas apresentadas durante a 
missão de monitoramento, a equipe especializada do Ministério do Trabalho realizou 
fiscalização na OP em abril de 2014, quando foram lavrados 66 Autos de Infração 
contra o CCBM. Na vistoria anterior (novembro/2013) haviam sido lavrados 149 autos.  
 
A NE não apresentou o status de acompanhamento do plano de ação relativo ao 
encerramento das pendências que geraram os Autos de Infração. 
 
 
5.0 
Acompanhamento de Condicionantes do Licenciamento e do 
Contencioso 
 
Gerenciamento de Condicionantes 
 
No Quadro 5.0.a do Anexo 6 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 5º Relatório 
Consolidado de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes (período de 
janeiro a junho de 2013), onde é feita a demonstração para o IBAMA do atendimento às 
condicionantes do licenciamento da UHE Belo Monte. Ressalta-se que o status de 
atendimento às condicionantes é o mesmo apresentado no 4º Relatório de 
Monitoramento, não havendo novas informações no 5º RSAP para o período de janeiro 
a março de 2013.  
 
O Quadro 5.0.a contém também o status de atendimento às condicionantes com base na 
avaliação do IBAMA, apresentado nos Pareceres Técnicos 7244/2013 e 7802/2013 
DILIC/IBAMA, de 23/01/2014, que analisam o 4º Relatório Consolidado de 
Andamento do PBA e das Condicionantes da Licença de Instalação 795/2011. Mais 
uma vez, ressalta-se que a situação de atendimento do ponto de vista do IBAMA é a 
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mesma do 4º Relatório, uma vez que o Parecer Técnico do órgão avaliando o 5º 
Relatório de Andamento do PBA ainda não foi emitido. 
 
Conforme já informado no 4º Relatório, em 21/10/2013 a NE encaminhou ao IBAMA a 
CE 416/2013 – DS, contendo o documento NE-DS-SSE-0071-0 - Plano de 
Requalificação Urbana e Travessão 40, que inclui informações sobre o avanço das obras 
de saneamento em Vitória do Xingu, Belo Monte e Belo Monte do Pontal (parte da 
condicionante 2.10), e as obras no travessão 40. 
 
Em 28/01/2014 a NE encaminhou ao IBAMA a CE 021/2014-DS, acusando o 
recebimento dos PTs 7244/2013 e 7802/2013 DILIC/IBAMA e informando que, na 
data, estava finalizando o 5º Relatório Consolidado do PBA para o IBAMA, a ser 
protocolado em 31/01/2014, e que, portanto, as adequações e eventuais informações 
complementares a serem inseridas no RC em atendimento aos PTs seriam encaminhadas 
posteriormente, como complemento ao 5º RC. 
 
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 6 os Quadros 3.0.c e 3.0.d, 
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. Diferentemente da situação do Quadro 5.0.a, que contém basicamente 
as mesmas informações do que foi apresentado no 4º Relatório de Monitoramento, os 
Quadros 3.0.c e 3.0.d contêm algumas atualizações com base em informações 
coletadas na vistoria de campo realizada na semana de 05 a 09/05/2014. 
 
Como se verificou nos relatórios anteriores, apesar de não haver resposta formal do 
IPHAN sobre o atendimento aos Ofícios No 011/11-CNA//DEPAM/IPHAN e No 93/11-
CNA/DEPAM/IPHAN, há indicativos de que o órgão está de acordo com a 
conformidade do empreendimento em relação às suas condicionantes.  
 
Situação de Multas e Autos de Infração 
 
No Capítulo 7.0 do 5º RSAP foram evidenciadas as multas e autos de infração recebidos 
pela NE no período (status em março de 2014).  
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Em relação à situação apresentada no período anterior, ocorreram dois novos autos de 
infração, ambos emitidos pelo IBAMA-PA, relacionados ao transporte de madeira em 
tora em desacordo com a licença válida (Documento de Origem Florestal - DOF). O 
primeiro, Auto de Infração nº 390500-D, foi relativo ao transporte de 18.852 m³ de 
madeira, e o segundo o Auto de Infração nº 390502-D, a 41.166 m³ de madeira. 
 
Em relação ao CCBM, este encaminhou a correspondência CCBM 1027/2014, em 
21/04/2014, em que aborda diversos temas para atendimento aos Princípios do Equador. 
Entre eles, informa que foi auditado no período de 01 a 11/04/2014 pela fiscalização 
Mista do Grupo Móvel de Auditoria (GMAI), em conjunto com a Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego do Estado do Pará. Essa auditoria resultou no registro 
de 66 autos de infração, o que, segundo o consórcio, corresponde ao índice de 0,008 AI 
por funcionário. Em relação à última auditoria ocorrida em novembro de 2013, o 
CCBM informa que ocorreu redução de 56% dos autos lavrados. 
 
 
6.0 
Andamento dos Programas do PBA 
 
Neste Capítulo será avaliada a implementação dos programas socioambientais 
integrantes do Projeto Básico Ambiental (PBA) do empreendimento.  
 
A avaliação é feita por diferentes técnicos especialistas nas áreas dos meios físico, 
biótico (ecossistemas aquáticos e terrestres) e socioeconômico, sendo que o escopo da 
análise deverá incluir a seguinte abordagem: 
 
• Progresso reportado em Relatório de Andamento do PBA para o IBAMA. Nesse 

trimestre é importante ressaltar que o progresso será verificado apenas com base no 
relato feito pela NE no 5º RSAP, já que no período não houve emissão de Relatório 
de Andamento do PBA para o IBAMA, o que deverá ocorrer apenas no dia 
31/07/2014; 

• Progresso reportado em reunião (durante a vistoria de 05 a 09/05/2014); 
• Situação verificada em campo (durante a vistoria de 05 a 09/05/2014); 
• 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. 

 
O Quadro 6.0.a, no Anexo 7, apresenta as repactuações ocorridas para cada 
Programa/Projeto junto ao IBAMA, e as informações mais relevantes para identificar se 
os mesmos estão cumprindo o cronograma e se estão atingindo os objetivos propostos 
no PBA. Maiores detalhes sobre o andamento são apresentados no Quadro 6.0.b do 
Anexo 7. 
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O andamento da implementação do PBA-CI no período é apresentado na sequência, na 
Seção 6.1. 
 
O Anexo 8 inclui os Registros Fotográficos dos trabalhos de campo da 5ª missão 
relacionados aos Programas e Projetos do PBA. 
 
6.1 
Andamento dos Programas do PBA-CI 
 
Ao longo de 2013 a Superintendência de Assuntos Indígenas (SAI) consolidou a 
estrutura administrativa da Norte Energia para a condução e acompanhamento de todas 
as ações relacionadas às terras e populações indígenas (componente indígena). Como 
analisado em relatórios anteriores, a atuação da SAI está organizada em três linhas de 
ação: a finalização do Plano Emergencial, a implantação do PBA-CI e o cumprimento 
das condicionantes do licenciamento (expressas no Parecer 21 e Ofício 126, 
respectivamente condicionante 2.28 da LP nº 342, de 01/02/2010, e condicionantes 2.6 e 
2.20 da LI nº 795 de 01/06/2011).  
 
Para os fins do presente relatório, as considerações sobre essas três linhas de ação 
apresentam continuidade com relação aos relatórios anteriores. Muitas das ações 
seguem em andamento. Sua caracterização, portanto, reproduz considerações e análises 
já formuladas.  
 
No que tange à finalização do Plano Emergencial Plano, importa destacar que este tema 
já não ocupa o centro das atenções dos indígenas e instituições relacionadas. 
Efetivamente, desde fevereiro as atenções estão voltadas à implantação do PBA-CI e, 
em especial, às ações de infraestrutura nas aldeias. Os comentários sobre a implantação 
do PBA-CI, em clara continuidade aos outros relatórios, indicam avanços e resultados 
obtidos com o trabalho de todas as equipes. Destaque-se que em maio se completa o 
primeiro ciclo agrário sob a responsabilidade do Programa de Atividades Produtivas. 
 
A análise sobre o atendimento das condicionantes está diluída ao longo das 
considerações sobre os programas e projetos em andamento. Adicionalmente, este 
relatório trata, de forma sucinta, do desdobramento das discussões a respeito da 
condicionante número 7 do Ofício 126/2011/FUNAI. O cumprimento dessa 
condicionante, que trata da celebração de “Termo de Compromisso garantindo a 
execução do PBA”, foi o tema central da reunião convocada pelas próprias lideranças 
indígenas, realizada em 14 de fevereiro de 2014 no Centro de Convenções da cidade de 
Altamira.    
 
A finalização do Plano Emergencial está em fase de entrega de produtos já adquiridos. 
Efetivamente, as pendências já identificadas, tabuladas e aprovadas em reuniões com as 
lideranças indígenas e representantes da FUNAI, já foram adquiridas e estão sendo 
entregues aos poucos. Todos os itens de pequeno porte, classificados como “eletro 
eletrônicos” e “diversos”, já foram entregues. Faltam ser entregues aos indígenas 155 
voadeiras, 198 motores, quatro camionetes e três tratores, já adquiridos. Segundo 
informam os técnicos da Superintendência de Assuntos Indígenas, esses itens serão 
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entregues nos próximos sessenta dias. Com isso, estarão quitadas todas as demandas 
decorrentes do Plano Emergencial. Embora significativas, essas pendências fazem parte 
do conjunto de demandas geradas no Plano Emergencial, que, desde 2010, já entregou, 
para todas as 34 aldeias, 232 voadeiras, 5 barcos de madeira, 404 motores pequenos, 
135 motores grandes (40-140 hp), 25 camionetes e 1 caminhão.   
 
Destaca-se que não há pendências com relação às aldeias da Volta Grande (Paquiçamba 
e Arara da Volta Grande), que já receberam uma voadeira por família, totalizando 26 
para a aldeia Paquiçamba, 15 para a aldeia Muratu e 28 para a aldeia TerraWangã. 
 
Apesar de existirem críticas à finalização do Plano Emergencial, há indicadores que 
sugerem que os indígenas avaliam positivamente este processo. Efetivamente, a análise 
dos registros do Programa de Comunicação Indígena (PCI) mostra que apenas 8% das 
comunicações via rádio, ocorridas entre os meses de janeiro e março de 2014, 
abordaram o tema Plano Emergencial. A maior parte das comunicações nesse período 
esteve relacionada às obras e atividades do programa de infraestrutura. 
 
Os pedidos de combustível, mantidos como um prolongamento do Plano Emergencial, 
seguem sendo distribuídos entre todas as aldeias. A quantidade varia de acordo com a 
distância entre a aldeia e a cidade de Altamira e o número de motores disponível em 
cada caso. Em média são disponibilizados 44 mil litros de gasolina, 25 mil litros de óleo 
diesel e óleos lubrificantes por mês.  
 
Com relação aos índios citadinos, o saldo identificado na prestação de contas do Plano 
Emergencial ainda não foi utilizado. Os indígenas já manifestaram interesse na 
aquisição de uma sede para a instalação das Associações. Ainda não houve decisão 
sobre o tema.  
 
O atendimento às famílias ribeirinhas cadastradas na FUNAI no escopo do Plano 
Emergencial foi finalizado em fevereiro de 2014. A FUNAI foi comunicada que desde 
então a SAI não foi mais procurada. 
 
Para o acompanhamento da implantação do PBA-CI a Superintendência de Assuntos 
Indígenas (SAI) mantém a estrutura formada pela Gerência de Programas e Gerência 
Operacional, responsáveis pelo atendimento aos indígenas e pelo monitoramento da 
execução dos serviços das contratadas. Efetivamente, ao longo de 2013 a Norte Energia 
concluiu a contratação das empresas responsáveis pela execução de todos os planos e 
programas do PBA-CI. Como já relatado, em março de 2013 foi contratada a empresa 
AGRAR/ENGETEC para a implantação do Programa de Atividades Produtivas (PAP) e 
Supervisão Ambiental (PSA). Em 28 de junho foi contratada a empresa VERTHIC 
Consultoria para a execução do Plano de Gestão e dos programas de Fortalecimento 
Institucional (PFI), Gestão Territorial (PGTI), Educação Escolar Indígena, (PEEI), 
Saúde Indígena (PSI), Patrimônio Cultural Material e Imaterial (PCMI). O Programa 
de Realocação e Reassentamento dos Índios Moradores da Cidade de Altamira e Região 
da Volta Grande (PRR) foi mantido sob a responsabilidade da empresa Apoena. 
Destaca-se que esta equipe participou desde a execução do EIA em 2008 e é 
responsável pela execução do PRR desde 2011. O Programa de Comunicação para 
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Indígenas (PCI) está em execução desde 2010, sob a responsabilidade da empresa 
Biolaw. O Programa de Comunicação para Não Indígenas (PCNI), também sob a 
responsabilidade da Biolaw, teve seu plano de trabalho aprovado pela FUNAI em 
novembro de 2013 e está em pleno andamento. O Programa de Infraestrutura (PI) segue 
sob a responsabilidade direta da SAI, que desenvolve ações em articulação com a 
Superintendência de Obras do Entorno (SOE).  
 
A implantação do Plano de Gestão e dos demais programas sob a responsabilidade da 
empresa Verthic está em andamento, seguindo as diretrizes traçadas durante o 
“Seminário de Planejamento Estratégico” e o Curso de Formação, realizados, 
respectivamente, em agosto e setembro de 2013. Como já relatado, depois de 
autorizadas pela FUNAI, as equipes da Verthic têm permanecido com regularidade por 
períodos de quinze a vinte dias nas aldeias. O principal resultado desses períodos em 
campo tem sido a retomada e a qualificação da discussão com os indígenas sobre o 
próprio PBA-CI. Como salienta o coordenador do Plano de Gestão, o mais importante 
tem sido o esclarecimento aos indígenas sobre as responsabilidades do PBA-CI. Aqui 
não é como no Plano Emergencial, nós discutimos projetos. 
 
Efetivamente, o Plano de Gestão configura-se como um ambiente de discussão, 
planejamento, articulação e avaliação das ações que envolvem as populações indígenas. 
Nesse sentido, suas principais atribuições estão relacionadas ao alinhamento 
interinstitucional e à organização das reuniões dos Comitês indígenas (Comitê de 
Monitoramento da Vazão Reduzida e Comitê Gestor do PBA-CI, condicionantes para 
LP e LI estipuladas pela FUNAI através do Parecer 21 e do Ofício 126).  
 
Com relação aos Comitês, a coordenação do PBA-CI tem adotado duas estratégias 
distintas. Por um lado, as reuniões do Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida 
foram retomadas em dezembro de 2013. Desde então foram realizadas duas reuniões 
que já produziram resultados positivos, pois estiveram na base da participação dos 
indígenas nas campanhas de monitoramento da qualidade da água e da ictiofauna. Por 
outro lado, as reuniões do Comitê Gestor do PBA-CI, que não haviam ocorrido ao longo 
de todo o ano de 2013, foram reprogramadas junto com a FUNAI para ocorrerem de 
forma descentralizada no interior de cada aldeia. Essa proposta foi questionada pelos 
indígenas que, em reunião no dia 14 de fevereiro, propuseram, com o apoio do MPF, a 
realização de reunião do Comitê Gestor para o dia 17 de março de 2014. Na reunião de 
17 de março a descentralização foi rediscutida e aprovada. Ficou então definido que 
serão realizadas três reuniões anuais descentralizadas e uma grande reunião na cidade de 
Altamira. As reuniões descentralizadas ocorrerão em seis unidades, a saber: aldeias da 
Volta Grande; aldeias da TI Arara da Cachoeira Seca; aldeias Araweté; aldeias Xikrin; 
aldeias Assurini e Parakanã; e citadinos e ribeirinhos.  
 
Nessa mesma reunião foi discutida a celebração de Termo de Compromisso, 
garantindo a execução do PBA (exigência da condicionante número 7 do Ofício 
126/2011/FUNAI). Segundo informou o coordenador do Plano de Gestão, o conteúdo 
foi discutido a partir de minuta elaborada pela FUNAI. A redação final do Termo de 
Compromisso deverá ser aprovada em maio, antes das próximas reuniões do Comitê 
Gestor. 
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Como parte das ações de alinhamento interinstitucional, a coordenação da Verthic 
realizou três reuniões com a FUNAI local e, em 10 e 11 de abril, uma Reunião de 
Planejamento Integrado da qual participaram as equipes da Agrar/Engetec, FUNAI local 
e FUNAI Brasília com representantes de todas as coordenações relacionadas 
(CGETNO, CGLIC, CGIRC, CGMT, CGPS e Frente de Proteção Etnoambiental Médio 
Xingu). Esta reunião teve como principal objetivo aproximar o Plano Operativo do 
contexto local e institucional atual, reorganizando, adaptando e redefinindo o escopo de 
diversas ações previstas. As definições dessas reuniões de Planejamento Integrado estão 
sendo consolidadas e serão incorporadas aos próximos relatórios semestrais. 
 
Uma vez que estão em andamento os diversos programas do PBA-CI, têm se 
multiplicado as atribuições e responsabilidades da equipe do Plano de Gestão. Desse 
modo, a coordenação da Verthic está redimensionando a equipe, contratando 
consultores especialistas, assistentes de coordenação, um gestor em projetos de 
sustentabilidade e um gerente de projetos. 
 
A metodologia de avaliação, planejamento e acompanhamento do Plano de Gestão 
segue o modelo empregado desde 2013, o qual consiste na realização de reuniões 
semanais e quinzenais de coordenação, que reúnem a Superintendência de Assuntos 
Indígenas, a coordenação do Plano de Gestão, os interlocutores institucionais e os 
técnicos das contratadas (Agrar/Engetec, Apoena e Biolaw).  

 
O programa de Fortalecimento Institucional (PFI) teve início efetivo em dezembro de 
2013, com a realização de reuniões nas aldeias e na cidade de Altamira, que contaram 
com a participação de indígenas e representantes da FUNAI. Além da multiplicação das 
informações através das reuniões, o PFI tem atuado na constituição e formalização das 
associações indígenas. Desde janeiro de 2014 foram formalmente constituídas quatorze 
associações indígenas, ligadas exclusivamente às aldeias e terras indígenas. A 
expectativa dos técnicos do PFI é que estas associações se confirmem como agentes do 
etnodesenvolvimento.  
 
O Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI), assim como o PFI, está sendo 
executado pela Verthic e teve seu início efetivo em dezembro de 2013, quando as 
equipes foram autorizadas a ingressar nas terras indígenas. Desde então já foram 
produzidos diagnósticos socioeconômicos e de infraestrutura, bem como calendários 
sazonais e etnomapeamentos identificando a distribuição das atividades produtivas ao 
longo do ano. É importante destacar que está em andamento a articulação das atividades 
do PGTI às ações do PNGATI (Programa Nacional de Gestão Ambiental em Terras 
Indígenas), desenvolvido pela FUNAI. Como parte deste alinhamento institucional, o 
coordenador do PGTI está organizando capacitações para indígenas e mediadores, nos 
moldes dos cursos promovidos pelo PNGATI.    
 
Desde a implantação do Plano Emergencial, a Norte Energia vem desenvolvendo ações 
relacionadas à gestão territorial, como obrigam as condicionantes da LP e LI: “Elaborar 
e iniciar execução de fiscalização e vigilância emergencial para todas as terras 
indígenas”; “Eleição de área para a comunidade Juruna do Km 17” (condicionantes da 
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LP/ Parecer 21/FUNAI); e,  “Implementação do Plano de Proteção as Terra Indígenas” 
(condicionante da LI Ofício 126/2012/FUNAI).  
 
Com relação às ações de fiscalização e vigilância e ao Plano de Proteção, FUNAI e 
Norte Energia estão discutindo o cronograma e as responsabilidades implicadas pela 
decisão liminar da Justiça Federal, que, em 31 de março, obrigou a execução das ações 
definidas no escopo da condicionante.  
 
No que diz respeito à “Eleição de área para a comunidade Juruna do Km 17”, está em 
curso negociações entre a SAI e as lideranças indígenas, no sentido de indicar áreas 
alternativas que poderão ser adquiridas para constituição da Reserva Indígena. Essas 
negociações estão sendo tratadas em reuniões com a FUNAI, com o MPOG, e constam 
da pauta das reuniões do Comitê Gestor.   
 
O Programa de Educação Escolar Indígena (PEEI) e o Programa de Saúde Indígena 
(PSI), sob a responsabilidade da Verthic, tiveram início com as reuniões de 
Planejamento Estratégico em agosto de 2013. Desde então, a equipe do PBA-CI vem 
organizando e participando de reuniões com indígenas e representantes institucionais. 
Com relação ao PSI, a equipe contribuiu com a realização da reunião do Conselho 
Distrital de Saúde Indígena (CONDISI), que ocorreu nos dias 10 e 11 de março, 
apoiando a participação dos conselheiros indígenas e acompanhando a aprovação dos 
projetos das Unidades Básicas de Saúde (UBS).  
 
Em relação ao PEEI, a equipe do PBA-CI promoveu, em fevereiro, a realização de 
oficinas para a produção de material didático específico para a educação escolar 
indígena. Além desta ação, o PEEI contribuiu com a realização, em 19 e 20 de março, 
do encontro do Território Etnoeducacional do Médio Xingu-TEEMX (Ofício 
404/2014/GAB-DPECIRER/SECAD/MEC). Desse encontro participaram um indígena 
por aldeia e representantes da Secretaria Estadual e Secretarias Municipais de Educação, 
FUNAI, MEC, ONGs e universitários membros do Observatório da Educação Indígena. 
A pauta central do encontro foi o fortalecimento das SEMEDs e a discussão dos 
modelos de construção das escolas indígenas do PBA-CI. Complementarmente às 
discussões institucionais, os materiais didáticos produzidos nas oficinas do PEEI foram 
discutidos e aprovados.  
 
O Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial (PCMI), como os demais 
programas sob a responsabilidade da Verthic, foi iniciado formalmente com o seminário 
de planejamento estratégico. Desde então, a equipe do PCMI, coordenada pela 
antropóloga Regina Muller, vem desenvolvendo ações de planejamento e alinhamento 
institucional que incluíram a organização de oficinas de vídeo e a discussão com as 
lideranças indígenas da TI Koatinemo sobre o “Projeto de Documentação e Transmissão 
de Saberes Tradicionais dos Asuriní do Xingu”. A oficina de formação para indígenas 
videoastas foi agendada para os dias 20 a 23 de maio, tendo como objetivo a produção 
de registros em vídeo nos moldes do projeto “Vídeo nas aldeias”. Ainda no escopo do 
PCMI, teve início o projeto de registro de história oral junto aos indígenas da TI Arara 
da Volta Grande e o projeto de intercâmbio indígena, que envolveu a participação de 
indígenas das TIs Xipaya e Cachoeira Seca. 
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O Programa de Atividades Produtivas (PAP) segue em andamento sob a 
responsabilidade da empresa contratada AGRAR/ENGETEC e está em vias de 
completar o primeiro ciclo agrário. No primeiro semestre de 2013 foram realizados os 
diagnósticos etnoambientais participativos em todas as aldeias. Entre os meses de 
outubro e dezembro de 2013, a equipe definiu com a FUNAI o cronograma para a 
implantação das roças. Em novembro teve início a implantação de área de cultivo 
familiar e comunitário. Desde março teve início o período da primeira colheita em todas 
as aldeias. Segundo dados atualizados pelo coordenador do PAP, já foram plantados 
227 hectares de roças (milho, arroz, feijão, melancia, urucum, batata doce, amendoim, 
abobora, mandioca e cana de açúcar) e 7174 mudas de frutíferas (nativas e exóticas), 
além da implantação de viveiros de mudas.     
 
Nas aldeias, as roças implantadas pelo PAP somam-se às rocas familiares, cultivadas 
pelos próprios indígenas. Desse modo, foi revertida a situação do ano anterior, na qual 
os indígenas haviam deixado de plantar em virtude das incertezas geradas pelo 
andamento do licenciamento e pelos recursos do Plano Emergencial.  
 
Com a retomada e ampliação das áreas cultivadas e, consequentemente, aumento da 
produção de mandioca, torna-se urgente a aceleração das obras de construção de casas 
de farinha. De acordo com o projeto já submetido à FUNAI, serão instaladas casas de 
farinha em todas as aldeias. Em fevereiro foram prestadas informações à FUNAI sobre 
os detalhamentos dos projetos das casas de farinha (CE 35/2014-DS e Ofício 
103/2014/DPDS/FUNAI-MJ). Os projetos foram aprovados e estão em fase de 
contratação. Segundo o coordenador do PAP, é urgente a construção das casas de 
farinha para o beneficiamento da produção deste primeiro ciclo agrário. Ainda segundo 
este coordenador, está em andamento a articulação com as prefeituras e secretarias de 
estado com vistas à aquisição da produção indígena. Esse e outros projetos de geração 
de renda estão em avaliação com as equipes da Verthic, FUNAI e SAI.   
 
O Programa de Supervisão Ambiental (PSA), sob a responsabilidade da 
AGRAR/ENGETEC, teve início com o Seminário de planejamento estratégico do PBA-
CI. A equipe específica para o PSA está instalada na cidade de Altamira, sendo formada 
por um engenheiro ambiental e uma bióloga. O objetivo central deste programa é 
estabelecer um contato dos indígenas com os 43 programas do PBA Geral e com os 
programas do PBA-CI. Após participarem dos seminários de capacitação promovidos 
no âmbito do PBA-CI, esses técnicos definiram com os indígenas a metodologia de 
trabalho. Através de trabalho de campo nas terras indígenas da Volta Grande foram 
registradas as preocupações mais recorrentes. Essas preocupações foram transformadas 
em hierarquia de prioridades para o PSA. Desse modo, foram elencadas as seguintes 
prioridades: para o meio biótico (1) Ictiofauna, (2) quelônios, (3) caça e (4) 
desmatamento; e, para o meio físico, (1) qualidade da água, (2) Sistema de transposição 
de embarcações e (3) navegação.  
 
Com base nestas prioridades, a equipe tem visitado as terras indígenas, participado das 
reuniões do Comitê de Monitoramento do Trecho de Vazão Reduzida e desenvolvido 
trabalho de campo integrando os indígenas com as equipes do PBA Geral. Como já 
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comentado em relatórios anteriores, a participação da equipe nas reuniões do Comitê de 
Monitoramento e a visita ao STE têm servido como importantes mecanismos de 
informação e participação. Contudo, a experiência de acompanhamento das campanhas 
de monitoramento da qualidade da água e da ictiofauna ocorridas em abril, constitui um 
dos mais significativos processos de interação dos indígenas com as equipes técnicas.  

 
TerraWangã participaram de capacitação para o acompanhamento das equipes de 
monitoramento do meio físico e biótico. No dia 02 de abril esses indígenas, ao lado da 
equipe do PSA, acompanharam a equipe da LEME Engenharia na coleta de amostras 
em nove pontos, todos próximos às terras indígenas. A equipe do PSA ocupou-se de 
fazer a integração entre indígenas e técnicos, explicando passo a passo a metodologia 
utilizada e os resultados esperados. Segundo o engenheiro ambiental do PSA, os 
indígenas avaliaram positivamente a experiência, pois compreenderam um pouco sobre 
as técnicas e os resultados do monitoramento.  
 
Entre os dias 21 e 26 de abril, quatro indígenas acompanharam a equipe de 
monitoramento da ictiofauna. A equipe PSA, formada pela bióloga, um indígena de 
cada aldeia, um piloto, uma cozinheira e um técnico de apoio, acompanhou as três 
voadeiras da equipe da LEME durante os dias de coleta nos quatro pontos nas 
imediações das terras indígenas. Segundo a bióloga do PSA, a interação foi muito 
positiva, havendo troca de informações entre indígenas e técnicos. Em muitas ocasiões 
os indígenas indicaram os melhores pontos e técnicas para a pesca. Na reunião de 
avaliação as duas equipes estiveram juntas. Pela primeira vez, indígenas e técnicos 
estiveram lado a lado discutindo tecnicamente o monitoramento. Conforme descreveu a 
bióloga do PSA, os indígenas agradeceram a oportunidade de estar acompanhando a 
equipe, pois estavam há muito tempo esperando participar desse monitoramento. 
 
Os resultados gerais destes ciclos de monitoramento serão levados às reuniões do 
Comitê Gestor. Está em elaboração a metodologia específica para a apresentação dos 
resultados de cada ciclo de monitoramento às aldeias. 
  
O Programa de Realocação e Reassentamento dos Índios de Altamira (PRR), em 
andamento desde fevereiro de 2011, sofreu questionamento recente da FUNAI com 
relação à realização de oficinas participativas para a decisão sobre a criação ou não de 
um bairro indígena no contexto do reassentamento urbano (Ofício 749/2013 FUNAI). A 
exigência da realização das oficinas participativas foi ratificada em 28 de novembro 
pelo Oficio FUNAI 875/2013. Como as discussões sobre o “bairro indígena” constituem 
uma demanda especifica das Associações indígenas, ficou acordado, em reunião do dia 
16/12/2013, que seriam realizadas oficinas ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e 
março de 2014.  
 
Entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro de 2014 foram realizadas 13 oficinas 
participativas, com o objetivo de ouvir as demandas dos indígenas citadinos em relação 
aos processos de reassentamento. Nestas 13 oficinas participaram 181 famílias. Em cada 
oficina as famílias foram divididas em grupos de sete pessoas, cada um tendo que 
responder a duas questões norteadoras: (1) estrutura e (2) localização do assentamento. 
Cada grupo escreveu sobre esses dois temas. As respostas abordaram inúmeros temas, 
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tais como: modalidades de indenização, padrão construtivo, atividade pesqueira, 
atividades produtivas. O relatório destas oficinas foi entregue à FUNAI em 02 de abril 
de 2014.  
 
Ainda em janeiro, após a realização das primeiras oficinas, algumas famílias que já 
haviam decidido acompanhar o programa de reassentamento urbano, solicitaram 
autorização da FUNAI para serem realocadas. Em 31 de janeiro, através do Ofício 
79/2014/DPDS/FUNAI-MJ, a FUNAI autorizou a negociação com algumas famílias. 
Desde então já foram realizadas negociações com 39 famílias indígenas, como segue: 
três famílias optaram por indenização em dinheiro; vinte e oito pelo reassentamento 
Jatobá; uma optou pelo aluguel social, dois reassentados mudaram-se, e cinco estão em 
negociação. Segundo as coordenadoras do PRR, o retorno das famílias que se mudaram 
para o reassentamento Jatobá é muito positivo. O monitoramento dessas famílias está 
em andamento, sendo realizado por meio de questionários periódicos, com espaço para 
dados qualitativos e registro fotográfico.  
 
O Programa de Comunicação Indígena (PCI), uma das condicionantes da LP/Parecer 
21, em andamento desde março de 2011, tem apresentado relatórios bimestrais que 
informam sobre a estrutura e manutenção dos equipamentos de radiocomunicação 
instalados nas aldeias, nas associações e na sede da FUNAI, sobre o número de 
comunicações realizadas entre as aldeias e o PCI, bem como sobre a utilização do 
Centro de Informação pelas comunidades indígenas em Altamira. Desde janeiro a 
equipe do PCI atualizou a metodologia de registro, que passou a contar com tabela de 
acompanhamento com a discriminação de temas abordados nas comunicações. Desse 
modo, já é possível analisar a sensibilidade e relevância atribuída pelos indígenas a 
determinados temas. Entre os meses de janeiro e março, por exemplo, 25% das 
comunicações via rádio abordaram o tema “infraestrutura”, ao passo que o tema “Plano 
Emergencial” ocupou apenas 8% de todas as comunicações. Essa nova metodologia 
qualifica o registro e acompanhamento, permitindo a compreensão mais apurada do 
nível de informação e da percepção dos indígenas sobre as transformações em curso.  
 
O Programa de Comunicação para Não Indígenas (PCNI), que está sendo 
coordenado pela mesma equipe que desenvolve o PCI, segue com as atividades voltadas 
à informação direcionada aos trabalhadores do CCBM e informação e capacitação 
voltada aos trabalhadores das empresas contratadas para a implantação do PBA-CI.  
 
As ações do Programa de Infraestrutura seguem em andamento sob a 
responsabilidade direta da Superintendência de Assuntos Indígenas. Em razão da grande 
quantidade de obras envolvidas, foi constituída uma equipe da Superintendência das 
Obras do Entorno (SOE) para trabalhar especificamente com as demandas indígenas. 
Essa equipe, atualmente formada por um engenheiro, um fiscal, um medidor e um 
orçamentista, está integralmente dedicada às obras indígenas e compõem, com os 
coordenadores da SAI, o grupo de trabalho que gerencia todas as obras nas aldeias.  
Efetivamente, as ações deste programa são de grande proporção e combinam os projetos 
do PBA-CI com exigências das condicionantes do licenciamento, envolvendo 
principalmente a abertura de pistas de pouso, a abertura e manutenção de estradas, 
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construção de casas, da casa do índio em Altamira, escolas, unidades básicas de saúde, 
bases operacionais e postos de vigilância e implantação de sistema de abastecimento.  
 
Com já relatado pelo 2o Relatório Consolidado de Atendimento ao PBA-CI, em 2013 
foram abertas seis pistas de pouso, três na TI Trincheira Bacajá e três nas TIs Xypaia e 
Curuaia. Durante o mês de abril de 2014, a Norte Energia foi comunicada pela FUNAI a 
respeito da demanda dos indígenas Parakanã e Araweté pela a construção de pistas de 
pouso em suas terras (Ofícios 114/2014/GAB-CR Centro Leste PA/FUNAI e 
017/CGIIRC/FPEMX – FUNAI/2014). O atendimento a essas demandas está em 
discussão.   
 
Com relação às estradas, as obras em andamento estão sob a supervisão da equipe da 
SOE integrada à SAI. Para além das considerações já tratadas nos relatórios anteriores, 
a FUNAI, em função das informações sobre índios isolados, determinou que as 
atividades desenvolvidas nas proximidades da aldeia Pytakô deverão ser 
obrigatoriamente acompanhadas pela Frente de Proteção Etnoambiental do Médio-
Xingu (Ofício 339/2014/DPDS/FUNAI-MJ).  
 
O projeto de construção de casas envolve a construção de 337 casas em todas as 
aldeias, e segue em andamento. Já foi concluída a construção de casas nas aldeias 
Paquiçamba, Muratu e nas aldeias da rota Iriri. Novas demandas por construção de 
casas têm surgido ora em virtude do aumento do número de moradores nas aldeias, ora 
em virtude da abertura de novas aldeias (Ofícios 03 e 04 CGIIRC/FPEMX/FUNAI/2014 
e Ofícios 075 e 141/2014/GAB/CR-Centro Leste PA/FUNAI).   
 
No caso da TI Trincheira Bacajá, ficou definido que as casas serão construídas em 
alvenaria, conforme a demanda dos indígenas. O projeto executivo das casas dos Xikrin 
está em fase de orçamento.  
 
Em 17 de maio ficou agendada a limpeza do terreno para a construção de 42 casas e 
casa de farinha na aldeia TerraWangã, TI Arara da Volta Grande. 
 
A construção da casa índio foi concluída em 09 de maio. A entrega da obra para a 
FUNAI aguarda agendamento. A obra seguiu estritamente o projeto desenvolvido pela 
empresa Aucasulo Arquitetura e Urbanismo, e inclui 34 dormitórios, um dormitório 
para cada aldeia com capacidade mínima projetada para seis indígenas. Além dos 
dormitórios, a casa do índio conta com uma área administrativa, um quiosque para 
reuniões, pátio interno, área para fogão à lenha, churrasqueira, cozinha, lavanderia, 
banheiros e abrigo para lixeira.  
 
A construção de escolas e de unidades básicas de saúde tiveram seus projetos 
aprovados nas reuniões do TEEMX (Território Etnoeduacacional do Médio Xingu) e do 
CONDISI (Conselho Distrital de Saúde Indígena).   
 
A construção de Postos de Vigilância (PV) e Bases Operacionais (BO) constitui, 
desde 2010, uma das condicionantes da LP (Plano de Fiscalização e Vigilância 
Emergencial). Esse compromisso integrou o Plano Emergencial, no eixo das ações do 
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programa de Proteção Territorial, que previa a construção de 9 BOs e 12 PV. Até o 
momento foi concluída a construção de 4 BOs e 2PVs. Dois Postos de Vigilância 
encontram-se em plena utilização. Entretanto, a entrega das demais construções tem 
sido objeto de discussões que envolvem o Ministério de Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), a Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento (SEPAC), 
IBAMA, FUNAI, AGU, MME, Eletrobrás e Norte Energia. Paralelamente, o Ministério 
Público Federal ajuizou Ação Civil Pública requerendo a plena efetivação do Plano de 
Fiscalização conforme definido no Plano Emergencial. Em 31 de março de 2013 a 
Justiça Federal, em decisão em 1ª Instância, determinou que fossem cumpridos os 
termos do Plano Emergencial. Desse modo, a FUNAI, em 09 de abril, encaminhou à 
Norte Energia um cronograma de execução definindo ações que deverão ser 
implementadas no prazo de dois anos. A implementação dessas ações segue em 
processo de discussão.  
 
A implantação de sistema de abastecimento está concluída na TI Arara da Volta 
Grande e na TI Paquiçamba. Nessas aldeias, além da perfuração dos poços artesianos, 
foram construídas casas de química, reservatório e rede de distribuição. Na TI 
Trincheira Bacajá estão igualmente concluídas, restando apenas a implantação de 
equipamentos na aldeia kamotiko. Nas aldeias das Rotas Iriri e Xingu os projetos já 
foram aprovados pelo DSEI e as empresas executoras estão em processo de contratação.  
 
 
7.0 
Atendimento ao Plano de Ação Socioambiental  
 
Neste Capítulo avalia-se o cumprimento ao Plano de Ação do Projeto UHE Belo Monte. 
Conforme já mencionado no Capítulo 1.0, nessa terceira missão de monitoramento 
socioambiental será avaliado o avanço do atendimento de ações ainda em aberto, já que, 
no período, não estava previsto o encaminhamento de entregáveis para atendimento a 
novas ações. As próximas entregas de evidências de atendimento a ações devem ocorrer 
nas seguintes datas-marco: 
 
• 6 meses antes do enchimento do reservatório (entrega deverá ocorrer em 

15/06/2014, já que o enchimento está previsto para 15/12/2014); 
• 6 meses antes do início da operação da última turbina (entrega deverá ocorrer em 

fev/2018, já que a operação da UG18 está prevista para ago/2018). 
 
Desde o no 4º Relatório de Monitoramento, a verificação do processo de implantação do 
Plano de Ação acordado entre a NE e os Agentes Repassadores passou a ser 
acompanhada por meio de três Quadros distintos, conforme descrito a seguir: 
 
• Quadro 7.0.a, apresentado na sequência, onde é apresentada a análise das ações e 

partes de ações ainda não atendidas, em atendimento ou parcialmente atendidas. 
• Quadro 7.0.b, apresentado no Anexo 10, onde são mantidas para consulta as ações 

e partes de ações já atendidas (até a missão anterior); 
• Quadro 7.0.c, apresentado na sequência, onde são controladas as ações de 

atendimento contínuo. 
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Avaliando o Plano de Ação na sua totalidade, observa-se, nos Quadros 7.0.a, 7.0.b e 
7.0.c, que, no período, de 75 ações ou partes de ações com atendimento previsto até a 
data de emissão do 5º RSAP: 
 
• 49 ações ou partes de ações são consideradas atendidas (����); 
• 13 ações ou partes de ações são consideradas em atendimento (����); 
• 8 ações ou partes de ações são consideradas em atendimento contínuo (����); 
• 4 ações ou partes de ações são consideradas parcialmente atendidas (����); 
• 1 ação é considerada parcialmente atendida, e merece maior atenção pelo atraso 

(����!) 
• Nenhuma ação é considera não atendida (����).  
 
Novos prazos foram estabelecidos para regularização e entrega dos produtos acordados 
no Plano de Ação para as ações ainda consideradas em aberto.  
 
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 05 a 09 de maio de 2014. 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 5º Monitoramento Socioambiental Independente (maio de 2014) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

Princípio do Equador 02 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 01 

Avaliação 
Ambiental e 
Sistema de 
Gestão / 
Implementação / 
Instalações 
Associadas 

Ação 1: Acompanhar 
os impactos ambientais 
decorrentes da 
implantação do Sistema 
de Transmissão para 
interligação da SE Belo 
Monte ao SIN.  
 

26.Trimestralmente 
nos Relatórios de 
Conformidade 
Socioambiental 

Informar nos RSAP 
sobre o estado do 
processo de 
licenciamento das LTs. 

No 1º RSAP há informações apenas sobre as LTs 34,5, 
69 e 230 kV, que são destinadas a fornecer energia às 
obras da UHE Belo Monte. Não há menção ao 
licenciamento da LT 500 kV para interligação da SE 
Belo Monte à SE Xingu. 
No 2º RSAP a NE esclareceu que o processo de 
desbloqueio da LT de 500 kV ainda não foi formalizado 
junto ao IBAMA, e que os materiais solicitados na 
recomendação estão em elaboração e serão e 
encaminhados concomitantemente à demanda do 
IBAMA. 
No 3º RSAP a NE esclarece que após reunião realizada 
em agosto/2013 com o IBAMA para melhor 
compreensão das solicitações do OF-02001.009194-
2013-57 DILIC/IBAMA, a NE está providenciando a 
documentação necessária. Falta apenas a quantificação 
das áreas de cortes raso e seletivo da vegetação, com 
previsão de conclusão em 8/11/13. 
 
O ANEXO 4.2-1 do 4º RSAP (ação 1) apresenta as 
informações relativas ao tema – correspondências e 
conteúdos técnicos trocados com o IBAMA. 
Em 12/11/13, a NE complementa informações prestadas 
na correspondência CE 234/2013-DS. 
Em 13/12/13, NE faz reunião no IBAMA para mostrar 
detalhes sobre a dificuldade técnica de alteração do 
traçado original proposto na CE 234/2013-DS. Os 
técnicos do IBAMA compreenderam que a LT 500kV 
deverá ficar no traçado proposto, mas informam que 
solicitarão reunião com a comunidade (possivelmente 
em fevereiro/2014). Nessa reunião o IBAMA quer que 
NE apresente o traçado da LT e explique para a 
comunidade a impossibilidade de alteração do traçado da 
mesma. 
Em 15/1/14, por meio da CE 006/2014-DS a NE 
encaminhou ao IBAMA detalhamento de informações 
prestadas na correspondência CE 434/2013-DS e 
expostas na Reunião de 13/12/2013 com o órgão. 
 
No 5º RSAP a NE informou que em 27/01/2014 o Ibama 
emitiu o Ofício 02001/000745/2004-06 DILIC/IBAMA 
o qual acusa o recebimento das informações sobre o 
projeto da LT (enviados pela NE em dez/2013), porém, 
solicita informações sobre os aspectos socioeconômicos 
e respectivo cadastro. A previsão para o cadastro é maio 
de 2014. 

Análise 1ª missão: 
Para atender à condicionante 2.4 c) da LI 795/2011, a 
implantação da LT 500 kV está condicionada à apresentação, 
ao IBAMA, do traçado da Linha sobre imagem de alta 
resolução, com discriminação da faixa de servidão e acessos a 
serem abertos para sua implantação.  
 
Assim, 1º Relatório de Monitoramento recomendou-se que 
essas informações, quando preparadas para o IBAMA, fossem 
encaminhadas também no RSAP. Recomendou-se que LTs e 
estradas existentes fossem incluídas na Figura, para 
verificação do posicionamento do traçado da LT 500 kV em 
relação a essas infraestruturas. 
 
Análise 2ª missão: 
Diante da resposta da NE encaminhada no 2º RSAP, 
considera-se que esta ação não apresentou avanço no período, 
permanecendo com status de Em Atendimento.  
 
Permanece a recomendação de apresentar o traçado da LT 
500 kV sobre imagem de alta resolução, com indicação da 
faixa de servidão, acessos a serem abertos para construção e 
LTs e outras infraestruturas existentes, quando do 
desbloqueio dessa estrutura no IBAMA. 
 
Análise 3ª missão: 
Diante da reposta da NE, considera-se a ação ainda em 
atendimento, aguardando-se o mapa solicitado. 
 
Análise 4ª missão: 
Considera-se a ação em atendimento. 
Foram avaliadas todas as tratativas com o IBAMA para 
aprovação do traçado original da LT 500 kV, incluindo as 
argumentações técnicas da NE para a manutenção do mesmo. 
Resta verificar a resposta do IBAMA à CE 006/2014-DS, e a 
evidência do desbloqueio da faixa de servidão dessa LT.  
 
Análise 5ª missão: 
Segundo informado pela NE no 5º RSAP, a aprovação do 
traçado da LT pelo IBAMA ainda encontra-se pendente, 
tendo o órgão solicitado informações socioeconômicas 
relacionadas a cadastro, as quais serão obtidas apenas em 
maio. 
Considera-se esta ação ainda em atendimento.  

���� 

No 6º RSAP Evidência do envio das 
informações 
socioeconômicas 
requeridas pelo 
IBAMA e do 
desbloqueio da faixa de 
servidão da LT pelo 
órgão. 

                                                           
6 Ação 1, item 1); e Ação 2 – ver Quadro 7.0.b  
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 5º Monitoramento Socioambiental Independente (maio de 2014) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

Avaliação 
Ambiental / 
Suficiência do 
EIA / Linha 
Base Ambiental 

Ação 3a - No âmbito 
do Programa de 
Conservação e Manejo 
da Flora, complementar 
o diagnóstico da flora 
nos campos inundáveis 
(vegetação herbácea 
sem palmeiras) e na 
vegetação de corredeira 
das Formações 
Pioneiras com 
influência fluvial e/ou 
lacustre por meio de 
coleta de material 
botânico. Integrar esses 
dados com o 
monitoramento da 
fauna, a fim de avaliar 
o impacto da 
eliminação dessas 
formações 
vegetacionais sobre a 
fauna. 

6 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento 

Apresentar metodologia 
para realização da  coleta 
complementar. 

No prazo previsto (01/07/2013) foi entregue o RT_006-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, onde se 
informa, em relação à complementação dos estudos da 
flora, que nos levantamentos realizados na área de 
influência direta do empreendimento não foram 
detectados campos inundáveis, os quais ocorrem na 
região da planície da Bacia Amazônica no Baixo Rio 
Xingu. Caso campos inundáveis significativos sejam 
efetivamente identificados, metodologias padrão para 
levantamento fitossociológico de estrato herbáceo serão 
empregadas para sua caracterização. 
 
No 3º RSAP a NE informou que as evidências seriam 
apresentadas durante a 3º Missão, entre 04 e 08 de 
novembro de 2013. 
 
No 4º RSAP a NE informou que será apresentada 
durante a próxima vistoria do Consultor Independente 
(fevereiro de 2014) a nota técnica referente à vistoria de 
campo realizada na área em questão. 
 
No 5º RSAP a NE informou que as evidências de 
atendimento a esta demanda seriam apresentadas no ato 
da vistoria de campo. Após a 5ª missão, foi enviado um 
documento complementar ao 5º RSAP, no qual constava 
um relatório técnico sobre a busca pelos campos 
inundáveis realizada na área de influência do 
empreendimento. 

O EIA do empreendimento havia indicado a ocorrência de 
campos inundáveis na AID e na ADA (item 7.2.8.1 - Uso e 
Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal), dos quais não 
haviam sido levantados dados primários pelo diagnóstico da 
flora. No caso das da vegetação de corredeiras (pedrais), 
haviam sido registradas apenas duas espécies no EIA. 
Nesse sentido, solicitou-se a complementação da 
caracterização desses tipos vegetacionais por meio de coletas 
botânicas, os quais são considerados importantes fontes de 
alimentos para a fauna.  
Na vistoria realizada em setembro de 2013, o Coordenador da 
Flora da Norte Energia (Miguel Lanzuolo) informou que, a 
fim de atender a essa solicitação, foram feitas buscas por 
campos inundáveis na área de influência do empreendimento, 
no entanto, os mesmos não foram encontrados. Na realidade, 
verificou-se tratar de uma vegetação inundável secundária, o 
que não justificaria a sua caracterização visando atender aos 
Princípios do Equador. Entretanto, não foram apresentadas 
evidências da realização dessa busca e de seus resultados. 
Quando essa solicitação for atendida, será retirada a ação 3b 
deste plano, a seguir, prevista para 1 ano após a assinatura do 
contrato de financiamento. 
No caso da vegetação de corredeira, a complementação da 
caracterização de sua flora tem sido realizada no âmbito do 
Projeto de Monitoramento das Formações Pioneiras. 
A ação é considerada em atendimento. 
 
Análise 3ª missão: 
Em atendimento. 
As evidências não foram apresentadas durante a 3ª missão em 
novembro, conforme informava o 3º RSAP. 
 
Análise 4ª missão: 
Parcialmente Atendida 
As evidências não foram apresentadas durante a 4ª missão em 
fevereiro, conforme informava o 4º RSAP. A Norte Energia 
informou que o relatório com a metodologia e os resultados 
estava em fase de finalização. 
 
Análise 5ª missão: 
Atendida. 
 
O relatório apresentado contém a descrição da metodologia 
utilizada, bem como os resultados obtidos. A metodologia 
inclui uma análise prévia de imagens de satélite e duas 
expedições de busca pelos campos inundáveis (sem data), 
realizadas na AID do empreendimento, uma através do Rio 
Xingu e outra por terra. A área visitada é considerada uma 
planície de inundação pelo EIA. O procedimento realizado 
constituiu na identificação da tipologia florestal, relatório 
fotográfico, georreferenciamento da área, levantamento de 
alguns espécimes dominantes na paisagem e caracterização de 
solos predominantes. 

���� 

  

Ação 3b - Apresentar 
relatório com os 
resultados da coleta 
complementar. 

1 ano após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento. 

Relatório com os 
resultados da coleta 
complementar. 

No pacote de entrega referente a 1 ano após a assinatura 
do contrato (Relatório de Atendimento ao Plano de Ação 
dos Princípios do Equador – demanda para 1 ano após 
a assinatura do contrato) a NE informou que será 
apresentado no próximo RSAP (4º RSAP) um relatório 
com fotografias, coordenadas e evidências das vistorias 

Análise 4ª missão: 
 
Parcialmente Atendida. 
 
As evidências não foram apresentadas durante a 4ª missão em 
fevereiro, conforme informava o 4º RSAP. A Norte Energia 

���� 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

realizadas pela NE na área do empreendimento, 
evidenciando que as ocorrências referem-se à vegetação 
secundária e não foram identificados campos inundáveis. 
 
No 4º RSAP a NE informou que seria apresentada 
durante a próxima vistoria do Consultor Independente 
(fevereiro de 2014) a nota técnica referente à vistoria de 
campo realizada na área em questão. 
 
No 5º RSAP a NE informou que as evidências de 
atendimento a esta demanda seriam apresentadas no ato 
da vistoria de campo. Após a 5ª missão, foi apresentado 
um documento complementar ao 5º RSAP, no qual 
constava um relatório técnico sobre a busca pelos 
campos inundáveis realizada na área de influência do 
empreendimento. 

informou que o relatório com a metodologia e os resultados 
estava em fase de finalização. 
 
Análise 5ª missão: 
Atendida. 
 
Como resultados do estudo, o relatório apresenta uma 
descrição das áreas visitadas, lista das coordenadas dos 
pontos visitados, um mapa de localização desses pontos, uma 
lista florística, registro fotográfico e caracterização dos tipos 
de solo predominantes. O estudo conclui que não foram 
evidenciados os campos inundáveis referidos no EIA e que, 
na realidade, verificou-se tratar de uma vegetação florestal 
aluvial inundável que, por ação antrópica, se transformou em 
vegetação secundária em diversos níveis de regeneração e 
pastagens plantadas para fins pecuários. 

Sistema de 
Gestão / Planos e 
Procedimentos / 
Sistema de 
Gestão 
Ambiental da 
Obra  

Ação 57: Toda a 
documentação dos 
sistemas de gestão da 
NE e CCBM deverá 
evidenciar a 
comparação de cada 
parâmetro 
monitorado/controlado 
com os Padrões de 
Desempenho do IFC e 
com os Princípios do 
Equador.  
 

3 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento.  
 

Apresentar revisão dos 
documentos dos Sistemas 
de Gestão que fazem 
referência a parâmetros 
comparáveis.  

No ANEXO I do RT_003_2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00 são apresentados os instrumentos dos 
sistemas de gestão da NE e do CCBM, descritos no 
corpo do relatório, junto com exemplos para sua 
adequada compreensão. 
 
No 2º RSAP a NE informa que esta recomendação tem 
sido encaminhada ao CCBM, o qual se manifesta em 
termos contratuais alegando o atendimento aos 
parâmetros citados. A NE informa que insiste na 
demanda e aguarda posicionamento do consórcio 
construtor. 
 
A NE apresenta os RGM-E relativos ao PAC no 
ANEXO 3-2 do 3º RSAP e informa que os mesmos 
serão disponibilizados a partir da presente data em todos 
os relatórios de atendimento aos EP.  
 
Segundo o documento do IFC “Environmental, Health, 
and Safety (EHS) Guidelines” os parâmetros a serem 
adotados são os estabelecidos na legislação 
nacional/local. Na ausência de padrão local é que se 
recomenda aplicar os parâmetros indicados no referido 
documento. Dessa maneira, a NE e o CCBM entendem 
que os PE estão sendo atendidos e que não se aplica a 
solicitação de considerarmos os parâmetros mais 
restritivos. 
 
O Capítulo 3.1 do 4º RSAP apresenta os resultados 
gerais dos monitoramentos do CCBM em relação aos 
efluentes domésticos e industriais, com algumas 
comparações e análises referentes aos padrões da IFC. 
Os detalhes dos resultados dos monitoramentos podem 
ser consultados no 5º RC do Ibama, capítulo 3.1 – 
PCAI/PAC.  
 
O Capítulo 3.2 do RSAP apresenta, em um dos seus 
anexos, uma comparação amostral realizada pela 
BIOCEV em relação aos parâmetros da IFC para 

Análise 1ª missão: 
Parcialmente atendida. 
No Manual do Sistema de Gestão do CCBM informa-se que o 
mesmo observa as políticas e diretrizes ambientais e sociais 
do IFC e do Banco Mundial. No entanto, no que diz respeito a 
parâmetros comparáveis, conforme observado no 1º RSAP e 
de acordo com informação obtida em reunião com a equipe de 
meio ambiente do CCBM por ocasião da vistoria, verificou-se 
que a comparação dos parâmetros monitorados é realizada 
apenas com os limites estabelecidos pela legislação brasileira.  
 
 
Análise 2ª missão: 
Considera-se essa ação ainda com status de Parcialmente 
Atendida. 
Na vistoria de campo realizada em setembro/13 o consultor 
independente reuniu-se com representantes do CCBM para 
identificar qual a dificuldade encontrada para atendimento a 
esta recomendação. Verificou-se que o CCBM na verdade 
desconhece os parâmetros do IFC que deve utilizar na 
comparação. O consultor independente então se comprometeu 
a encaminhar ao CCBM esses parâmetros, o que foi feito no 
dia 10/09 (via NE). O consórcio, por sua vez, comprometeu-
se a incluir esses parâmetros na verificação da eficiência dos 
monitoramentos que realiza. 
 
Análise 3ª missão: 
Os requerentes de empréstimo a instituições signatárias dos 
Princípios do Equador têm que se adequar a padrões às vezes 
mais restritivos que a legislação brasileira, apesar da mesma 
ser bastante completa quando comparada às de outros países. 
Segue trecho do Princípio do Equador 3 que fala sobre essa 
questão: 
“Para projetos localizados em países Non-Designated (a lista 
de países na categoria Designated consta no site dos 
Princípios do Equador

8
, da qual o Brasil não faz parte), o 

processo de avaliação deve cumprir os padrões de 
desempenho do IFC aplicáveis (padrões de desempenho) e 
as diretrizes ambientais e de saúde e segurança do Banco 

���� 

  

                                                           
7 Ação 6 – ver Quadro 7.0.c 
  Ações 7a e 7b, item 1) – ver Quadro 7.0.b 
8 http://www.equator-principles.com/index.php/ep3/designated-countries. 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

efluentes industriais e domésticos, e potabilidade.  
Entretanto, alguns parâmetros previstos pela IFC não são 
apresentados. A NE solicitou ao CCBM um Plano de 
Ação para adequação desta questão para os demais 
monitoramentos. 
 
Segundo a NE, as informações sobre a demanda são 
apresentadas no item 5.1.1.2 do 5º RSAP e seus 
respectivos anexos. Ressaltam-se: Análises de 
lançamento de efluentes; evidências de melhoria no 
Sistema de Tratamento de Efluentes; Monitoramento de 
ruído.  
A NE ressalta ainda que foram elaborados registros de 
ocorrência para as situações: lançamento de efluentes no 
Sítio Canais e Diques (RO-31.022-2013-PAC); Não 
Conformidade NC-31.021-2014-PAC e NC-31.024-
2014-PAC; Situações de lançamento de efluentes no 
Sítio Belo Monte: RNC-3100018-2014-PAC (ANEXO 7 
do plano de ação apresenta os RDs acima). 
 

Mundial (EHS Guidelines).” 
Segue trecho do Padrão de Desempenho 3 (PD 03), que 
dispõe sobre controle de poluição, e que trata da comparação 
entre os padrões do IFC e a legislação do país: 
“O cliente se baseará nas EHS Guidelines ou outras fontes 
internacionalmente reconhecidas, conforme o caso, na 
avaliação e seleção de eficiência de recursos e na prevenção 
de poluição e técnicas de controle para o projeto. As EHS 
Guidelines contêm os níveis de desempenho e medidas que 
são normalmente aceitáveis e aplicáveis aos projetos. 
Quando as normas do país diferem dos níveis e medidas 
apresentados nas EHS Guidelines, os clientes deverão 
alcançar o que for mais restritivo.” 
Sugere-se realizar a comparação, para detectar se há e quais 
são os pontos em que os resultados dos monitoramentos não 
atendem aos padrões do IFC, para então serem avaliadas as 
medidas/soluções a serem tomadas. Com isso, o 
empreendedor demonstrará que pelo menos estão sendo 
despendidos os melhores esforços (best efforts) para atingir a 
conformidade com o PD 03, cumprindo os padrões mais 
restritivos pelo menos na maior parte dos parâmetros. 
No caso da DBO, por exemplo, cujo limite estabelecido pelo 
IFC (30 mg/L) é muito mais restritivo que o da legislação, 
pode-se considerar, como saída para a conformidade, a 
demonstração de que a qualidade da água no ponto de 
lançamento não se altera (com base na CONAMA 357/05, já 
que o IFC não possui padrão de qualidade da água) se 
aplicados os padrões de emissão da CONAMA 430/11. 
 
Análise 4ª missão: 
Considera-se a ação Parcialmente Atendida. 
 
A comparação com os padrões do IFC foi feita no período 
para efluentes domésticos e industriais e para qualidade da 
água das ETAs e dos bebedouros. Verificou-se que os 
resultados de vários parâmetros monitorados (DBO, DQO, 
SST, Nitrogênio amoniacal Total - NH4-N, fósforo total, 
coliformes) extrapolam os limites do IFC.  
Ressalta-se que os resultados dos sistemas de tratamento no 
período foram ruins de forma geral, não atendendo inclusive 
aos limites da legislação brasileira para alguns parâmetros.  
Diante da verificação de que os resultados extrapolam em 
muito os padrões do IFC, foi realizada uma das ações 
sugeridas pela consultoria independente na 3ª missão para 
esta ação (ver acima). Trata-se da realização de amostragem 
de qualidade da água nos pontos de lançamento dos efluentes 
tratados, de forma a comprovar que não há alteração da 
qualidade da água no corpo receptor. Essa análise foi feita 
pelo CCBM, mas apenas para o ponto de lançamento da ETE 
Belo Monte. Para as demais ETEs não foi feita tal análise, 
nem apresentada justificativa para a não realização. 
As análises de qualidade da água a montante e a jusante 
devem ser feitas em todos os pontos de lançamento de 
efluente tratado, seja doméstico ou industrial (este último para 
os casos em que o circuito não for fechado ou em que não 
houver reuso do efluente), e principalmente para lançamentos 
que ocorrem em cursos d’água com vazão menor que a do 
Rio Xingu. 
O 4º RSAP traz uma análise crítica dos desvios dos valores 
obtidos no monitoramento em relação à legislação brasileira e 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

ao IFC. Para este último, no entanto, a análise é confusa, 
incluindo-se novamente, para alguns parâmetros como SST e 
óleos e graxas, a avaliação em relação à legislação nacional e 
não ao IFC. 
Em relação aos efluentes industriais, são comentados apenas 
os desvios dos valores de SST em relação aos padrões do IFC. 
Não se menciona a extrapolação dos óleos e graxas, que 
também resultaram acima dos limites para as SAO. 
A comparação com os padrões do IFC também deve ser feita 
para os demais monitoramentos realizados, como o de ruído. 
 
Análise 5ª missão: 
O 5º RSAP evidencia a comparação com os padrões do IFC 
para os resultados dos monitoramentos de efluentes sanitários 
e industriais e incluiu, neste período, também o ruído. 
Em relação à análise crítica que consta no RSAP, observa-se 
que são apontados os desvios e avaliadas as possíveis causas 
para o mesmo. Em alguns casos são descritas as medidas 
tomadas para correção do desvio. 
Em relação aos padrões do IFC, o 5º RSAP assume o não 
atendimento para a maioria absoluta dos parâmetros, mas não 
estabelece medidas para incremento dos resultados. Em 
relação aos efluentes domésticos apenas se afirma que, 
mesmo não atendendo aos padrões do IFC, a legislação 
brasileira está sendo atendida (mesmo assim com um 
desempenho ruim para alguns parâmetros, como DBO) e a 
qualidade da água a jusante do lançamento está sendo 
mantida.  
A esse respeito cabe ressaltar que a campanha de coleta 
realizada pela BIOCEV em fevereiro, que resultou no 
Relatório de Inspeções nas ETE’s dos Sítios Belo Monte, 
Pimental e Canais e Diques, verificou resultados ruins de 
remoção de DBO para a ETE do Sítio Belo Monte e piora na 
qualidade da água no ponto de lançamento do efluente dessa 
ETE em relação aos parâmetros turbidez, OD, DBO e 
coliformes. Esses resultados não foram avaliados no RSAP. 
Cabe ressaltar, no entanto, que atendendo a uma 
recomendação da consultoria independente (ver 
recomendação 11 do Quadro 8.0.a), o CCBM informou que 
está providenciando a contratação de um profissional 
especializado com experiência na área de saneamento, que 
fará a caracterização de todos os efluentes gerados, avaliação 
das condições de funcionamento e dimensionamento dos 
sistemas e definição de ações para correção dos desvios, com 
objetivo de tornar os resultados estáveis, melhorar o 
atendimento aos padrões de desempenho do IFC e garantir o 
atendimento à legislação Nacional. 
Considera-se que a análise crítica dos resultados está sendo 
feita, mas ainda necessita ser melhorada e mais aprofundada. 
Como o conteúdo original desta ação consistia em realizar a 
comparação dos resultados dos monitoramentos com os 
padrões do IFC, e isso agora está sendo feito, esta ação será 
considerada Atendida. 
No entanto, as melhorias em relação à análise crítica dos 
resultados e em relação à redução da discrepância dos 
mesmos quando comparados com os padrões do IFC 
continuarão a ser avaliadas e discutidas no âmbito da Ação 
26a, de atendimento contínuo e, portanto, avaliada no 
Quadro 7.0.c, a seguir. 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

Sistema de 
Gestão / Planos e 
Procedimentos / 
Assurance 
Interno 
(Supervisão, 
Auditoria, 
Relatórios)  

Ação 8: Desenvolver 
um Procedimento para 
Supervisão dos 
requisitos de Saúde, 
Segurança e Condições 
de Trabalho da Obra 
Principal, que inclua 
uma Lista de 
Verificação detalhada 
dos requisitos legais e 
demais requisitos da 
Política de SST da NE e 
outras obrigações 
subscritas em contrato, 
relacionados à SST e às 
condições de trabalho. 
É importante que esta 
Lista de Verificação 
esteja alinhada com os 
requisitos especificados 
no General EHS 
Guidelines do IFC, no 
IFC PS 2, na OHSAS 
18001 e na publicação 
“Workers 
Accomodation: 
Processes and 
Standards” do IFC.  

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro 

Apresentar procedimento 
para Supervisão dos 
requisitos de Saúde, 
Segurança e Condições 
de Trabalho da Obra 
Principal.  
 

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, a NE 
apresentou os procedimentos de inspeções, auditorias e 
ações corretivas, entre outras informações referentes à 
política de gestão de SST da empresa.  
 
Durante as atividades da 1ª Missão foi informado pela 
NE que os procedimentos reportados anteriormente estão 
sendo revisados no âmbito do Plano Diretor de SST da 
NE, cujo documento ainda não havia sido aprovado pelo 
empreendedor até a data da missão.  
 
Durante a missão foi solicitado o envio de cópia 
atualizada do Plano Diretor de SST e todos os seus 
documentos associados. 
 
No RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00, enviado em 01/07/2013, foi 
informado que o procedimento específico para 
Supervisão dos requisitos de Saúde, Segurança e 
Condições de Trabalho da Obra Principal está em 
revisão final pela Diretoria de Gestão da Norte Energia e 
será reapresentado assim que aprovado. 
 
No 2º RSAP a NE apresentou os seguintes documentos: 
(i) procedimento para inspeção, supervisão e auditoria de 
SST para as obras principal e do entorno; (ii) Plano de 
Gestão e Governança da NE (minuta); e (iii) política de 
capacitação e desenvolvimento profissional.  
 
Segundo informado pela NE, o Plano Diretor foi 
revisado pela equipe de SST para refletir a realidade de 
trabalho, tanto para a OP quanto para as OE, e os 
formulários anexos ao Plano também foram 
padronizados.  
 
Foi informado que o Plano Diretor seria apresentado em 
Reunião de Diretoria Colegiada até o dia 30/08/2013 
para deliberação e aprovação, mas os procedimentos 
descritos já estão em execução pela área de SST. 
 
No 3º RSAP a NE informa que houve uma 
reestruturação recente na empresa, onde a 
responsabilidade pelas OE ficou sob a responsabilidade 
direta da DS, separando-se do contexto da DG, 
responsável somente pela OP. Por esta razão, os 
procedimentos de SST para OE e OP estão em revisão.  
Foi encaminhado, no ANEXO 5.2_3 do 3º RSAP, o 
plano de trabalho para as OE, estruturado para a revisão 
e organização geral das atividades do setor. 
 
Em relação a SST na OP, o ANEXO 4.2-1 - ação 8 do 4º  
RSAP apresenta a minuta do plano diretor, a qual 
seguirá para deliberação da diretoria, sendo este 
documento revisado de acordo com a nova estrutura 
definida para as OP e OE. 
O procedimento de supervisão das Obras do Entorno 
será apresentado à Consultoria Independente no ato da 
vistoria prevista para fevereiro de 2014. 
 

Análise 1ª missão: 
Parcialmente Atendida.  
A existência de procedimentos adequados para supervisão das 
empresas subcontratadas pela NE para a Obra Principal, 
Obras do Entorno e Programas Ambientais e a estruturação de 
uma equipe bem dimensionada com recursos materiais 
adequados é essencial para que o empreendedor cumpra com 
o PD 01 e PD 02.  
Solicita-se que a NE apresente, em caráter de urgência, o seu 
Plano Diretor de SST aprovado, acompanhado de todos os 
Procedimentos de Supervisão / Auditoria de SST (incluindo 
todas as Listas de Verificação) para serem avaliadas e 
aprovadas pelo Consultor Socioambiental Independente.  
 
Análise 2ª missão: 
Parcialmente Atendida.  
Apesar das Equipes de SST da OP e OEs não contarem com 
nenhum plano de gestão ou diretor aprovado, essas equipes já 
executam diversas atividades, o que demonstra falta de 
planejamento. No caso da equipe da OP, a mesma baseia-se 
na supervisão realizada pelo EPBM. A equipe das OEs está 
realizando a supervisão também das empresas executoras dos 
programas do PBA.  
 
Diante desse contexto, continua-se enfatizando a necessidade 
de apresentar um Plano Diretor de SST (ou equivalente) 
consolidado e que contemple a estrutura de todas as ações 
necessárias à garantia de atendimento dos requisitos 
aplicáveis. 
 
Análise 3ª missão: 
Parcialmente atendida. 
A NE ainda não definiu e formalizou sua estrutura de 
supervisão de contratados (OP, OEs, Executoras do PBA e 
subcontratadas da NE). Foram evidenciados diversos avanços 
em cada uma das Equipes de SST – OP (reuniões quinzenais 
de acompanhamento das pendências junto ao CCBM e início 
de supervisão da Locaservice) e SSTMA – OE (iniciado 
processo de inspeção através de lista de verificação de SST e 
aumento da equipe). 
 
Análise 4ª missão: 
Parcialmente Atendida. 
A NE disponibilizou minuta para análise do procedimento de 
supervisão de SST para a OP e de SSTMA para as OEs (este 
último durante a 4ª missão de monitoramento). 
Os procedimentos ainda não estão aprovados e, em alguns 
pontos, não condizem com a necessidade atual do 
empreendimento. De fato, as rotinas estabelecidas para 
supervisão e análise de dados têm se mostrado estáveis desde 
a 3ª missão, somente tendo ocorrido o ingresso da 
Coordenadora BIOCEV na OP e o início da supervisão 
ambiental nas OEs. 
Agora resta a finalização e aprovação dos documentos que 
formalizam a atuação de ambas as equipes (SST da OP e 
SSTMA das OEs). 
 
Análise 5ª missão: 
Parcialmente Atendida. 
 

����! 

6º RSAP Revisar e aprovar o 
Manual de Gestão, 
incluindo as diretrizes 
de SST da Obra 
Principal e de SSTMA 
para as Obras do 
Entorno e empresas 
executoras do PBA. 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 5º Monitoramento Socioambiental Independente (maio de 2014) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

A NE informa, no 5º RSAP, que no final de março e 
início de abril passou por uma reformulação nas 
responsabilidades de cada diretoria, o que ocasionou que 
as Obras do Entorno saíssem da responsabilidade da 
Diretoria Socioambiental e fossem para a Diretoria de 
Construção.  
Outro fato importante foi a mudança do Setor de 
SSTMA da Diretoria Socioambiental para a Diretoria de 
Gestão. Com essa mudança, foi alterada a gestão de SST 
para um único setor, o qual administrará todas as 
atividades da NE e suas contratadas. 
Com esse novo planejamento houve uma mudança na 
coordenação do setor, que passou por uma 
reestruturação. Isso será apresentado durante a visita da 
auditoria independente. 
A NE solicitou 60 dias a contar da data da vistoria (05 a 
09/05) para apresentar os procedimentos aprovados, 
tendo em vista que serão todos reformulados. 

A NE mantém regras implantadas e as segue, o que tem 
possibilitado as avaliações desde o 1º Relatório de 
Monitoramento. Entretanto, nenhum procedimento foi 
consolidado através de documento aprovado e que faça parte 
de uma metodologia de gestão, com fluxos e hierarquias 
definidos. Essa consolidação de sistema foi amplamente 
discutida em todos os relatórios de monitoramento e foi 
motivo de diversas reuniões presenciais e por conference call, 
bem como seus motivos e possíveis benefícios. 
No último período, a NE tomou a decisão de unificar o 
sistema previsto para SST com o já existente Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA), o que demandará revisão do 
Manual de Gestão e elaboração/implantação de 
procedimentos específicos de Saúde e Segurança do Trabalho, 
bem como a revisão de outros considerados equivalentes às 
duas disciplinas (Não-conformidade, auditoria interna, 
atendimento de legislação, objetivos e metas entre outros). 
Neste sentido, é esperado que o próximo RSAP traga outras 
informações relacionadas ao desenvolvimento desse novo 
cenário. 

Sistema de 
Gestão / 
Implementação / 
Gestão 
Ambiental e de 
Saúde e 
Segurança na 
Construção – 
Equipe e 
Organograma  

Ação 9a9: Ampliar o 
quadro de profissionais 
da NE responsáveis 
pela supervisão 
ambiental da 
construção (para a obra 
principal e para as 
obras e serviços do 
entorno).  
 
Apresentar um Plano de 
Contratação (Staffing 
Plan) com a previsão 
das demandas futuras 
da gestão ambiental e 
de saúde e segurança 
das obras.  
 
Garantir que o CCBM 
apresente uma 
avaliação da 
necessidade de 
ampliação dos quadros 
atuais de profissionais, 
frente às demandas 
futuras do projeto.  

2. Antes do 1° 
Desembolso 
Financeiro.  

2. Apresentar Plano de 
Contratação.  

2. No prazo estabelecido para a ação, a NE apresentou o 
organograma da equipe da NE; o plano de ação para 
definição da política, procedimentos e contratação de 
equipe; e TR para contratação de equipe para as obras do 
entorno. 
 
Em relação a SST, na estrutura da NE detalhada 
anteriormente no Capítulo 3.0 está prevista a 
contratação de 1 Coordenador de SST Geral, para 
gerenciar a implementação do Plano Diretor de SST da 
NE e o processo de supervisão da OP, OE e Programas 
Ambientais. 
 
Conforme resposta da NE no 2º RSAP, o status atual das 
equipes de SST e meio ambiente e respectivas 
contratações aprovadas e em andamento para início das 
atividades em setembro de 2013 são as apresentadas na 
resposta ao item 1, acima. Não há previsão de novas 
contratações além das já citadas.  
 
A NE informou, no 3º RSAP, que as evidências em 
relação às ações de responsabilidade da DG, setor de 
RH, seriam apresentadas durante a 3ª missão, entre 04 e 
08/11/13. 
 
As informações sobre a matriz de responsabilidade do 
CCBM são apresentadas no ANEXO 4.2-1 – ação 9a do 
4º RSAP. 
Em relação às OE, o ANEXO 3.2-14 do 4º RSAP 
apresenta a minuta da matriz de responsabilidade. 
Para a OP no período houve o acréscimo da equipe da 
BIOCEV com um coordenador de SST e dois técnicos 
de segurança do trabalho. 
Em relação à OP, vale destacar que a EPBM já 
acrescentou à equipe uma enfermeira do trabalho para 
avaliar os itens de saúde ocupacional (documentação da 
contratação no ANEXO 4.2-1 – ação 9a - contratação).  

Análise 1ª missão: 
Considera-se essa ação não atendida. 
Em relação a SST, foi apresentado um Plano de Ação com 
uma ação específica para contratação de equipe: “Contratar 
Coordenadores e Fiscais de Campo de Saúde e Segurança 
Ocupacional para a equipe da Norte Energia para acompanhar 
as atividades das empresas terceiras e subcontratadas para a 
Obra Principal e Obras do Entorno” 
Porém, não foi apresentado um Plano de Contratação 
conforme solicitado na ação, detalhando o número de 
profissionais e as datas previstas para contratação.  
Em relação a Meio Ambiente, não foi apresentado o Plano de 
Contratação específico para ampliação da equipe. 
 
Análise 2ª missão: 
A suficiência das equipes contratadas, tanto da NE quanto do 
CCBM, deverá ser avaliada em campo e por meio das 
matrizes de responsabilidades a serem encaminhadas em 
atendimento às recomendações feitas pelo consultor 
independente. Dependendo dessa análise de suficiência, será 
retomada a solicitação de entrega de um Plano de 
Contratação. 
 
Análise 3ª missão: 
SST e Meio Ambiente: 
Parcialmente atendida.  
Apesar do aumento da Equipe de SST – OE (constatado 
durante a missão de monitoramento, quando possuíam 1 
Coordenador de SSTMA, 1 Analista Ambiental, 5 Técnicos 
de Segurança e 1 Auxiliar de Segurança), ainda não há base 
para avaliar o desempenho de atuação dessa equipe. Inclusive 
não foram apresentadas evidências de supervisão ambiental 
das OEs, o checklist para orientação das inspeções de campo 
e evidências da capacitação dos Técnicos para a supervisão 
ambiental.  
A Equipe de SST – OP da NE (2 integrantes, sendo 1 
Coordenador de SST e 1 Técnico de Segurança) conta com as 

���� 

6º RSAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6º RSAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6º RSAP 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE SST-OP e 
SSTMA-OEs: 
Apresentar Plano de 
Mobilização 
(histograma) das 
Equipes de SST–OP e 
SSTMA-OEs, 
devidamente alinhado 
com as fases futuras de 
construção/montagem. 
Incluir aqui as equipes 
da NE, EPBM, 
BIOCEV e Equipe de 
supervisão das 
atividades de 
supressão. 
 
OP / CCBM: 
Apresentar avaliação 
da necessidade de 
ampliação dos quadros 
atuais de profissionais 
de SST (análise crítica 
de suficiência), frente 
às demandas futuras e 
desempenho atual do 
projeto. 
 
OP / CMBM e 
Andritz: Apresentar 
Plano de Mobilização 
(histograma) da Equipe 
de SSTMA alinhado 
com as demandas 
atuais e futuras da 
equipe. 
 

                                                           
9 Ação 9a, item 1) – ver Quadro 7.0.b 



 

 

 

 

Legenda: 
 Plano de Ação  Reportado pela Norte Energia  Avaliação do Consultor Socioambiental Independente 

���� Atendida ���� Em Atendimento ou Parcialmente Atendida ���� Não Atendida ���� Atendimento Contínuo ����! Em Atendimento ou Parcialmente Atendida, com maior risco devido ao atraso      101 

 

Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 5º Monitoramento Socioambiental Independente (maio de 2014) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

No dia 30/01/2014 foi realizada reunião com a diretoria 
da EPBM para o crescimento do quadro de técnicos de 
segurança, onde foi autorizada a seguinte contratação do 
quadro de pessoal: 1 técnico de SST para Belo Monte; 1 
técnico de SST para Canais e Diques; 1 técnico de SST 
para Pimental, todos 3 para trabalho noturno e 1 técnico 
de segurança como folguista para trabalho aos fins de 
semana. 
A área de contratos da NE irá emitir carta no início de 
fevereiro formalizando a reunião e o pedido de 
contratação. O início dos novos técnicos está previsto 
para março/14. 
 
A matriz de responsabilidades da DS foi apresentada no 
5º RSAP, (ANEXO 1 do plano de ação).  
 
NE SST-OP: as informações sobre as equipes e 
estrutura de SST da OP da NE foram apresentadas no 
item 5.2 do 5º RSAP. Iniciaram-se a atividades de uma 
enfermeira da EPBM para a supervisão de SSO.  
Com a nova estruturação do setor de SST da NE, 
conforme resposta acima, o planejamento será revisto e 
será providenciado o novo histograma para o próximo 
RSAP. 
 
OP / CCBM: o ANEXO 2 do plano de ação, no 5º 
RSAP, apresenta as informações sobre a equipe de 
QMSSRS do CCBM contendo:  organograma, a 
descrição de cargos e funções e o dimensionamento de 
acordo com SESMT. 
 
OP / Consórcio Montador: no 5º RSAP informa-se que 
o Plano de Mobilização (histograma) da Equipe de 
SSTMA será apresentado na vistoria dos auditores, 
tendo em vista que a montadora está se mobilizando. 
 
NE SSTMA-OE: a NE informa no 5º RSAP que será 
apresentado na vistoria dos auditores o planejamento 
para a restruturação do setor de SST, contemplando o 
dimensionamento de toda a equipe. 
 

empresas Biocev (mobilizada na ocasião da visita de 
monitoramento) para a Coordenação e a EPBM para 
realização da supervisão. A Biocev conta com 1 Engenheiro 
de Segurança e 2 Técnicos de Segurança para coordenação de 
2 projetos de segurança do PAC. Já a equipe da EPBM 
encontra-se subdimensionada para todas as demandas que 
deve atender (1 Coordenador de SSO e apenas 1 Técnico de 
Segurança do Trabalho para cada sítio, ou seja, 5 
profissionais no total, embora estivesse aberta a vaga para 
supervisão da empresa de montagem). Devem ser 
consideradas aqui também ausências (justificadas e 
injustificadas), retorno para casa (baixadas), férias e outras 
possibilidades de redução dessas equipes, o que é comum em 
obras desse porte. Além disso, não há supervisão ou 
coordenação dos requisitos de Saúde Ocupacional, nem 
evidências de acompanhamento dos trabalhos noturnos e 
finais de semana / feriados. 
Soma-se a esse contexto o fato das Equipes de SST da OP e 
das OEs estarem vinculadas a duas diferentes Diretorias (de 
Gestão e Socioambiental, respectivamente), o que traz sérios 
riscos em termos de alinhamento, metodologia, padrões e 
gestão de dados, caso os mesmos não sejam gerenciados de 
maneira apropriada e condizente com o escopo de trabalho 
esperado. 
Equipe de Meio Ambiente – OP da NE. A BIOCEV possui, 
além do coordenador, 2 (dois) Engenheiros Sanitaristas ou 
Ambientais que estarão dedicados à supervisão do PCAI. A 
avaliação da suficiência deste contingente frente ao grande 
número de áreas a serem inspecionadas, será possível apenas 
a partir da próxima missão, quando a consultoria 
independente passará a receber o reporte dos resultados dessa 
supervisão. 
A solicitação de encaminhamento da Matriz de 
Responsabilidades dos profissionais pertencentes à DS e 
outras Diretorias da NE que tenham profissionais alocados 
nas atividades de Meio Ambiente e de SST continua válida. 
 
Análise 4ª missão: 
Parcialmente Atendida  
 
Em relação à Matriz de responsabilidades dos profissionais da 
DS: durante a 4ª missão de monitoramento foi realizada 
reunião com o Coordenador Gestão de Pessoas da NE, para 
discutir a demanda da Matriz de Responsabilidades dos 
profissionais pertencentes à DS. Nessa reunião verificou-se 
que a NE dispõe de planilha que lista as funções de cada 
funcionário, além de fichas individuais (personogramas) que 
detalham essas atividades. Acordou-se então que a NE 
encaminharia até 24/02/2014 um documento agregando essas 
informações. Até da data de fechamento deste Relatório as 
informações não haviam sido encaminhadas. 
 
Em relação a SST na OP: foi evidenciado o ingresso e início 
da atuação de 1 Coordenador e 2 Técnicos da BIOCEV, 
responsáveis pela Coordenação de 2 Projetos do PBA (3.4.1 e 
3.4.2); também iniciou, na EPBM, uma Enfermeira do 
Trabalho para Supervisão da OP; além disso, existe a 
proposta (não concluída/implantada) de aumentar a equipe de 
SST da EPBM para supervisão dos trabalhos noturnos, finais 
de semana e cobertura das folgas da equipe principal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentar avaliação 
da suficiência da 
equipe da BIOCEV 
para realização da 
supervisão na OP, 
incluindo as atividades 
das montadoras. 
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Quadro 7.0.a 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

Até o presente momento não foi apresentado, apesar do 
aumento da equipe, um Plano de Contratação que contemple 
todas as fases da obra. Atualmente verifica-se o desempenho 
inadequado da empresa de montagem industrial 
LOCASERVICE, que passou a contar com a supervisão de 1 
Técnico para 2 sítios, sendo aplicadas 30 Listas de 
Verificação em cada. Em adição a este fato, existe a previsão 
da mobilização do consórcio montador em abril/2014, 
situação não contemplada pela NE. É imperativo incluir, 
nessa avaliação, a diminuição da equipe de SST do consórcio 
construtor, quando comparada com a equipe apresentada em 
maio/2013, enquanto a quantidade de funcionários aumentou 
consideravelmente em relação ao mesmo mês (mesmo 
levando em consideração as recentes demissões). 
 
Em relação a SSTMA nas OE: a Equipe de SSTMA-OE 
permaneceu com o mesmo dimensionamento apresentado na 
3ª missão, somente apresentando indícios de realização de 
supervisão ambiental das OEs. Até o fechamento deste 
relatório não se pôde verificar o desempenho dessa equipe, 
pois não houve análise críticas dos dados apresentados dessa 
supervisão (RSAP ou RGME – OE). As pendências 
identificadas nas melhores obras da carteira (visitadas pela 
equipe da JGP) e o resultado da supervisão (77% das 
contratadas apresentam resultado inferior a 70%) preocupam. 
Se antes a preocupação era a falta de supervisão, agora ela 
decorre do resultado dessa supervisão. 
Dessa forma, ainda não é possível garantir que a mobilização 
de 7 profissionais para supervisão de SST e ambiental seja 
suficiente e adequada para cobrir cerca de 25 contratadas com 
baixa cultura em SSTMA, grande número de pendências 
registradas desde setembro/2013 e distância geográfica entre 
as obras. 
 
Análise 5ª missão: 
 
Considera-se Atendido o item desta Ação relacionado à 
Matriz de responsabilidades dos profissionais da DS. 
 
Em relação aos demais aspectos, considera-se a ação 
Parcialmente Atendida. 
 
No período houve, conforme reportado na Seção 3.1.3 do 5º 
RSAP, alteração na estrutura organizacional da NE no que 
concerne às questões de SST. As equipes de SST-OP e 
SSTMA-OEs foram unificadas e agora respondem a um 
mesmo Coordenador de SST/MA, subordinado à 
Superintendência e Diretoria de Gestão. 
 
Em relação a SST na OP: as propostas de ampliação da 
equipe da EPBM (trabalhos noturnos, finais de semana, folgas 
e supervisão de saúde) foram efetivadas e os resultados já 
começaram a serem reportados. Da mesma forma, a atuação 
da coordenadora BIOCEV foi iniciada e apresenta bons 
resultados, apesar de existirem possibilidades de melhoria 
com efeito na potencialização de suas ações, já que algumas 
atividades desenvolvidas acabam sendo similares àquelas 
desenvolvidas pela EPBM, embora não haja sobreposição. 
Essas oportunidades de melhoria fazem parte da discussão 
reportada na Seção 3.1.2. 



 

 

 

 

Legenda: 
 Plano de Ação  Reportado pela Norte Energia  Avaliação do Consultor Socioambiental Independente 

���� Atendida ���� Em Atendimento ou Parcialmente Atendida ���� Não Atendida ���� Atendimento Contínuo ����! Em Atendimento ou Parcialmente Atendida, com maior risco devido ao atraso      103 

 

Quadro 7.0.a 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

 
Contratadas da OP em relação a Meio Ambiente: com a 
mobilização das montadoras CMBM e Andritz, não se tem 
evidência da suficiência da equipe da BIOCEV que hoje 
executa a supervisão dos aspectos ambientais nas OP. 
 
Contratadas da OP em relação a SST: na 5ª missão de 
monitoramento ficou evidente que existe redução da equipe 
de QMSSRS do CCBM, sem qualquer análise crítica ou 
questionamento pela NE diante de aumento de funcionários 
registrados no período; a mobilização da montadora CMBM 
ocorre concomitantemente à implantação de seu Sistema de 
Gestão, enquanto a equipe de SST mobilizada é adequada 
para uma ou outra atividade, sendo necessário um esforço 
adicional na fase inicial. Na mesma linha de raciocínio, a 
montadora Andritz também deverá se mobilizar de uma forma 
coerente com os riscos que encontrará em campo. 
 
Em relação a SSTMA nas OE: a Equipe de SSTMA-OE 
permaneceu com o mesmo dimensionamento apresentado na 
4ª missão. Entretanto, com a nova reestruturação da NE nas 
áreas de Saúde e Segurança do Trabalho, o Coordenador de 
SST/MA informou através de Conference Call, que 
encaminhará, após ter sido demandado, proposta de aumento 
de equipe (NE, EPBM e/ou BIOCEV), que deverá abranger 
as novas montadoras que iniciaram recentemente os trabalhos 
e as obras que ainda deverão ser iniciadas ou antecipadas 
(obras nas reservas indígenas, construção de Subestações, 
Linhas de Transmissão e STE, por exemplo). Deverá estar 
incluída, nos motivos desse aumento de equipe, a necessidade 
de garantir a supervisão, por exemplo, do Porto de 
recebimento de materiais que era insuficiente no momento da 
missão de monitoramento. 

 

 3. 3 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento. 

3. Apresentar histograma 
de mão de obra de 
supervisão ambiental 
prevendo as demandas 
futuras do projeto. 

3. Em relação à supervisão nas obras principais e do 
entorno pela NE, a situação atual e as informações sobre 
a previsão de contratação já foram detalhadas no item 1, 
acima. 
 
No prazo estabelecido para a ação, no 
RT_003_2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, a 
NE apresentou o organograma da equipe de gestão do 
CCBM, que inclui a equipe de meio ambiente e SST, 
inicialmente avaliada como satisfatória frente à demanda 
atual. 
 
No 2º RSAP a NE reapresenta informações sobre o 
sistema de gestão do CCBM, incluindo o contingente 
alocado nas diferentes áreas. 
 
A NE informou, no 3º RSAP, que as evidências em 
relação às ações de responsabilidade da DG, setor de 
RH, seriam apresentadas durante a 3ª missão, entre 04 e 
08/11/13. 
 
No 4º RSAP informa-se que o organograma do CCBM 
já foi apresentado à Consultoria Independente na 
remessa de documentos de novembro de 2013, após a 

Análise 1ª missão: 
a) Em relação a SST, considera-se atendida. 
b) Em relação a Meio Ambiente, considera-se em 
atendimento. Apesar de considerada inicialmente satisfatória, 
a equipe do CCBM sofreu nova reestruturação, voltando à 
gestão por sítio construtivo. Não está clara qual é a estrutura 
organizacional ligada a cada uma das 6 gerências propostas 
no organograma, bem como a distribuição de 
responsabilidades entre elas. Recomenda-se a apresentação da 
estrutura ligada a cada uma das gerências e a matriz de 
responsabilidades dos profissionais envolvidos. 
 
Análise 2ª missão: 
As informações apresentadas pela NE sobre o organograma 
do CCBM são as mesmas já apresentadas no 1º RSAP. Não 
foram atendidas as solicitações de detalhamento dos 
profissionais que estão alocados em cada uma das 6 gerências 
de QMSSRS, e principalmente, não foi fornecida a Matriz de 
Responsabilidades, com a descrição do papel e das 
responsabilidades de cada um desses profissionais. 
Em relação ao item b) a ação permanece Em Atendimento. 
 
Análise 3ª missão: 
Apesar deste item da ação estar relacionado ao CCBM, a 

a) 10 

���� 
 

b) 
���� 

  

                                                           
10 Ação 9a, item 3a) – ver Quadro 7.0.b 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

vistoria de campo da 3ª Missão. Dados complementares 
são apresentados no ANEXO 4.2-1 – ação 9a do 4º 
RSAP, referente à matriz de responsabilidade do CCBM. 
Constam deste anexo o organograma da equipe de meio 
ambiente e a descrição de parte dos cargos dos 
profissionais de SST. 
 
No 5º RSAP, no ANEXO 2 do plano de ação, são 
apresentadas as informações sobre a equipe de QMSSRS 
do CCBM contendo:  organograma, a descrição de 
cargos e funções e o dimensionamento de acordo com 
SESMT. 

resposta dada pela NE é de que o atendimento é de 
responsabilidade da DG, setor de RH. Questionada em 
reunião ocorrida no dia 02/12, a empresa Ferreira Rocha 
esclareceu que a ponte entre a demanda da consultoria e o 
CCBM é será feito pelo setor de RH da NE.  
Essa questão não foi tratada durante a 3ª missão. 
O item b) da ação continua, portanto, Em Atendimento. 
 
Análise 4ª missão: 
Considera-se o item b) desta ação ainda Em Atendimento. 
O organograma da Diretoria de QMSSRS do CCBM foi 
encaminhado como anexo ao 4º RSAP. Diferentemente dos 
documentos observados anteriormente, tal organograma traz a 
quantificação dos profissionais de meio ambiente alocados 
em cada um dos Sítios. No total, são 19 profissionais no Sítio 
Belo Monte, 7 no Sítio Pimental, 14 no Sítio Canais e Diques 
e 6 no Sítio Bela Vista, 46 no total, incluindo coordenadores, 
analistas, engenheiros e técnicos. 
Na vistoria de campo da 4ª missão, no entanto, foi informado 
que recentemente houve nova reestruturação na Diretoria de 
QMSSRS, tendo-se dispensado alguns profissionais, como, 
por exemplo, o Coordenador de Meio Ambiente do Sítio 
Canais e Diques. 
Não foi analisado o novo organograma, refletindo essas 
mudanças mais recentes. 
 
Análise 5ª missão: 
O organograma atual da Diretoria de QMSSRS do CCBM foi 
apresentado no 5º RSAP, indicando a alocação de 13 
profissionais de meio ambiente no Sítio Belo Monte, 11 no 
Sítio Pimental, 11 no Sítio Canais e Diques e 6 no Sítio Bela 
Vista. Foi encaminhada também uma descrição de cada um 
dos cargos desempenhados pelos profissionais que fazem 
parte da Diretoria. 
Do total de profissionais citado acima, entende-se que aqueles 
que realizam a supervisão ambiental das obras são 10 no Sítio 
Belo Monte, 9 no Sítio Pimental, 5 no Sítio Canais e Diques e 
4 no Sítio Bela Vista. 
Considera-se o item b) da ação Atendido. 

 

Ação 9b11: 1. 
Apresentar o 
Organograma 
Detalhado e Descrição 
de Responsabilidades 
da Equipe de Saúde, 
Segurança e Condições 
de Trabalho da NE, 
devidamente 
qualificada para 
assegurar o 
cumprimento dos 
requisitos legais de 
Saúde, Segurança e 
Condições de Trabalho, 
estabelecidos no 
Programa de Saúde e 
Segurança do Trabalho 

2. 60 dias após o 1º 
Desembolso 
Financeiro  
 

2. Apresentar evidências 
da contratação.  
 

No prazo estabelecido para a ação, a NE informou que 
emitiu um Termo de Referência para contratação de 
equipe para a realização de inspeções de SST das obras 
do entorno (apresentado no 
RT_001_2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00). 
Recebeu propostas de diferentes empresas e optou em 
realizar um estudo para contratação de equipe interna. 
No momento ambos os resultados estão para análise e 
respectiva tomada de decisão da Diretoria da Norte 
Energia.  
 
Segundo reportado pela NE durante a Missão não foi 
possível cumprir com o previsto no Plano de 
Contratação quanto à estruturação de uma equipe de 
Supervisão de SST para as OE. Segundo informado não 
será mais contratada uma empresa especializada para 
supervisão de SST das OE, de modo que esta sendo 
estruturada uma equipe de 1 coordenador de SST 

Análise 1ª missão: 
Não Atendida. 
 
Uma vez que a NE ainda não finalizou a estruturação de um 
Sistema de Supervisão e Monitoramento de SST e Condições 
de Trabalho para as Obras do Entorno, o empreendimento 
encontra-se em descumprimento do PD 01 e PD 02. Esta 
supervisão foi designada recentemente (1º trimestre de 2013) 
para a Engenharia do Proprietário de Belo Monte (EPBM), 
porém no caso das OE e Programas Ambientais, a NE ainda 
não conta com uma equipe e procedimentos estruturados para 
iniciar o processo de supervisão destas atividades. 
 
Análise 2ª missão: 
Não Atendida. 
 
Conforme evidenciado em campo na vistoria de setembro, os 
integrantes previstos para a equipe de supervisão das OE 

���� 

6º RSAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentar a Matriz de 
Responsabilidades (ou 
documento 
equivalente) dos 
integrantes da DG, 
mais especificamente 
dos profissionais 
alocados nas atividades 
de Meio Ambiente e de 
SST. Incluir, nesta 
Matriz, as 
responsabilidades dos 
profissionais que 
desempenham 
atividades de 
supervisão e 
coordenação para a NE 
(BIOCEV, EPBM e 

                                                           
11 Ação 9b, item 1) – ver Quadro 7.0.b 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
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Prazo Etapas / Entregáveis 

do PBA, no 
Procedimento para 
Supervisão de Obras e 
Equipamentos Sociais 
da NE e no 
Procedimento para 
Supervisão dos 
Requisitos de Saúde, 
Segurança e Condições 
de Trabalho da Obra 
Principal. 
 
2. Contratar fiscais de 
campo para supervisão 
das atividades 
executadas por todas as 
empresas 
subcontratadas pela NE. 

(contratado recentemente) e uma equipe de 15 
supervisores de campo para cobrir as mais de 60 obras 
do entorno atualmente em execução, num raio de 
aproximadamente 400 km de distância. 
 
O RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, 
enviado em 01/07/2013, informa, em relação à 
contratação de equipe para a realização de inspeções de 
SST das obras do entorno, a NE está tomando 
providências, conforme informado anteriormente. 
 
O 2º RSAP informa que, com a finalização das 
contratações citadas na resposta à ação 9a, até o dia 
02/09 seria apresentado o organograma detalhado, 
demonstrando as atividades que cada integrante da 
equipe terá como escopo de trabalho. 
 
A NE informou, no 3º RSAP, que as evidências em 
relação às ações de responsabilidade da DG, setor de 
RH, seriam apresentadas durante a 3ª missão, entre 04 e 
08/11/13. 
 
Como anexo ao 4º RSAP a NE apresentou uma minuta 
da matriz de responsabilidade da equipe de supervisão 
das OE. 
 
No 5º RSAP a NE informa que o planejamento para a 
restruturação do setor de SST, contemplando o 
dimensionamento de toda a equipe, seria apresentado na 
vistoria dos auditores. 
 

foram contratados, contando a mesma agora com um 
coordenador e 6 integrantes, responsáveis pela verificação 
tanto das questões de SST como de meio ambiente nas obras 
realizadas pelas subcontratadas da NE. 
 
O organograma detalhado, demonstrando as atividades que 
cada integrante da equipe terá como escopo de trabalho, 
prometido pela NE para o dia 02/09, não foi evidenciado. 
 
Análise 3ª missão: 
A NE informa que a ação é de responsabilidade da DG, setor 
de RH. No entanto, o entregável da ação refere-se às Obras do 
Entorno (Matriz de Responsabilidades da equipe de 
supervisão), as quais, segundo informado pela própria NE 
estão sob a responsabilidade direta da DS, e não da DG. 
O atendimento a esta demanda não foi tratado durante a 3ª 
missão. Portanto, este item da ação permanece não atendido. 
 
Análise 4ª missão: 
Parcialmente Atendida.  
 
Em relação a SST na OP: a NE tem informado sua estrutura 
(SST-OP, EPBM e BIOCEV) durante as missões de 
monitoramento. As responsabilidades dos integrantes da SST-
OP constam na minuta do Plano Diretor de SST (não 
aprovado); da EPBM constam na Instrução de Trabalho 
“Ferramentas e Indicadores de SST”; e, da BIOCEV, constam 
no “Plano Anual de Trabalho”. 
 
Em relação a SSTMA nas OEs: a NE apresentou a minuta 
(ainda não aprovada) da Matriz de Responsabilidade da 
Equipe de SSTMA-OE para análise.  
Verificando a Matriz, a Consultoria Independente considera 
que as atividades descritas no documento correspondem à 
necessidade do setor e não àquelas efetivamente 
desempenhadas pelos 7 integrantes dessa equipe.  
Entre as atividades descritas na Matriz e que não têm 
evidência de realização no período estão: "Verificar a eficácia 
das ações realizadas no plano de ação"; "Relatório Gerencial 
Mensal - Supressão Vegetal (RGM-SV)"; "Auditoria" e 
"Relatório de Auditoria (RA)", previstas para março/2014; 
"Relatório Gerencial Mensal - Obras do Entorno e Atividades 
Condicionantes do Plano Básico Ambiental (RGM-
OE/PBA)"; e, acompanhamento das atividades de "Inspeção 
Supressão Vegetal".  
As considerações feitas a partir da análise dessa planilha 
corroboram o que já foi descrito na Ação 9a, ou seja, a 
ausência de evidências das atividades acima, somada às 
pendências identificadas em campo e ao atraso no fechamento 
e na verificação de eficácia das ações, dão base para 
questionamento da capacidade de apenas 7 integrantes 
cobrirem todas as atividades com a qualidade e a 
periodicidade planejadas. 
 
Análise 5ª missão: 
Parcialmente Atendida.  
Diante da informação de realocação da Equipe de SSTMA-
OE para a Diretoria/Superintendência de Gestão e fusão com 
a Equipe de SST-OP no período de monitoramento, a nova 
estrutura e rotinas estão passando por revisão. Assim, não foi 

 
 
6º RSAP 

STCP).  
 
Apresentar também, 
periodicamente (a cada 
RSAP), a avaliação 
crítica de seu 
atendimento (Demanda 
do setor vs. Execução 
das atividades previstas 
vs. Tamanho da Equipe 
vs. Desempenho do 
Período). 
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Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 
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Prazo Etapas / Entregáveis 

possível evidenciar a eficácia da atuação da NE nesta nova 
configuração. Inclusive, em maio de 2014 o Coordenador de 
SST/MA deveria apresentar uma nova proposta de 
organograma e matriz de responsabilidades para a 
Superintendente de Gestão para avaliação, e eventual 
aprovação. Neste cenário, espera-se que o próximo RSAP 
traga maiores informações a respeito deste assunto. 

Ação 10 - 6 meses antes do início da operação da última turbina. 

Sistema de 
Gestão / 
Implementação / 
Implementação 
do Assurance 
Interno  
(Supervisão, 
Auditoria, 
Relatórios)  
 

Ação 13c: Iniciar a 
supervisão / 
fiscalização de Saúde, 
Segurança e Condições 
de Trabalho em todas 
as empresas contratadas 
para a execução das 
Obras e Equipamentos 
Sociais do PBA, em 
conformidade com o 
Procedimento para 
Supervisão de Obras e 
Equipamentos Sociais 
elaborado pela NE.  

1. Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

1. Apresentar evidências 
da aplicação do 
Procedimento para 
Supervisão de Obras e 
Equipamentos Sociais da 
NE.  

No prazo estabelecido para a ação, foi informado que as 
vistorias estão em andamento, e que serão adequadas ao 
formato dos procedimentos apresentados no RT_001-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00. As 
evidências das vistorias realizadas até o momento são 
apresentadas no ANEXO III do RT_001-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, juntamente 
com o Termo de Referência para contratação de empresa 
especializada para a realização de inspeções e auditorias 
de SST das obras do entorno e atividades do PBA, 
prevista para o 1º Trimestre de 2013.  
 
Foi informado que os procedimentos para as inspeções, 
supervisão e auditorias serão aplicados com as 
respectivas evidências de rotina a partir do 1º Semestre 
de 2013, porém na data da missão foi evidenciado que 
este processo ainda não havia sido iniciado, conforme 
detalhado no Capítulo 4.0. 
 
O RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, 
enviado em 01/07/2013, informa que, após a emissão do 
Termo de Referência para contratação de equipe para a 
realização de inspeções de SST das obras do entorno, 
foram recebidas propostas de diferentes empresas. 
Optou-se também por em realizar um estudo para 
contratação de equipe interna. No momento, ambos os 
resultados estão em análise pelas Diretorias da NE, para 
respectiva tomada de decisão. Assim que contratada a 
equipe, será iniciada a rotina de inspeções e supervisão 
de SST e condições de trabalho das obras do entorno. 
 
No 2º RSAP foram encaminhadas evidências de 
supervisão de SST sobre as obras do entorno no período. 
 
Foi encaminhado o Padrão de Sistema de Inspeção, 
Supervisão e Auditoria de Saúde e Segurança do 
Trabalho para as OP e OE, revisado pela equipe de SST 
em conjunto com a Ferreira Rocha, assim como os 
formulários anexos ao Plano (modelos de checklist e de 
registros a serem gerados nas inspeções de SST), que 
também foram padronizados. Também foram 
encaminhados indicadores de SST criados pela equipe. 
 
Os procedimentos descritos já estão em execução pela 
área de SST, aguardando aprovação formal do plano pela 
Diretoria Colegiada. 
 
Em relação à supervisão das OE, ainda não foram 
encaminhados registros das inspeções que estão sendo 
realizadas pela equipe de 6 técnicos recém contratados 
para esta função. Foram evidenciadas apenas algumas 

Análise 1ª missão: 
Não Atendida.  
O fato de não haver indicadores de resultados que 
demonstrem conformidade com os Padrões Sociais, 
Ambientais, de Segurança e Saúde e de Condições de 
Trabalho para as Obras do Entorno e Programas Ambientais 
impõe um risco alto para o empreendimento, relacionado 
principalmente a potencial ocorrência das seguintes situações: 
acidentes graves / fatais, autuações ou embargos por parte do 
Ministério do Trabalho, e acidentes com as comunidades 
diretamente afetadas por estas obras.  
Durante a inspeção seletiva de empresas subcontratadas para 
as Obras do Entorno, pôde-se evidenciar que em alguns casos 
o dimensionamento da equipe de SST não atende o exigido 
pela Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho 
(NR-04). Nas empresas seletivamente inspecionadas 
verificou-se que existem falhas/deficiências em alguma 
documentação. Em uma dessas empresas, a Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) ainda não havia sido 
instituída em conformidade com a NR-05. Não há evidências 
que os principais Programas de SST exigidos por lei (PPRA, 
PCMAT e PCMSO) dessas empresas subcontratadas esteja 
sendo plenamente conforme com a legislação aplicável.   
Por essa amostragem, verifica-se a necessidade de uma 
equipe de supervisão constantemente em campo.  
 
Análise 2ª missão: 
A Supervisão das OEs realmente foi iniciada pela Equipe de 
SST – OE (1 Coordenador de SST, 1 Analista Ambiental e 5 
Técnicos de Segurança) em setembro de 2013. Assim, 
nenhuma evidência foi gerada para o 2º RSAP. Além disso, a 
Norma apresentada ainda encontra-se em minuta, não 
aprovada. 
Esta recomendação, portanto, continua em andamento, apesar 
dos evidentes avanços. 
 
Análise 3ª missão: 
Em atendimento. 
Apesar de ter sido evidenciada evolução na supervisão das 
OEs e Executoras do PBA, os resultados ainda são mínimos: 
o 3º RSAP ainda não trouxe informações de desempenho ou 
análise crítica do período; até setembro de 2013, apenas 33% 
das empresas haviam sido inspecionadas; e, na missão de 
monitoramento de novembro, foram identificadas pendências 
que já haviam sido evidenciadas na missão de julho, 
ocorrendo assim morosidade no tratamento das mesmas. 
Na reunião realizada entre a consultoria independente e a 
Ferreira Rocha no dia 02/12/2013, a empresa gestora 
informou ter realizado uma auditoria de SST em algumas das 
obras de entorno, e que o volume de pendências identificadas 
trouxe uma preocupação substancial sobre o desempenho e 

���� 

6º RSAP  Apresentar Relatório 
de desempenho das 
questões relacionadas a 
SST, conforme 
definido no Manual de 
Gestão e 
procedimentos de 
supervisão. Esse 
reporte deverá ser 
equivalente ao 
atualmente apresentado 
no contexto dos 
RSAPs, porém 
levando-se em 
consideração o Sistema 
de Gestão definido 
para atuação interna e 
frente às suas 
contratadas. 

2. Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

2. Apresentar evidência 
de controle de Não 
Conformidades e Ações 
Corretivas / Preventivas 
implantadas.  
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correspondências enviadas pela NE a subcontratadas, 
principalmente a SA Paulista, notificando sobre 
irregularidades observadas nessas inspeções. 
 
No 3º RSAP a NE informou que houve uma 
reestruturação recente na empresa, a partir da qual a 
responsabilidade pelas OE passou a ser da DS, estando, 
portanto, fora do contexto da DG, responsável somente 
pela OP. Neste sentido, os procedimentos de SST para 
OE e OP estão em revisão. 
 
É apresentado no ANEXO 5.2-3 do 3º RSAP o plano de 
trabalho previsto para a organização das atividades 
relativas à supervisão das OE, bem como os resultados 
obtidos no período. 
 
Segundo o 4º RSAP, a NE já iniciou a supervisão nas 
OE e Atividades do PBA, com uma equipe constituída 
de 5 técnicos de segurança e 1 analista ambiental.  
Neste período também já iniciou o monitoramento 
ambiental das obras através de inspeção mensal. Todos 
os técnicos receberam treinamento e noções de meio 
ambiente, aplicado pela analista ambiental. 
Os resultado e relatórios serão apresentados à 
Consultoria Independente na visita in loco, quando os 
mesmos estarão já aprovados pela direção. 
Nota-se que o Capítulo 3 do 4º RSAP apresenta as 
informações disponibilizadas pela NE em relação à OP e 
OE. 
 
No 5º RSAP a NE informa, em relação às obras do 
entorno, conforme já transcrito nos itens anteriores, que 
a supervisão de SST será reformulada, tendo em vista a 
unificação do setor após as mudanças de diretoria e 
gestão. Para tanto necessitamos de prazo hábil para 
realizar esta reestruturação. 
Os resultados dos monitoramentos e avaliação de 
eficiência das contratadas da obra principal para o tema 
SST foram apresentados no Item 5.2 do 5º RSAP. A NE 
informa ainda que os resultados das Obras do Entorno 
seriam apresentados durante a vistoria de campo. 

nível de atendimento legal por parte dessas empresas. 
A informação trazida pela FR não traz novidades, já que a 
consultoria independente tem reiterado desde a Due Diligence 
a necessidade da NE implantar a supervisão ambiental e de 
SST sobre suas contratadas, de modo que possa identificar e 
exigir a correção das pendências. Além disso, através das 
RNCs será possível identificar as causas das NCs e 
determinar ações corretivas e, eventualmente, preventivas 
para melhoria contínua. 
 
Análise 4ª missão: 
Parcialmente Atendida. 
 
De fato, a NE iniciou a supervisão / fiscalização de Saúde, 
Segurança e Condições de Trabalho em todas as empresas 
contratadas para a execução das Obras e Equipamentos 
Sociais do PBA. Inclusive, apresenta regularmente os 
resultados desde a última missão. No último período iniciou a 
supervisão das questões ambientais e aumentou a abrangência 
de sua atuação, agora cobrindo todas as contratadas que 
possuem profissionais em campo (as contratadas que possuem 
apenas serviços administrativos são monitoradas através do 
Resumo Estatístico Mensal - REM). 
Ainda são necessárias diversas melhorias, tais como melhoria 
de performance, definição de ações corretivas e/ou 
preventivas baseadas em análise crítica e outras. A partir do 
início da "supervisão / fiscalização de Saúde, Segurança, 
Meio Ambiente e Condições de Trabalho em todas as 
empresas contratadas", o monitoramento do desempenho 
deverá ocorrer através das Recomendações (Quadro 8.0.a). 
Além dessas, existem ações neste plano que incluem a 
necessidade de se formalizar este processo de supervisão já 
praticado. 
 
Análise 5ª missão: 
Parcialmente Atendida. 
De fato, a NE apresenta constante evolução na maneira como 
atua e reporta o desempenho próprio e de suas contratadas. O 
5º RSAP trouxe informações relacionadas à análise crítica de 
desempenho das contratadas, bem como alguns 
encaminhamentos propostos para o próximo período no caso 
das OEs. O reporte de dados da OP nos níveis de coordenação 
e de supervisão dá base para tomada de decisão pelo 
empreendedor. 
No período, a NE indicou a recente definição de unificar as 
rotinas de gestão de saúde e segurança do trabalho (SST) com 
aquelas já estabelecidas para o Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA), o que deverá ocorrer nos meses correspondentes ao 
período abrangido pelo 6º RSAP. 
Em relação ao Controle de Não-Conformidades, na 5º Missão 
de Monitoramento foi realizada reunião com o responsável 
pela adequação do Sistema de Gerenciamento de Projetos 
(SGP), para controle das NCs via sistema, o que permitirá que 
as contratadas respondam e apresentem evidências de forma 
remota para serem analisadas pela NE, Coordenadora ou 
Supervisora. 
A partir da unificação da gestão das disciplinas, o reporte de 
dados e desempenho de SST deverá ser realizado sobre uma 
linha de base, ou seja, regras definidas a partir das quais se 
poderá avaliar sua eficácia (planejamento x implantação x 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 5º Monitoramento Socioambiental Independente (maio de 2014) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

resultado do monitoramento). 

Ações 14, 15 e 16 - 6 meses antes do início da operação da última turbina. 

Sistema de 
Gestão / 
Implementação / 
Divulgação e 
Consulta 
Continuada  
 

Ação 18c12: Criar uma 
segunda instância para 
atendimento dos casos 
em que os solicitantes 
não se sintam 
totalmente atendidos 
pelos atuais canais 
disponíveis para 
reclamações. Deve ser 
informado ao 
solicitante que ele 
possui uma segunda 
opção para 
atendimento. Nessa 
segunda instância, um 
Comitê de reclamações 
composto por um 
responsável da alta 
direção da NE e outras 
partes interessadas 
deverá analisar e 
preparar as respostas às 
consultas e 
reclamações. 

2.Trimestralmente 
nos Relatórios de 
Conformidade 
Socioambiental.  

Apresentar evidências da 
atuação do Comitê de 
reclamações.  
 

2. Não evidenciado. 
 
Mais uma vez o 2º RSAP não traz evidências da atuação 
do Comitê de Reclamações.  
 
O RSAP apenas menciona que recentemente passaram a 
ocorrer as reuniões do Comitê Interno de Comunicação, 
mas não informa datas, não apresenta atas, nem informa 
a periodicidade esperada para as mesmas. No entanto, 
como se observa na análise do item 1, acima, ainda há 
dúvidas de que esse Comitê Interno de Comunicação 
tem a finalidade de funcionar como a segunda instância 
de atendimento. 
 
Resposta 3º RSAP: ver resposta ao item acima. 
 
O ANEXO 4.2-1 ação 18a do 4º RSAP apresenta os 
resultados do Seminário de Comunicação realizado em 
janeiro de 2014. 
No Relatório Final do Seminário do CIC realizado em 9 
de janeiro de 2014, são apresentadas as atividades 
realizadas e evidências das ações voltadas para 
sedimentar o conceito e a aprimorar o mecanismo e o 
fluxo da atuação do canal de 2ª instância das consultas e 
reclamações.    
 
No 5º RSAP a NE informa que estão em tramitação seis 
reclamações recorrentes identificadas até o momento e 
que foram inseridas no banco de dados do SAIS na 
respectiva página de recurso.  
A NE informa ainda que as evidências seriam 
apresentadas durante a 5ª missão. 

Análise 1ª missão: 
Considera-se esta ação não atendida. 
 
Análise 2ª missão: 
Atendimento não evidenciado. Ação permanece com status de 
Não Atendida. 
 
Análise 3ª missão: 
Foi feita apresentação do procedimento durante a 3ª Missão, o 
qual foi considerado adequado. Resta ainda incluir evidências 
de funcionamento no próximo RSAP. 
Em atendimento. 
 
Análise 4ª missão: 
Foi apresentado o fluxograma de encaminhamento das 
solicitações de revisão de consultas e reclamações por meio 
dessa segunda instância. Não foi possível evidenciar 
totalmente o funcionamento por causa da inexistência de tal 
solicitação por parte de alguma parte interessada.  
Foi evidenciada a realização de seminário de Comunicação, 
no qual foi verificado o alinhamento entre as diversas equipes 
integrantes do PBA sobre o tema da comunicação e o 
recebimento de contribuições para a melhoria da 
comunicação entre a NE e empresas executoras do PBA.   
Como ainda falta verificar se tudo se encaminhará conforme o 
planejado nos procedimentos de comunicação, considera-se 
esta ação Em Atendimento. 
 
Análise 5ª missão: 
Considera-se esta ação Atendida. 
Os procedimentos sendo utilizados pela NE foram 
evidenciados e são considerados adequados. 

���� 

  

Princípios do Equador 02 e 04 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 02 
Gestão da Saúde 
e Segurança / 
Gestão da Saúde 
e Segurança na 
Construção  

Ação 20: Vide IFC PD 01 - Sistema de Gestão Integrada de Programas de 
Saúde e Segurança – Construção  

No RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00 foi informado que o ANEXO III 
contém o Plano Diretor de SST da NE; procedimentos de 
inspeções, auditorias e ações corretivas; TR para 
contratação de equipe para fiscalização e 
acompanhamento das obras do entorno; plano de ação 
para contratação de equipe; e evidências de vistorias 
realizadas no segundo semestre de 2012.  
 
Foi informado também que outras ações necessárias para 
o atendimento ao PD 01 – IFC estão em andamento e 
que as evidências seriam apresentadas no primeiro 
semestre de 2013.  

Vide IFC PD 01 - Sistema de Gestão Integrada de Programas de Saúde e Segurança – Construção 

Gestão da Saúde 
e Segurança / 
Assurance 
Interno 
(Supervisão, 
Auditoria, 
Relatórios) 

Ação 21: Vide IFC PD 01 - Implementação do Assurance Interno 
(Supervisão, Auditoria, Relatórios)  

Vide IFC PD 01 - Implementação do Assurance Interno (Supervisão, Auditoria, Relatórios) 

Gestão de 
Recursos 
Humanos / 
Condições do 
Trabalho  

Ação 22: Vide IFC PD 01 - Sistema de Gestão Integrada de Programas de 
Saúde e Segurança –Construção e IFC PS 1 - Implementação do 
Assurance Interno (Supervisão, Auditoria, Relatórios)  

Vide IFC PD 01 - Sistema de Gestão Integrada de Programas de Saúde e Segurança – Construção e IFC PS 1 - 
Implementação do Assurance Interno (Supervisão, Auditoria, Relatórios) 

                                                           
12 Ações 18a; 18b; e 18c, item 1) - ver Quadro 7.0.b 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 5º Monitoramento Socioambiental Independente (maio de 2014) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

Gestão de 
Recursos 
Humanos / 
Funcionamento 
do Mecanismo 
de Reclamações  
 

Ação 23: Implementar 
procedimento 
específico para 
verificação e garantia 
de que as empresas 
contratadas e 
subcontratadas da NE 
disponham de 
mecanismos de 
reclamações para 
trabalhadores. Na 
divulgação dos canais 
de reclamações das 
empresas contratadas, a 
NE deve recomendar 
que sejam também 
divulgados os canais 
para consulta e 
reclamações 
disponíveis pela NE.  

3 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento.  
 

Apresentar 
procedimento.  
 

No RT_003-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00 a NE informou que está em processo 
de constituição um comitê de comunicação da DS, por 
meio do qual será motivada, junto às diretorias da NE, a 
formação de um conselho de comunicação. A partir 
desta constituição serão acionados os contratados da NE 
para avaliar a presente demanda. 
Informou também que os treinamentos diários 
apresentados no item 3.3 e no ANEXO IV do RT_003-
2013, entre outros realizados pelo CCBM, têm também a 
função de canais de comunicação com os trabalhadores. 
O Anexo_2-3_3_Plano de Ação do 1º RSAP menciona 
que foi criado, em 04/03/2013, o Comitê Interno de 
Comunicação Social da Diretoria Socioambiental, com a 
finalidade de integrar os planos e programas do PBA, no 
esforço de identificar e sistematizar a oferta e demanda 
de informações para as ações de comunicação no âmbito 
da Diretoria Socioambiental. Está em pauta colocar esta 
demanda em discussão junto ao Comitê para 
providências. 
No 2º RSAP a NE informa que as questões levantadas 
nesta demanda foram apontadas pelo consultor 
independente em reunião realizada com as diretorias 
financeira e socioambiental da NE em 08/08, as quais 
ficaram de avaliar, junto às demais partes envolvidas, a 
possibilidade e respectiva forma de atendimento.  
Segundo informado no 3º RSAP, a NE pretendia discutir 
com os auditores a presente demanda na semana de 
vistoria de 04/11. 
 
No 4º RSAP informa-se que, em relação às OE e 
atividades do PBA, a Norte Energia já possui um canal 
de comunicação (0800), que será disponibilizado 
também para reclamações dos colaboradores das 
empresas contratadas. Está em desenvolvimento uma 
campanha para a divulgação do número a todos. Na 
próxima vistoria da JGP, já será possível observar 
evidências de atendimento desta demanda. 
Em relação à OP, este item foi verificado in loco pela 
auditoria na missão de novembro/13. Foi realizada 
reunião com presença JGP onde foram evidenciados os 
mecanismos de reclamação do CCBM e seus resultados, 
inclusive com entrega de material na mesma data. 
 
No 5º RSAP consta que durante a 5ª missão seria 
apresentado o Plano de Comunicação previsto para 
contemplar o procedimento do Mecanismo de 
Reclamações para os trabalhadores e a estrutura que está 
sendo consolidada para operacionalizar esta atividade. 
 
Em reunião na 5ª missão foi apresentado o procedimento 
previsto para contemplar o Mecanismo de Reclamações 
para os trabalhadores e a estrutura que está sendo 
consolidada para operacionalizar esta atividade. 

Análise 1ª missão: 
Não atendida. 
 
Entende-se que a recomendação refere-se à elaboração e 
implementação de um procedimento, que será utilizado para 
fiscalização, de forma a garantir que as empresas contratadas 
e subcontratadas da NE disponham de mecanismos de 
reclamações para trabalhadores. 
 
Além disso, durante as inspeções nas frentes de trabalho da 
OP pelo Consultor Socioambiental Independente evidenciou-
se que a correta implementação dos mecanismos de atenção a 
consultas e reclamações de trabalhadores ainda não havia 
ocorrido.  
 
Na ocasião, não foram constatadas caixas lacradas suficientes 
para recepção de demandas. Esse sistema é inexistente para as 
OE e constitui-se em uma não conformidade que deverá ser 
solucionada até a data de corte do próximo período de 
monitoramento (30/06/2013). 
 
Análise 2ª missão: 
Atendimento não evidenciado. Considera-se esta ação ainda 
com status de Não Atendida. 
 
Análise 3ª missão: 
Atendimento não evidenciado. Considera-se esta ação ainda 
com status de Não Atendida. 
 
Análise 4ª missão: 
Os instrumentos de Comunicação Social e os mecanismos de 
consulta e reclamação implantados pela NE atendem uma 
grande variedade de público e as mais diferentes consultas e 
dúvidas/reclamações.  
Com a afirmação de que o canal de comunicação 0800 será 
disponibilizado também para reclamações dos colaboradores 
das empresas contratadas, entende-se que a ação será 
atendida.  
Foram evidenciados os mecanismos de reclamação do CCBM 
nas missões anteriores. 
No aguardo de evidencia que confirme a divulgação e 
utilização dos canais de comunicação da NE pelos 
trabalhadores, considera-se esta ação Em Atendimento.    
 
Análise 5ª missão: 
Considera-se esta ação Em Atendimento.  
 
Os procedimentos sendo utilizados tanto pelo CCBM como 
pela NE são considerados adequados. Recomenda-se que o 
RSAP inclua informações do CCBM atualizadas, o que não 
vem ocorrendo. 

���� 

6º RSAP Apresentar, nos RSAP, 
informações 
atualizadas sobre o 
Mecanismo de 
Reclamações para os 
trabalhadores do 
CCBM. 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 5º Monitoramento Socioambiental Independente (maio de 2014) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

Princípio do Equador 03 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 03 

Fase de 
Construção / 
Gestão da 
Pegada da Obra 
(Inclusive 
Controle de 
Erosão)  
 

Ação 24b: Desenvolver 
os serviços de 
supervisão ambiental 
segundo o conceito de 
“pontos de controle”.  
 

3 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento com 
atualização 
trimestral, nos 
Relatórios de 
Conformidade 
Socioambiental.  

Apresentar mapa de 
pontos de controle dos 
monitoramentos 
executados e pontos de 
erosão cadastrados.  
 

No RT_003-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00 a NE informou que avalia ser possível 
desenvolver os serviços de supervisão ambiental 
segundo o conceito de pontos de controle, mas necessita 
de mais tempo para o atendimento. Informa que a 
demanda será respondida no 1º RSAP (abril/2013). 
Não há evidência deste atendimento no 1º RSAP. 
 
No 2º RSAP informa-se que se pretende atender a esta 
demanda nos próximos relatórios, uma vez que está em 
consolidação a contratação de empresa para a 
coordenação do PAC, para a qual será atribuída a 
presente demanda. 
 
No ANEXO 2.3-2.3 do 3º RSAP a NE apresentou o 
contrato realizado com a empresa BIOCEV, nova 
coordenadora do PAC.  
 
Segundo a NE, a elaboração do mapa de pontos de 
controle e sua alimentação no SIG-A é uma das 
responsabilidades da coordenadora do PAC. Sua 
primeira versão será apresentada no RGM-C de 
novembro. 
 
Segundo informado no 4º RSAP, a BIOCEV, por meio 
dos Registros de Desvios identificados em campo, 
alimentou uma planilha em Excel e possui em seu banco 
de dados (arquivo SHP) os pontos de erosões 
cadastrados. Esta planilha de monitoramento será 
apresentada no próximo RGM-C referente ao mês de 
janeiro de 2014. 
 
No 5º RSAP a NE informou que a BIOCEV está 
atuando com o SIG-BIO, atualizado com todos os 
registros de desvios identificados em campo.  
No item 5.2 do 5º RSAP foram apresentados os mapas 
atualizados com todos os pontos de controle dos 
processos erosivos do PRAD e PCAI, como também os 
mapas de todos os registros de desvios elaborados para 
estes programas.  
Foram encaminhados ainda, no 5º RSAP, no ANEXO 7 
do plano de ação, os mapas dos pontos de controle 
desenvolvido pela BIOCEV. 

Análise 1ª missão: 
Não atendida. 
Por ocasião da vistoria de campo verificou-se que não está 
sendo realizada a supervisão ambiental. 
Recomenda-se que seja estruturada uma equipe ou contratada 
uma empresa para início imediato da sistemática de 
supervisão da NE sobre as obras principais e do entorno. 
Mantém-se a recomendação de que essa supervisão utilize o 
conceito de pontos de controle. 
 
Análise 2ª missão: 
A ação continua com status de Não Atendida. 
Na vistoria de campo realizada em setembro, portanto, 5 
meses após o encerramento do contrato da Ferreira Rocha 
como coordenadora do PAC, verificou-se que a NE ainda não 
concluiu o processo de contratação da nova empresa para esta 
função. Assim, as OP continuam sem supervisão ambiental 
por parte da NE.   
 
Análise 3ª missão: 
Considera-se esta ação em atendimento. 
A nova empresa coordenadora do PAC foi contratada, tendo-
se encaminhado o contrato com a mesma para verificação do 
escopo das atividades sob sua responsabilidade. 
Aguarda-se agora a evidência da elaboração, pela BIOCEV, 
do mapa de Pontos de Controle do monitoramento a ser 
realizado pela mesma. 
 
Análise 4ª missão: 
Considera-se esta ação Em Atendimento. 
 
A NE e BIOCEV informaram que as atividades de supervisão 
e fiscalização da obra estão sendo inseridas num SIG, 
incluindo o cadastramento de pontos de controle. No entanto, 
o SIG não foi apresentado durante a 4ª missão de 
monitoramento sob a justificativa de não estar 
suficientemente evoluído. 
 
Análise 5ª missão: 
Ficou evidenciado, através dos mapas encaminhados como 
anexo ao 5º RSAP, que a BIOCEV está realizando a 
supervisão ambiental dos aspectos do PCAI e do PRAD na 
OP com o auxílio do SIG-BIO, registrando os pontos de cada 
NC ou RO aberta pelas equipes de supervisão, e seu status 
(concluído, vencido, com pendência a vencer e aguardando 
evidência). Foram apresentados também mapas específicos 
para os pontos de controle dos processos erosivos. 
Considera-se esta ação Atendida, devendo-se manter o reporte 
nos RSAP dos resultados da supervisão da BIOCEV 
utilizando ao SIG-BIO.  

���� 

  

Fase de 
Construção / 
Conformidade 
com Padrões de 
Desempenho 
Ambiental – 
Fontes emissoras  
 

Ação 25: Monitorar 
todas as fontes 
emissoras conforme 
periodicidade 
estabelecida no PAC e 
no SGI do CCBM, 
comparando os 
resultados aos limites 

Trimestralmente 
nos Relatórios 
Periódicos de 
Conformidade 
Socioambiental.  
 

Apresentar resultados do 
monitoramento nos 
Relatórios Trimestrais de 
Conformidade 
Socioambiental, 
comparados à legislação 
brasileira e aos padrões 
do IFC.  

O 1º RSAP apresenta o plano de amostragem mensal e 
semestral para os efluentes sanitários dos sítios 
construtivos, e informa que o monitoramento dos 
efluentes das lagoas são comparados com a Resolução 
CONAMA 430/11.  
 
O RSAP apresenta também o plano de amostragem das 
unidades geradoras de efluentes industriais nos sítios 

Análise 1ª missão: 
Parcialmente atendida. 
Verificou-se, por meio da documentação e nas inspeções de 
campo, que são monitorados os efluentes sanitários e 
industriais, a água para abastecimento, e a potabilidade da 
água dos bebedouros. 
O RSAP não inclui os laudos com os resultados do 
monitoramento. Os resultados são apenas descritos como 

���� 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 5º Monitoramento Socioambiental Independente (maio de 2014) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

estabelecidos na 
legislação brasileira e 
aos padrões do IFC, 
devendo ser adotados, 
como referência, os 
valores mais restritivos.  
 

construtivos, que são submetidos a tratamento químico. 
As amostragens, realizadas mensalmente, também têm 
seus resultados comparados com os limites da Resolução 
CONAMA 430/11.  
 
É apresentado também o plano de amostragem das ETAs 
compactas dos sítios construtivos, com parâmetros 
monitorados a cada duas horas, duas vezes por semana, e 
semestralmente. Os resultados obtidos são comparados à 
PORTARIA 2914/2011. 
 
Não há evidência de realização de monitoramento de 
Emissões atmosféricas e Qualidade do Ar e de ruído. 
 
O RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, 
enviado em 01/07/2013, informa que providências estão 
em andamento pela NE para completar o status de 
informações necessárias para o atendimento aos 
Princípios do Equador e padrões de desempenho do IFC. 
 
No 2º RSAP a NE informa que a recomendação de 
comparação dos resultados de monitoramento da OP 
com os padrões estabelecidos pela IFC tem sido 
encaminhada ao CCBM, o qual se manifesta em termos 
contratuais alegando o atendimento aos parâmetros 
citados. A NE alega que insiste na demanda e aguarda 
posicionamento do consórcio. 
 
Em relação aos monitoramentos, o RSAP apresenta os 
resultados relacionados aos efluentes industriais e 
sanitários e à água para abastecimento. Não foram 
encaminhados os resultados para monitoramento de 
ruídos. Sobre emissões atmosféricas, há atividades de 
controle de poeira e fumaça preta, mas não há previsão 
no contrato do CCBM para a realização de tal 
monitoramento. A NE afirma que está ciente destas 
demandas. 
 
A NE apresentou, nos ANEXOS dos capítulos 3 (RGM-
e do PAC) e capítulo 5 do 3º RSAP, os resultados dos 
monitoramentos realizados pelo CCBM.  
 
Conforme a NE argumenta no 3º RSAP, no documento 
do IFC “Environmental, Health, and Safety (EHS) 
Guidelines”, os parâmetros a serem adotados são os 
estabelecidos na legislação nacional/local. Na ausência 
de padrão local é que se recomenda aplicar os 
parâmetros indicados no referido documento. Dessa 
maneira, a NE e o CCBM entendem que os PE estão 
sendo atendidos e que não se aplica a solicitação de 
considerarmos os parâmetros mais restritivos. 
 
Em relação à fumaça preta, o Relatório Trimestral 
consolidando os RGM-E de julho, agosto e setembro do 
PCAI, mostra que o monitoramento dessa emissão 
continua sendo realizado pelo CCBM. 
 

satisfatórios e insatisfatórios. Além disso, não é feita a 
comparação dos resultados obtidos com os padrões do IFC, 
mas apenas com os limites estabelecidos pela legislação 
brasileira. 
Recomenda-se incluir, nos relatórios QMSSRS do CCBM, a 
comparação dos resultados do monitoramento com os padrões 
do IFC, adotando os valores mais restritivos entre estes e os 
limites estabelecidos pela legislação brasileira.  
Recomenda-se iniciar o monitoramento de emissões 
atmosféricas (fumaça preta e partículas em suspensão).  
 
Análise 2ª missão: 
Considera-se essa ação ainda com status de Parcialmente 
Atendida. 
No que diz respeito à comparação com os padrões do IFC, 
conforme já mencionado na ação 5, na vistoria de campo 
realizada em setembro/13 o consultor independente reuniu-se 
com representantes do CCBM para identificar qual a 
dificuldade encontrada para atendimento a esta 
recomendação. Verificou-se que o CCBM na verdade 
desconhece os parâmetros do IFC que deve utilizar na 
comparação. O consultor independente então se comprometeu 
a encaminhar ao CCBM esses parâmetros, o que foi feito no 
dia 10/09 (via NE). O consórcio, por sua vez, comprometeu-
se a incluir esses parâmetros na verificação da eficiência dos 
monitoramentos que realiza. 
Em relação aos parâmetros monitorados, verificou-se que 
após a primeira missão o CCBM iniciou o monitoramento de 
fumaça preta. Em relação à poeira, o CCBM realiza a 
umectação constante das vias. 
 
Análise 3ª missão: 
Conforme já discutido acima, na avaliação à resposta à ação 
5, o Princípio do Equador 3 dispõe que “Para projetos 
localizados em países Non-Designated (a lista de países na 
categoria Designated consta no site dos Princípios do 
Equador

13
, da qual o Brasil não faz parte), o processo de 

avaliação deve cumprir os padrões de desempenho do IFC 
aplicáveis, relacionados à sustentabilidade ambiental e social 
(padrões de desempenho) e as diretrizes ambientais e de 
saúde e segurança do Banco Mundial (EHS Guidelines).” 
Já o Padrão de Desempenho 3 (PD 03), que trata do controle 
de poluição e da comparação entre os padrões do IFC e a 
legislação do país, dispõe que “Quando as normas do país 
diferem dos níveis e medidas apresentados nas EHS 

Guidelines, os clientes deverão alcançar o que for mais 
restritivo.” 
Sugere-se, conforme já disposto acima na ação 5, que se 
realize com os padrões do IFC, para detectar se há e quais são 
os pontos em que os resultados dos monitoramentos não 
atendem aos padrões do IFC, para então serem avaliadas as 
medidas/soluções a serem tomadas. Com isso, o 
empreendedor demonstrará que pelo menos estão sendo 
despendidos os melhores esforços (best efforts) para atingir a 
conformidade com o PD 03, cumprindo os padrões mais 
restritivos pelo menos na maior parte dos parâmetros. 
No caso da DBO, por exemplo, cujo limite estabelecido pelo 

                                                           
13 http://www.equator-principles.com/index.php/ep3/designated-countries. 
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Quadro 7.0.a 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

4º RSAP: ver resposta à Ação 5, acima. 
 
5º RSAP: Idem à resposta da Ação 5 deste Plano de 
Ação. As informações podem ser consultadas nos itens 
5.1 e 5.2 do 5º RSAP. 
 
 

IFC (30 mg/L) é muito mais restritivo que o da legislação, 
pode-se considerar, como saída para a conformidade, a 
demonstração de que a qualidade da água no ponto de 
lançamento não se altera (com base na CONAMA 357/05, já 
que o IFC não possui padrão de qualidade da água) se 
aplicados os padrões de emissão da CONAMA 430/11. 
 
Análise 4ª missão: 
Em relação à comparação com os padrões do IFC, ver análise 
da Ação 5, acima. 
Em relação aos monitoramentos das fontes emissoras, 
verificou-se que a Seção 3.1.1.2 do 4º RSAP trouxe 
resultados e/ou andamento dos monitoramentos realizados 
para os efluentes domésticos e industriais, para fumaça preta e 
para ruído. Os resultados do monitoramento da qualidade da 
água das ETAs e dos bebedouros são apresentados apenas 
como anexo ao 4º RSAP, e nas tabelas de comparação com os 
padrões do IFC. Não foram enviados os laudos.  
Para esta missão, em que existe um Relatório Consolidado do 
IBAMA recém-emitido, isso não é problema, já que o mesmo 
contém os laudos como anexo. Na próxima missão isso não 
ocorrerá. Portanto, os RSAP devem incluir a totalidade dos 
resultados dos monitoramentos, a comparação com os padrões 
do IFC, e uma análise crítica. 
Considera-se esta ação Em Atendimento. 
 
Análise 5ª missão: 
Considera-se esta ação Atendida. 
Os resultados e/ou os laudos dos monitoramentos realizados 
(efluentes domésticos e industriais, qualidade da água das 
ETAs e bebedouros, ruído e fumaça preta) estão sendo 
reportados no RSAP, com a comparação à legislação 
brasileira e aos padrões do IFC. A análise crítica também está 
sendo feita, apesar de ainda necessitar ser melhorada e mais 
aprofundada. 
As melhoras em relação à análise crítica dos resultados e em 
relação à redução da discrepância dos mesmos quando 
comparados com os padrões do IFC continuarão a ser 
avaliadas e discutidas no âmbito da Ação 26a, de atendimento 
contínuo e, portanto, controlada no Quadro 7.0.c, a seguir. 

Fase de 
Construção / 
Organização de 
Frentes de Obra 
e Práticas de 
Prevenção de 
Poluição 
(Gerenciamento 
de Resíduos 
Sólidos; 
Gerenciamento 
de Efluentes 
Líquidos; 
Controle de 
Produtos 
Perigosos)  
 

Ação 26b14: Readequar 
as situações não 
conformes identificadas 
pelo consultor 
socioambiental 
independente e 
apresentadas no 
Capítulo 12.3 e nas 
Recomendações Gerais 
do Projeto na Seção 
13.2 e no Relatório de 
Atualização/novembro 
de 2012.  

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

Apresentar evidências da 
readequação das não 
conformidades.  
 

No prazo estabelecido para a ação, a NE informa que os 
seguintes documentos atendem à ação: 
• Evidências de atendimento às demandas do 

relatório de avaliação socioambiental (versões de 
julho e dezembro de 2012) (ANEXO V.A do 
RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00); 

• Atas das reuniões gerenciais realizadas entre a NE 
e o CCBM para tratar sobre o PAC (ANEXO 
V.B); 

• CI 0530-2012-DS: solicitação de providências da 
Diretoria Socioambiental para a Diretoria de 
Construção da NE; 

• CE-DC-448-12-SO: correspondência da Diretoria 
de Construção para o CCBM, sobre as ações 
corretivas necessárias às obras principais, 
conforme demanda do plano de ação dos 

Análise 1ª missão: 
Considera-se esta ação em atendimento. 
A situação do atendimento às recomendações do consultor 
socioambiental independente apresentadas no Capítulo 12.3 e 
nas Recomendações Gerais do Projeto na Seção 13.2 da Due 
Diligence e no Relatório de Atualização/novembro de 2012 
foram em parte atendidas, como se verificou nos documentos 
encaminhados, e nas reuniões e vistorias de obra. 
Para controle do atendimento às recomendações fora do Plano 
de Ação, que incluem as citadas acima, foi elaborado o 
Quadro 8.0.a, apresentado no Anexo 9 deste Relatório de 
Monitoramento.  
 
O Quadro 8.0.a será constantemente alimentado com as 
recomendações estabelecidas em cada missão de 
monitoramento, sendo excluídas aquelas já atendidas.  
 

���� 

6º RSAP Para o encerramento 
desta Ação, evidenciar 
o atendimento à 
recomendação 104 do 
Quadro 8.0.a. 

                                                           
14 Ação 26a - ver Quadro 7.0.c. Ação 27 - ver Quadro 7.0.b 
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Quadro 7.0.a 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

Princípios do Equador.  
 
Informa que, devido à dimensão da obra e respectivo 
cronograma executivo, outras ações estão em fase de 
cumprimento, conforme prazos demonstrados no Plano 
de Ação estabelecido pelo CCBM apresentado no 
ANEXO V.A.  
 
O 2º RSAP passou a incluir a Seção 6.2 (e seus anexos), 
onde se evidencia o atendimento às recomendações do 
Consultor Independente encaminhadas em missões 
anteriores (Due Diligence e 1º Relatório de 
Monitoramento da UHE Belo Monte).  
 
Segundo a NE, em relação a meio ambiente da obra 
principal, as evidências de atendimento às 
recomendações por parte do CCBM podem ser 
verificadas no ANEXO 6 do 3º RSAP  (material 
encaminhado via correspondência CCBM 825/2013, de 
18/10/13, postado no Workspace  da NE em 21/10/13). 
 
As recomendações novas emitidas pela JGP em 10/10 
serão atendidas pelo CCBM até 28/10 e apresentadas à 
auditoria na semana de vistoria (04 a 08/11).  
 
Em relação à SST, a DG comprometeu-se em apresentar 
o atendimento às recomendações no ato da vistoria de 
04/11. 
 
As respostas às recomendações são apresentadas no 
ANEXO 4.2-2 do 4º RSAP. 
 
No 5º RSAP a NE informa que as respostas às referidas 
recomendações estão na planilha de recomendações 
(Quadro 8.0.a). 

Análise 2ª missão: 
Com a inclusão da Seção 6.2 no 2º RSAP é possível verificar 
a gestão da NE sobre o atendimento às recomendações 
estabelecidas pelo consultor independente em missões 
anteriores, conforme recomendado. 
No entanto, conforme se verifica no Anexo 6.2-1 (texto e 
planilha) do RSAP e se evidenciou em campo, na missão de 
setembro/13, a NE ainda encontra uma grande dificuldade em 
obter do CCBM as evidências de atendimento às 
recomendações que são de sua responsabilidade, para serem 
incorporadas ao RSAP. 
Recomenda-se que a NE procure estabelecer uma sistemática 
com o CCBM, para entrega das demandas do consórcio o 
mais breve possível, de forma que o mesmo se organize na 
produção de evidências para inclusão a tempo no RSAP.  
Ressalta-se que, caso a Seção 6.2 do 3º RSAP novamente não 
traga evidências ou informações sobre o atendimento às 
recomendações pontuais e oportunidades de melhoria 
relacionadas ao CCBM, esta parte do RSAP será devolvida à 
NE, para que se busque uma solução de atendimento antes da 
3ª missão do consultor independente. 
Considera-se esta ação ainda com status de Em Atendimento. 
 
Análise 3ª missão: 
Em atendimento. 
Foi possível verificar no 3º RSAP a maior parte das respostas 
às recomendações da consultoria socioambiental anteriores à 
2ª missão. Em relação às recomendações da 2ª missão, 
referentes ao período de julho a setembro de 2013, a maior 
parte não foi atendida (ver Quadro 8.0.a). Não foram 
apresentadas documentações durante a auditoria, conforme 
informado no 3º RSAP, nem evidenciado o atendimento em 
campo.  
Em relação à obtenção das respostas às recomendações 
direcionadas ao CCBM, a gestão está sendo melhor 
conduzida, havendo, no 3º RSAP, informações sobre o 
atendimento a várias recomendações de meio ambiente, 
fornecidas através do relatório REL-CCBM-QMSSRS-045-
13. Já para SST, as evidências foram obtidas no REL-CCBM-
QMSSRS-046/2013, encaminhado à consultoria independente 
após a vistoria. 
 
Análise 4ª missão: 
Em Atendimento. 
As recomendações estabelecidas na Seção 12.3 da Due 
Diligence, controladas no Quadro 8.0.a, estão quase 
completamente atendidas. Para encerramento desta Ação, a 
NE necessita apenas evidenciar o atendimento às 
recomendações 99 e 104 do Quadro 8.0.a. 
 
Análise 5ª missão: 
No período foi avaliado o atendimento às recomendações 99 e 
104 do Quadro 8.0.a, que foram estabelecidas ainda na Due 
Diligence. A recomendação 99 foi considerada atendida no 
período. Já a recomendação 104, relacionada à necessidade de 
um procedimento que oriente a desmobilização de instalações 
das obras, não foi atendida, constando ainda o status de 
atendimento parcial.  
Sendo assim, permanece aberta esta ação, com status de Em 
Atendimento. 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

Ação 28 - 6 meses antes do enchimento do reservatório. 
Princípios do Equador 02 e 04 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 04 

Mitigação de 
Riscos à 
Comunidade 
Durante a 
Construção / 
Operação  
/ Planos de 
Contingência 
para Riscos 
Comunitários  

Ação 30a: Apresentar / 
consolidar, a partir das 
medidas atualmente 
planejadas, um “Plano 
de Gestão de 
Segurança de Tráfego 
Rodoviário”, 
abrangendo não 
somente o transporte de 
trabalhadores, assim 
como todo o tráfego 
relacionado com a 
construção do Projeto. 
Este Plano deve atender 
adequadamente a todas 
as situações de risco 
social decorrentes das 
atividades de 
construção. É 
recomendável que este 
Plano seja elaborado 
pela NE, que deverá 
submetê-lo, 
preferencialmente em 
contrato, a todas as 
empresas 
subcontratadas e 
fornecedores, segundo 
seja aplicável.  

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

Apresentar o Plano de 
Gestão de Segurança de 
Tráfego Rodoviário.  
 

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, a NE 
informou que solicitou ao CCBM a emissão de um Plano 
de Gestão de Segurança de Tráfego Rodoviário. 
Informou que o CCBM possui uma série de 
procedimentos e um plano de sinalização viária e fluvial 
(ANEXO VIII.B do RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00), entre outros documentos a serem 
consolidados no Plano, a ser encaminhado em fevereiro.  
 
No RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 a 
NE informou que seu departamento jurídico analisou o 
contrato do CCBM e entendeu que os limites do seu 
escopo referem-se aos canteiros, obras e seus acessos 
diretos. Assim, informou que será elaborado um plano 
de gestão do tráfego coordenado pela NE com a 
participação do CCBM, a ser encaminhado no 1º RSAP 
(abril/13).  
 
Cumpre registrar que o referido Plano não foi submetido 
juntamente com o 1º RSAP e tampouco no RT_006-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, enviado em 
01/07/2013, o que gera uma não conformidade para o 
Projeto, com relação ao atendimento desta ação e a 
urgência e riscos associados a sua não implementação 
em prazos razoáveis. 
 
Segundo informado no 2º RSAP, a NE emitiu uma nota 
técnica (Anexo 2.3-1.4 do RSAP) para justificar a 
necessidade de contratação de consultoria para a 
elaboração do presente Plano. 
 
Está sob avaliação da Diretoria de Gestão a autorização 
de emissão de Termo de Referência para contratação de 
empresa especializada para desenvolver o Plano de 
Gestão de Tráfego Rodoviário para a Obra Principal, 
Obras do Entorno e Programas Ambientais. 
 
A avaliação da diretoria sobre este item deveria 
acontecer até o dia 30/08/2013, em Reunião de Diretoria 
Colegiada. 
 
Segundo o 3º RSAP, a DG/NE informou, em reunião, 
que será aberta concorrência para contratação de 
empresa para elaboração de proposta para a realização 
do referido plano. 
 
O ANEXO 4.2-1 – ação 30a do 4º RSAP apresenta os 
procedimentos e evidências da gestão de segurança do 
trafego rodoviário realizado no âmbito das obras 
principais da UHE Belo Monte. 
 
No 5º RSAP a NE informa que foi estabelecido um 
Procedimento para Gestão de Tráfego Rodoviário (PS 
CCBM 220 94) emitido em março de 2014. A 
correspondência CCBM-1027-2014 apresenta o 
encaminhamento do documento à NE e a posição do 

Análise 1ª missão: 
Não atendida.  
Cumpre registrar que dos 3 acidentes fatais ocorridos desde o 
início do Projeto, dois deles (60%) estiveram relacionados a 
acidentes de tráfego gerado pelo projeto, o que reforça a 
importância e urgência de um robusto Plano de Gestão de 
Segurança do Transporte Rodoviário a ser exigido pela NE a 
todas as suas empresas subcontratadas. 
O presente Plano deve ser concebido como uma Norma Geral 
de requisitos de Gestão de Segurança do Transporte 
Rodoviário a serem exigidos contratualmente e 
adequadamente supervisionados para assegurar a sua correta 
implementação, tanto para a OP como principalmente para as 
OE, em razão dos riscos de acidentes com a comunidade 
durante a execução de obras de infraestrutura urbana objeto 
do Programa de Compensações do PBA, entre outros riscos 
associados às alterações / modificações do tráfego.  
 
Análise 2ª missão: 
Não atendida.  
Na inspeção de monitoramento de setembro, e nas 
informações constantes no 2º RSAP, foi confirmada a 
elaboração da nota técnica. Até a data da inspeção nenhum 
plano havia sido estruturado, apesar da reconhecida 
necessidade. 
 
Análise 3ª missão: 
Não atendida.  
A FR apresentou uma proposta de trabalho para elaboração 
do referido plano, o que subsidiou a NE na elaboração de 
Nota Técnica. A NE decidiu abrir concorrência para 
contratação de empresa para elaboração de proposta para a 
realização do referido plano. 
Entretanto, nenhum TR foi apresentado e o Plano ainda não 
foi elaborado. 
 
Análise 4ª missão: 
Em Atendimento. 
 
OP: Analisando os dados apresentados na Seção 4.3.2.1, 
conclui-se que, apesar dos inúmeros esforços do CCBM no 
controle do tráfego, o número de acidentados se elevou nos 
dois últimos meses de 2013, o que reforça a recomendação de 
se implantar o Plano de Segurança do Transporte Rodoviário. 
Esse Plano deve contar com análise crítica das ações já 
implementadas avaliando sua eficácia e possibilidade de 
revisão das ações ou implantação de novas. 
Não existem dúvidas sobre a adoção de ações pelo CCBM a 
cada período; porém, o questionamento gira em torno da 
eficácia das mesmas no contexto de TODO o 
empreendimento, não só no que diz respeito ao Consórcio 
Construtor. 
 
OE: A Equipe de SST-OE apresentou minuta de Plano de 
Sinalização, que deverá ser validado, divulgado para as 
contratadas e implantado. Espera-se que a próxima missão de 
monitoramento deva trazer maiores informações sobre esta 

���� 

6º RSAP Apresentar o Plano de 
Gestão de Segurança 
de Tráfego 
Rodoviário/Fluvial 
considerando as OE e o 
transporte de materiais, 
insumos e 
equipamentos. 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

CCBM em relação às atividades.  
Em relação às obras do entorno, a NE informa no 5º 
RSAP que está previsto um monitoramento integrado ao 
Plano de Comunicação e de Relacionamento com a 
Comunidade nas Obras do Entorno. Este plano está 
finalizado e aguardando a aprovação da DG, uma vez 
que ocorreu a recente reestruturação das 
responsabilidades da obra do entorno para essa diretoria. 

ação no âmbito das obras do entorno. 
 
Análise 5ª missão: 
Em Atendimento. 
 
No período o CCBM apresentou o PS CCBM 220 94 - 
Procedimento para Gestão de Segurança no Tráfego 
Rodoviário, o qual integrou outros procedimentos e ações 
adotadas pelo consórcio para garantir a preservação da 
integridade física de seus funcionários. Esse procedimento é 
aplicável aos funcionários próprios e contratados do CCBM. 
Entretanto, a questão tratada nesta Ação corresponde a um 
nível mais amplo de responsabilidade do empreendedor. Com 
procedimento apresentado, ficam descobertos os riscos 
inerentes às atividades das Obras do Entorno (que mantêm 
relação direta com a comunidade), e aqueles relacionados ao 
transporte de materiais, combustíveis e equipamentos (que se 
utiliza de vias fluviais e terrestres através da empresa 
fornecedora ELM, montadoras e CCBM). 

Ação 30b: Garantir que 
o CCBM e as empresas 
subcontratadas iniciem 
a implementação do 
Plano de Gestão de 
Segurança de Tráfego 
Rodoviário. 

60 dias após a 
Assinatura do 
Contrato de 
Financiamento.  

Apresentar o Relatório 
de Andamento do Plano 
de Gestão de Segurança 
de Tráfego Rodoviário.  

Idem acima. O CCBM tem controle das ações nos 
limites da obra e seus acessos. A NE informou, no 
RT_002-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, 
que as informações seriam encaminhadas junto às 
demandas de 18/03 (90 dias após a assinatura do 
contrato).  
 
2º RSAP: idem resposta à Ação 30a. 
 
3º RSAP: idem resposta à Ação 30a.  
 
4º RSAP: idem resposta à Ação 30a. 
 
No 5º RSAP a NE informa que, uma vez estabelecido o 
procedimento citado na resposta da Ação 30a, acima, 
relativo à gestão do tráfego rodoviário por parte do 
CCBM, os resultados continuarão a ser repassados nos 
RGM-E do programa de Segurança e Alerta (pacote 
3.4.2 do PAC), cujos resultados são transcritos no item 
5.1 do 5º RSAP. O ANEXO 3 do plano de ação do 5º 
RSAP apresenta os resultados dos indicadores de 
notificações de trânsito para o período, de acordo com o 
Relatório de QMSSRS do CCBM. 

Análise 1ª missão: 
Não atendida.  
Segundo reportado durante a Missão, o CCBM está 
aguardando as diretrizes a serem dadas pela NE para iniciar o 
desenvolvimento / consolidação das ações existentes e 
eventuais adequações requeridas pelo Plano de Gestão de 
Segurança do Transporte Rodoviário do empreendimento.  
 
Análise 2ª missão: 
Durante a inspeção de monitoramento de setembro o CCBM 
demonstrou possuir diversas ações para gestão do tráfego e 
redução dos acidentes/incidentes de trânsito; porém, ainda 
não dispõe de um plano para estruturação.  
O CCBM evidenciou que possui um comitê que discute os 
resultados dos controles de trânsito. Além disso, informou 
também que contratou empresa de engenharia de trânsito para 
ordenar as ações e potencializá-las (através de um plano).  
Assim sendo, esta ação continua não atendida. 
 
Análise 3ª missão: 
Não atendida.  
Devido ao fato de não se ter elaborado ainda o Plano de 
Gestão de Segurança de Tráfego Rodoviário, nenhuma ação 
foi implantada e não existe monitoramento. 
 
Análise 4ª missão: 
Em Atendimento. 
 
OP: Está claro que o CCBM adota inúmeras ações 
estruturadas, que mantém relação direta com o tráfego na obra 
e entorno (TDSMS, Treinamento, monitoramento através de 
sistema por satélite, realização de Blitz, campanha etc.). 
Porém, o questionamento gira em torno da eficácia das 
mesmas no contexto de TODO o empreendimento, não só no 
que diz respeito ao Consórcio Construtor. 
 
OE: Ainda não foram apresentadas evidências, no âmbito do 
RSAP, sobre o desempenho e Análise Crítica dessa gestão. 
Espera-se que o próximo RSAP traga tais informações.  
 

���� 

A partir do 6º 
RSAP 

Apresentar o Relatório 
de Andamento do 
Plano de Gestão de 
Segurança de Tráfego 
Rodoviário, o que deve 
incluir a análise crítica 
do desempenho do 
período.  
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Prazo Plano de 

Ação 
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Plano de Ação 
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Relatório 
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Situação/ 
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Prazo Etapas / Entregáveis 

Análise 5ª missão: 
Em Atendimento. 
 
OP: No conjunto de responsabilidades do CCBM, a 
implantação dos controles definidos está alinhada e atende às 
exigências desta Ação. Entretanto, o recente ingresso das 
Montadoras, e a consequente movimentação de diversos 
equipamentos, resultará no aumento de risco no entorno e 
dentro da obra. 
 
OEs: Ainda não foram apresentadas evidências, no âmbito do 
RSAP, sobre o desempenho e Análise Crítica dessa gestão. 
Espera-se que o próximo RSAP traga tais informações.  

Ação 30c: Desenvolver, 
em conjunto com o 
CCBM, o Plano de 
Contingências para o 
Mecanismo de 
Transposição de 
embarcações no Sítio 
Pimental, como parte 
das ações previstas no 
Projeto de 
Monitoramento do 
Mecanismo de 
Transposição de 
Embarcações, 
integrante do Plano de 
Gerenciamento 
Integrado da Volta 
Grande do Rio Xingu.  

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

Apresentar o Plano de 
Contingências para o 
Sistema de Transposição 
de Embarcações (STE).  
 

No prazo estabelecido para a ação, a NE informou que o 
plano de Contingência do STE foi encaminhado aos 
Agentes Financiadores em dezembro de 2012, por meio 
da Carta CE 236/2012 de 21/12/2012. O ANEXO IX.A 
do RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 
apresentou o estudo de referência para o 
dimensionamento do STE.  
 
No 2º RSAP a NE informa que o Plano de Contingência 
do STE foi encaminhado à CEF na data prevista, em 
dezembro de 2012, e está sendo reapresentado no Anexo 
2.3-1.5. Em anexo foram apresentados também os 
resultados da comunicação sobre o STE para as 
comunidades ribeirinhas e indígenas. Os resultados do 
monitoramento serão apresentados de forma 
sistematizada no prazo estabelecido para a presente 
recomendação. 
A NE informa que foi realizada uma reunião entre o 
coordenador de SST das obras do entorno da NE e o 
Gerente Administrativo da TGS, onde se discutiu todos 
os passos a serem realizados, inclusive a necessidade de 
revisão do Plano de Contingência. 
Informa também que deverá ser realizada uma auditoria 
para verificar a implementação do Plano de 
Contingência em conjunto com a área de Montagem, 
Construção, Socioeconomia e SST da NE. 
A conclusão da avaliação sobre o Plano de Contingência 
é prevista para até 30/09/2013. 
 
Segundo informado pela NE no 3º RSAP, o Plano de 
Contingência está passando por revisão para adequação, 
quanto às necessidades, e para alinhamento com o novo 
contrato que entrará em vigência no inicio do próximo 
ano. 
 
Após esta revisão o mesmo será implementado com 
treinamentos. A revisão está prevista até 20/11 e o prazo 
para implantação é 30/01/14. 
 
Conforme o 4º RSAP, o Plano de Contingência está em 
fase de revisão e implantação. Estão sendo realizadas 
reuniões entre a NE, LEME, TGS e BIOCEV para tratar 
o assunto.  
Foi enviada à TGS, empresa responsável pela operação 
do STE, correspondência eletrônica (ANEXO 4.2-1 – 
ação 30c), solicitando a implementação de um plano de 

Análise 1ª missão: 
Não atendida.  
O consultor Socioambiental avalia que o citado Anexo IXA, 
submetido em 21/12/2013, refere-se unicamente a um “Laudo 
sobre as Condições de Navegação no Rio Xingu durante a 
vazão de cheia”, em atendimento a uma solicitação de 
informações complementares do IBAMA.  
Um Plano de Contingencia / Emergência para assegurar o 
funcionamento do STE e estabelecer procedimentos de 
atenção e resposta em caso de emergências ambientais e 
primeiros socorros é essencial para garantir o cumprimento do 
PD4 - Segurança e a Saúde da Comunidade. 
 
Análise 2ª missão: 
O Plano de Contingência para o STE, encaminhado pela NE, 
foi avaliado antes da 2ª missão de monitoramento.  
Na reunião realizada durante a inspeção de campo de 
setembro com o Gerente de Montagem da NE (responsável 
pelo STE) e Coordenador de SST das OEs, as informações de 
avanço foram confirmadas. Agora resta aguardar a 
apresentação de um novo contrato de gestão do STE, já que o 
atual não está completamente alinhado com as ações 
determinadas para contingência.  
Neste sentido, considera-se esta ação em atendimento, uma 
vez que a NE deverá apresentar a revisão do Plano de 
Contingência ou evidenciar que o novo contrato de gestão da 
STE esteja alinhado com as determinações deste plano. 
 
 
Análise 3ª missão: 
Em atendimento. 
Até o fechamento do presente relatório nenhuma evidência foi 
apresentada para subsidiar qualquer análise preliminar do 
plano, mesmo que em formato de minuta. 
 
Análise 4ª missão: 
Em Atendimento. 
 
STE: a NE apresentou ata de reunião (ATA-STE-001-2014 - 
FS) ocorrida no dia 13/01/2014, onde estava presente o 
coordenador da Equipe de SST-OP e o Gerente da operadora 
da STE, a empresa TGS. Nessa ata ficou acordada a 
necessidade de revisão do Plano de Contingência (PC) e do 
Plano de Atendimento a Emergência (PAE). Entretanto, em 
análise posterior pela Coordenação de Projetos Econômicos, 
foi sugerida a inclusão das informações correspondentes no 

���� 

6º RSAP Revisão do Plano de 
Atendimento a 
Emergências (PAE) 
contemplando os 
cenários de Operação 
do STE (sistema já 
entregue para a NE), 
além de incluir 
cenários de emergência 
relacionados a SST. 
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ação para o plano de contingências. Segue também carta 
da NE, informando sobre a implementação do referido 
plano de ação. 
 
Segundo a NE, o ANEXO 4 do plano de ação, no 5º 
RSAP, apresenta o Relatório de Andamento da 
Implementação do Plano de Contingências do Sistema 
De Transposição de Embarcações – STE e o PAE com a 
última revisão aprovada em 20/03/2014. 

PAE, o qual se encontra em revisão. Assim, espera-se que o 
próximo RSAP traga maiores informações a respeito do 
atendimento desta ação. 
 
Análise 5ª missão: 
Em Atendimento. 
 
A NE designou responsável pela gestão do STE, o qual 
evidenciou ter conduzido diversas ações para garantia da 
implantação de controles preventivos e diretrizes para 
mitigação de eventuais emergências que possam ocorrer. 
No ANEXO_2-3_2_PLANO_DE_ACAO do RSAP foi 
apresentada cópia do “Relatório de Andamento da 
Implementação do Plano de Contingências do Sistema de 
Transposição de Embarcações – STE”. Nesse documento 
consta que, em 07/abr/2014, “foi solicitado, formalmente, por 
escrito, pelo Gestor Técnico/Operacional do Contrato do STE 
à Operadora do STE, a apresentação do Plano de Segurança 
do Trabalho - PST e do Plano de Ação Emergencial - PAE e 
outras divergências com o avençado”.  
Isso feito, o PAE (PL NES GABM SGA 001/2013, Revisão 
03 de 20/03/2014) foi apresentado, contemplando os cenários 
do STE; porém, o documento tem como objetivo as 
emergências ambientais e é destinado somente à fase de obra. 
Cabe a Norte Energia estender o escopo desse PAE para as 
questões de SST, bem como indicar que o STE já se refere à 
um sistema entregue para a Operação.  
Aqui cabe enfatizar que o 5º RSAP indica a Revisão 00 do 
documento como sendo a válida, da mesma forma que a 
“Matriz de Documentos” encaminhada pela FR, o que difere 
da Revisão 03 encaminhada como evidência para esta ação. 

Ação 30d: Implementar 
o Plano de 
Contingências para as 
situações emergenciais 
envolvendo o 
funcionamento do 
Mecanismo de 
Transposição de 
embarcações no Sítio 
Pimental, em 
conformidade com o 
Projeto de 
Monitoramento do 
Mecanismo de 
Transposição de 
Embarcações e demais 
solicitações do IBAMA 
incluídas nos pareceres 
técnicos expedidos. 

Antes do início da 
operação do 
Mecanismo de 
Transposição de 
Embarcações.  
 

Apresentar o Relatório 
de Andamento da 
implementação do Plano 
de Contingências para as 
situações emergenciais 
envolvendo o 
funcionamento do 
Mecanismo de 
Transposição de 
embarcações no Sítio 
Pimental.  

No RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00 foi apresentado o boletim de operação 
do STE de 22/12 a 07/01, integrante do Projeto de 
Monitoramento do Dispositivo de Transposição de 
Embarcações.  
 
No 2º RSAP a NE informa que não ocorreram 
contingências em relação ao STE no período. Quanto às 
informações referentes à operação do Sistema de 
Transposição de Embarcações (STE), estas são 
apresentadas no relatório do Projeto 14.2.1 do PBA, que 
consta no 4º Relatório para o IBAMA e cujo resumo foi 
incluído no RSAP. Informações sobre a comunicação 
com ribeirinhos e comunidades indígenas também foram 
incluídas no 2º RSAP. 
 
3º RSAP: idem resposta à Ação 30c. 
 
4º RSAP: idem resposta à Ação 30c. 
 
O ANEXO 4 do plano de ação, no 5º RSAP, apresenta o 
Relatório de Andamento da Implementação do Plano de 
Contingências do Sistema de Transposição de 
Embarcações – STE e o PAE com a última revisão 
aprovada em 20/03/2014. 
 

Análise 1ª missão: 
Não atendida.  
Conforme mencionado acima na ação anterior (30c), a NE 
ainda não desenvolveu / submeteu um Plano de Contingencias 
para assegurar o funcionamento e resposta a situações 
emergenciais envolvendo o STE e, portanto não há como 
reportar os resultados de implementação. É disso que trata a 
presente ação.  
 
Análise 2ª missão: 
Não atendida.  
A NE reportou dados operacionais do STE, porém não houve 
qualquer relato sobre a existência de simulados ou testes que 
garantam a eficácia do Plano de Contingência desenvolvido. 
Diante desse contexto, e pela previsão de alterações de 
contrato com a empresa gestora do STE (informações de 
setembro de 2013), a NE deverá apresentar informações e 
evidências que garantam a eficácia do Plano de Contingência 
proposto. 
 
Análise 3ª missão: 
Não atendida.  
Devido ao fato de não existir Plano elaborado, nenhuma ação 
foi implantada e não existe monitoramento. 
 
Análise 4ª missão: 
Em Atendimento. 
 

���� 
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STE: Tão logo a revisão do Plano de Atendimento a 
Emergência do STE seja finalizado, as informações sobre o 
"Andamento da implementação do Plano de Contingências 
para as situações emergenciais" deverão ser reportadas nos 
RSAP consecutivos, o que deverá incluir situação e gestão 
dos recursos humanos e materiais, treinamentos, reporte e 
investigação de situações reais e simulados. 
 
Análise 5ª missão: 
Atendida. 
Consta, no ANEXO_2-3_2_PLANO_DE_ACAO, cópia do 
“Relatório de Andamento da Implementação do Plano de 
Contingências do Sistema de Transposição de Embarcações – 
STE” (RE-DDFM-2014-PC-001-FS de Abril/2014), o qual 
apresenta diversas ações, análises, pareceres e 
desdobramentos ocorridos no período, conferindo, com isso, 
uma sistemática de acompanhamento de desempenho e de 
auto avaliação e regulação pela própria equipa da NE da 
operação da STE.  
A partir desse primeiro reporte estruturado de desempenho e 
acompanhamento das ações, é esperado que tal prática seja 
mantida e que existam ações concretas e coerentes com o 
esperado para um empreendimento dessa envergadura. 

Princípios do Equador 02, 05 e 06 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 05 

Execução da 
Aquisição de 
Terras / 
Reassentamento 
Involuntário / 
Atendimento a 
Reclamações 

Ação 34:  
a) PD 05 prevê duas 
instâncias de consultas 
e reclamações, 
incluindo uma segunda 
instância que possa ser 
acionada em casos em 
que o reclamante não se 
sinta atendido em uma 
primeira instância.  
b) A NE dispõe de 
Ouvidoria, porém o 
fluxograma de 
reclamação não está 
formalizado e nem é 
divulgado considerando 
esta possibilidade.  
c) Instituir, no bando de 
dados de consultas e 
reclamações, um 
acompanhamento de 
todos os registros, 
incluindo 
documentação formal 
das respostas dadas e 
conclusão do 
atendimento.  
d) Prever indicadores 
específicos de 
atendimento e 
acompanhamento, 
considerando o tempo 
de atendimento.  

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

Apresentar evidências 
de que o procedimento 
de consultas e 
reclamações e 
respectivo banco de 
dados foram ajustados 
para atender à 
recomendação. 

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, a NE 
informou que em 14/01/2013 seria realizada uma 
segunda reunião com a gerência de comunicação da NE 
para elaboração do procedimento de comunicação 
integrada, abordando novos canais de consultas e 
reclamações agregando as atividades dos planos, 
programas e projetos da gerência fundiária da NE.  
 
No RT_002-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00 foi informado que está em andamento 
na DS a formação de um Comitê de Comunicação, a ser 
expandido para outras diretorias, para então serem 
discutidos os procedimentos sobre a criação de uma 
segunda instância de consultas e reclamações. A minuta 
do Procedimento de Mecanismo de Atendimento e 
Resposta à Comunidade (PS NES GABM SGA 
001/2013) foi apresentada no ANEXO IV. A NE 
informa que as atividades descritas no procedimento já 
são realizadas pela NE desde a concepção do Plano de 
Comunicação.  
 
De acordo com o 2º RSAP, as questões levantadas nesta 
demanda foram apontadas pelo consultor independente 
em reunião realizada com as diretorias financeira e 
socioambiental da NE em 08/08, as quais ficaram de 
avaliar, junto às demais partes envolvidas, a 
possibilidade e respectiva forma de atendimento. 
 
Segundo informado pela NE no 3º RSAP, o CIC - 
Comitê Interno de Comunicação será um espaço de 
discussão colegiada e de retorno nos assuntos afetos ao 
PBA e interface com outras áreas da empresa, vindo este 

Análise 1ª missão: 
Na descrição do objetivo do Comitê não fica claro que a sua 
finalidade é funcionar como a segunda instância de 
atendimento, conforme indicado na ação. A própria 
composição do Comitê traz dúvidas sobre isso.  
 
Enquanto a atuação do Comitê não estiver bem detalhada, não 
pode ser considerado como solução para esta ação. 
 
Considera-se que: 
 
Item a) está parcialmente atendido. 
Item b) está atendido. 
Item c) está atendido. 
Item d) está atendido. 
 
Análise 2ª missão: 
Não foi evidenciado o atendimento ao Item a). 
Reconsidera-se o status desse item da ação para Não 
Atendido. 
 
Análise 3ª missão: 
Item a) está parcialmente atendido. 
Foram apresentados, durante a vistoria, procedimento e 
fluxograma de atendimento de reclamações em 2ª Instância.  
Resta incluir, a partir do próximo RSAP, evidências de 
operacionalização. 
 
Análise 4ª missão: 
Foi apresentado o fluxograma de encaminhamento das 
solicitações de revisão de consultas e reclamações por meio 
dessa segunda instância. Não foi possível evidenciar 
totalmente o funcionamento por causa da inexistência de tal 

a)  

���� 
b) 15 

���� 
c)  

���� 
d)  

���� 
 

  

                                                           
15 Ações 34b, 34c e 34d - ver Quadro 7.0.b 
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a configurar-se em um canal de consultas e reclamações 
de 2ª instância, em caráter recursal de atendimento a 
demandas recorrentes ou não adequadamente sanadas 
junto às partes interessadas por meio dos canais usuais.  
Portanto, as demandas apresentadas e discutidas no 
âmbito do CIC serão avaliadas em conjunto com as 
demais diretorias da Norte Energia, conforme o caso, e 
devolvidas para a empresa executora do Programa para 
operacionalização (preparar as respostas às consultas e 
reclamações) e dar retorno ao demandante, cuja 
conclusão deverá ser devidamente registrada e 
acompanhada. 
O CIC terá um representante da alta direção na sua 
composição, por esta designado. 
Reclamações relacionadas a trabalhadores serão 
devidamente encaminhadas à área em questão da mesma 
forma que as demais questões trazidas no âmbito do CIC 
e, igualmente, será dado o devido retorno.  Este e outros 
detalhes serão conhecidos a partir da próxima reunião 
agendada para 31/10 em Altamira. 
Segundo a NE, demais informações sobre o banco de 
dados de consultas e reclamações podem ser observadas 
no item 2.4 do 3º RSAP e seus respectivos anexos. 
 
Os ANEXOS 4.2-1 ação 18a e ação 17 do 4º RSAP 
apresentam os resultados do Seminário de Comunicação 
realizado em janeiro de 2014 e os PS relativos ao 
assunto respectivamente. 
 
No 5º RSAP a NE informa que foi adotado um padrão 
de atendimento para o Plantão Social no RUC Jatobá 
cujo fluxo foi otimizado mediante as demandas 
específicas daqueles reassentados.  
A NE informa que até o momento todas as reclamações 
estão sendo resolvidas de imediato junto às construtoras 
e não foram identificadas reclamações recorrentes. 

solicitação por parte de alguma parte interessada.  
Foi evidenciada a realização de seminário de Comunicação no 
qual foi verificado o alinhamento entre as diversas equipes 
integrantes do PBA sobre o tema da comunicação e o 
recebimento de contribuições para a melhoria da 
comunicação entre a NE e empresas executoras do PBA.   
 
Como ainda falta verificar se tudo se encaminhará conforme o 
planejado nos procedimentos de comunicação, considera-se o 
item a) desta ação Em Atendimento. 
 
Análise 5ª missão: 
Item a) está Atendido. 
 
Foram apresentados, durante a vistoria, procedimento e 
fluxograma de atendimento de reclamações em 2ª Instância.  
Segundo relato, existiam 3 demandas para ser avaliados 
recursos pelo Comitê Interno de Comunicação - CIC. 
 

Execução da 
Aquisição de 
Terras / 
Reassentamento 
Involuntário / 
Implementação 
das Opções de 
Reassentamento  
 

Ação 35: O Programa 
de Negociação e 
Aquisição de Terras e 
Benfeitorias na Área 
Rural prevê a 
indenização em 
dinheiro para 
proprietários e 
posseiros. A NE está 
trabalhando nas áreas 
rurais com mínimo de 
carta de crédito de R$ 
131.902,97, que prevê 
pelo menos 70% para 
compra de terras. Como 
a aquisição das áreas  
dos canteiros, canal, 
Travessões 27 e 55 e 
Vila Santo Antonio já 
se encontra bastante 
avançada, recomenda-
se a apresentação de um 
relatório ex-post 

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

Apresentar Relatório 
Ex-post Consolidando 
as ações já 
implementadas de 
indenização para as 
propriedades rurais nas 
áreas dos canteiros, 
canal, Travessões 27 e 
55 e Vila Santo 
Antonio.  
 

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 (ANEXOS 
VI.D. VI.E e VI.F), a NE apresentou os resultados do 
projeto de acompanhamento e monitoramento social das 
comunidades do entorno da obra e das comunidades 
anfitriãs, a situação atual de aquisição de terras e as 
ações de assistência e extensão rural e socioambiental 
(4.2.1- Projeto de Apoio à Pequena Produção e à 
Agricultura Familiar). A análise dos resultados 
apresentados neste relatório, permitindo uma avaliação 
comparativa da situação anterior e atual da comunidade 
diretamente envolvida, será apresentada em relatório 
específico em momento posterior.  
 
De acordo com o 2º RSAP, as questões levantadas nesta 
demanda foram apontadas pelo consultor independente 
em reunião realizada com as diretorias financeira e 
socioambiental da NE em 08/08, as quais ficaram de 
avaliar, junto às demais partes envolvidas, a 
possibilidade e respectiva forma de atendimento. 
 
Segundo informado pela NE no 3º RSAP, as 
informações para atendimento a esta demanda seriam 

Análise 1ª missão: 
Considera-se esta ação em atendimento.  
 
Na vistoria de campo foi verificado que o Programa de 
Acompanhamento Social (4.6), por meio do Projeto de 
Atendimento Social e Psicológico da População Atingida 
(4.6.2) e o Projeto de Acompanhamento e Monitoramento 
Social das Comunidades do Entorno da Obra e das 
Comunidades Anfitriãs (4.6.1), contém as informações sobre 
a situação anterior e atual desses afetados. O Programa 
também contempla o encaminhamento daqueles em situação 
de vulnerabilidade para atendimentos assistenciais. O Projeto 
de Apoio à Pequena Produção e à Agricultura Familiar (4.2.1) 
acompanha as famílias que já foram reassentadas. No entanto, 
não há um documento único consolidando as ações já 
implementadas de indenização para as propriedades rurais nas 
áreas dos canteiros, canal, Travessões 27 e 55, e Vila Santo 
Antonio. Recomenda-se que seja feito este registro.  
 
Análise 2ª missão: 
Já foi evidenciado que há diversos procedimentos nos 
diferentes projetos que atendem a conteúdos para elaboração 
de um documento de registro da população retirada das áreas 

���� 

6º RSAP Informe consolidando 
as informações já 
enviadas sobre a 
situação ex-post das 
famílias indenizadas 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

parcial, com as 
informações sobre a 
situação anterior e atual 
desses afetados, de 
maneira a permitir uma 
avaliação das medidas 
propostas para a 
adequada reposição das 
terras, e, nos casos em 
que isso não ocorra, 
prever as devidas ações 
para recomposição dos 
meios de vida.  

apresentadas na semana de vistoria em 04/11. 
 
O ANEXO 4.2-1 – ação 35 do 4º RSAP apresenta as 
correspondências externas.  
 
Para o meio rural, segue também no ANEXO 4.2-1 – 
ação 35 documento com quantitativo e perfil das 
famílias das áreas rurais adquiridas e a adquirir. 
 
No 5º RSAP consta a informação de que, conforme 
apresentado anteriormente e decorrente de várias 
reuniões realizadas entre a NE e a JGP, a NE 
providenciou uma planilha com as informações sobre os 
indenizados, até o limite de sua responsabilidade. Esta 
planilha será atualizada para o período e será 
apresentada durante a vistoria de campo.  
As informações sobre a opção Carta de Crédito (ATES) 
também serão atualizadas trimestralmente (deste período 
será fornecida na oportunidade da vistoria).  
Os relatórios relativos ao acompanhamento da Vila 
Santo Antônio são apresentados no ANEXO 6 do plano 
de ação do 5º RSAP.  
Outras informações estão contempladas nos demais 
pacotes de trabalho referentes aos aspectos 
socioeconômicos e fundiários do PBA. 
 
 
 

sob indenização. Foi sugerido que este documento fosse pelo 
menos apresentado em forma de minuta para avaliação do 
Consultor Independente.   
 
Reconsidera-se o status desta ação para Não Atendida. 
 
Análise 3ª missão: 
Em atendimento. 
 
Tanto a execução de levantamento de dados disponíveis na 
empresa, como a adoção, no futuro, de procedimentos que 
permitam aumentar o nível de conhecimento do destino da 
parcela dos indenizados que opta pelo pagamento em dinheiro 
ou carta de crédito, atendem a recomendações de 
conformidade com os Princípios do Equador integrantes do 
Plano de Ação. 
 
Análise 4ª missão: 
Os documentos apresentados no ANEXO 4.2-1 – ação 35 não 
correspondem ao perfil das famílias das áreas rurais 
adquiridas e a adquirir. São dois ofícios enviados ao IBAMA, 
o primeiro CE 447/2013 – DS informa que o processo de 
elaboração dos laudos de avaliação na área urbana de 
Altamira teve início com a revisão do cadastro 
socioeconômico e físico patrimoniais e indicando as próximas 
etapas de elaboração dos laudos e oferta de valores. O 
segundo CE 478/2013 – DS informa sobre negociações 
iniciadas no RUC Jatobá. Os demais são: uma planilha de 
Controle de Visitas de ATES e uma de Acompanhamento 
Social que contém as datas e o tipo de atendimento.   
Cabe mencionar nesta análise que já foi apresentado ao 
Consultor Independente, na Ação 32 – após a 3ª missão, 
modelo de Declaração voluntária a ser solicitada para os 
proprietários em casos de indenização, indicando endereço de 
destino e dados para contato. Segundo a avaliação dessa ação, 
a Declaração atende ao solicitado pelo Consultor 
Independente.   
Por outro lado, SAF e NE estão enviando mensalmente 
relatório ao IBAMA sobre as famílias ainda não atendidas, 
remanescentes da Vila Santo Antônio.  
Considera-se essa ação Em Atendimento. 
 
Análise 5ª missão: 
Considera-se essa ação Em Atendimento. 
Em coordenação entre Consultor Independente e NE foi 
acordado o formato do relatório finalizando este item. 

Execução da 
Aquisição de 
Terras / 
Reassentamento 
Involuntário / 
Monitoramento 
Pós-Relocação  

Ação 36a: Realizar o 
monitoramento 
previsto, cuja 
implementação 
encontra-se com 
cronograma defasado.  

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  

Apresentar evidências 
da realização do 
monitoramento.  

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 (ANEXOS 
VI.D. VI.E e VI.F), a NE apresentou os resultados do 
projeto de acompanhamento e monitoramento social das 
comunidades do entorno da obra e das comunidades 
anfitriãs, a situação atual de aquisição de terras e as 
ações de assistência e extensão rural e socioambiental 
(4.2.1- Projeto de Apoio à Pequena Produção e à 
Agricultura Familiar).  
 
De acordo com o 2º RSAP, está em andamento a 
elaboração de um PS do programa de acompanhamento 
social prevendo um fluxo e compatibilização de dados 

Análise 1ª missão: 
Considera-se esta ação em atendimento.  
Na vistoria de campo foi verificado que o Programa de 
Acompanhamento Social (4.6), por meio do Projeto de 
Atendimento Social e Psicológico da População Atingida 
(4.6.2) e o Projeto de Acompanhamento e Monitoramento 
Social das Comunidades do Entorno da Obra e das 
Comunidades Anfitriãs (4.6.1), contém as informações sobre 
a situação anterior e atual desses afetados, assim como 
encaminha aqueles em situação de vulnerabilidade para 
atendimentos assistenciais. O Projeto de Apoio à Pequena 
Produção e à Agricultura Familiar (4.2.1) acompanha as 
famílias que já foram reassentadas. No entanto, não há um 

���� 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

gerados pelo projeto 4.6.1 e atendidos pelo projeto 4.6.2 
e demais programas do PBA. O procedimento pertinente 
ao citado fluxo tinha finalização e validação previstas até 
30/08.  
 
Segundo a NE, o Plano de Ação de Reassentamento 
(PAR) contemplando as ações de sistematização do 
monitoramento, será entregue em um prazo de 30 dias 
(20 dias para elaboração pelo CWP + 10 dias para 
validação da SAF), o que seria por volta de 20/09. 
 
Segundo informado pela NE no 3º RSAP, as 
informações para atendimento a esta demanda seriam 
apresentadas na semana de vistoria em 04/11. 
 
No 4º RSAP informa-se que, para o meio urbano, o 
plano de monitoramento ainda não foi implementado em 
função do pequeno número de optantes pelo RUC. 
Para o meio rural, em meados de fevereiro serão 
apresentados os indicadores para o primeiro grupo de 
agricultores que estão sendo assistidos pela ATES desde 
dez/12. 
Demais informações sobre o assunto podem ser 
observados no ANEXO 4.2-1 – ação 35 deste Plano de 
Ação. 
 
Segundo consta no 5º RSAP, conforme apresentado na 
resposta à Ação 35, acima, e decorrente de várias 
reuniões realizadas entre a NE e a JGP, a NE entende 
que já atendeu às solicitações do Consultor Independente 
relativas a este assunto produzindo a planilha dos 
indenizados e o relatório trimestral das atividades do 
ATES.  
Outras informações estão contempladas nos demais 
pacotes de trabalho afetos aos aspectos socioeconômicos 
e fundiários do PBA. 

documento sistematizando todas as ações de monitoramento 
Pós-Relocação, assim como não há descrição desta atividade 
e como ela deve ser feita, o que deve ser incluído no PAR a 
ser elaborado. 
 
Análise 2ª missão: 
Foi verificado que há duas formas de atuação perante os 
reassentamentos que devem ser feitos na área rural e na área 
urbana. As equipes desses dois projetos devem sistematizar 
uma metodologia única que atenda aos princípios aqui 
descritos (Princípios do Equador 02, 05 e 06 / Padrão de 
Desempenho (PD) do IFC 05).    
No relatório preliminar do PAR consta procedimento geral 
para monitoramento da população interferida, evidenciado 
por documentação.  
Considera-se esta ação Em Atendimento. 
 
Análise 3ª missão: 
Considera-se esta ação Em Atendimento. 
No relatório preliminar do PAR consta procedimento geral 
para monitoramento da população interferida, evidenciado 
por documentação. Evidenciar, no 4º RSAP, a implementação 
deste monitoramento, através de dados dos vários programas.  
 
Análise 4ª missão: 
Conforme mencionado na Ação anterior, não foi evidenciado 
no ANEXO 4.2-1 – ação 35 deste Plano de Ação os 
conteúdos relatados. 
A justificativa relatada no 4º RSAP pode ter fundamento. No 
relatório preliminar do PAR consta procedimento geral para 
monitoramento da população interferida, evidenciado por 
documentação. Segue a solicitação de que seja apresentada a 
implementação deste monitoramento com dados dos vários 
programas em andamento.  
Considera-se esta ação Em Atendimento. 
 
Análise 5ª missão: 
Constata-se que existe o monitoramento das famílias afetadas 
nos vários programas de apoio e os dados sendo coletados são 
integrados. Considera-se esta ação Atendida.  

Ação 36b - 6 meses antes do início da operação da última turbina. 
Princípio do Equador 02 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 06 

Aspectos da 
Linha Base 
Biológica / 
Suficiência da 
linha base 
biológica para 
identificação de 
nichos 
ecológicos ou 
habitats naturais 
críticos 

Ação 37a - Realizar, 
fora da AID, coletas de 
dados adicionais à linha 
base da ictiofauna, para 
confirmação de 
ocorrência das espécies 
citadas como 
ameaçadas (Acari 
zebra, pacu capivara e 
arraia de fogo) e das 
espécies de 
Loricarídeos 
(ornamentais), citadas 
como restritas à Volta 
Grande do Rio Xingu. 

6 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento. 

Apresentar metodologia 
a ser utilizada nas 
coletas adicionais. 
 

No prazo definido foi encaminhado o RT_006-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, onde se 
informa que o projeto de monitoramento de ictiofauna 
tal qual está no PBA já tem a malha ampliada, pois as 
coletas são feitas fora da AID: acima da confluência do 
rio Iriri com o rio Xingu e abaixo, no trecho de 
restituição de vazão. Com isso, os últimos resultados de 
monitoramento já indicaram ampliação de área de 
ocorrência para algumas espécies de peixes, 
notadamente os ornamentais. Além disso, o projeto de 
Pesca Sustentável tem uma abrangência muito maior que 
a AII, com anotações de desembarque pesqueiro de 
peixe de consumo e ornamental até São Felix do Xingu. 
Neste projeto, também é possível obter a origem do 
pescado coletado, o que poderá contribuir na indicação 
de áreas de ocorrência daquelas espécies, contribuindo 
para esclarecer a área de ocorrência inicialmente 

A NE informou que a coleta da ictiofauna ocorre fora da AID, 
acima da confluência do rio Iriri com o rio Xingu, e abaixo, 
no trecho de restituição de vazão. Nos mapas apresentados no 
4º Relatório Consolidado do IBAMA são incluídos os pontos 
com os registros das espécies, mas não se representam as 
áreas de influência da UHE. 
Assim, recomenda-se que sejam elaborados mapas de 
distribuição das espécies ameaçadas (Acari zebra, pacu 
capivara e arraia de fogo) e das espécies de Loricarídeos 
(ornamentais), incluindo a delimitação da Área Indiretamente 
Afetada (AID). 
 
Análise 3ª missão: 
A NE confirmou que a coleta da ictiofauna ocorre fora da 
AID e acima da confluência do Rio Iriri com o Rio Xingu, e 
abaixo, no trecho de restituição de vazão.  
Mantém-se a recomendação de que sejam elaborados mapas 

���� 

6º RSAP Apresentar mapas com 
a distribuição das 
espécies dentro e fora 
da AID. 
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Prazo Plano de 

Ação 
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Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
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Prazo Etapas / Entregáveis 

considerada para a Volta Grande, como é o caso das 
espécies ameaçadas de extinção e endêmicas do PAN. 
Desta forma, a NE considera que a malha de 
amostragem atualmente aplicada para a ictiofauna já 
extrapola os limites da AID e é suficiente para o 
acompanhamento das espécies em pauta. São incluídas 
informações dos monitoramentos realizados até o 
momento: 
• Pacu Capivara (Ossubtus xinguense): está na lista de 
• espécies ameaçadas de extinção; porém, o Projeto de 
• Monitoramento da Ictiofauna já identificou a sua 

ocorrência nas cachoeiras do rio Iriri e na 
confluência deste com o rio Xingu (áreas a montante 
da AID). Informação disponível no 3º Relatório do 
IBAMA (Cap 2 - item 13.3.1.3.1 - Projeto de 
Investigação Taxonômica) e no banco de dados do 
último RTT-E do Projeto 13.3.4; 

• Arraia-negra (Potamotrygon leopoldi): está na lista 
do PAN como espécie endêmica com relevante grau 
de ameaça às suas populações. Esta espécie também 
ocorre na região de montante (região de São Feliz do 
Xingu) e o Projeto de Monitoramento da Ictiofauna 
já capturou diversos exemplares desta espécie no 
setor à montante da AID, sítios (IC01 e IC02). 
Informação disponível no último RTT-E do Projeto 
13.3.4. 

• Para o acari zebra (espécie ameaçada) e outras 
espécies de loricarídeos citados como restritos à 
Volta Grande do Xingu, ainda não se tem nenhuma 
nova informação sobre a ocorrência em áreas fora da 
AID. 

O 2º RSAP não traz informações sobre o atendimento a 
esta ação. 
No 3º RSAP, a NE informou que as respostas a esta 
ação seriam apresentadas durante a 3º missão, entre 04 e 
08 de novembro de 2013. 
 
Segundo informado no 4º RSAP, o anexo 13.3.1-7 do 
Projeto de Investigação Taxonômica que consta no 5º 
RC apresenta os mapas com a distribuição das espécies 
em questão. 
 
Segundo o 5º RSAP, o Mapa requerido foi apresentado 
no 5º Relatório Consolidado para o IBAMA. Segundo a 
NE, esse Mapa será atualizado semestralmente nos RC, 
junto aos resultados do período.  
Uma vez iniciado o estudo, a NE compromete-se a 
repassar os resultados por meio dos RC semestrais 
encaminhados ao IBAMA, promovendo uma atualização 
das atividades durante as vistorias do Consultor 
Independente nos meses intermediários: maio e 
setembro.  
A NE sugere que o status de atendimento desta demanda 
possa ser contínuo. 

de distribuição das espécies ameaçadas (Acari zebra, pacu 
capivara e arraia de fogo) e das espécies de Loricarídeos 
(ornamentais), com a delimitação da Área Indiretamente 
Afetada (AID). 
Considera-se esta ação Parcialmente Atendida. 
 
Análise 4ª missão: 
A NE apresentou, no 5º RC para o IBAMA, as fichas técnicas 
das espécies da ictiofauna do Rio Xingu e tributários, com 
ênfase nas espécies não descritas e endêmicas. Até o 
momento foram elaboradas fichas técnicas de 62 espécies. 
 
A recomendação para as espécies ameaçadas (Acari zebra, 
pacu capivara e arraia de fogo) foi atendida, mas devido ao 
grande número de registros de espécies novas para a ciência e 
endêmicas, mantém-se a recomendação de que sejam 
elaborados mapas de distribuição para as espécies citadas nos 
Quadros 13.3.1 – 1, 13.3.1 - 2 e 13.3.1 – 3 do 5º RC do 
IBAMA. Isso deverá ser feito para mapear a ocorrência das 
espécies novas para a ciência e das espécies endêmicas, e 
garantir que as mesmas ocorrem fora da AID. 
 
Considera-se que esta ação está Em Atendimento 
 
Análise 5ª missão: 
O 5º RSAP não trouxe informações sobre o atendimento a 
esta ação. A NE informou que está sendo preparado um artigo 
científico sobre a ocorrência da espécie Ossubtus xinguense 
no rio Iriri. Considera-se que esta ação está Em Atendimento. 
 

Ação 38a - Aplicar os 
melhores esforços (best 
efforts) para a 
identificação, até o 
menor nível 

6 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento. 

Apresentar 
planejamento de 
atividades e 
metodologia a ser 
utilizada nos esforços de 

No prazo definido foi encaminhado o RT_006-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, onde se 
informa que, devido à sua preocupação com a 
conservação de espécies potencialmente novas ou com 
algum risco de ameaça de extinção, a NE tomou 

Em relação à fauna, durante as reuniões na inspeção de 
campo de 2 a 6 de setembro de 2013, a NE comunicou que 
estabeleceu contato com especialistas em roedores, na 
ESALQ-USP, que darão andamento à identificação das 
espécies de roedores classificadas até o momento como 

1)  

���� 
1) 6º RSAP 
 
 
 
 

1) Em relação à fauna, 
no caso das espécies de 
pequenos mamíferos 
terrestres e quirópteros, 
dar continuidade às 
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taxonômico possível, 
dos indivíduos de flora, 
fauna terrestre e fauna 
aquática coletados na 
linha base do EIA e nos 
monitoramentos, 
especialmente para os 
gêneros ameaçados, 
criticamente 
ameaçados, quase 
ameaçados e 
vulneráveis (considerar 
listagens das agências 
nacionais e IUCN). 

identificação. 
 

providências para a determinação taxonômica de 
espécies da ictiofauna, pequenos mamíferos, quirópteros 
e espécies da flora por meio da execução de projetos do 
PBA ou por meio da contratação de estudos 
complementares. 
 
Especificamente no caso dos estudos complementares de 
roedores e quirópteros, não previstos no PBA, 
exemplares identificados nas campanhas de 
monitoramento e coleta em campo serão encaminhados 
para especialistas da UFPA, Museu Emílio Goeldi e 
Museu de Zoologia da USP. As atividades de campo 
para coleta de indivíduos terão início nesta próxima 
estação seca de acordo com o delineado nos estudos 
complementares sobre a distribuição geográfica das 
espécies Oecomys sp, Neacomys sp. e Nictyinomops sp, 
sendo que os exemplares capturados serão preservados e 
encaminhados a especialistas ao término de cada 
campanha. 
 
No caso da flora, exemplares em estágio reprodutivo 
estão sendo encaminhados para especialistas do Museu 
Emílio Goeldi, Jardim Botânico do Rio de Janeiro e 
UFPA. Técnicas para a determinação dos diferentes taxa 
variam de acordo com a metodologia mais apropriada 
para a descrição das espécies, incluindo medidas 
morfométricas padrão ou análises genéticas se 
necessário. Deve-se considerar ainda que a Norte 
Energia, através de suas contratadas, possui atividades 
correntes com especialistas em campo durante a 
execução dos projetos de Formação de Banco de 
Germoplasma, Salvamento e Aproveitamento Científico 
da Flora e todos os demais monitoramentos de flora 
(florestas de terra firme, aluviais e formações pioneiras).  
 
Cabe ressaltar que todos estes projetos, além do 
inventário florestal (42.000ha amostrados), têm 
especialistas botânicos e parcerias institucionais que 
subsidiam as identificações até o menor nível 
taxonômico possível, quando há dúvida quanto à 
especificidade do indivíduo coletado. 
 
O 2o RSAP menciona que já foram feitos alguns 
contatos com especialistas na taxonomia dos quirópteros, 
e ainda que os exemplares coletados na etapa do EIA já 
foram localizados. 
 
No 3º RSAP, a NE informou que as respostas a esta 
ação seriam apresentadas durante a 3º missão, entre 04 e 
08 de novembro de 2013. 
 
Respostas do 4º RSAP: 
 
1) Fauna: o documento “ESTUDO COMPLEMENTAR 
- INVESTIGAÇÃO TAXONÔMICA E DA BIOLOGIA 
DE NYCTINOMOPS SP. – CONDICIONANTE DOS 
PRINCÍPIOS DO EQUADOR”, apresenta as evidências 
do andamento da identificação desta espécie e demais 
informações sobre a condução do referido estudo em 
geral (ANEXO 4.2-1- ação 38a do 4º RSAP). 

possivelmente novas para a ciência, pertencentes aos gêneros 
Neacomys e Oecomys. No caso da espécie ainda não 
identificada e possivelmente nova para a ciência de 
Nyctinomops, a NE comunicou que foi feito o contato com 
especialista na Universidade Federal de Goiás, que deverá 
identificar os exemplares coletados até o momento. Todos os 
exemplares coletados e armazenados em diferentes 
instituições de pesquisa foram localizados, segundo 
informado pela NE, etapa essencial para que a investigação 
taxonômica progrida. Algumas das atividades relacionadas à 
investigação taxonômica das espécies mencionadas foram 
apresentadas pela Norte Energia nas Notas Tecnicas 
NT_01_PMMT_06_05_13_BIOTA: Investigação 
Taxonômica e da Biologia de Nyctinomops Sp. – 
Condicionante dos Princípios do Equador; e 
NT_01_PMMT_26_04_13_BIOTA: Investigação 
Taxonômica de Pequenos Roedores – Condicionante dos 
Princípios do Equador. 
Em relação à flora, o cliente informa que está envidando os 
esforços solicitados, consultando especialistas e buscando 
exemplares em estágio reprodutivo. No entanto, não apresenta 
o planejamento pedido, evidenciando as atividades previstas, 
e não indica o andamento dos trabalhos, informando a 
porcentagem de táxons ainda não identificados. 
Em relação à ictiofauna, a NE informou que foram coletadas 
380 espécies na região de estudo. Dessas, 31 espécies ainda 
não foram descritas pela ciência. Essas espécies estão em 
processo de estudo e algumas em descrição pelos 
especialistas. No entanto, o relatório não apresenta a 
classificação das espécies em ameaçadas, criticamente 
ameaçadas, quase ameaçadas e vulneráveis.  
 
Análise 3ª missão: 
1) Em relação à fauna, durante a vistoria de campo de 4 a 8 de 
novembro de 2013 a NE mostrou evidências da contratação 
dos especialistas em roedores e em quirópteros, que deverão 
conduzir a investigação taxonômica de cada um destes 
grupos, de forma a determinar se os exemplares coletados 
durante o EIA se tratam ou não de espécies novas para a 
ciência. No caso dos roedores pertencentes aos gêneros 
Neacomys e Oecomys, o especialista contratado deverá ainda 
realizar o levantamento nas áreas situadas fora da área de 
influência do projeto, segundo descrito na Nota Técnica 
NT_01_PMMT_26_04_13_BIOTA: Investigação 
Taxonômica de Pequenos Roedores – Condicionante dos 
Princípios do Equador. 
No caso da espécie ainda não identificada e possivelmente 
nova para a ciência de Nyctinomops, a NE mostrou 
evidências de que foi feito o contato com especialista na 
Universidade Federal de Goiás, que deverá identificar os 
exemplares coletados até o momento. Os exemplares 
testemunho coletados durante as atividades do EIA e 
armazenados em diferentes instituições de pesquisa foram 
localizados, segundo informado pela NE, etapa essencial para 
que a investigação taxonômica progrida. Modificações 
pontuais foram solicitadas por esta auditotina nas Notas 
Tecnicas NT_01_PMMT_06_05_13_BIOTA: Investigação 
Taxonômica e da Biologia de Nyctinomops Sp. – 
Condicionante dos Princípios do Equador; e 
NT_01_PMMT_26_04_13_BIOTA: Investigação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  

���� 
 

3)  

���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 6º RSAP 
 

atividades delineadas 
nos relatórios 
referentes a cada um 
dos grupos, e 
apresentar resultados 
que indiquem tratar-se 
ou não de espécies 
novas para a ciência, e 
suas respectivas 
distribuições 
geográficas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Em relação à 
ictiofauna apresentar 
evidências do 
andamento das 
identificações. 
Apresentar o status de 
conservação conforme 
as listagens das 
agências nacionais e 
IUCN 
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2) Flora: em relação à flora, as informações são 
apresentadas no ANEXO 4.2-1 – ação 38a do 4º RSAP, 
FLORA. 
 
3) Ictiofauna: o projeto de investigação taxonômica 
incluindo seus anexos (5º RC – pacote 13.1.1) apresenta 
o status das identificações das espécies. O ANEXO 4.2-1 
– ação 38a – ictiofauna apresenta as fichas de 
identificação das espécies. 
 
Respostas do 5º RSAP: 
 
1) Fauna: a 2ª campanha de campo da investigação 
taxonômica de pequenos roedores foi iniciada em 
20/03/14. Os resultados serão consolidados e 
apresentados no 6º RSAP (agosto/2014), devido ao 
tempo necessário para o tratamento das informações 
coletadas em campo. 
Uma vez iniciado o estudo, a NE compromete-se a 
repassar os resultados semestralmente, promovendo uma 
atualização das atividades durante as vistorias do 
Consultor Independente nos meses intermediários: maio 
e setembro.  
A NE sugere que o status de atendimento desta demanda 
possa ser contínuo. 
 
2) Flora: segundo a NE, as evidências de atendimento a 
esta demanda seriam apresentadas no ato da vistoria de 
campo. Após a 5ª missão, foi apresentado um documento 
complementar ao 5º RSAP, no qual a Norte Energia 
reporta que considera esta demanda em atendimento 
(atendimento continuo) e serão apresentadas atualizações 
sempre que o status se altere. 
 
3) Ictiofauna: uma vez iniciado o estudo, a NE 
compromete-se a repassar os resultados por meio dos RC 
semestrais encaminhados ao Ibama, promovendo uma 
atualização das atividades durante as vistorias do 
Consultor Independente nos meses intermediários: maio 
e setembro.  
A NE sugere que o status de atendimento desta demanda 
possa ser contínuo, até o início da primeira etapa 
operativa do empreendimento. 

Taxonômica de Pequenos Roedores – Condicionante dos 
Princípios do Equador, no que diz respeito à justificativa da 
metodologia proposta e objetivos gerais. 
2) Em relação à flora, a empresa executora do Projeto de 
Salvamento da Flora (Biota) relatou, durante a 3ª missão de 
monitoramento, que os procedimentos que têm sido 
realizados para determinar os táxons com identificação 
incompleta e mostrou como exemplo um Relatório de 
Gerenciamento Mensal (RGM), no qual é feito um controle 
mensal dos materiais botânicos que estão sendo identificados. 
Os dados totais do projeto devem ser apresentados.  
Já em relação aos projetos de monitoramento da flora, não foi 
apresentada nenhuma resposta a essa ação. 
Em relação aos táxons com identificação incompleta do EIA, 
a Norte Energia informou que iria entrar em contato com o 
Museu Emílio Goeldi, o qual elaborou o diagnóstico da 
vegetação apresentado no EIA, para verificar a localização 
dos materiais voucher deste estudo. 
3) Em relação à ictiofauna, ainda não foi evidenciado o 
avanço das tratativas para resolução das questões relacionadas 
à identificação das espécies novas. Não há registro no RSAP 
do status de conservação de todas as 380 espécies 
mencionadas no último relatório de consolidação para o 
IBAMA, de acordo as listagens das agências nacionais e 
IUCN. No RSAP está citado que as atividades de triagem, 
identificação e tombamento do material estão em continua 
evolução e que alguns manuscritos, que incluirão as espécies 
novas, estão em fase de elaboração. 
 
Análise 4ª missão: 
 
1) Em relação à fauna, como evidenciado durante a vistoria 
de campo de 10 a 14 de fevereiro de 2014, e ainda no 4o 
RSAP, a NE apresentou as Notas Técnicas 
NT_01_PMMT_06_05_13_BIOTA: Investigação 
Taxonômica e da Biologia de Nyctinomops Sp. – 
Condicionante dos Princípios do Equador; e 
NT_01_PMMT_26_04_13_BIOTA: Investigação 
Taxonômica de Pequenos Roedores – Condicionante dos 
Princípios do Equador com as modificações sugeridas pela 
consultoria independente. Ainda, foram apresentados os 
relatórios com o andamento das atividades de investigação 
taxonômica e distribuição das espécies de roedores e 
quirópteros, dentro e fora da área de influência do 
empreendimento. Para quirópteros, além da realização de uma 
campanha direcionada para a localização da espécie fora da 
área de influência, foram reunidos, no relatório apresentado, 
os dados das campanhas de monitoramento dos pedrais. No 
total foram capturados 32 indivíduos, em pedrais dentro e fora 
da cota de inundação. Alguns exemplares foram sacrificados 
para os estudos taxonômicos com base em análises 
morfométricas. Os resultados obtidos até o momento não 
permitem uma conclusão sobre tratar-se ou não de uma 
espécie nova para a ciência. No caso dos roedores 
pertencentes aos gêneros Neacomys e Oecomys, foram 
realizados levantamentos nas áreas situadas fora da área de 
influência do projeto, e ainda na área do Módulo 5, que 
embora esteja dentro da área de influência do 
empreendimento, é parte da proposta de áreas a serem 
conservadas pela NE. Os passos seguintes, conforme 
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propostos pela NE, são a realização de uma segunda 
campanha para cada um dos grupos, e a continuação das 
análises, o que deverá permitir a correta identificação das 
espécies. Considera-se este item da ação Em Atendimento. 
 
2) Em relação à flora, no 4º RSAP é informado que a Norte 
Energia tem mantido contato com o corpo técnico do MPEG 
sobre os possíveis avanços na identificação das espécies que 
foram classificadas até o nível de gênero no âmbito do EIA. 
Além disso, consta uma descrição dos procedimentos que têm 
sido realizados para a determinação das espécies coletadas no 
âmbito do Projeto de Salvamento da Flora. Considera-se este 
item da ação Em Atendimento. 
 
3) Em relação à ictiofauna, a NE informou que foram 
coletadas 392 espécies nos Projetos de Monitoramento da 
Ictiofauna, Salvamento e Resgate da Ictiofauna e Investigação 
Taxonômica (Anexo 13.3.1 - 4). Até o presente momento 
foram encontradas 30 espécies novas para a ciência e, destas, 
13 estão em processo de descrição por especialistas. Quarenta 
e seis espécies de peixes são endêmicas para a bacia do rio 
Xingu. Apenas duas espécies que ocorrem no rio Xingu 
constam na lista nacional de espécies ameaçadas em vigor (IN 
No 5, 21 de maio de 2004): Ossubtus xinguense (Vulnerável) 
e Hypancistrus zebra (Vulnerável). Considera-se este item da 
ação Em Atendimento. 
 
Análise 5ª missão: 
1) Em relação à fauna, no 4o RSAP foram apresentados os 
resultados preliminares referentes à busca das três possíveis 
novas espécies de roedores nas áreas situadas fora da 
influência do empreendimento, bem como da determinação 
taxonômica dos três roedores possivelmente novos para a 
ciência. Exemplares pertencentes às espécies em questão 
foram capturados em áreas que não serão impactadas, os 
exemplares coletados durante as campanhas do EIA foram 
localizados para inclusão nas análises comparativas. 
No 5o RSAP, e conforme verificado junto à equipe da NE, 
entre os meses de março e abril de 2014 realizou-se a segunda 
campanha de campo em quatro sítios, dois dentro da área de 
influência, em fragmentos que serão preservados pela Norte 
Energia, e dois fora da área de influência. Somando-se os 
resultados das duas campanhas realizadas até o momento, sete 
pertencem ao gênero Neacomys e sete ao gênero Oecomys. Os 
crânios destes indivíduos coletados encontram-se em 
preparação. Os exemplares coletados durante o EIA, bem 
como outros coletados em momento anterior e depositados 
em coleções científicas, foram incluídos nas análises 
morfológicas que se encontram em andamento. Todos os 
exemplares obtidos até o momento associados a amostras de 
tecidos para análises moleculares estão sendo sequenciados. 
As próximas ações previstas neste projeto, segundo os 
documentos apresentados, incluem: (i) visita a coleção de 
mamíferos do Museu de Zoologia da USP (MZUSP); (ii) 
análises qualitativas e quantitativas dos indivíduos coletados 
nas duas campanhas de campo e comparação com o material 
proveniente do EIA-RIMA; (iii) análise molecular do material 
enviado para sequenciamento e comparação com as 
sequencias disponíveis no Genbank; (iv) realização de mais 
dois campos extras na região do rio Bacajá fora da cota 
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demarcada para o Trecho de Vazão Reduzida em busca do 
morfotipo Oecomys sp1. 
Dentro do projeto referente à investigação taxonômica e de 
distribuição da possível nova espécie de quiróptero, o 
relatório anterior informa que foram realizadas atividades de 
busca da espécie nos pedrais, dentro e for a da área de 
influência do empreendimento, com o registro de indivíduos 
em vários pedrais, e coleta de alguns para comparações 
morfológicas e morfométricas. Os exemplares testemunhos 
coletados durante o EIA já haviam sido localizados. 
Segundo informado no 5o RSAP, a segunda campanha de 
campo foi realizada em fevereiro de 2014. Em virtude da 
cheia, nesta segunda campanha, o Pedral do Porcão foi o 
único amostrado.  
Para a investigação taxonômica foram coletados alguns 
exemplares para realização de biometria externa e interna 
(craniana). As comparações taxonômicas estão sendo feitas 
com a espécie Nyctinomops laticaudatus por semelhança 
morfométrica. Cinco dos exemplares coletados tiveram 
material retirado para análises citogenéticas. As análises 
preliminares mostram que os exemplares capturados na área 
da UHE Belo Monte apresentam dimensões menores do que 
aquelas encontradas na literatura para N. laticaudatus, 
fortalecendo a suposição de se tratar de um novo táxon 
desconhecido da ciência. Conforme informado, os resultados 
das análises citogenéticas serão apresentados no próximo 
relatório. 
Considera-se que o andamento dos trabalhos de identificação 
das possíveis novas espécies vem progredindo de forma 
satisfatória, de forma a garantir que não serão convertidos 
hábitats essenciais para a manutenção de populações viáveis 
de espécies novas para a ciência e com distribuição 
desconhecida.  
Considera-se este item da ação Em Atendimento. 
 
2) Em relação à flora, foi esclarecido em reunião que todos os 
materiais coletados na fase do EIA da UHE Belo Monte que 
foram encontrados na coleção do MPEG correspondem aos 
16 materiais já reportados no 4ª RSAP. Quanto à identificação 
desse material até nível específico, foi informado que a 
equipe do museu havia comunicado que os mesmos estavam 
comprometidos, dificultando sua determinação taxonômica. A 
identificação do material registrado no âmbito do PBA será 
tratada nas recomendações 67-6 e 68-2. Considera-se que este 
item da ação está Atendido. 
 
3) Em relação à ictiofauna, o 5º RSAP não trouxe 
informações sobre o atendimento a esta ação. Até o presente 
momento foram encontradas 29 espécies novas para a ciência 
e 46 espécies de peixes endêmicas da bacia do rio Xingu. 
Apenas duas espécies que ocorrem no rio Xingu constam na 
lista nacional de espécies ameaçadas em vigor (IN No 5, 21 de 
maio de 2004): Ossubtus xinguense (Vulnerável) e 
Hypancistrus zebra (Vulnerável).  
Essa identificação é uma ação que não pode ser considerada 
como de atendimento contínuo, pois deveria ter sido realizada 
na fase do EIA, para detalhamento da linha base, tendo 
ocorrido apenas parcialmente.  
Nesta fase, considera-se a mesma Em Atendimento, pois as 
ações estão sendo evidenciadas, mas devem prosseguir. 
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Ação 38b - Apresentar 
relatório com os 
resultados dos esforços 
de identificação. 

1 ano após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento. 

Relatório com os 
resultados dos esforços 
de identificação. 

A resposta a esta Ação apresentada no pacote de entrega 
referente a 1 ano após a assinatura do contrato (Relatório 
de Atendimento ao Plano de Ação dos Princípios do 
Equador – demanda para 1 ano após a assinatura do 
contrato) é que as informações solicitadas serão 
apresentadas no próximo RSAP (4º RSAP) e no 5º RC 
do IBAMA previstos para 01/02/14, considerando que o 
RC é o instrumento de consolidação semestral das 
informações. 
 
No 4º RSAP foi apresentada nenhuma resposta 
adicional, com exceção da fauna terrestre. 
Para pequenos mamíferos das Ordens Rodentia e 
Chiroptera, no 4o RSAP foram apresentados relatórios de 
andamento das atividades, que visam à identificação 
taxonômica e determinação da distribuição geográfica 
das espécies com possibilidade de serem novas para a 
ciência. Os relatórios evidenciam que foram realizadas 
atividades voltadas para a localização de espécimes fora 
da área de influência do empreendimento, e ainda que os 
exemplares capturados estão sendo utilizados em 
análises que visam à determinação de sua identidade 
taxonômica. Os relatórios para ambos os grupos 
mostram que ainda não foi possível identificar 
corretamente as espécies, mas as atividades se 
encontram em andamento. 
 
Respostas do 5º RSAP: 
 
1) Fauna: a segunda campanha de campo para pequenos 
mamíferos foi iniciada em 20/03/2014. Os resultados 
serão consolidados e apresentados no 6º RSAP 
(agosto/2014), devido ao tempo necessário para o 
tratamento das informações coletadas em campo. 
Uma vez iniciado o estudo, a NE compromete-se a 
repassar os resultados semestralmente, promovendo uma 
atualização das atividades durante as vistorias do 
Consultor Independente nos meses intermediários: maio 
e setembro.  
A NE sugere que o status de atendimento desta demanda 
possa ser contínuo. 
Em relação aos quirópteros, a próxima campanha de 
campo será realizada na época seca. A consolidação das 
informações será encaminhada provavelmente no 8º 
RSAP (início de 2015). A atualização das atividades 
deste estudo será fornecida ao Consultor Independente 
durante as vistorias trimestrais de campo. 
A NE sugere que o status de atendimento desta demanda 
possa ser contínuo, até o início da primeira etapa 
operativa do empreendimento. 
 
2) Flora: segundo a NE, as evidências de atendimento a 
esta demanda seriam apresentadas no ato da vistoria de 
campo. Após a 5ª missão, foi apresentado um documento 
complementar ao 5º RSAP, no qual a Norte Energia 
reporta que considera esta demanda em atendimento 
(atendimento continuo) e serão apresentadas atualizações 

Análise 4ª missão: 
 
1) Conforme as reuniões realizadas no período de 10 a 14 de 
fevereiro de 2014, referentes ao andamento dos trabalhos de 
identificação de espécies de pequenos mamíferos 
possivelmente novas para a ciência, foram empregados 
esforços no sentido de capturar indivíduos fora da área de 
influência do empreendimento, e também envidados esforços 
no sentido de concluir sua identificação taxonômica. Os 
resultados são consolidados em dois relatórios técnicos, 
referentes, respectivamente, aos quirópteros e roedores. 
Considera-se que este item da ação está Em atendimento. 
 
2) Em relação às espécies da flora registradas no âmbito do 
EIA, na 4ª missão de monitoramento foi apresentada uma 
tabela com 16 materiais indeterminados depositados no 
Museu Paraense Emílio Goeldi e com os avanços na sua 
identificação taxonômica obtidos recentemente. Considera-se 
que este item da ação está Em atendimento. 
 
3) Em relação à ictiofauna: no 5º RC são apresentadas uma 
lista das espécies endêmicas, uma lista das espécies ainda não 
descritas do rio Xingu registradas até o momento e uma lista 
das ações realizadas e situação atual do processo de descrição 
das espécies novas (Quadros 13.3.1 – 1, 13.3.1 - 2 e 13.3.1 – 
3).  Considera-se que este item da ação está Atendido. 
 
Análise 5ª missão: 
 
1) Em relação à fauna, conforme avaliado na documentação 
enviada pela NE referente ao andamento dos trabalhos de 
identificação de espécies de pequenos mamíferos 
possivelmente novas para a ciência, estão sendo empregados 
esforços no sentido de capturar indivíduos fora da área de 
influência do empreendimento, e também envidados esforços 
no sentido de concluir sua identificação taxonômica. Os 
resultados v6em sendo consolidados em relatórios técnicos, 
referentes, respectivamente, aos quirópteros e roedores. 
Considera-se que este item da ação está Em atendimento. 
 
2) Em relação à flora, conforme informado do item 38a, foi 
esclarecido em reunião que todos os materiais coletados na 
fase do EIA da UHE Belo Monte que foram encontrados na 
coleção do MPEG correspondem aos 16 materiais já 
reportados no 4ª RSAP. Isso porque existe atualmente um 
grande número de materiais em espera para serem 
incorporados na coleção. Quanto à identificação desse 
material até nível específico, foi informado que a equipe do 
museu havia comunicado que os mesmos estavam 
comprometidos, dificultando sua determinação taxonômica.  
Assim, apesar de não terem sido obtidos os resultados 
esperados, considera-se que foram envidados esforços para a 
identificação do material registrado na fase do EIA. As 
dificuldades para realização da atividade recomendada são 
conhecidas. Por outro lado, o número de espécies registradas 
no âmbito do PBA é expressivo e se considera mais relevante 
focar na identificação completa destes materiais. Essa 

1)  

���� 
2)  

���� 
3) 16 

���� 

6o RSAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Em relação à fauna, 
no caso das espécies de 
pequenos mamíferos 
terrestres e quirópteros, 
dar continuidade às 
atividades e delineá-las 
em relatórios sobre seu 
andamento. 
 

                                                           
16 Ação 38b, item 3) - ver Quadro 7.0.b 
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Quadro 7.0.a 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

sempre que o status se altere. atividade será tratada nas recomendações 67-6 e 68-2.  
Assim, considera-se que este item da ação está Atendido. 

Aspectos da 
Linha Base 
Biológica / 
Confirmação de 
área de vida de 
espécies novas 

Ação 39a - Realizar 
amostragens e estudos 
complementares fora da 
ADA visando a 
determinar a presença e 
área de distribuição das 
espécies possivelmente 
novas para a ciência 
dos roedores 
pertencentes aos 
gêneros Oecomys e 
Neacomys, e do 
quiróptero 
Nyctyinomops sp. 

6 meses após a 
Assinatura do 
Contrato de 
Financiamento. 

Apresentar metodologia 
a ser utilizada nas 
amostragens e estudos 
complementares. 

No prazo definido foi encaminhado o RT_006-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, onde se 
informa que o encaminhamento ao consultor 
socioambiental, em 05/06/2013, como demanda de 
documentos complementares solicitados após a vistoria 
de maio de 2013, das seguintes Notas Técnicas sobre 
Roedores e Quirópteros: 
 
• NT_01_PMMT_06_05_13_BIOTA: Investigação 

Taxonômica e da Biologia de Nyctinomops Sp. – 
Condicionante dos Princípios do Equador; e 

• NT_01_PMMT_26_04_13_BIOTA: Investigação 
Taxonômica de Pequenos Roedores – Condicionante 
dos Princípios do Equador. 

 
O 2º RSAP não traz informações sobre o atendimento a 
esta ação. 
 
Segundo informado pela NE no 3º RSAP, as evidências 
de andamento serão apresentadas em novembro na 3ª 
missão. E os resultados serão consolidados 
semestralmente e encaminhados ao IBAMA e 
posteriormente à JGP. 
 
4º RSAP: idem resposta à Ação 38a, acima. 
 
No 5º RSAP a NE informa que estão em andamento as 
atividades de laboratório para identificação taxonômica. 
Novas informações sobre o assunto serão apresentadas 
na próxima vistoria trimestral. 
A NE compromete-se a repassar os resultados 
semestralmente, promovendo uma atualização das 
atividades durante as vistorias do Consultor 
Independente nos meses intermediários: maio e 
setembro.  
A NE sugere que o status de atendimento desta demanda 
possa ser contínuo. 

Em atendimento. 
O consultor socioambiental avaliou as Notas Técnicas sobre a 
identificação de possíveis espécies novas de pequenos 
mamíferos encaminhadas 
(NT_01_PMMT_06_05_13_BIOTA: Investigação 
Taxonômica e da Biologia de Nyctinomops Sp. – 
Condicionante dos Princípios do Equador; e 
NT_01_PMMT_26_04_13_BIOTA: Investigação 
Taxonômica de Pequenos Roedores – Condicionante dos 
Princípios do Equador), e sugeriu algumas adequações 
metodológicas. A necessidade de tais adequações foi 
novamente colocada durante a 2ª Missão. Nas reuniões 
realizadas nesta mesma oportunidade, a NE apresentou 
evidências de que está implementando os projetos propostos 
nas Notas Técnicas elaboradas, que deverão resultar na 
identificação e determinação das áreas de distribuição das 
espécies de roedores dos gêneros Neacomys e Oecomys, e da 
espécie de Nyctinomops.   
 
Análise 3ª missão: 
Em atendimento. 
Foram apresentadas as NT_01_PMMT_06_05_13_BIOTA: 
Investigação Taxonômica e da Biologia de Nyctinomops Sp. 
– Condicionante dos Princípios do Equador; e 
NT_01_PMMT_26_04_13_BIOTA: Investigação 
Taxonômica de Pequenos Roedores – Condicionante dos 
Princípios do Equador contendo algumas das modificações 
sugeridas pelo consultor socioambiental. Os documentos 
foram avaliados e sugeriu-se ainda algumas modificações, 
que deverão ser incorporadas ao documento e apresentadas no 
próximo RSAP. Nas reuniões realizadas nesta mesma 
oportunidade, a NE apresentou evidências de que está 
implementando os projetos propostos nas Notas Técnicas 
elaboradas, que deverão resultar na identificação e 
determinação das áreas de distribuição das espécies de 
roedores dos gêneros Neacomys e Oecomys, e da espécie de 
Nyctinomops.   
 
Análise 4ª missão: 
Idem respostas das partes de fauna das Ações 38a e 38b 
acima. Considera-se Em Atendimento. 
 
Análise 5ª missão: 
Idem respostas das partes de fauna das Ações 38a e 38b 
acima. Considera-se Em Atendimento. 

���� 

6o RSAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto à realização 
das amostragens e 
estudos 
complementares para 
roedores e quirópteros, 
foram apresentadas as 
Notas Técnicas 
NT_01_PMMT_06_05
_13_BIOTAe 
NT_01_PMMT_26_04
_13_BIOTA com as 
modificações sugeridas 
por esta auditoria., e os 
relatórios referentes às 
atividades realizadas 
até o momento. O 6o 
RSAP deverá conter os 
relatórios de 
andamento destas 
atividades, de forma a 
permitir seu 
acompanhamento pela 
consultoria 
independente. 
 
 
 

Ação 39b - Apresentar 
relatório com os 
resultados das 
amostragens e estudos 
complementares. 

1 ano após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento. 

Relatório com os 
resultados das 
amostragens e estudos 
complementares. 

No pacote de entrega referente a 1 ano após a assinatura 
do contrato (Relatório de Atendimento ao Plano de Ação 
dos Princípios do Equador – demanda para 1 ano após 
a assinatura do contrato) a NE informou que esta 
demanda está sendo atendida, mas não será informada 
no 5º RC do IBAMA, pois é um estudo complementar 
que veio mediante solicitação da consultoria 
independente. 
Vale esclarecer que o IBAMA tem conhecimento sobre 
este estudo e tem acompanhado as ações mediante suas 
vistorias. No entanto, para o 5º RC os resultados ainda 
serão muito preliminares e a NE não vê oportuno 

Análise 4ª missão: 
 
Em Atendimento. 
Foram apresentadas as Notas Técnicas 
NT_01_PMMT_06_05_13_BIOTAe 
NT_01_PMMT_26_04_13_BIOTA com as modificações 
sugeridas por esta auditoria., e os relatórios referentes às 
atividades realizadas até o momento. 
 
Análise 5ª missão: 
Idem respostas das partes de fauna das Ações 38a e 38b 
acima. Considera-se Em Atendimento. 

���� 

6o RSAP 
 

Apresentar os 
relatórios de 
andamento destas 
atividades, de forma a 
permitir seu 
acompanhamento por 
esta auditoria. 
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Quadro 7.0.a 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

apresentá-los, preferindo encaminhar os resultados mais 
consolidados dos estudos num futuro próximo, visando à 
integração dos mesmos com os demais programas do 
PBA. 
As NTs com as adequações solicitadas durante a 4ª 
missão serão encaminhadas no 4º RSAP conforme 
orientado pela Consultoria independente. 
 
Para pequenos mamíferos das Ordens Rodentia e 
Chiroptera, no 4o RSAP foram apresentados relatórios 
de andamento das atividades, que visam à identificação 
taxonômica e determinação da distribuição geográfica 
das espécies com possibilidade de serem novas para a 
ciência. Os relatórios evidenciam que foram realizadas 
atividades voltadas para a localização de espécimes fora 
da área de influência do empreendimento, e ainda que os 
exemplares capturados estão sendo utilizados em 
análises que visam à determinação de sua identidade 
taxonômica. Os relatórios para ambos os grupos 
mostram que ainda não foi possível identificar 
corretamente as espécies, mas as atividades se 
encontram em andamento. 
 
Segundo o 5º RSAP, a NE compromete-se a repassar os 
resultados semestralmente, promovendo uma atualização 
das atividades durante as vistorias do Consultor 
Independente nos meses intermediários: maio e 
setembro.  
A NE sugere que o status de atendimento desta demanda 
possa ser contínuo. 

 

Programas de 
Mitigação e 
Gestão / Gestão 
da Pegada em 
Áreas de 
Afetação de 
Habitats 
Naturais  
 

Ação 40: Apresentar 
um plano de gestão 
para os fragmentos de 
vegetação que estão 
dentro das áreas 
autorizadas pelas ASVs 
das áreas de apoio e 
obras principais, e que, 
no entanto, não serão 
suprimidos. Este plano 
deverá conter 
procedimentos para 
minimizar os impactos 
sobre estes 
remanescentes durante 
as atividades de obra e 
medidas para a sua 
proteção após o término 
da construção.  

3 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento.  
 

Apresentar plano de 
gestão.  
 

No RT_003-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00 a NE informou que este plano de 
gestão estava em estruturação e seria apresentado no 1º 
RSAP (abril/2013). 
 
É apresentado no ANEXO 2.3-1 do 1º RSAP (RT_004-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00) o PS NES 
GABM SGA 007/2013 - PLANO DE GESTÃO DE 
FRAGMENTOS DE VEGETAÇÃO, com o plano de 
gestão para os fragmentos de vegetação que estão dentro 
das áreas autorizadas pelas ASV´s das áreas de apoio e 
obras principais, e que, no entanto, não serão 
suprimidos. Estabelece ainda os procedimentos para 
minimizar os impactos sobre estes remanescentes 
durante as atividades de obra e medidas para a sua 
proteção após o término da construção.  
 
Este procedimento é apresentado em versão inicial, a 
qual será detalhada conforme o avanço das atividades 
com a gerência responsável. Assim como outros, este PS 
proporciona a integração entre diversas atividades de 
diferentes. 
 
A NE informa, no 2º RSAP, que as recomendações estão 
registradas e que está em processo de revisão do referido 
PS. O documento será apresentado em versão final antes 
da emissão do próximo RSAP. 
 
Segundo informado no 3º RSAP, após uma reflexão da 

Análise 1ª missão: 
Foi apresentada pelo cliente uma versão preliminar do plano 
de gestão dos fragmentos, o qual lista as atividades a serem 
desenvolvidas e, no entanto, não contém um plano de 
execução e um cronograma físico. Desta forma, considera-se 
que a ação está ainda em atendimento. 
Este plano de gestão dos fragmentos deverá conter ações para 
dois momentos: durante a execução das atividades de obra e 
após o término da construção. As atividades propostas no 
plano preliminar contemplam principalmente a segunda parte.  
Como é informado no documento preliminar apresentado pelo 
cliente, algumas atividades que atendem ao seu objetivo já 
estão em andamento, como no âmbito do Projeto de 
Desmatamento e do PRAD. Devem ser previstas medidas 
para garantir a prevenção e a correção de processos erosivos 
nos remanescentes florestais, bem como que não sejam 
realizadas intervenção indevidas nestes fragmentos, como 
deposição de materiais provenientes das frentes de supressão. 
É também urgente que sejam definidas ações para garantir a 
proteção dos fragmentos remanescentes nas áreas onde a 
supressão está prestes a ser iniciada.  
A versão preliminar do plano de gestão dos fragmentos 
informa que se pretende fazer dele um instrumento de 
integração das ações empreendidas pela NESA nos diferentes 
projetos do PBA que possuem interface com o tema. Esse 
aproveitamento das atividades já em curso e sua integração é 
altamente desejável, visando maximizar os resultados dos 
esforços previstos para a minimização dos impactos, bem 
como a sua compensação. Neste sentido, recomenda-se 

���� 

6º RSAP 
 

Após o recebimento do 
mapeamento 
mencionado, 
evidenciar a inclusão 
dos fragmentos de 
vegetação localizados 
nas áreas das OP e que 
estão sendo 
conservados, nos 
pontos de controle da 
supervisão ambiental 
realizada pela empresa 
BIOCEV (ver Ação 
24b).  
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
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Prazo Etapas / Entregáveis 

equipe da NE a respeito do que foi solicitado com 
relação ao ‘Plano de Gestão de Fragmentos’, verificou-
se que o Plano apresentado não atende ao solicitado pela 
JGP, uma vez que os projetos do PBA e sua estruturação 
e inter-relação já contemplaria ações de afetas aos 
fragmentos florestais da região diretamente afetada pelo 
empreendimento. 
Desta forma, a NE sugeriu a realização de uma reunião 
específica junto ao consultor independente que solicitou 
tal plano durante a 3º missão em novembro/13 para 
esclarecer o que está sendo feito em relação à gestão da 
pegada em áreas de habitats naturais e qual o 
entendimento da empresa para atender ao solicitado. 
 
O 4º RSAP informa que este item será abordado junto à 
Consultoria Independente na ocasião da vistoria de 
campo (fevereiro de 2014). 
 
Segundo o 5º RSAP, a BIOCEV está aguardando o 
recebimento do mapeamento da cobertura vegetal e uso 
do solo, da Norte Energia, para realização do 
mapeamento com todos os pontos dos fragmentos 
florestais para inserção no seu SIG-BIO. De toda forma, 
já está trabalhando na identificação de pontos de 
controle para acompanhamento conforme apresentado no 
item 5.2 do 5º RSAP. 
Demais evidências de atendimento a esta demanda serão 
apresentadas no ato da vistoria de campo. 

priorizar a otimização ou complementação de ações já 
previstas por outros programas. 
 
Análise 2ª missão: 
Em atendimento. 
Na vistoria realizada em setembro de 2013, ainda foram 
observadas não conformidades nas áreas das obras civis que 
deveriam ser evitadas com a implantação do plano de gestão 
dos fragmentos. Verificou-se que áreas com vegetação nativa 
foram afetadas desnecessariamente pelas obras, 
principalmente na Vila dos Trabalhadores (ver Registro 
Fotográfico do PCAI, no Anexo 3. Com as obras civis já em 
fase avançada, o atraso na implantação do plano 
comprometeu a minimização do impacto sobre os fragmentos 
remanescentes pretendida até o momento. No entanto, este 
plano é ainda necessário para as futuras fases das obras civis e 
para após o seu término.  
 
Análise 3ª missão: 
Em atendimento. 
Não foi realizada uma reunião específica durante a 3ª missão 
como proposto pela Norte Energia no 3º RSAP. 
Diferentemente, o assunto foi discutido em reuniões 
independentes com diferentes membros da equipe da NE e do 
CCBM.  
A consultoria independente entende que, devido à situação 
avançada das obras, a elaboração do plano de gestão sugerido 
e a sua efetiva aplicação, não seriam mais a melhor 
alternativa para contornar os problemas que motivaram essa 
recomendação.  
Como informado anteriormente, foi observado, nas vistorias 
anteriores, que fragmentos de vegetação nas áreas das obras 
foram impactados desnecessariamente pelas atividades de 
construção (ex. usados como depósito de entulho) ou que sua 
manutenção não estava sendo observada (ex. a ocorrência de 
processos erosivos). 
Durante a 3ª missão de monitoramento, a consultoria 
independente conversou com o CCBM sobre esses 
acontecimentos e sugeriu que o consórcio relatasse em um 
documento as medidas que foram e são aplicadas para evitar a 
intervenção e para promover a conservação de fragmentos de 
vegetação na área do empreendimento, visando a atender a 
essa recomendação, em substituição ao plano de gestão 
originalmente requerido. 
Ainda, para atender a essa recomendação, solicita-se a 
inclusão, no âmbito da ação 24b deste Plano de Ação, dos 
fragmentos de vegetação que não serão afetados pelas 
atividades de construção do empreendimento como pontos de 
controle a serem verificados em campo pela BIOCEV nas 
suas atividades de supervisão da OP. 
 
Análise 4ª missão: 
Parcialmente Atendida. 
Conforme disposto na análise da Ação 24b, a NE e a Biocev 
estão desenvolvendo um SIG, no qual estão sendo 
cadastrados os pontos da OP que são/devem ser objeto de 
supervisão ambiental. Conforme recomendado na missão 
anterior, a NE deve evidenciar que, entre os pontos de 
controle inseridos no SIG, estejam contemplados os 
fragmentos remanescentes nos sítios construtivos. Dessa 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 5º Monitoramento Socioambiental Independente (maio de 2014) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

forma, a Biocev poderá acompanhar o estado de conservação 
dos fragmentos através de suas vistorias semanais nos sítios 
construtivos. 
 
Análise 5ª missão: 
Em atendimento. 
Na vistoria de campo realizada, não foram apresentadas as 
demais evidências de atendimento mencionadas. Será 
aguardado o recebimento do mapeamento da cobertura 
vegetal e uso do solo da Norte Energia para a determinação 
dos pontos de controle. 

Programas de 
Mitigação e 
Gestão / 
Controle de 
Espécies 
Exóticas / 
Invasoras  
 

Ação 4117: Registrar, 
no âmbito dos projetos 
e programa de 
monitoramento da flora, 
a presença de espécies 
exóticas nas 
fisionomias 
monitoradas, atentando 
para a ocorrência de 
processos de invasão. 
Neste caso, deverão ser 
propostas medidas de 
controle. Este 
acompanhamento deve 
ser realizado até a fase 
de operação.  
 

Trimestralmente nos 
Relatórios de 
Conformidade 
Socioambiental, e 
semestralmente, nos 
Relatórios de 
Andamento do 
PBA.  

Apresentar evidências 
nos Relatórios 
Trimestrais de 
Conformidade 
Socioambiental e nos 
relatórios dos projetos e 
programa de 
monitoramento da flora 
do PBA.  
 

No 1º RSAP (RT_004-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00) foi informado que a ação está em 
Atendimento/Providências em Andamento. Segundo 
informado, está em avaliação pela Superintendência dos 
Meios Físico e Biótico integrar esta demanda nos 
programas já em andamento referentes ao assunto. Nota-
se que devido à integração entre as atividades há 
necessidade de um tempo maior para tal adequação. 
 
A NE informa, no 2º RSAP, que na Seção 6.2 deste 
relatório e seus respectivos anexos podem ser observadas 
as respostas relativas a esta demanda. 
 
No 3º RSAP a NE informa que, em função do avançado 
estado de degradação dos ambientes terrestres, há 
presença de muitas espécies exóticas na região, 
principalmente considerando ambientes de pastagens e 
de lavoura. Até o momento, o impacto mencionado no 
EIA (aumento nas populações de espécies exóticas) não 
foi evidenciado (informações constantes: Monitoramento 
da flora). 
Quanto às medidas de controle e mitigação, em caso de 
ocorrência do aumento há ações específicas previstas 
dentro de um contexto geral de conservação no PAN 
flora, onde é possível observar um objetivo específico 
para lidar com estas situações. 
A NE esclarece que entende que as ações realizadas no 
âmbito do PBA já são suficientes para mitigar ou 
compensar esse impacto caso o mesmo venha a ocorrer, 
uma vez que o PBA foi concebido tendo como mote 
principal propiciar a conservação dos recursos naturais 
com base em diretrizes da biologia da conservação. 
 
No 4º RSAP informa-se que foi registrada nas parcelas 
do monitoramento da flora (Módulos RAPELD/parcelas 
M4T1P1 e M6T2P6) a presença ocasional de apenas 
uma espécie arbórea exótica (Manguifera indica). Não 
foi observado nenhum processo de invasão relacionado a 
esta espécie. Observou-se, contudo que o processo 
inverso está ocorrendo em áreas de pasto abandonadas 
(exemplo: Módulo 5), ou seja, estes se encontram em 
regeneração (processo natural de sucessão ecológica). 
 
No 5º RSAP a NE informa que as evidências de 
atendimento a esta demanda seriam apresentadas no ato 
da vistoria de campo. Após a 5ª missão, foi apresentado 

Análise 1ª missão: 
Em atendimento. 
O cliente informa que a ação está sendo avaliada pela 
Superintendência dos Meio Físico e Biótico, porém não 
apresenta evidências.  
Esta ação é uma medida preventiva, indicada principalmente 
em função de um impacto identificado no EIA do 
empreendimento (Aumento na População de Espécies 
Exóticas (Flora)), para a qual não havia uma ação prevista. 
Recomenda-se a incorporação de uma atividade de 
observação e registro de ocorrências de espécies exóticas no 
âmbito dos projetos de monitoramento da flora. No entanto, 
sugere-se que essas observações sejam feitas também no 
âmbito do Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico 
da Flora. 
 
Análise 2ª missão: 
Em atendimento. 
Não foram encontradas as respostas relativas a essa demanda 
do 2º RSAP, como informado pelo cliente. 
Na vistoria realizada em setembro de 2013, essa demanda foi 
esclarecida para a executora destes projetos (Débora Lemos – 
STCP). Reforçou-se a recomendação relatada acima. 
 
Análise 3ª missão: 
Em atendimento. 
Durante a 3ª missão de monitoramento, a empresa executora 
dos projetos de monitoramento (STCP) informou que foi 
registrada apenas uma espécie exótica (Magifera indica) com 
potencial invasor nas parcelas de monitoramento e que não 
foi detectado processo de invasão. Relatou ainda que o 
processo “inverso” tem ocorrido em algumas parcelas, ou 
seja, a colonização de áreas antropizadas por espécies nativas.  
No 3º RSAP é informado que “há ações específicas previstas 
dentro de um contexto geral de conservação no PAN flora, 
onde é possível observar um objetivo específico para lidar 
com estas situações” e que as ações realizadas no âmbito do 
PBA são suficientes para mitigar ou compensar o impacto de 
invasão por espécies exóticas. No entanto, não são 
explicitadas quais são essas ações e tampouco são 
mencionadas ações de monitoramento. 
 
Análise 4ª missão: 
Parcialmente Atendida. 
Não foram explicitadas as ações mencionadas no 3º RSAP de 
controle e de mitigação do PAN e do PBA, e tampouco as 

���� 

6º Relatório 
Consolidado 
de 
Andamento 
do PBA 

Incluir no 6º RC um 
item de “Espécies 
Invasoras” para os 
projetos de 
monitoramento de 
Floresta de Terra Firme 
e de Floresta Aluvial, 
da mesma forma que 
foi feito no 5º RC para 
os monitoramentos dos 
igarapés interceptados 
e das formações 
pioneiras. 

                                                           
17 Ações 42 e 43 - ver Quadro 7.0.b. Ações 44 e 45 - ver Quadro 7.0.c 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 5º Monitoramento Socioambiental Independente (maio de 2014) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

um documento complementar ao 5º RSAP, no qual é 
informado que esta demanda será atendida no 6º RC do 
IBAMA previsto para final de julho de 2014. 

ações de detecção (monitoramento), conforme solicitado no 
relatório anterior.  
No entanto, no 5º RC, foi incorporado um item sobre espécies 
invasoras nas seções referentes aos projetos de 
monitoramento dos igarapés interceptados e das formações 
pioneiras, conforme solicitado anteriormente. Ainda assim, 
um item equivalente não foi observado para os projetos de 
monitoramento das florestas de terra firme e das florestas 
aluviais. 
 
Análise 5ª missão: 
Parcialmente Atendida. 
Conforme tratado em reunião durante a 5ª missão, o 
atendimento a essa ação será complementado no próximo 
relatório consolidado de andamento do PBA. 

 

Ação 45: Cumprir todas 
as recomendações 
estabelecidas na Seção 
13.2 do Relatório de 
Avaliação 
Socioambiental – Due 
Diligence no prazo.  

  No 1º RSAP não foi apresentado o atendimento às ações 
da Seção 13.2.  
 
Apenas em relação às recomendações específicas às 
obras foram apresentadas evidências de atendimento no 
REL-CCBM-QMSSRS 082/2012, encaminhado no 
Anexo V, item A, do RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00 (ver resposta à Ação 26b). 
 
O 2º RSAP passou a incluir a Seção 6.2 (e seus anexos), 
onde se evidencia o atendimento às recomendações do 
Consultor Independente encaminhadas em missões 
anteriores (Due Diligence e 1º Relatório de 
Monitoramento da UHE Belo Monte). 
 
A NE informa que o capítulo 6 do 3º RSAP, e 
respectivos anexos, apresentam as respostas às 
recomendações relacionadas ao CCBM. 
 
O capítulo 3.1 do 4º RSAP e o ANEXO 4.2-2 - 
Recomendações apresentam as evidências de 
atendimento do CCBM às recomendações. 
 
A NE requer a verificação das respostas às 
recomendações indicadas no Quadro 8.0.a do 5º RSAP. 

Análise 1ª missão: 
Considera-se esta ação em atendimento. 
A situação do atendimento às recomendações do consultor 
socioambiental independente que estão fora do Plano de Ação 
deve ser reportada em item específico do RSAP. No 1º RSAP 
enviado isso não foi observado.  
 
Para controle do atendimento às recomendações fora do Plano 
de Ação (inicialmente aquelas estabelecidas na Seção 13.2 da 
Due Diligence e no Relatório de Atualização/novembro de 
2012) foi elaborado o Quadro 8.0.a, apresentado no Anexo 9 
deste Relatório de Monitoramento. A avaliação do 
atendimento foi feita, nesta primeira ocasião, por meio da 
verificação de documentos, e de informações obtidas nas 
reuniões e vistorias de campo. 
 
O Quadro 8.0.a será constantemente alimentado com as 
recomendações estabelecidas em cada missão de 
monitoramento, sendo excluídas aquelas já atendidas.  
 
Análise 2ª missão: 
Ação em atendimento (contínua). 
 
Conforme já discutido na Ação 26b, com a inclusão da Seção 
6.2 no 2º RSAP é possível verificar a gestão da NE sobre o 
atendimento às recomendações estabelecidas pelo consultor 
independente em missões anteriores. 
 
No entanto, conforme se verifica no Anexo 6.2-1 (texto e 
planilha) do RSAP e se evidenciou em campo na missão de 
setembro/13, a NE ainda encontra uma grande dificuldade em 
obter do CCBM as evidências de atendimento às 
recomendações que são de sua responsabilidade, para serem 
incorporadas no RSAP. 
 
Recomenda-se que a NE procure estabelecer uma sistemática 
com o CCBM, para entrega das demandas do consórcio o 
mais breve possível, de forma que o mesmo se organize na 
produção de evidências em tempo para inclusão nos RSAP.  
 
Análise 3ª missão: 
Nesta 3ª missão se verificou uma maior troca de informações 
entre a NE e o CCBM no que diz respeito às recomendações 
relacionadas às OP feitas pela consultoria independente.  

���� 

6º RSAP Para encerramento 
desta Ação, evidenciar 
o atendimento às 
recomendações 26; 57; 
58; 59; 64; 75; 76; 77; 
78; 79; 81; 82; 104; e 
136 do Quadro 8.0.a. 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 5º Monitoramento Socioambiental Independente (maio de 2014) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

O atendimento do CCBM a várias recomendações de missões 
anteriores foi reportado pela NE no 3º RSAP. Apenas para as 
recomendações da 2ª missão, referentes ao período entre julho 
e setembro de 2013, não foram evidenciadas as respostas no 
3º RSAP, informando este, no entanto, que as evidências 
seriam apresentadas pelo CCBM durante a semana de 
auditoria, o que não ocorreu.  
Foram consideradas atendidas apenas algumas poucas 
recomendações da 2ª missão, cujas evidências foram obtidas 
em campo, durante as inspeções do consultor independente. 
 
 
Análise 4ª missão: 
As evidências de atendimento às recomendações de 
responsabilidade do CCBM estão sendo encaminhadas no 
RSAP, e evidências verificadas em campo também estão 
permitindo fechar outras recomendações em aberto. 
Como a análise desta ação foi se esta Ação pedia que fossem 
atendidas as recomendações da Seção 13.2 da Due Diligence, 
e há várias recomendações da Due Diligence estão ainda em 
aberto, esta ação permanecerá com status de Em 
Atendimento, e não contínuo, porque o texto original da Ação 
previa que o atendimento ocorresse no prazo. 
 
Análise 5ª missão: 
Em Atendimento. 
Nessa missão foram atendidas as recomendações 30, 99 e 
151, que foram estabelecidas ainda na fase de Due Diligence. 
Dessa fase ainda faltam algumas recomendações para serem 
atendidas. 
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Quadro 7.0.c 
Ações do Plano de Ação da UHE Belo Monte com atendimento contínuo – Avaliação do 4º Monitoramento Socioambiental Independente (março de 2014) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

Princípio do Equador 02 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 01 

Sistema de 
Gestão / Planos e 
Procedimentos / 
Sistema de 
Gestão Integrada 
de Programas 
Ambientais  

Ação 6: Apresentar o 
Plano de Ação de 
Emergência solicitado 
pelo IBAMA no 
Parecer Técnico 
143/2011, referente ao 
atraso na 
implementação das 
ações antecipatórias 
(condicionante 2.11 da 
LP).  
 

3 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento.  
 

Apresentar o Plano de 
Ação de Emergência  
 

No RT_003_2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00 a NE informa que considera que os 
atrasos na implementação das ações antecipatórias 
tiveram, no decorrer do processo, ajustes de cronograma 
tratados com o IBAMA. A partir da emissão do PT 
143/2011 foram elaborados diferentes documentos e 
revisões dos programas socioeconômicos, incluindo as 
ações antecipatórias nas áreas de educação, saúde e 
saneamento. Os resultados e status são reportados nos 
relatórios de atendimento às condicionantes do IBAMA. 
Informou que no 1º RSAP seriam destacadas estas 
atividades, cujos resultados vêm sendo acompanhados de 
perto pelo IBAMA. No 1º RSAP, a situação reportada 
em relação às obras do entorno foi consolidada na Seção 
4.1.2 do Relatório de Monitoramento Socioambiental. 
 
Assim como no relatório periódico anterior, o 2º RSAP 
também apresenta o status de andamento das obras do 
entorno (ver Seção 4.1.2 deste Relatório). A NE ressalta 
ainda que as obras de saneamento, entre outras, estão 
entre os pacotes de trabalho definidos na gestão com 
acurácia, devido às datas estabelecidas para a operação 
da UHE Belo Monte. 
 
Em relação ao primeiro item a NE informa, no 3º RSAP, 
que a análise do IBAMA em relação aos prazos tem sido 
emitida por meio dos pareceres dos Relatórios 
Consolidados. Nenhum documento foi recebido no 
período. 
 
Informa também que o status de andamento das obras é 
apresentado no item 4 do 3º RSAP, e que, em relação à  
demanda relacionada à análise de suficiência dos 
equipamentos de saúde e educação, esta seria abordada 
pela SSE em reunião durante a semana de vistoria de 04 
a 08 de novembro/11. 
 
O Capítulo 2 do 4º RSAP e o 5º RC do IBAMA 
apresentam as informações sobre as obras de 
saneamento, educação e saúde. O ANEXO 4.2-1 deste 
RSAP (ação 6) apresenta os relatórios mensais de 
andamento das obras de saneamento encaminhado ao 
Ibama no período.  
 
Em relação à avaliação quanto à suficiência dos 
equipamentos de educação, o ANEXO 4.2-1 – ação 6, 
mostra um resumo da análise de suficiência e respectivas 
justificativas  realizadas para as ações da NE inerentes 
ao tema. 
 
Segundo a NE, as evidências de atendimento a esta Ação 
estão apresentadas no item 4 do 5º RSAP. 
 

Análise 1ª missão: 
Em relação às obras em Altamira, Vitória do Xingu, Belo 
Monte e Belo Monte do Pontal:  
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – em 
atendimento. 
Estação de Tratamento de Água – ETA e Tratamento de 
Esgoto ETE - em atendimento 
Aterro Sanitário – em atendimento, com 18 meses de atraso – 
solicitada prorrogação. 
Remediação do Lixão – em atendimento.  
Drenagem Urbana – em atendimento. 
Educação – em atendimento, inclusive com a análise de 
suficiência solicitada.  
Saúde - em atendimento. 
Em relação às obras em Anapu: 
Educação – em atendimento, inclusive com a análise de 
suficiência solicitada.  
Saúde - em atendimento. 
Em relação às obras em Brasil Novo: 
Educação – em atendimento, inclusive com a análise de 
suficiência solicitada.  
Saúde - em atendimento. 
Em relação às obras em Senador Porfírio: 
Educação – em atendimento, inclusive com a análise de 
suficiência solicitada.  
Saúde - obras concluídas. Atendida. 
Em relação às obras em Pacajá 
Saúde - obra concluída. Atendida. 
 
Análise 2ª missão: 
Obras em Altamira e Vitória do Xingu:  
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – em 
atendimento. 
Aterro Sanitário – em atendimento com análise do projeto 
pela prefeitura 
Remediação do Lixão – em atendimento.  
Drenagem Urbana – em atendimento. 
Educação – em atendimento.  
Saúde - em atendimento. Não foi evidenciada análise de 
suficiência solicitada pelo IBAMA. 
Obras em Belo Monte e Belo Monte do Pontal: 
Abastecimento de Água - em atendimento  
Aterros Sanitários - em atendimento, com atraso  
Drenagem Urbana - em atendimento. 
 
Análise 3ª missão: 
 Obras em Altamira e Vitória do Xingu:  
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – em 
atendimento. 
Aterro Sanitário – em atendimento com análise do projeto 
pela prefeitura 
Remediação do Lixão – concluído.  
Drenagem Urbana – em atendimento. 
Educação – em atendimento.  
Saúde - em atendimento.  
Obras em Belo Monte e Belo Monte do Pontal: 

���� 

Próximos 
RSAP 

Continuar a incluir o 
status das obras nos 
RSAP. 
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Quadro 7.0.c 
Ações do Plano de Ação da UHE Belo Monte com atendimento contínuo – Avaliação do 4º Monitoramento Socioambiental Independente (março de 2014) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

Abastecimento de Água - em atendimento  
Aterros Sanitários - em atendimento,  
Drenagem Urbana - em atendimento. 
 
Em relação à parte da recomendação referente à apresentação 
de justificativa ou aceite do IBAMA para a não apresentação 
da avaliação de suficiência dos equipamentos de saúde, ver 
resposta á ação 29b, adiante. 
 
Análise 4ª missão: 
Obras em Altamira 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – em 
atendimento. 
Aterro Sanitário – Em Atendimento. 
Remediação do Lixão – concluído (iniciadas junto à 
municipalidade as atividades de treinamento para a entrega e 
operação das obras dos sistemas implantados).  
Drenagem Urbana – Em Atendimento. 
Educação – Em Atendimento.  
Saúde - Em Atendimento.  
 
Obras em Vitória do Xingu:  
Abastecimento de Água – Em Atendimento. 
Esgotamento Sanitário - Em Atendimento. 
Aterro Sanitário – Em Atendimento. 
Drenagem Urbana – Concluído. 
 
Obras em Belo Monte e Belo Monte do Pontal: 
Abastecimento de Água – Em Atendimento.  
Esgotamento Sanitário - Concluído. 
Aterros Sanitários – Em Atendimento. 
Drenagem Urbana - Concluídas. 
Aterro Sanitário Belo Monte – prefeitura de Vitória do Xingu 
solicitou permuta por maquinário, aceito pelo IBAMA. 
Aterro Sanitário Belo Monte do Pontal – Prefeito aguarda 
confirmação de pleito junto ao Governo Federal de um 
incinerador.  
 
Análise 5ª missão: 
 Obras em Altamira 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – em 
atendimento. 
Aterro Sanitário – Atendido, em funcionamento. 
Remediação do Lixão – está concluído, porém em função das 
fortes chuvas, constatou-se uma erosão localizada que, a 
pedido da municipalidade, será estabilizada antes da entrega 
formal à prefeitura em breve.  
Drenagem Urbana – Em Atendimento. 
Educação – Em Atendimento.  
Saúde - Em Atendimento.  
 
Obras em Vitória do Xingu:  
Abastecimento de Água – A NE recebeu somente em março 
de 2014 um pedido da Prefeitura para complementação de 
rede de abastecimento implementada pela FUNASA. Está em 
análise para avaliação do atendimento. 
Esgotamento Sanitário - Em Atendimento. Três das cinco 
ETEs já foram concluídas. 
Aterro Sanitário –  
Drenagem Urbana – Concluído. 
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Ação 
Etapas / Entregáveis 
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Relatório 
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Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

 
Obras em Belo Monte e Belo Monte do Pontal: 
Abastecimento de Água – Em Atendimento.  
Esgotamento Sanitário - Concluído. 
Aterros Sanitários – Em Atendimento. Belo Monte utilizará o 
aterro de Vitória do Xingu, recebendo maquinário da NE já 
adquirido. Belo Monte do Pontal está utilizando aterro do 
canteiro até finalizar negociações entre Anapu e NE para 
solução definitiva. 
Drenagem Urbana - Concluídas. 

Sistema de 
Gestão / 
Implementação / 
Procedimentos 
de Interação 
entre Programas 
Ambientais e de 
Saúde e 
Segurança – 
Construção  

Ação 12: Apresentar no 
Relatório Trimestral de 
Conformidade 
Socioambiental (no 
Capítulo 2.0, conforme 
itemização proposta no 
Anexo 1), evidências 
das trocas de 
informação e dados 
entre programas para os 
quais foi estabelecida a 
interação no PBA.  
 

Trimestralmente nos 
Relatórios de 
Conformidade 
Socioambiental.  
 

Apresentar Relatórios 
Trimestrais de 
Conformidade 
Socioambiental.  
 

O 1º RSAP foi encaminhado ao consultor 
socioambiental em 06/05/2013. 
O 1º RSAP informa que os Planos, Programas e Projetos 
do PBA que apresentam interação entre si estão 
efetivamente realizando troca de informações e dados 
sob a responsabilidade do PGA.  
 
No 2º RSAP a NE apresenta as atividades relacionadas 
ao SIG-A para o período analisado.  
Segundo informado, de janeiro a junho foram recebidos 
dados de 38 Pacotes de Trabalho, dos quais foram 
geradas 29 planilhas modelos para que as empresas 
executoras pudessem encaminhar seus dados de 
monitoramento ambiental para inserção no SIG-A. Os 
dados (de amostras e de monitoramento ambiental) 
inseridos no SIG-A nesse período correspondem aos 
seguintes Pacotes de Trabalho (PT): 11.3.2 (Projeto de 
Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas); 
11.4.1 (Projeto de Monitoramento Limnológico e de 
Qualidade da Água Superficial); e 11.4.2 (Projeto de 
Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas).  
Em relação à SST, está em andamento a inserção do 
tema no SGP, bem como o estabelecimento de rotinas 
entre as partes envolvidas tanto para a manutenção de 
escopo a ser tratado bem como os fluxos de 
responsabilidades. 
 
Segundo informado pela NE no 3º RSAP, de julho a 
outubro foram recebidas das empresas coordenadoras, 
125 planilhas, provenientes de 44 pacotes de trabalho, 
totalizando 591.209 registros levantados em campo. 
Estes dados atualizados estão sendo incorporados ao 
Banco de Dados (Geoexplo), e estão disponíveis à 
consulta por meio do referido sistema. 
Atualmente o SGP está formatado para receber dados de 
monitoramento ambiental a serem disponibilizados para 
o próximo Relatório Consolidado. Neste contexto, 
contatos com as empresas executoras e coordenadoras 
estão em andamento com instruções para inserção de 
dados de monitoramento diretamente no SGP, bem como 
disponibilização e instrução de acessos à ferramenta 
Geoexplo (que corresponde ao Banco de Dados da UHE 
Belo Monte).  
Até o momento, a troca de informação e dados entre 
programas para os quais foi estabelecida a interação no 
PBA está sendo realizada predominantemente através da 
sua disponibilização, pela equipe SIG-A, a diferentes 
usuários, através de mapas ou planilhas. Ou seja, o 
repasse de informações de monitoramento ambiental na 

Análise 1ª missão: 
Em atendimento. 
 
Avaliando o 3º Relatório de Andamento do PGA, observa-se 
que a troca de informações entre os diversos programas será 
feita no âmbito do SIG-A, sistema este, conforme verificado 
na documentação fornecida para análise, ainda em 
implementação.  
 
Análise 2ª missão: 
Considera-se que a ação continua com status de Em 
atendimento. 
 
A resposta da NE a esta ação, incluída no 2º RSAP, permite 
evidenciar o andamento da implementação do SIG-A, que 
parece ainda incipiente.  
 
No entanto, não é possível evidenciar que para os pacotes de 
trabalho hoje inseridos no SIG-A, esteja de fato ocorrendo 
troca de informações e dados. Isso será melhor avaliado em 
campo, na 3ª missão. 
 
Análise 3ª missão: 
Considera-se que a ação continua com status de Em 
atendimento. 
 
Evidências da troca de informações entre Programas e 
Projetos do PBA estarão disponíveis, segundo a NE, somente 
a partir de dezembro, devendo ser checadas na próxima 
missão. 
 
Análise 4ª missão: 
O SIG-A foi assunto tratado em reunião com a NE durante a 
inspeção de campo de fevereiro de 2014.  
Conforme verificado na reunião, o SIG-A está sendo 
implementado para atender ao Parecer Técnico No 52/2011 do 
IBAMA, seguindo à risca todas as orientações e exigências do 
órgão ambiental feitas neste Parecer para o sistema 
georreferenciado. 
Para que o SIG-A de fato atue como ferramenta de interação 
entre programas e projetos do PBA, as executoras necessitam 
acessar os dados de programas e projetos de outras 
executoras. Isso ainda não é possível, mas, segundo 
informado pela NE, é o próximo passo na implementação do 
sistema. Esse acesso será permitido à coordenadora e a cada 
executora, mas apenas para visualização e exportação dos 
dados, sem edição. 
A interação já ocorre hoje, mas não como parte do sistema. 
Conforme informado na referida reunião, e também na 

���� 

6º RSAP Prosseguir informando 
sobre o avanço na 
implementação do 
SIG-A, principalmente 
em relação ao 
treinamento das 
equipes na aplicação 
do PS Envio do BDB 
via SGP e Consulta ao 
GeoExplo R00 e ao 
acesso das executoras 
às planilhas de dados 
de outras executoras. 
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Ação 
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Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

UHE Belo Monte está sendo realizada via equipe SIG-A. 
A consulta direta do Banco de Dados pelos diferentes 
usuários, por sua vez, é prevista ainda para o presente 
semestre, tendo em vista a adequação do SGP e a 
necessidade de realização de mini-cursos instrutivos para 
utilização da ferramenta Geoexplo. 
Com a utilização da ferramenta SGP, ainda nesse 
semestre, será possível acompanhar a troca de 
informações, desde o encaminhamento de dados brutos 
pelas empresas executoras até a sua disponibilização no 
Geoexplo. 
A averiguação da efetiva troca de informações e dados 
entre programas para os quais foi estabelecida a 
interação no PBA será possível apenas a partir de 
dezembro, quando as empresas executoras e 
coordenadoras estarão disponibilizando dados e 
informações de monitoramento ambiental realizados no 
presente semestre, via SGP. Até o referido mês as 
empresas executoras e coordenadoras estão sendo 
instruídas para a efetiva utilização das ferramentas 
integradas do SIG-A. 
 
Segundo informado pela NE no 4º RSAP, foi apontado 
no item 2.2.5.1. - Integração de dados ambientais e 
adequações na “Estrutura do Banco de Dados” do 5º 
RCS do Ibama, que a integração dos dados é feita 
através de disponibilização (por demanda) dos dados 
armazenados no banco via e-mail ou workspace do 
empreendedor e ainda, através de seminários de 
integração e reuniões temáticas. Um dos motivos dessa 
estratégia de integração é a lentidão do sistema em 
Altamira e a necessária adequação no formato do 
encaminhamento dos dados primários pelas executoras 
para a devida inserção no banco de dados.  
É prevista para este primeiro semestre de 2014 a 
integração efetiva dos dados, com início em maio, 
utilizando as ferramentas propostas para o referido fim. 
Segundo a NE, o avanço na integração dos dados fica 
nítido no 5º RC, protocolado em 31/01/14, já que em 
vários relatórios temáticos explicita-se o intercâmbio 
havido entre dados provenientes de outros Programas e 
Projetos, o que resulta, inclusive, em informações 
consistentes e coerentes entre diferentes pacotes de 
trabalho. 
Além disso, o 5º RC registra a realização, no segundo 
semestre de 2013, de Seminário de Integração voltado 
para os programas e projetos relacionados à Volta 
Grande do Xingu. 
Como evidências da implementação do SIG-A, a NE cita 
os bancos de dados enviados semestralmente ao 
IBAMA, no bojo do Capítulo 4 dos RC’s (anexo ao 5º 
RC protocolado em 31/01/14). 
 
Segundo a NE, as evidências de atendimento a esta Ação 
estão apresentadas no item 2 do 5º RSAP. 

resposta a esta ação no 4º RSAP, atualmente as planilhas de 
dados das executoras são fornecidas por e-mail a executoras 
de outros programas, mediante solicitação e após validação 
dos dados. 
Para que o acesso aos dados ocorra de fato, as planilhas 
originais das executoras devem ser inseridas no SGP, o que 
deverá ocorrer em breve, segundo a NE. 
 
Análise 5ª missão: 
Conforme se verificou no 5º RSAP, a NE tem reportado os 
avanços na implementação do SIG-A no período, conforme 
recomendado. 
Segundo informado no Capítulo 2.0 do 5º RSAP, e 
confirmado em conference call realizada com a NE e FR no 
dia 16/05, no período foi elaborado o Padrão de Sistema (PS) 
“PS Envio do BDB via SGP e Consulta ao GeoExplo R00”, 
com a metodologia de encaminhamento e validação, via SGP, 
dos BDB (banco de dados brutos), até sua efetiva inserção no 
GeoExplo pela Equipe SIG-A. 
A NE deve evidenciar que a equipe recebeu treinamento para 
aplicação deste PS, de forma a garantir que os dados sejam 
inseridos de maneira correta no sistema, possibilitando a troca 
de informações entre programas e projetos do PBA.  
No 5º RSAP informa-se também que foram inseridos no 
banco de dados, no período, os dados do 5º RC.  
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

Sistema de 
Gestão / 
Implementação / 
Implementação 
do Assurance 
Interno  
(Supervisão, 
Auditoria, 
Relatórios)  
  

Ação 13a: A alta 
direção da NE e do 
CCBM deverá dar 
atendimento às não 
conformidades maiores 
dentro dos prazos 
estipulados tanto pela 
Equipe de Supervisão 
da NE quanto do 
CCBM. As 
recomendações e suas 
tratativas deverão ser 
discutidas 
periodicamente e nas 
reuniões de Análise 
Crítica do SGI de 
ambos os Sistemas.  

Trimestralmente nos 
Relatórios de 
Conformidade 
Socioambiental.  
 

Apresentar evidências 
do atendimento às não 
conformidades maiores 
nos Relatórios 
Trimestrais de 
Conformidade 
Socioambiental. 

Não foram reportados pela NE no seu 1º RSAP os 
indicadores de Não Conformidade / Ações Corretivas 
gerados pelo CCBM no período deste relatório. 
Foi encaminhado, como anexo ao 1º RSAP, um resumo 
das Não Conformidades Maiores resultantes das 
inspeções de campo realizadas pela equipe da Ferreira 
Rocha no período de setembro de 2011 a agosto de 2012, 
cinco relatórios de NCM abertas entre outubro e 
dezembro de 2012, e 14 NCM registradas em fevereiro 
de 2013.  
Em relação ao fluxo de não conformidades, 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 1/4/2013 essas 
NCMs foram encaminhadas da DS para a DC, para 
depois serem apresentadas ao CCBM.  
 
As atas das reuniões do CGA e de discussão dos 
Princípios do Equador, encaminhadas no RT_001-
2012_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 (ver Ação 
13b, a seguir), evidenciam a discussão das não 
conformidades entre os temas tratados. 
 
Conforme informado no 2º RSAP, não foram 
produzidos no período registros de não conformidades 
em relação ao meio ambiente da obra principal. Não 
houve também no período, por parte do CCBM, 
auditoria às ações de meio ambiente.  
A NE informa no RSAP que as equipes de SST e de 
meio ambiente estão em processo final de organização 
para iniciar as atividades de auditoria para o próximo 
trimestre, onde serão sistematizadas as demandas de 
forma a obter os resultados em tempo adequado à 
manutenção da qualidade das situações identificadas. 
 
Segundo informado perla NE no 3º RSAP, o 
procedimento de não conformidades foi revisado e 
apresentado no RSAP anterior, e a nova empresa 
coordenadora do PAC, BIOCEV, iniciou suas atividades 
em 14/10/2013.   
Parte da equipe da coordenadora já recebeu o 
treinamento da metodologia de gestão da conformidade 
em 18/10 e o restante passará pelo repasse até novembro. 
Em seguida, a nova equipe do PAC irá a campo para 
aplicar a ferramenta e avaliar a necessidade de novos 
ajustes ao procedimento.   
Além disso, em agosto foi criado o PS de supervisão 
ambiental da obra principal (OP), também de 
responsabilidade da BIOCEV. 
Assim, torna-se necessário permitir a atuação da 
BIOCEV para evidenciar o atendimento ás ações de 
supervisão da obra, da continuidade de identificação de 
registros de desvios e eficácia da gestão da 
conformidade para propor qualquer nova revisão aos 
referidos documentos.     
Em relação a Meio Ambiente na OP, segue pequeno 
histórico sobre as NC informado pela NE: 
- Em 26/08/2013 foi encaminhada ao CCBM a 
correspondência CE-358/2013-DC-SO contendo 10 

Análise 1ª missão: 
Não atendida. 
 
A maior parte dos registros de não conformidades 
encaminhados foi gerada fora do período do monitoramento 
socioambiental. Não foram evidenciados registros para os 
meses de janeiro e março de 2013.  
 
Verificou-se que existe uma morosidade no processo de 
tratamento das não conformidades. A sistemática atualmente 
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 
independente na próxima missão. 
 
Análise 2ª missão: 
Em relação a Meio Ambiente, conforme se observa na 
resposta da NE no 2º RSAP e na vistoria de campo de 
setembro, ainda não foi contratada a empresa coordenadora 
do PAC, que realizará a supervisão às OP, e, portanto, 
atualmente não está ocorrendo o registro de não 
conformidades por parte da NE.  
 
Além do fato da NE não estar realizando a supervisão das 
obras principais, o que é considerado grave, com a falta dos 
registros não há como avaliar se a revisão do sistema de 
tratamento de não conformidades trouxe algum progresso, já 
que o fluxo de não conformidades foi considerado moroso 
pelo consultor independente.   
 
Assim, no que diz respeito a Meio Ambiente, essa ação 
continua Não Atendida. 
 
Em relação a SST também não ficou clara a existência de 
uma sistemática de análise de conformidade periódica das 
ações corretivas por parte da Alta Direção da NE. O que 
ocorre, entretanto, é a apresentação dos resultados da 
supervisão pela EPBM à NE, o que tem gerado alguns 
resultados positivos. Resta, agora, a evidência de decisões 
(ações corretivas) sobre os resultados das constatações e 
conclusões pela NE. 
 
Essa ação continua Não Atendida também no que diz respeito 
a SST. 
 
Análise 3ª missão: 
Em relação a meio ambiente, a situação era considerada 
crítica até a última missão, já que a NE não realizava a 
supervisão das atividades do CCBM nas OP, e as não 
conformidades ainda tramitando no sistema eram aquelas 
geradas até abril/2013. Há inclusive não conformidades 
geradas desde outubro de 2012, e que ainda encontram-se 
pendentes. 
Agora, com a contratação da BIOCEV, será possível reiniciar 
as atividades de supervisão da NE sobre as OP, o que deverá 

���� 

6º RSAP Meio Ambiente e SST 
OP: Continuar 
apresentando 
evidências consistentes 
de atendimento às Não 
Conformidades e 
Registros de 
Ocorrência registrados 
pela BIOCEV e ainda 
em aberto ou sem 
evidência de ação. 
 
Meio Ambiente e SST 
OP e OEs: Apresentar 
evidências de 
participação da Alta 
Direção na análise das 
Não Conformidades. 
 
Evidenciar a 
implantação do SGP e 
consequentes 
desdobramentos. 
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RNC’s registradas entre março e abril/2013. 
- Em 29/08/2013, o CCBM encaminhou a 
correspondência CCBM 698/2013, apresentando as 
respostas para 24 NC’s. 
- Em setembro, após vistoria de campo, foi encaminhada 
Planilha de Status das NC’s para que o CCBM às 
ajustasse. 
- Em 9/10/13 foi encaminhada correspondência da 
presidência da NE (CE-108/2013-PR) aplicando a 
retenção de três milhões de reais devido às NC’s 
ambientais não tratadas. 
- Com o início das atividades da BIOCEV, serão 
estruturadas em um plano de trabalho as atividades e 
responsabilidades das partes, incluindo os trâmites e 
tempo de resposta relativo às não conformidades. 
 
O 3º RSAP traz no ANEXO 5os trâmites e respostas do 
CCBM em relação às NC identificadas. 
Em relação a SST na OP, a NE informa que os 
resultados das auditorias realizadas pela NE sobre as 
atividades de SST do CCBM são apresentadas no 
ANEXO 5 do 3º RSAP, incluindo as respostas do 
CCBM em relação às não conformidades identificadas. 
 
Segundo informado pela NE no 4º RSAP, o PS de 
Tratamento de NCs R06 foi aprovado sendo que as 
principais mudanças foram: 
− Entrega: os desvios são entregues em campo, 

reduzindo o tempo de tramitação (burocracia);  
− Plano de Ação: o responsável pelo desvio anexa no 

SGP o Plano de Ação proposto para acompanhamento 
pela empresa coordenadora e demais envolvidos 
(online) na evolução de seu tratamento; e 

− Nomenclatura: o formulário de “Registro de Desvio 
de Notificação” passa a se chamar “Registro de 
Desvio de Ocorrência” (RO´s).  

No 5º RC foram incluídos no PGA gráficos e análise do 
desempenho da ferramenta para 2013, demonstrando, em 
linhas gerais, que houve aumento na agilidade de 
solução das NC´s identificadas no ano, e que os ajustes 
na metodologia de gestão da conformidade e de 
treinamento das equipes vêm surtindo os efeitos 
desejados.  
Segundo a NE, o fato de NC’s relacionadas 
prioritariamente a processos construtivos ou suas 
consequências estarem apresentando uma resolutividade 
crescente ao longo do período de análise, reforça o fato 
de que a divulgação de informações gerenciais (como 
boletins periódicos de não conformidades) junto aos 
níveis decisórios da empresa tem facilitado a tomada de 
decisão para a aplicação de recursos e agilização de 
providências para sanar as NC’s.  
 
Em relação aos aspectos de meio ambiente da OP, a 
partir da contratação da BIOCEV, em outubro/2013, 
foram aplicados de forma sistemática os Registros de 
Desvios encontrados em campo. Os Registros de 
Desvios, de Não Conformidades maiores (NC), assim 
como os Registros de Ocorrência (RO) foram inseridos 

gerar algumas não conformidades. A partir disso será possível 
verificar se o sistema de tratamento de não conformidades 
revisado ganhou maior agilidade.  
Atenta-se também para o fato positivo da NE ter penalizado o 
CCBM por não conformidades não tratadas. 
 
Em relação a SST ainda não foi evidenciado que exista uma 
reunião de análise crítica no âmbito da NE que inclua a Alta 
Administração, apesar de ter sido possível evidenciar a 
participação da NE (Técnico de Segurança do Trabalho) e 
EPBM (Engenheira de Segurança) em reuniões quinzenais 
onde são discutidas as RNCs registradas. 
 
Para o próximo período existe a expectativa proveniente do 
ingresso da Coordenadora do PAC, a BioCev, que também 
deve contribuir para essa análise crítica. 
 
Análise 4ª missão: 
Parcialmente Atendida. 
 
Meio Ambiente OP: conforme informado no 4º RSAP e 
evidenciado nas reuniões durante a 4ª missão, houve avanço 
no período em relação à agilização do fluxo de não 
conformidades. Com a assinatura do desvio pelo CCBM em 
campo, o consórcio já pode dar início imediato à elaboração 
do Plano de Ação para solução da NC ou da RAF, no caso do 
RO.  
No entanto, o preenchimento do RNC ainda pode ser 
considerado burocrático, tendo contribuições da NE, do 
CCBM e da FR. Além disso, o CCBM não tem acesso ao 
SGP, onde tramita o RNC. Assim, o Plano de Ação é enviado 
por e-mail à NE, que o revisa, valida e insere no SGP. Toda 
tramitação NE/CCBM que resulta na versão aprovada do 
Plano de Ação é feita hoje por e-mail.  
Maior agilidade seria alcançada com a permissão de acesso ao 
SGP para o CCBM. 
Apesar da melhoria descrita acima, após a análise das 
informações das planilhas de acompanhamento de ocorrências 
e notificações de não conformidade da Supervisão Ambiental, 
elaborada pela NE/BIOCEV/FR, fica evidente a necessidade 
de incrementar os esforços para o completo atendimento das 
ocorrências negativas dentro dos prazos especificados nos 
respectivos documentos, ou seja, de priorizar e agilizar as 
medidas corretivas e/ou a implantação dos planos de ação 
propostos pelo CCBM. A solução das ocorrências negativas 
tem o efeito imediato de neutralizar os impactos negativos 
decorrentes dos desvios ou situações não previstas, mas 
também demonstra o nível de comprometimento das 
empresas com o sistema de gestão desenvolvido e implantado 
para as obras. 
Além disso, observou-se que, com o início das atividades da 
BIOCEV, o 4º RSAP passou a informar apenas os resultados 
das suas inspeções, não atualizando o status de resolução de 
não conformidades antigas registradas pela Ferreira Rocha 
quando atuava como coordenadora do PAC, e que ainda 
permanecem em aberto. 
 
SST OP: a NE, em conjunto com a BIOCEV e a EPBM, 
estabeleceu (mas não formalizou) e segue sistemática de 
registro de RNC. As RNCs são apresentadas e analisadas no 
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no SGP, a partir do qual se espera as evidências das 
ações tomadas pelo CCBM, por meio das RAF’s e dos 
Planos de Ação por ele elaboradas. A BIOCEV realiza 
gestão imediata junto ao CCBM, para a resolução dos 
RD’s, cujo acompanhamento semanal é registrado nas 
Matrizes de Acompanhamento de RD’s (ANEXO 3.2 do 
4º RSAP). 
Segundo informado, a BIOCEV realizará uma avaliação 
dos RNC’s em aberto, fazendo um balanço a partir das 
evidências apresentadas pelo CCBM e da verificação em 
campo, até a próxima missão de monitoramento 
(10/02/14). 
Em relação às OE e atividades do PBA, será aplicado o 
mesmo procedimento. 
Para os aspectos de SST da OP, usa-se o procedimento 
implantado da EPBM (ANEXO 3.2 do 4º RSAP), 
também adotado pela BIOCEV nos pacotes do PAC 
relacionados a SST. 
Está em análise pela DG o fluxo de gerenciamento das 
RNCs ser realizado por meio do SGP. 
Os resultados do período em relação a RNC são 
apresentados no capítulo 3 do 4º RSAP. 
 
Segundo a NE, as evidências de atendimento a esta Ação 
estão apresentadas no item 5.1 do 5º RSAP. A NE faz 
notar que a BIOCEV complementa correspondências 
enviadas pela Norte Energia ao CCBM, com a 
apresentação dos relatórios técnicos elaborados após as 
vistorias de campo e dos Registros de Desvios 
constatados. A exemplo, o ANEXO 7 do plano de ação 
do 5º RSAP apresenta o Relatório de  Vistoria - Aterro 
Sanitário Pimental. 

âmbito do Relatório Mensal da EPBM. O resultado de 
fechamento do CCBM foi 79% em outubro e 0% nos dois 
meses seguintes. Além dessas NCs, existem outras registradas 
a partir da realização de Auditoria Externa pela NE, as quais 
são levadas em consideração na Análise Crítica Semestral do 
CCBM.  
Consta ainda a informação de que as questões de SST deverão 
ser incluídas no SGP. Inclusive, o treinamento/adequação do 
sistema está previsto para março/2014, o que deverá ser 
verificado na próxima missão. 
Até o presente momento não ficou evidente que a Alta 
Direção da NE participa da análise crítica de desempenho da 
OP. O que se observa é o início recente de análise dos dados 
pela BIOCEV através do seu RGM-C.  
 
SSTMA OEs: as contratadas da NE não possuem sistemática 
de tratamento de não conformidades. Nesse sentido, o 
acompanhamento dá-se através dos "Registros de Desvios" 
abertos pela Equipe de SSTMA-OE, os quais se configuram 
num documento emitido em duas vias (uma para a contratada 
e outra para arquivo da NE).  
Na amostragem verificada durante a 4ª missão de 
monitoramento pôde-se constatar registros abertos desde 
outubro/2013 e que a grande maioria dos RDs não possuíam 
avaliação de eficácia, conforme previsto. 
Os dados dessa supervisão passaram a ser lançados a partir de 
setembro/2013 para SST e a partir de dezembro/2013 também 
para MA. No 3º RSAP a NE determinou conteúdo mínimo 
para o que se chamou de Relatório Gerencial Mensal das 
Obras do Entorno (RGM-OE), o qual deveria trazer a 
exposição de dados e a análise crítica das informações, além 
de determinar ações corretivas sempre que se fizerem 
necessárias para correção do rumo. O RGM-OE não foi 
elaborado em tempo de ser analisado pela consultoria 
independente. 
 
Análise 5ª missão: 
As evidências apresentadas mostram que a gestão da NE se 
consolida a cada missão, em parceria com a BIOCEV e 
EPBM, apresentando análise de dados e informações 
consistentes em relação às não conformidades, registros de 
ocorrências e termos de notificação. 
No caso específico das OE, a morosidade no encerramento 
das pendências ainda é bastante evidente. 
No entanto, ainda não é possível evidenciar o envolvimento 
da alta direção da NE nas deliberações das não conformidades 
mais significativas e de maior abrangência.  
Espera-se que com a implantação do SGP, a gestão se tornará 
mais eficiente e atingirá todos os níveis pretendidos e 
necessários da NE. 



 

 

 

 

Legenda: 
 Plano de Ação  Reportado pela Norte Energia  Avaliação do Consultor Socioambiental Independente 

���� Atendida ���� Em Atendimento ou Parcialmente Atendida ���� Não Atendida ���� Atendimento Contínuo ����! Em Atendimento ou Parcialmente Atendida, com maior risco devido ao atraso      141 

 

Quadro 7.0.c 
Ações do Plano de Ação da UHE Belo Monte com atendimento contínuo – Avaliação do 4º Monitoramento Socioambiental Independente (março de 2014) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

Ação 13b: Evidenciar, 
por meio das Atas das 
Reuniões de Análise 
Crítica da NE e CCBM, 
a participação efetiva 
de representantes da 
Alta Administração no 
conhecimento e 
tratativa das demandas 
ambientais, de SST e de 
responsabilidade social 
de maior gravidade.  
 

Quando da 
realização das 
Reuniões de Análise 
Crítica 
 

Quando da realização 
das Reuniões de Análise 
Crítica 
 

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-
2012_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, foram 
apresentadas cópias de Atas de reuniões do Comitê de 
Gestão Ambiental - CGA ocorridas em 8, 15 e 
22/10/2012; 12, 19 e 26/11/2012; e 03/12/2012. Temas 
tratados: sistema de alerta; vistoria do IBAMA; plano de 
ação para atendimento de eventuais pendências 
emergenciais detectadas; princípios do equador; 
relatórios do IBAMA (estratégias para elaboração do 
próximo e discussão sobre lacunas, inconsistências e 
fragilidades do anterior); comitê da licença de operação; 
reuniões e seminários do IBAMA; aplicação do 
tratamento e registro de não conformidades; entre outros.  
Foram apresentadas, também, memórias das reuniões 
realizadas com as Diretorias, Superintendências e 
Gerências (DS) da Norte Energia S.A. responsáveis 
pelos temas de atendimento ao Plano de Ação dos 
Princípios do Equador – novembro de 2012, e a 
apresentação Geral sobre as demandas urgentes do Plano 
de Ação mostra os temas que foram abordados com as 
diferentes Diretorias, Superintendências e Gerências 
(DS) da NE. 
 
• Do CGA, cujas reuniões ocorrem semanalmente 

desde 06/06/11, em Brasília, participam gerentes e 
superintendentes da NE; gestor ambiental e 
coordenador de projetos da Ferreira Rocha; e 
representantes das empresas coordenadoras dos 
programas e projetos do PBA.  

• As reuniões de Diretoria também ocorrem 
semanalmente, com presença de todos os Diretores 
da NE (Diretores Presidente, Socioambiental, de 
Operações, de Construção e Montagem, Financeiro 
e de Gestão).  

• As reuniões do Comitê de Meio Ambiente da NE 
tem participação de representantes de todos os 
acionistas da empresa (Eletrobrás, CHESF, 
Eletronorte, PETROS, FUNCEF/CEVIX, Belo 
Monte, Amazônia Energia e Vale), e ocorrem sem 
periodicidade previamente definida, sempre que há 
assuntos relevantes. 

 
Não foram evidenciadas as Atas de Reunião de Analise 
Crítica do SGI do CCBM. 
 
No 2º RSAP são apresentadas as atas das reuniões do 
CGA realizadas entre abril e junho (reuniões nos dias 10, 
17 e 24/04; 03, 09 e 23/05; e 06 e 27/06). 
Além dessas, o RSAP informa que, no período da 2ª 
missão, foram realizadas reuniões de grupos de trabalho 
específicos, coordenados em sua grande maioria pela 
empresa gestora e com periodicidade semanal. Esses 
GTs são formados na medida em que se identificam 
grupos de 
Programas e Projetos do PBA com nítida interface. Hoje 
há os seguintes GTs: GT RUC (Reassentamento Urbano 
Coletivo), 14 reuniões no período; GT OPP (Orla, Praias 

Análise 1ª missão: 
Considera-se esta ação parcialmente atendida. 
 
As atas de reuniões semanais do CGA foram apresentadas 
somente relacionadas a reuniões ocorridas até dezembro de 
2012, fora, portanto, do período de cobertura desta missão de 
monitoramento. 
 
Em relação às reuniões de diretoria, foram presentadas as atas 
de reuniões ocorridas em 27 e 28 novembro e em 06 de 
dezembro de 2012, fora também do período de cobertura 
desta missão de monitoramento. 
 
Não foram apresentadas evidências da ocorrência de reuniões 
do Comitê de Meio Ambiente. 
 
Não há evidência de reunião ocorrida no período de avaliação 
deste Relatório de Monitoramento Socioambiental. 
 
Análise 2ª missão: 
Considera-se esta ação ainda com status de Parcialmente 
Atendida. 
 
Em relação ao período da 1ª missão, ressalta-se que foram 
realizadas reuniões do CGA entre janeiro e março, 
diferentemente do que foi afirmado na análise acima 
(reuniões em 07, 14, 21 e 28/01; em 04, 20 e 25/02; e em 04, 
12 e 18/03). 
 
Análise 3ª missão: 
Em relação às reuniões de análise crítica, considera-se que é 
necessário que a NE insira nos procedimentos do SGA a 
sistemática para condução dessas reuniões, a qual deverá 
incluir: 
• periodicidade; 
• participantes (com participação obrigatória da alta 

administração); 
• principais resultados do período, incluindo: 

recomendações do consultor independente, não 
conformidades, acompanhamento dos objetivos e metas 
do SGA, consultas e reclamações recebidas no período, 
implementação do SGA, etc (entradas); 

• ações derivadas da análise crítica (saídas). 
 
Ressalta-se que as reuniões do NCA não substituem a reunião 
de análise crítica, já que não incluem participação da alta 
administração da NE. 
 
Em relação às reuniões de análise crítica do CCBM, avalia-se, 
diferentemente do que foi inicialmente requerido, que a NE 
não precisa obrigatoriamente participar das mesmas. É 
importante, no entanto, que o CCBM reporte os resultados 
dessas reuniões à NE. No 2º RSAP foi informado que esse 
reporte ocorre nos RGM-E do PAC, documento de circulação 
interna à NE. Mais uma vez reitera-se a necessidade de que 
esses RGM-E do PAC sejam encaminhados para análise do 
consultor independente.  

1) 18 

���� 
 

2) 

���� 
 
 

3) 

���� 
 

5º RSAP 3) Apresentar registros 
das análises críticas 
realizadas pela NE para 
avaliação do grau de 
implementação do 
SGA. 
 
 

                                                           
18 Ação 13b, item 1) – ver Quadro 7.0.a 
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e PACUERA), 12 reuniões; GT RH (Recursos Hídricos), 
4 reuniões; e GT Desmatamento, para o qual não foi 
informado se houve reuniões no período. 
O 2º RSAP informa também que são realizadas reuniões 
ordinárias com periodicidade mensal entre a empresa 
gestora (FR) e o CMA. 
Quanto à participação da NE nas reuniões de análise 
crítica do CCBM, o 2º RSAP informa que as diretorias 
de Gestão, de Construção e Socioambiental interagem 
diretamente com o CCBM e EPBM para os temas 
relacionados ao controle da poluição e SST, o que é feito 
por meio de reuniões periódicas. 
 
Na NE apresentou, no ANEXO 2.3-2.4 do 3º RSAP, as 
atas das reuniões realizadas com o CGA/NE no período 
de julho a setembro.  
Segundo a NE, será avaliada a eficácia de criação de um 
PS que descreva as atividades relacionadas à análise 
crítica, e a depender da decisão da NE até o final de 
novembro será encaminhado para validação. 
Em relação ao CCBM, a NE incluiu, como solicitado, os 
RGM-E do PAC no ANEXO 3.2 do 3º RSAP. No 
entanto, informa que não foram fornecidas pelo CCBM 
as atas relativas à análise crítica do SGI. 
 
Segundo informado no 4º RSAP, a sistemática do 
processo de analise crítica da NE consta do Manual de 
Gestão, o qual está em processo de finalização.  
 
Em relação à OP, o ANEXO 4.2-1 – ação 13b do 4º 
RSAP contém uma apresentação da NE que ilustra as 
responsabilidades contratuais sobre a fiscalização e os 
passos para o fluxo das Não Conformidades que não são 
atendidas pelo CCBM. 
O CCBM apresentou à NE o Relatório de Análise Crítica 
do SGI do 1º Semestre de 2013 (ANEXO 4.2-1 – ação 
13b_CCBM – analise – critica - SGI do 4º RSAP). O 
relatório do segundo semestre está em fase de 
elaboração, com previsão de conclusão no final do mês 
de janeiro. 
Em relação a SST da OP, é realizada a análise de 
performance das coordenadoras da OP através do RGM-
SST, cujos resultados para o período podem ser 
observados no Capítulo 3.2 do 4º RSAP. 
 
Segundo informado pela NE no 5º RSAP, a análise 
crítica das auditorias e do Sistema de Gestão Integrado 
do CCBM é realizada semestralmente, conforme prevê 
as normas NBR 9001, NBR 14001.  
Foram realizadas duas auditorias Internas no Sistema de 
Gestão Integrada (SGI), sendo uma no primeiro semestre 
de 2013, no mês de janeiro/fevereiro e outra no segundo 
semestre, no mês de novembro de 2013. 
O relatório da Análise Crítica do segundo semestre já foi 
aprovado e no momento encontra-se em processo de 
assinatura dos responsáveis pela sua elaboração. O 
PA_ANEXO-5_SGI_CCBM deste plano de ação 
apresenta a ata de análise crítica do SGI do CCBM. 

 
Análise 3ª missão: 
Em atendimento. 
 
Reitera-se a necessidade de apresentar documento do SGA 
que descreva a sistemática do processo (ou reunião) de 
análise crítica da NE, conforme discutido em reunião com a 
Ferreira Rocha. 
 
Caso a decisão da NE seja mesmo a de separar a gestão 
ambiental da gestão de SST, esta deve determinar como 
deverá ocorrer a análise crítica sobre assuntos de SST e quem 
deverá participar dessa análise. 
 
Em relação ao CCBM, ressalta-se que devem ser 
apresentados registros referentes às análises críticas realizadas 
para avaliação do grau de implementação do SGI e 
respectivas ações para sua melhoria contínua. 
 
Análise 4ª missão: 
O item 1) destas Ação foi analisado no Quadro 7.0.a, acima. 
 
Em relação ao item 2), a NE argumentou que as evidências 
(Atas) das reuniões de análise crítica são documentos de 
circulação interna e não podem ser encaminhados ao 
consultor independente. Essas evidências serão verificadas 
durante os trabalhos de campo nas próximas missões. 
 
Quanto ao item 3), o Relatório de Análise Crítica do SGI do 
segundo semestre está em fase de elaboração.  
 
Análise 5ª missão: 
Não foi evidenciada a realização de reunião de análise crítica 
sistematizada para avaliação do SGA da NE. Neste contexto, 
reitera-se a necessidade de estruturar uma reunião de análise 
crítica específica para o SGA, incluindo na pauta de discussão 
minimamente os seguintes itens: 
 
• Resultados das auditorias internas e das avaliações do 

atendimento aos requisitos legais e condicionantes do 
processo de licenciamento, 

• Comunicações provenientes de partes interessadas 
externas, incluindo reclamações, 

• Desempenho socioambiental da organização, 
• Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas, 
• Situação das ações corretivas e preventivas, 
• Alocação de Recursos e necessidade de investimentos 

adicionais; 
• Ações de acompanhamento das análises anteriores, 
• Mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos 

em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos 
ambientais, e recomendações para melhoria. 

 
Destaca-se que as saídas da análise devem compreender 
quaisquer decisões e ações relacionadas a possíveis mudanças 
na documentação do SGA, incluindo as políticas, os 
objetivos, as metas e em outros elementos do sistema da 

gestão. 
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Princípio do Equador 03 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 03 

Fase de 
Construção / 
Organização de 
Frentes de Obra 
e Práticas de 
Prevenção de 
Poluição 
(Gerenciamento 
de Resíduos 
Sólidos; 
Gerenciamento 
de Efluentes 
Líquidos; 
Controle de 
Produtos 
Perigosos)  
 

Ação 26a19: Monitorar 
todas as fontes 
emissoras. Implementar 
todos os procedimentos 
e diretrizes de controle 
ambiental previstos nas 
diretrizes do PAC, 
especificamente no 
Programa de Controle 
Ambiental Intrínseco.  
 

Trimestralmente 
nos Relatórios de 
Conformidade 
Socioambiental.  
 

Apresentar evidências da 
implementação nos 
Relatórios Periódicos 
Trimestrais de 
Conformidade 
Socioambiental e nos 
Relatórios Semestrais 
Consolidados de 
Andamento do PBA.  

Em relação ao monitoramento de fontes emissoras, ver 
resposta à Ação 25, acima. 
Além do monitoramento de efluentes domésticos e 
industriais e qualidade da água de abastecimento, o 1º 
RSAP informa também a realização de medidas de 
gestão de resíduos sólidos e apresenta os inventários de 
resíduos sólidos gerados nos canteiros e alojamentos. 
Em relação ao controle de erosão, há medidas previstas 
ao longo das diversas seções em que se divide o PCAI: 
Vias de acesso; Canteiros de obra e acampamentos; 
Subestações e Linhas de Transmissão; e Áreas de 
Empréstimo, Jazidas, Bota-Foras e Estoques. 
O 1º RSAP informa que as vistorias de rotina geradas no 
PAC são acompanhadas semanalmente em conjunto com 
o CCBM, sendo apontadas as providências corretivas e 
acompanhamento dessas ações pela equipe do PAC. A 
depender dimensão da ocorrência e/ou 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. São 
avaliadas as seguintes categorias: Processo construtivo; 
Resíduos perigosos; Efluentes sanitários e industriais; 
Obras / processos erosivos; e Água para consumo 
humano. 
 
No 2º RSAP, a NE informa que a resposta a esta ação é 
a mesma da ação anterior. 
 
A NE apresentou, nos ANEXOS dos capítulos 3 (RGM-
e do PAC) e capítulo 5 do 3º RSAP, os resultados dos 
monitoramentos realizados pelo CCBM.  
Os relatórios gerenciais da empresa coordenadora do 
PAC (BIOCEV) serão fornecidos a partir do próximo 
mês, considerando o início das atividades no dia 
14/10/13.  
Em relação à comparação dos resultados do 
monitoramento com os padrões do IFC, a NE apresenta a 
mesma argumentação do item anterior. 
Para as questões de monitoramento de emissões 
atmosféricas e qualidade do ar, a NE informa que o 
CCBM está monitorando as emissões de fumaça preta 
(no PCAI). Para as demais emissões, o CCBM está 
sistematizando as informações a serem reportadas a 
partir do 4º RSAP. 
Com relação ao controle de erosão e seu monitoramento, 
a NE solicitou à BIOCEV a apresentação de indicadores 
no RGM-C de outubro, a ser apresentado em meados de 
novembro, objetivando refletir a efetividade das ações 
realizadas pelo CCBM. 
 
Segundo o 4º RSAP, conforme entendimentos anteriores 
da consultoria independente com as diretorias da NE, os 
RGM não serão fornecidos à consultoria por se tratarem 
de instrumentos gerenciais da empresa. Porém, todas as 

Análise 1ª missão: 
Parcialmente atendida. 
 
Todas as fontes emissoras com monitoramento previsto no 
PAC estão sendo monitoradas. 
 
As águas tratadas estão sendo monitoradas de acordo com a 
Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde. 
O monitoramento da potabilidade da água dos bebedouros 
distribuídos em todas as Unidades também está sendo feito de 
acordo com a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde. 
  
Os efluentes domésticos e industriais são analisados 
mensalmente através dos parâmetros estabelecidos pela 
Resolução CONAMA 430/2011. 
 
No caso das ETEs, os resultados estão sendo reportados no 
RSAP apenas como sendo “satisfatório” e “insatisfatório”, 
não se fazendo menção aos parâmetros. 
 
Os parâmetros estão sendo comparados apenas com os limites 
da legislação brasileira, não se atendendo à Ação 25, acima, 
no que diz respeito à necessidade de comparação com os 
padrões do Environmental, Health, and Safety (EHS) 
Guidelines do IFC. 
 
Não foi avaliada a correlação entre o planejado 
(monitoramentos previstos frente às estações em operação) e 
o realizado (resultados das coletas realizadas). 
 
Não há registros de monitoramento de emissões atmosféricas 
e qualidade do ar. 
 
A gestão de resíduos da construção civil está sendo praticada 
conforme a Resolução CONAMA 307/2002. 
 
Em relação ao controle de erosão, as ações e medidas 
previstas no PAC não têm sido suficientemente executadas, o 
que é evidenciado extensivamente pela ausência de forração 
vegetal em taludes nos canteiros de obras, na vila residencial, 
falta de sistema de drenagem nos travessões 27 e 55, além do 
processo de aproveitamento de bota-foras. 
 
As ações que integram o PAC, sob responsabilidade do 
CCBM, não são objeto de controle e acompanhamento 
sistemático por parte da Norte Energia. 
 
Análise 2ª missão: 
Todas as fontes emissoras com monitoramento previsto no 
PAC continuam a ser monitoradas, incluindo agora a fumaça 
preta, após recomendação do consultor independente. 
 
Conforme disposto na análise das Ações 5 e 25, os 
parâmetros estão sendo comparados apenas com os limites da 
legislação brasileira, não havendo comparação com os 
padrões do Environmental, Health, and Safety (EHS) 

���� 

6º RSAP Continuar reportando 
no RSAP os resultados 
(ou incluir os laudos 
como anexo) de todos 
os monitoramentos 
realizados (efluentes 
domésticos e 
industriais, qualidade 
da água das ETAs e 
bebedouros, ruído e 
fumaça preta). 
 
Continuar 
evidenciando a 
comparação dos 
monitoramentos com a 
legislação brasileira e 
também com os 
padrões do IFC, 
incrementando a 
análise crítica dos 
resultados nos RSAP. 
 
Evidenciar a 
contratação do 
especialista em 
saneamento, o laudo 
resultante da análise 
deste profissional e as 
medidas recomendadas 
pelo mesmo para 
melhoria nos 
resultados dos sistemas 
de tratamento, de 
forma a atender 
plenamente aos limites 
da legislação brasileira 
e para reduzir as 
discrepâncias em 
relação aos padrões do 
IFC. 
 
 

                                                           
19 Ação 26b – ver Quadro 7.0.a 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

informações necessárias ao atendimento dos Princípios 
do Equador foram extraídas desses relatórios e seus 
respectivos anexos, o que pode ser observado no capítulo 
3 deste RSAP e nos pacotes do PAC apresentados no 5º. 
RC do IBAMA.  
Em relação ao atendimento aos padrões da IFC, ver 
Ação 5, acima. 
Em relação aos indicadores para verificação da 
efetividade das ações de controle de erosão por parte do 
CCBM, a BIOCEV informa que a Matriz de 
Monitoramento e Avaliação está em fase de elaboração, 
com previsão de sua conclusão para o final de fevereiro 
de 2014. 
 
Segundo informado pela NE, as evidências de 
atendimento a esta Ação são apresentadas nos itens 5.1 e 
5.2 do 5º RSAP. 

Guidelines do IFC, conforme requerido para atendimento aos 
Princípios do Equador. Quanto a isso, o consultor 
independente já encaminhou ao CCBM esses parâmetros, e o 
consórcio, por sua vez, comprometeu-se a incluir os mesmos 
na verificação da eficiência dos monitoramentos que realiza. 
 
Em relação ao controle de erosão, as ações e medidas 
previstas no PAC continuam a não ser suficientemente 
executadas, o que é evidenciado extensivamente pela ausência 
de forração vegetal em taludes nos canteiros de obras, na vila 
residencial, falta de sistema de drenagem nos travessões 27 e 
55, além do processo de aproveitamento de bota-foras. 
 
Por fim, as ações que integram o PAC, sob responsabilidade 
do CCBM, continuam a não ser controladas e acompanhadas 
sistematicamente pela NE. 
 
Considera-se esta ação ainda Parcialmente Atendida. 
 
Análise 3ª missão: 
A ação continua Parcialmente Atendida. 
A NE deve continuar a apresentar os dados de 
monitoramentos executados pelo CCBM nos RSAP, 
anexando os RGM-E ou o Relatório Trimestral consolidado, 
como foi feito neste 3º RSAP. 
Em relação às emissões atmosféricas, deve-se prosseguir 
informando os resultados do monitoramento de fumaça preta. 
Aguarda-se a inclusão, no 4º RSAP, das informações sobre as 
demais emissões. 
Aguarda-se também, no 4º RSAP, a apresentação dos 
indicadores a serem desenvolvidos pela BIOCEV para 
verificação da efetividade das ações de controle de erosão 
implementadas pelo CCBM. Aguarda-se também a 
incorporação, como anexo aos RSAP, dos RGM-C da 
BIOCEV. 
Em relação à comparação dos resultados do monitoramento 
com os padrões do IFC, a análise é a mesma já feita acima nas 
ações 5 e 25. 
 
Análise 4ª missão: 
Idem análise da Ação 25 – ver Quadro 7.0.a. 
 
Análise 5ª missão: 
Conforme já avaliado no Quadro 7.0.a, acima, para as Ações 
5 e 25, os resultados e/ou os laudos dos monitoramentos 
realizados (efluentes domésticos e industriais, qualidade da 
água das ETAs e bebedouros, ruído e fumaça preta) estão 
sendo reportados no RSAP, com a comparação à legislação 
brasileira e aos padrões do IFC.  
Os resultados estão atendendo minimamente à legislação 
brasileira, mas o desempenho claramente necessita ser 
melhorado.  
Em relação aos padrões do IFC, que são mais restritivos, não 
há atendimento de nenhum parâmetro. 
Conforme já mencionado na Ação 5, atendendo a uma 
recomendação da consultoria independente (ver 
recomendação 11 do Quadro 8.0.a), o CCBM informou que 
está providenciando a contratação de um profissional 
especializado com experiência na área de saneamento, que 
fará a caracterização de todos os efluentes gerados, avaliação 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

das condições de funcionamento e dimensionamento dos 
sistemas e definição de ações para correção dos desvios, com 
objetivo de tornar os resultados estáveis, melhorar o 
atendimento aos padrões de desempenho do IFC e garantir o 
atendimento à legislação Nacional. 
O RSAP está incluindo uma análise dos parâmetros que 
apresentaram resultados insatisfatórios, mas considera-se que 
esta análise ainda necessita ser melhorada e mais 
aprofundada. No caso do não atendimento aos padrões do 
IFC, considera-se que não basta apresentar e assumir o não 
atendimento, mas apresentar algum tipo de estratégia de 
melhora nas performances dos tratamentos, de maneira a 
reduzir as discrepâncias. 
As melhoras em relação à análise crítica dos resultados e em 
relação à redução da discrepância dos mesmos quando 
comparados com os padrões do IFC continuarão a ser 
avaliadas e discutidas no âmbito desta ação. 

Relatórios de 
Conformidade 
Socioambiental  
 

Ação 44: Para o 
atendimento do 
Princípio do Equador 7, 
deverão ser 
Apresentados 
Relatórios Trimestrais 
de Conformidade 
Socioambiental à Caixa 
Econômica Federal 
(CEF), seguindo 
minimamente a 
estrutura apresentada 
no Anexo 1 deste Plano 
de Ação.  

Trimestralmente 
após a Assinatura 
do Contrato de 
Financiamento.  
 

Apresentar Relatórios 
Trimestrais de 
Conformidade 
Socioambiental.  
 

O 1º RSAP foi apresentado em 06/05/2013, referente ao 
trimestre de monitoramento de janeiro a março de 2013. 
O próximo RSAP será referente ao trimestre de abril a 
junho de 2013. 
 
O 2º RSAP, referente ao trimestre de abril a junho de 
2013, foi encaminhado em 16/08/2013. 
 
O 3º RSAP, referente ao trimestre de julho a setembro 
de 2013, foi encaminhado em 25/10/2013. 
 
O 4º RSAP, referente ao trimestre de outubro a 
dezembro, foi encaminhado em 03/02/2014. 
 
O 5º RSAP, referente ao trimestre de janeiro a março de 
2014, foi encaminhado em 29/04/2014. 

Ação em atendimento (contínua). 
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