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1.0 
Introdução 
 
Este documento compõe o 8º 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 outubro a dezembro 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 8° Relatório 
Socioambiental Periódico (RSAP) elaborado pela NE; por documentos apresentados ao 
IBAMA, incluindo o Relatório Final Consolidado do PBA da Fase de Implantação; e 
pelas informações obtidas durante as inspeções de campo do projeto e reuniões 
realizadas nos períodos de 23 a 27 de fevereiro de 2015 e 02 a 04 de março de 2015 
(para o componente indígena). 
 
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. 
 
Todas as seções do relatório, apresentadas na sequência, 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.  
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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.  
 
 

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 outubro a dezembro de 2014, e em dados 
coletados em reuniões e em inspeções de campo durante vistorias da consultoria 
socioambiental independente ocorridas nos períodos de 23 a 27 de fevereiro de 2015 e 
02 a 04 de março de 2015 (para o componente indígena). 
 
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 data de corte documental, o período de outubro a 
dezembro de 2014, utilizando informações do 8º RSAP e de reunião realizada no dia 12 
de março no escritório da JGP em São Paulo. 
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3.1 
Sistema de Gestão da NE 
 
3.1.1 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
 
O SGA da NE foi estruturado com base no PGA (Plano de Gestão Ambiental) previsto 
no PBA do Projeto. No período de monitoramento deste relatório não foram 
evidenciadas alterações significativas na estrutura desse sistema.  
 
Conforme já mencionado nos relatórios anteriores, o SGA não contempla as questões de 
saúde e segurança do trabalho aplicáveis ao projeto, pois esse tema é tratado de forma 
separada pela Norte Energia. No entanto, durante entrevista com os responsáveis pelo 
SGA, verificou-se que alguns procedimentos contidos na estrutura do sistema de gestão 
ambiental são também aplicáveis às questões de saúde e segurança do trabalho, como, 
por exemplo, o procedimento de treinamento e a sistemática de análise crítica. Nesse 
contexto, acredita-se que esses documentos sofrerão novas revisões para ampliar sua 
abrangência. 
 
Também foi possível constatar que outros procedimentos do SGA serão replicados 
quase na íntegra para as questões de saúde e segurança do trabalho. Para esses casos, a 
NE informou que serão criados procedimentos semelhantes aos já existentes, porém 
com abrangência apenas para saúde e segurança do trabalho. Entre eles, podem ser 
citados o procedimento de gestão de documentos e a sistemática de identificação e 
avaliação de requisitos legais e outros requisitos. 
 
Outras sistemáticas de garantia serão tratadas de forma diferenciada para cada um dos 
temas, como é o caso das auditorias e do tratamento de não conformidades. 
 
Em relação às rotinas previstas no SGA, conforme mencionado no 8º RSAP, continuam 
em curso as seguintes sistemáticas: 
 
• O sistema de alerta para socialização das obrigações a serem cumpridas;  
• A elaboração dos Relatórios Gerenciais Mensais das empresas gestora, 

coordenadoras e executoras do PBA;  
• A formação e operacionalização de diferentes Grupos de Trabalho (GT’s); e  
• A rotina de abastecimento do SGP / SIG-A. 
 
No relatório elaborado para o IBAMA (Relatório Final Consolidado de Andamento do 
PBA e Atendimento de Condicionantes – fev15) a NE informou que atualmente os 
seguintes Grupos de Trabalho - GT’s encontram-se atuantes: 
 
• Reuniões do Projeto de Desmatamento Reservatórios Xingu e Intermediário; 
• Reuniões Grupo de Trabalho (GT) Recursos Hídricos; 
• Reuniões da Força Tarefa RUC; 
• Reuniões extraordinárias sobre a Administração do RUC; 
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• Reunião de Atualização da Matriz de Licenças Ambientais; 
• Reuniões de SSTMA Produção – RUC´s; 
• Reuniões de SSTMA Consórcio Gel Gouvêa; 
• Reuniões de Produção – RUC´s; 
• Reunião do GT Recursos Hídricos; 
• Reunião Comitê Qualidade de Água (CQA); e 
• Reunião do Comitê interno de Comunicação (CIC). 
 
A NE também informou, por meio do 8º RSAP, que se encontra em pauta as discussões 
sobre o sistema de gestão para a próxima etapa do projeto, a qual terá atividades de 
operação ainda em interface com outras características de implantação e montagem da 
UHE. Durante reunião com os responsáveis pelo SGA, foi possível evidenciar o registro 
das primeiras discussões com a alta administração da NE sobre a adequação da gestão 
para a fase de operação da usina. Conforme informado pela NE, no dia 06 de janeiro de 
2015 foi realizada reunião com representantes da DS para construir os seguintes 
documentos: 
 
• Lista de demandas dos Princípios do Equador para os próximos meses; 
• Lista de procedimentos sugeridos e demais adequações necessárias nos 

instrumentos de gestão para a fase de operação, buscando otimizar o sistema da 
operação com base no que já está em andamento; 

• Apresentação com todas as demandas associadas aos Princípios do Equador (6 
meses antes do enchimento do reservatório e 6 meses antes da operação da 1ª 
turbina); 

• Cronograma dos pacotes de trabalho do PBA que deverão ter continuidade após o 
enchimento. 

 
A NE informou que nos meses seguintes (fevereiro e março) ocorreram discussões 
internas sobre esses temas em algumas reuniões periódicas do conselho e das 
superintendências da NE, destacando-se uma reunião ocorrida em 25/03/2015 para 
definição do plano de ação em atendimento às demandas mencionadas acima. 
 
Em relação aos documentos de gestão da NE, no período foi elaborado o padrão de 
sistema para Inspeção de Supervisão e Auditoria de Saúde, Segurança do Trabalho e 
Meio Ambiente (PS NE SSTMA 002/2014). Esse documento não faz parte da estrutura 
do SGA, integrando a documentação da área responsável por saúde e segurança do 
trabalho. As questões ambientais mencionadas nesse documento referem-se apenas às 
obras do entorno. 
 
Conforme mencionado no referido PS, a auditoria proposta contempla a análise crítica 
dos indicadores de desempenho das contratadas; a avaliação do processo de gestão de 
SSTMA das contratadas, referente às tratativas dos desvios identificados nas inspeções 
de supervisão realizadas pela Norte Energia; e a análise documental e in loco, sempre 
que necessário. Essas auditorias deverão ocorrer trimestralmente, conforme cronograma 
apresentado. Os resultados da implementação dessa ferramenta são objeto da análise 
realizada na seção referente ao “Sistema de Gestão de SST” (3.1.2). 
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Especificamente sobre a documentação do SGA, a NE informou que o 
acompanhamento da adequação dos procedimentos à dinâmica do empreendimento, a 
sua criação e revisão, quando pertinente, é feita de maneira contínua. Os documentos e 
registros continuam sendo divulgados no SGP em sua versão válida e constam da 
Matriz de Documentos (ou Lista Mestra) do SGA disponibilizadas por meio do 8º 
RSAP. No período não foi mencionada a elaboração de novos documentos. 
 
Referente aos documentos do PBA-CI, a NE não informou a aprovação de novos 
procedimentos no período. 
 
Por meio da Matriz de Documentos do SGA foi possível identificar que as seguintes 
planilhas sofreram atualizações em janeiro de 2015: 
 
• Planilha de Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos Ambientais; 
• Planilha de Normas e Leis; 
• Planilha de Objetivos e Metas. 
 
Essas atualizações são contínuas e devem continuar a ser reportadas nos relatórios 
periódicos emitidos pela NE. 

No que se refere especificamente ao atendimento às recomendações do Consultor 
Independente, no período foi disponibilizado o PS NES GABM SGA 001/2015, que 
estabelece as rotinas para operacionalização do Núcleo de Análise Crítica (NAC). As 
principais responsabilidades dessa equipe são: 
 
• Acompanhar e analisar criticamente o andamento e os resultados das atividades dos 

Planos, Programas e Projetos do PBA;  
• Apoiar tecnicamente a gestão de conformidade a cargo da Norte Energia; e 
• Verificar o atendimento legal e normativo do empreendimento. 
 
Conforme mencionado no referido PS, essas atividades são realizadas no âmbito das 
auditorias internas, cujos resultados são veiculados em boletins e discutidos nas 
reuniões semanais de Diretoria e do CGA. 
 
Além do processo de auditoria acima referenciado, o procedimento menciona que é 
conduzida pela equipe da Norte Energia uma auditoria composta de (i) auditoria de 
processos e mapeamento dos riscos e de (ii) auditoria de contratos, voltada para avaliar 
o cumprimento das obrigações contratuais e legais dos fornecedores. Os resultados 
dessas auditorias também são apresentados à Alta Administração, em suas várias 
instâncias. 
 
Conforme acordado durante reunião com a equipe responsável pelo SGA, nos próximos 
RSAPs será disponibilizado um resumo informativo (boletins) com os principais 
resultados das auditorias internas realizadas, de modo a evidenciar os itens / temas 
auditados dentro do escopo desse PS. 
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Entre os produtos entregues pelo NAC, o PS menciona os seguintes itens:  
 
• Atualização dos Objetivos, Metas e Indicadores;  
• Atualização dos Impactos e Ações de Gestão;  
• Gestão da Interface com outros pacotes de trabalho;  
• Resumo trimestral dos pacotes trabalho;  
• Capítulos específicos que compõe o corpo do RSAP;  
• Boletins de Acompanhamento de Marcos Estratégicos e Análises de Risco, 

Tendências e Diretrizes; 
• Gestão da Conformidade; e 
• Acompanhamento contínuo do status das demandas dos órgãos intervenientes e dos 

requisitos do processo de licenciamento. 
 
Ainda referente ao atendimento às recomendações, continua pendente a aprovação do 
Manual de Auditoria, que se encontra em processo de revisão pelo empreendedor. 
Destaca-se que durante reunião com os responsáveis pelo SGA foi mencionado que a 
NE não disponibilizará o Plano de Auditorias para 2015, uma vez que esse documento é 
considerado de caráter confidencial pela empresa.  
 
Conforme já informado nos relatórios anteriores, o empreendedor não pretende realizar 
auditorias específicas sobre SGA, pois entende que as auditorias internas realizadas 
atualmente são suficientes para avaliar a implementação do sistema. Como não foram 
disponibilizadas as evidências dessas auditorias e o Manual de Auditoria revisado, o 
consultor independente não tem subsídios para avaliar se essas auditorias englobam 
todos os temas / processos incorporados na documentação do SGA. 
 
Quanto ao reporte das informações relacionadas ao SGA, o 8º RSAP foi elaborado de 
forma simplificada, pois no período os esforços se concentraram na elaboração do 
Relatório do IBAMA. 
 
3.1.2 
Sistema de Gestão de SST 
 
A Norte Energia (NE) definiu e implantou regras de gestão, além de evidenciar 
melhoria contínua na supervisão e acompanhamento das empresas que atuam sob sua 
responsabilidade. No período foi emitido mais um procedimento: 
 
• PS NE SSTMA 002/2014 (Revisão 00 - Novembro/2014) - Inspeção de Supervisão 

e Auditoria de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente – SSTMA, sendo 
Meio Ambiente exclusivamente para as OEs. Assim, este procedimento teve como 
objetivo disciplinar a metodologia já praticada pela NE na supervisão das empresas 
contratadas em termos de SST (Obra Principal e Obras do Entorno) e de MA 
(Obras do Entorno, somente). 
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A emissão deste procedimento tem como principal objetivo determinar uma “linha de 
base” de gestão das empresas que trabalham sob sua responsabilidade. A existência 
desses documentos permitirá a divulgação da metodologia para as empresas atualmente 
contratadas e aquelas que ainda serão, bem como possibilitar uma avaliação de eficácia 
da metodologia empregada e, eventualmente, a determinação de melhorias e outras 
necessidades identificadas por meio de análise crítica dos dados de monitoramento.  
 
Para a Fase de Operação e, consequentemente gestão de seus próprios funcionários, 
ainda é esperado que sejam definidos e formalizados critérios para a identificação de 
perigos e avaliação de riscos; objetivos, metas e programas de gestão; acompanhamento 
dos requisitos legais; estrutura e responsabilidades; controle de documentos e registros; 
procedimentos operacionais; monitoramento e medição; metodologia de gerenciamento 
de não-conformidades; e, análise crítica dos dados de monitoramento, por exemplo. 
 
Rotinas de Supervisão de SST da Obra Principal (OP) – NE / BIOCEV 
 
A Norte Energia manteve a metodologia empregada na missão anterior, ou seja, 
inspeções programadas e não programas em campo, registro de conformidades e de 
desvios, Registro de Desvios – RDs e Registro de Não Conformidades – RNC. 
 
Fazem parte do conjunto de empresas supervisionadas pela Equipe de SST da NE o 
CCBM, o CMBM (montadora do Sítio Belo Monte) e a Andritz (Montadora do Sítio 
Pimental). 
 
A análise crítica de informações apresentadas por estas empresas por meio de seus 
Relatórios Gerenciais Mensais das Executoras (RGM-E) é realizada pela Equipe de 
Segurança da BIOCEV que emite o Relatório Gerencial Mensal da Coordenadora 
(RGM-C), mais especificamente para avaliação das diretrizes determinadas nos Projetos 
3.4.1 e 3.4.2. Esses RGM-Cs são então recepcionados e avaliados pela Gerenciadora, 
Ferreira Rocha. 
 
A gestão de RD e de RNC estava prevista para ocorrer por meio do Sistema de Gestão 
de Projetos – SGP, porém essa decisão foi descontinuada. As intenções de uso desse 
sistema era informatizar e dar agilidade no fluxo de informações Em suma, a decisão de 
descontinuar a utilização do SGP não traz riscos para o processo de supervisão. 
Atualmente a NE se utilização de planilhas informatizadas que conferem uma boa 
gestão das informações, prazos e pendências. 
 
Periodicamente a NE, com o apoio do Engenheiro de Segurança do Trabalho da EPBM 
e Coordenador de SST da BIOCEV, se reúnem com os representantes de SST das 
executoras (Consórcio Construtor e Montadoras) para cobrança e acompanhamento das 
pendências identificadas por meio de seu processo de supervisão e auditorias de 
segunda parte realizadas trimestralmente. 
 
A cada semana a NE se reúne com o Coordenador da BIOCEV e Engenheiro da EPBM 
para alinhamento em relação às demandas dos projetos 3.4.1 e 3.4.2 do PAC do PBA, 
bem como avaliação de desempenho das empresas que participam. 
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Quinzenalmente ocorrem reuniões de interface entre as montadoras e os responsáveis 
pelo Consórcio Montador do sítio correspondente. Essas reuniões têm como objetivo 
apresentar soluções para impasses entre as empresas e atividades que compartilham o 
mesmo local de trabalho. 
 
A NE reporta o desempenho da OP por meio do RGM SST OP, anexo ao RSAP, com a 
avaliação de desempenho das contratadas, configurando um processo de auditoria 
contínua.  
 
O resultado dessa supervisão será apresentado e discutido 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 continua sendo realizada por equipe interna 
da NE e sua metodologia de aplicação segue a mesma empregada para a Obra Principal 
(Registro de Desvio - RD), embora RNCs não sejam utilizadas. A Supervisão de campo 
ocorre por meio de inspeções programadas, por meio de aplicação de Lista de 
Verificação das disciplinas de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde 
Ocupacional; e, também não programadas, quando se registram os desvios a partir de 
observações de situações irregulares. 
 
Para a Supervisão de Meio Ambiente, os Técnicos de Segurança do Trabalho da NE 
foram instruídos pela Analista Ambiental na aplicação da Lista de Verificação 
correspondente. 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. 
 
No período foi definido um conjunto mínimo de documentos que as empresas devem 
apresentar no ingresso e mensalmente, a depender da situação. Esses documentos são de 
Segurança do Trabalho e de Meio Ambiente, tais como Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais – PPRA, Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho – 
PCMAT, Licenças de Operação dos locais onde os resíduos são destinados e dos 
principais fornecedores de insumos, além de outros comprovantes. 
 
Além deste acompanhamento, foi elaborada apresentação dos principais pontos de 
avaliação e acompanhamento da NE em seus contratos. O objetivo desta apresentação é 
repassar aos responsáveis todas as orientações para a obtenção dos registros 
correspondentes e os manter atualizados. Assim, a NE planeja executar essas 
orientações em março e abril/2015 e, para os novos contratos, na Reunião de Abertura 
do Contrato. Na próxima missão será possível fazer a avaliação dessa metodologia. 
 
A Equipe de SST da NE emite relatório trimestral de suas atividades para demonstrar 
suas atividades e desempenho das Obras do Entorno e atividades de supervisão da 
Supressão Vegetal do Reservatório Intermediário. Trata-se do Relatório Gerencial 
Mensal das Obras do Entorno (RGM-OE).  
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O resultado dessa supervisão será apresentado e discutido na Seção 4.2.1.3 para Meio 
Ambiente e Seção 4.3.4 para Saúde e Segurança do Trabalho. 
 
Rotinas de Supervisão de SSTMA das atividades de Supressão Vegetal do Reservatório 
Intermediário 
 
A NE contratou a empresa STCP exclusivamente para supervisionar as questões 
operacionais e de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional das 5 empresas que 
executam a supressão vegetal do reservatório intermediário: Consórcio LEI; Naturasul; 
DWE - Dandolini e Willy Empreendimentos; CKTR; e, LAEC - Lago Azul Engenharia 
e Construções. Para cada lote/empresa existe um Técnico Operacional e um Técnico de 
Segurança do Trabalho, além de outra dupla para eventuais folgas de campo. 
 
A metodologia de supervisão adotada pela STCP é a mesma definida pela NE para 
supervisão das OEs. Com isso, são aplicadas listas de verificação (inspeção fechada) e 
inspeções de campo (abertas), onde os desvios identificados geram os Registros de 
Desvios para serem, então, tabulados e tratados estatisticamente. O resultado dessa 
supervisão será apresentado e discutido na Seção 4.3.5. 
 
3.1.3 
Estrutura Organizacional 
 
No período compreendido pelo monitoramento não houve alteração significativa. 
Registrou-se no trimestre a redistribuição dos Técnicos de Segurança do Trabalho e 
definiu-se que os trabalhos noturnos e nos finais de semana seriam acompanhados em 
escalas pré-determinadas e com ciclos de 3 meses.  
  
O Quadro 3.1.3.a, a seguir, apresenta as alterações entre o segundo e o terceiro 
trimestre de 2014 para a Obra Principal. 
 
Tabela 3.1.3.a 
Mudança na Equipe de SST/MA da NE para a Obra Principal 

Localidade(s) Profissional Novembro/2014 Fevereiro/2015 

Geral Gerente de SST – NE 1 1 

OP – Coordenadora 
Coordenador de SST – 

BIOCEV 
1 1 

OP – Coordenadora 
Técnico de Segurança do 

Trabalho – BIOCEV 
1 1 

OP – Coordenadora 
Técnico de Segurança do 

Trabalho – BIOCEV 
1 1 

OP – Supervisora 
Engenheiro de Segurança do 

Trabalho – EPBM 
1 1 

OP Coordenador de SST – NE 1 1 

OP 
Técnico de Segurança do 

Trabalho – Gestão 
1 1 
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Tabela 3.1.3.a 
Mudança na Equipe de SST/MA da NE para a Obra Principal 

Localidade(s) Profissional Novembro/2014 Fevereiro/2015 

OP Enfermeira do Trabalho 1 1 

Sítio Belo Monte – Montagem 
Eletromecânica / Construção 

Civil 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

2 2 

Sítio Belo Monte – BSA/ Diques 
BM / ETC / Vila BM 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

0 2 

Sítio Pimental – Montagem 
Eletromecânica / Construção 

Civil 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

2 2 

Sítio Canais / Bela Vista 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
1 1 

Subestação e Linhas de 
Transmissão 

Sinalização e Vias de Acesso 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

1 1 

Fonte: RGM_SST_NE (8º RSAP) 

 
 
O Quadro 3.1.3.b, a seguir, apresenta a composição da Equipe de SSTMA responsável 
pela Supervisão das OEs e demais empresas contratadas. 
 
Quadro 3.1.3.b 
Mudança na Equipe de SSTMA da NE para as Obras do Entorno 

Localidade(s) Profissional Novembro/2014 Fevereiro/2015 

Geral 
Engenheiro de Segurança do 

Trabalho – NE 
1 1 

Geral Analista Ambiental de SST – NE 1 1 

Geral 
Técnico de Segurança do 

Trabalho – Gestão 
1 1 

Geral 
Auxiliar Administrativo de SST 

– NE 
1 1 

Geral 
Estagiário de Técnico de Meio 

Ambiente 
1 1 

Geral 
Estagiário de Técnico de 
Segurança do Trabalho 

0 1 

Obras do Entorno 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 6 6 

Fonte: RGT_OE_PBA_out_dez_rev_00 
 
 
A Equipe de Supervisão das atividades de Supressão Vegetal, contratada pela STCP, 
continua com 1 Coordenador de Segurança do Trabalho e 8 Técnicos de Segurança do 
Trabalho distribuídos entre os 7 contratos empresas executoras, mais uma equipe para 
as folgas. 
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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 
 
Nesta missão de monitoramento foi possível evidenciar a equipe de QMSSRS do 
CCBM passou por algumas alterações: (i) substituição do Coordenador de Gestão, 
devido à transferência do anterior para outro setor da obra; e, (ii) o Gerente de SST do 
Sítio Belo Monte assumiu o Sítio Pimental e o Sítio Canais e Diques; e, (ii) ingressou 
um novo Gerente no Sítio Belo Monte. Embora seja uma estrutura de liderança mais 
enxuta, ela mostrou-se dinâmica frente aos desafios. Além disso, as equipes de gestão 
percorrem os diversos sítios assessorando diversos pontos considerados críticos por 
meio de análise de informações semanais. 
 
O CCBM também continua respondendo em tempo adequado todas as pendências 
identificadas por meio da Supervisão realizadas pela Equipe de Segurança da NE. 
 
3.3 
Sistema de Gestão das Montadoras e Fornecedora 
 
As montadoras que atuam no empreendimento estão distribuídas da seguinte forma: (i) 
Consórcio Montador Belo Monte – CMBM no Sítio Belo Monte; (ii) Andritz no Sítio 
Pimental. Existem também as atividades de construção e montagem das Linhas de 
Transmissão do Sistema Restrito, sob a responsabilidade da ISOLUX, a qual passou a 
ser supervisionada a partir de setembro/2014. Em fevereiro/2015 iniciou a mobilização 
da empresa São Simão, a qual será responsável pela montagem das Subestações do 
projeto em diversos locais.  
 
A fabricação, fornecimento e acompanhamento do armazenamento e da montagem 
ficaram sob a responsabilidade do Consórcio ELM, formado pelas empresas Voith, 
Alston e Andritz.  
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A gestão apresentada pelas montadoras, CMBM e Andritz, ainda traz sérias 
preocupações para os resultados de desempenho em Segurança e Saúde Ocupacional da 
Obra Principal. A situação mais crítica ainda envolve a montadora do Sítio Pimental, 
Andritz, cujo cronograma é desafiador, uma vez que se espera (previsão) o início de 
enchimento do reservatório em setembro/2015 e a partida da primeira turbina em 
novembro/2016. A Seção 4.3.3 apresentará a informações de desempenho e a Seção 
4.2.1.1 as principais constatações de campo. 
 
O CMBM continua a apresentar melhorias em sua gestão, todavia é necessário maior 
rigor no planejamento de suas atividades, mais precisamente no que diz respeito ao 
monitoramento e avaliação dos controles implantados para eliminação e mitigação dos 
riscos identificados. Da mesma forma, a Seção 4.3.3 apresentará a informações de 
desempenho e a Seção 4.2.1.1 as principais constatações de campo. 
 
3.3.1 
Estrutura Organizacional das Montadoras 
 
Na visita realizada ao Consórcio Montador Belo Monte (CMBM) foi indicada a 
substituição de alguns profissionais com o objetivo de aumentar a experiência da equipe 
e melhorar a estruturação e implantação dos procedimentos operacionais e, 
principalmente, implantação definitiva de um Sistema de Gestão compatível com o 
contrato. Diversas evidências foram apresentadas que demonstram o início da 
implantação de controles, inclusive melhoria de desempenho na supervisão realizada 
pela Equipe de SST da NE.  
 
Mesmo diante da melhora constatada em campo, a suficiência e a experiência de 
profissionais deverá ser foco constante nas avaliações de campo, seja com base na 
avaliação dos resultados da supervisão, na frequência e gravidade dos acidentes ou nas 
avaliações de campo durante as missões de monitoramento. 
 
A inspeção de campo e avaliação de documentos básicos da Montadora Andritz foram 
suficientes para manter a preocupação apresentada na última missão de monitoramento, 
quando foi registrada a necessidade urgente de melhoria de desempenho em termos 
resultado de controles para prevenção de riscos. De fato, a equipe de SST aumentou 
novamente em relação à última visita, porém ainda não há bases para afirmar sobre a 
perspectiva de gestão segura das atividades em campo. 
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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 outubro a dezembro 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 em: resultados reportados pela NE no Relatório do PCAI do Relatório Final 
Consolidado de Andamento do PBA da fase de implantação, que consolida toda a fase 
de implantação da UHE até o momento, mas ressalta, quando pertinente, o período de 
julho a dezembro de 2014; em dados coletados na inspeção de campo realizada entre 23 
e 27 de fevereiro de 2015; e em documentos complementares solicitados e enviados 
pela NE (ver Lista de Documentos Analisados no Anexo 1 e Reuniões e Inspeções 
Realizadas no Anexo 2). 
 
4.1 
Sumário do Status da Construção 
 
As Seções a seguir apresentam o status das Obras Principais e do Entorno, com data de 
corte em dezembro de 2014. As informações foram obtidas no 8º RSAP.  
 
4.1.1 
Obras Principais 
 
Segundo o 8º RSAP, as atividades executadas nas OP até dezembro de 2014 foram:  
 
Sítio Belo Monte 
 
Atividades realizadas no período: 
 

• Na Barragem de Fechamento Esquerda: 
− Execução do aterro e escavação obrigatória.  
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• Na Barragem da vertente Santo Antônio: 
− Execução do aterro e escavação obrigatória.  

• Na Barragem de Fechamento Direita: 
− Execução do aterro e escavação obrigatória.  

• No Circuito de Geração: 
− Escavação comum e em rocha no Canal de Fuga; 
− Tratamento de taludes permanentes; 
− CCV das unidades 1 a 11 da Casa de Força, da Área de Montagem e do Edifício 

de Controle; 
− CCV das unidades 1 a 18 da Tomada d'água; 
− Montagem do caminho de rolamento do pórtico da TA2; 
− Liberação da TA2 para a montagem das guias das comportas ensecadeira e 

vagão; 
− Liberação da TA3 para a montagem das guias de grade; 
− Liberação da TA4 para a montagem do caminho de rolamento do pórtico 

rolante; 
− Liberação da TA7 para a montagem do caminho de rolamento do pórtico 

rolante; 
− Liberação da CF05 para a montagem do cone - unidade 5. 

 
Sítio Pimental 
 
Atividades realizadas no período: 
 

• No Circuito de Geração (AM/TA/CF/Muro Divisor): 
− Concreto convencional e aplicação de pré-moldados nos blocos AM01, TA01, 

TA02, TA 03, CF01, CF02, CF03; 
− Acabamentos nos blocos AM 01, AM 02 e CF 01. 

• No Vertedouro: 
− Concreto convencional nos blocos VT17, VT15, VT14, VT13, VT12, VT11, 

VT09, VT08, VT07, VT06, VT05, VT04, VT03, VT02 e VT01; 
− Concreto convencional nas bacias de dissipação dos blocos 07, 08, 09; 
− Concreto 2ª estágio - nichos - VT 06; 
− Concreto 2ª estágio - viga munhão - Pilar 7, 6 e 5; 
− Protensão do munhão; 

• No Muro Divisor: 
− Concreto convencional. 

• Nos Muros de Abraço Jusante:  
− Concreto convencional. 

• Nos Muros de Aproximação: 
− Concreto convencional. 

• No Muro da Laje Celular (Muro Esquerdo): 
− Limpeza de fundação; 
− Concreto de regularização; 
− Concreto convencional. 
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• No Muro da Bacia de Dissipação do Vão 01 (Muro Direito): 
− Limpeza de fundação; 
− Perfuração e instalação de chumbador. 

• Na Barragem Lateral Esquerda: 
− Aterro em solo; 
− Aterro em transição; 
− Aterro em enrocamento; 
− Aterro em areia (filtro); 
− Cortina de injeção; 
− Escavação comum de solo. 

• Na Margem Direita: 
− Decape de pedreira; 
− Aterro em solo das ombreiras da margem direita. 

• Na Barragem de Ligação - Ilha da Serra: 
− Escavação comum de solo. 

• Na Subestação 230 kVA: 
− Escavação das bases; 
− Aterro das bases; 
− Concreto convencional. 

• No Sistema de Transposição de Peixes: 
− Escavação em rocha; 
− Limpeza de fundação; 
− Aterro de solo; 
− Concreto convencional nos difusores, canal de entrada e canal de saída. 

 
Canal de Derivação 
 
Atividades realizadas no período: 
 
• No Trecho 1 – Estaca 0 a 60: 

− Frentes de escavação comum, próxima à estaca 20 e entre as estacas 50 e 60, a 
última dedicada unicamente ao acabamento de taludes; 

− Frentes de escavação em rocha próximas às estacas 18, 25, 39, 45 e 60; 
− Aterro dos diques de conformação do Canal, nas margens esquerda e direita 

próximo à estaca 0; 
− Aterro da Ensecadeira de montante na estaca 0. 

• No Trecho 2 – Estaca 60 a 93: 
− Frentes de escavação comum entre as estacas 73 e 78 e 80; 
− Frente de escavação em rocha, próximas às estacas 69 e 105; 
− O trecho entre as estacas 55 e 58 +80 será revestido tanto no fundo, com 

transição 4C seguida de enrocamento 5D', quanto nos taludes com transição 4C 
seguida de enrocamento 5D. 

• No Trecho 3 – Estaca 93 a 125: 
− Escavação comum executada pelo terceiro TAMAFER, entre as estacas 90 e 

105, na margem esquerda do Canal; 
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− Escavação comum executada pelo terceiro MTSUL, entre as estacas 90 e 105, na 
margem direita do Canal; 

− Lançamento de transição lateral 4C entre as estacas 110 e 120. 
• No Trecho 4 – Estaca 125 a 167: 

− Aterro do dique de conformação do Canal, entre as estacas 150 e 165, na 
margem esquerda do canal; 

− Lançamento de transição 4C e enrocamento 5D nos taludes entre as estacas 150 
e 167; 

− Lançamento de transição de fundo 4C e enrocamento de fundo 5D', entre as 
estacas 150 + 50 e 170 + 50. 

• No Trecho 5 – km 16,7 ao km 20,2: 
− Lançamento de transição 4C e enrocamento 5D, nos taludes entre as estacas 167 

e 202. 
• No Sistema Galhoso: 

− Ocupação dos bota-foras 5, 6, 10, 27; 
− Aterro do dique de conformação de igarapé da bacia 28. 

• No Sistema Xingu: 
− Ocupação dos bota-foras 32 e 33; 
− Execução da galeria do Canal da bacia 33. 

• No Sistema Di Maria: 
− Ocupação do bota-fora 11. 

• No Sistema Ticaruca: 
− Ocupação do bota-fora 42B. 

• No Vertedouro de Enchimento: 
− Lançamento de concreto estrutural, acima da El.80,20, na região da ogiva e 

conclusão da camada de regularização da laje do rápido. 
 
Canal de Transposição 
 
• No Canal de Transposição CTCA: 

− Execução das escavações obrigatórias. 
• No Canal de Transposição CTSA: 

− Execução das escavações obrigatórias. 
 
Reservatório Intermediário 
 
Atividades realizadas no período: 
 
• Nos Acessos: 

− Manutenção dos acessos das frentes de serviço. 
• Nos Diques 1A, 1C, 7B, 8A e 8B: 

− Execução do aterro e escavação Obrigatória. 
• No Dique 6A, 6C: 

− Execução de aterro. 
• No Dique 10B: 
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− Escavação comum, limpeza e tratamento da fundação, aterro em solo 
compactado e aterro dos filtros. 

• No Dique 11: 
− Lançamento de rip-rap, execução do dreno de pé e proteção vegetal 

(hidrossemeadura). 
• No Dique 12: 

− Execução do dreno de pé e conclusão da proteção vegetal (hidrossemeadura). 
• No Dique 13: 

− Escavação comum e limpeza e tratamento de fundação; 
− Serviços de aterro em solo compactado e aterro dos filtros; 
− Serviços de proteção vegetal (hidrossemeadura). 

• No Dique 14A: 
− Execução do dreno de pé; 
− Conclusão dos serviços de proteção vegetal (hidrossemeadura). 

• No Dique 14B: 
− Conclusão dos serviços de proteção vegetal (hidrossemeadura); 
− Recuperação das áreas degradadas. 

• No Dique 14C: 
− Limpeza e tratamento da fundação, aterro em solo compactado, escavação 

comum e aterro dos filtros. 
• No Dique 14D: 

− Limpeza e tratamento da fundação, aterro em solo compactado e aterro dos 
filtros. 

• No Dique 14F: 
− Execução do dreno de pé. 

• No Dique 18: 
− Conclusão dos serviços de execução proteção vegetal (hidrossemeadura); 
− Execução do dreno de pé. 

• No Dique 19B:  
− Escavação comum, limpeza e tratamento de fundação, aterro em solo 

compactado a aterro dos filtros; 
− Concreto estrutural da estrutura da vazão sanitária; 
− Proteção vegetal (hidrossemeadura). 

• No Dique 19C:  
− Conclusão dos serviços de execução do dreno de pé. 

• No Dique 19D:  
− Escavação comum, limpeza e tratamento de fundação, aterro em solo 

compactado a aterro dos filtros. 
 
Quantidades executadas no período: 
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Sítio Canais: 
 
• 14.058.014 m³ de escavação comum e 3.243.241 m³ de escavação em rocha.  
• 590.374 m³ de aterro em solo. 
• 152.278 m³ de proteção lateral. 
• Lançamento de 2.759 m³ de concreto convencional. 
• 188.318 m³ de revestimento de fundo. 
 
Diques: 
 
• 378.573 m³ de escavação comum.  
• 7.120.091 m³ de aterro em solo. 
• Lançamento de 830 m³ de concreto convencional. 
 
Sítio Pimental: 
 
• 280.339 m³ de escavação comum e 355 m³ de escavação em rocha.  
• 663.049 m³ de aterro em solo. 
• Lançamento de 79.416 m³ de concreto convencional. 
 
Sítio Belo Monte: 
 
• 131.129 de escavação comum e 415.724 m³ de escavação em rocha.  
• 3.764.145 m³ de aterro em solo. 
• Lançamento de 172.622 m³ de concreto convencional. 
 
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 outubro a dezembro de 2014 foram encaminhados 3 desses 
relatórios, que relataram o seguinte avanço em relação às Obras do Entorno (OE): 
 
Altamira 
 
Sistema de Abastecimento de Água (situação em janeiro de 2015) 
 
• Rede de distribuição de água: concluída, com 151 km executados. Em fase de comissionamento e 

realização de testes; 
• Em 26/11/2014, a Prefeitura de Altamira, em reposta à NE, enviou o Ofício nº 

114/2014/GAB/ATM, informando que os sistemas de água e esgoto deverão ser patrimônio do 
Município, que contratou a empresa CONCREMAT para realizar os testes de funcionalidade dos 
sistemas, e que a COSANPA tem se mostrado ineficiente para gerir o sistema já existente; 

• Em novembro de 2014, a NE realizou reunião com a COSANPA, que sinalizou a assunção dos 
sistemas de saneamento desde que formalizados os acordos junto à Prefeitura; 

• A municipalidade não se pronunciou com relação à indicação da equipe técnica para a realização das 
atividades de comissionamentos dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
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Sistema de Esgotamento Sanitário 
 
• Rede coletora de esgoto, linha de recalque e tronco coletor concluídos; 
• Obras das 13 estações elevatórias de esgoto (EEE) e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

concluídas. 
• A situação de entrega à prefeitura está descrita junto com a do sistema de abastecimento de água, 

acima. 
 
Aterro Sanitário 
 
• A implantação do aterro foi concluída e a NE tem interagido para o repasse da obra para o gestor 

público; 
• Em 20/11/2015 foi encaminhada a CE 1687/2014-DS à Prefeitura Municipal de Altamira, 

solicitando orientações quanto ao recebimento do aterro sanitário. 
• Em 28/11/2014, a Prefeitura de Altamira encaminhou Relatório de Vistoria do Aterro Sanitário, 

solicitando a solução imediata de pendências para recebimento do mesmo. 
• Em 03 de dezembro de 2014, a NE protocolou a CE 01761/2014, em resposta ao OF 116/2014-

GAB-ATM que enviou o Relatório de Vistoria, reiterando o cumprimento de seu compromisso de 
correta e adequada instalação do aterro sanitário, uma vez que seu projeto foi aprovado pela 
municipalidade, contando ainda com a LO emitida pela Secretaria Municipal de Gestão do Meio 
Ambiente e Turismo – SEMAT, de 03 de outubro de 2014. 

• A NE aguarda procedimento da administração Municipal de Altamira para o recebimento definitivo 
da obra do aterro. 

 
Remediação do Lixão 
 
• A disposição dos resíduos novos na área foi encerrada com o inicio da operação, pela prefeitura, do 

novo Aterro Sanitário. 
 

Drenagem Urbana 
 
• Não foram informados os avanços em relação à drenagem urbana em Altamira no período. 
 
Educação 
 
• No período foi informado que há 16 escolas concluídas, 2 em andamento (sendo que uma já deve 

estar disponível, pois estava prevista para o início do ano letivo de 2015), 7 em fase de contratação e 
7 em fase de elaboração de projeto. 

• Total de 115 salas de aula entregues, com capacidade média para atender a 5.690 alunos (ressalta-se 
que houve uma redução em relação ao número informado no 7º RSAP). 

 
Saúde 
 
• No período informou-se que os equipamentos de saúde previstos para este município são 9, dos 

quais há 4 construídos, 4 em andamento e 1 em contratação. 
Vitória do Xingu 
 
Abastecimento de Água e ETA 
  
• A implantação de 17.454,98 m de rede, a perfuração de um poço profundo, a execução de cerca de 

400 pontos para ligação domiciliar e de um reservatório com capacidade para 50m³ estão concluídas; 
• A administração municipal realizou vistoria para recebimento da obra no período coberto por este 

relatório; 
• Continuam as tratativas para repasse formal da obra à Prefeitura Municipal. 
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Esgotamento Sanitário e ETE 
 
• Obras da rede e das ETEs A, B, C, D e E concluídas e já entregues à municipalidade por meio dos 

Termos de Doação nos DS-T-016/2014 e DS-T-029/2014. 
 
Aterro Sanitário 

 
• Aterro concluído, repassado ao município por meio do Termo de Doação n° DS-T-001/2014 e em 

operação desde março de 2013. 
 
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. 
 
Educação 
 
• Não houve alteração em relação à situação dos períodos anteriores: do total de 31 obras em educação 

previstas para este município, há 19 escolas concluídas.  
• Total de 32 salas de aula entregues, com capacidade média para atender a 1.648 alunos. 

 
Saúde 

 
• Dos 8 equipamentos previstos para o município, 7 encontram-se construídos e 1 em contratação. 
 Belo Monte e Belo Monte do Pontal 
 
Abastecimento de Água 
  
• Os sistemas de abastecimento de água encontram-se em fase de final de implantação em Belo Monte 

(Vitória do Xingu) e Belo Monte do Pontal (Anapu), para subsequente testes e comissionamento.  
 
Esgotamento Sanitário 

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

março de 2013. 
• Com o apoio do PAI, as localidades foram cadastradas para participar do pleito ao Projeto de 

Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) da Funasa por intermédio do Sistema de Convênios e 
Contratos de Repasse – SICONV, mas não foram contempladas. 

• Serão realizados novos cadastros dos municípios no SICONV a partir da reabertura dos editais de 
projetos de saneamento da Funasa. 
 

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; 
• Desde final de 2013 ocorrem trâmites com a municipalidade de Vitória do Xingu e com o IBAMA 

para ajustar os termos de apoio da NE para prosseguir utilizando o aterro; 
• A relação final dos equipamentos a serem adquiridos pela NE foi emitida em 20/02/14 pela 

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu por meio do Ofício nº 02/2014-GABINETE DO 
PREFEITO; 

• A NE procedeu com a aquisição dos equipamentos. Já foram entregues ao município o caminhão 
coletor, a retroescavadeira, a balança para pesagem de materiais, o trator de esteira e a esteira para 
seleção e triagem de materiais recicláveis, sendo concluídas as atividades relacionadas ao aterro 
sanitário de Belo Monte. 

• Com isso, a NE concluiu as atividades relacionadas ao aterro sanitário de Belo Monte. 
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• Os resíduos de Belo Monte do Pontal continuam sendo triados e transportados para o aterro sanitário 
do canteiro de obras do sítio Belo Monte; 

• Desde 2013 ocorrem discussões com Anapu para definição da implantação do aterro sanitário em 
Belo Monte do Pontal. No entanto, novamente reitera que a municipalidade não concorda com a 
implantação do aterro sanitário na localidade, o que inviabiliza a execução das obras; 

• Na CE 264/2014-DS, protocolada em 11/09/2014, a NE informa que dará continuidade às tratativas 
no sentido de cumprir as ações para viabilizar a construção de um aterro sanitário com recursos que 
atendam a localidade de Belo Monte do Pontal, em atendimento ao PBA e, nesse interim, tem 
adotado alternativas para o atendimento temporário da disposição dos resíduos sólidos domiciliares 
gerados na localidade, além de apoiar a municipalidade na concretização de seus interesses para o 
atendimento às obrigações relativas à Politica Nacional de resíduos sólidos. 

• A NE, como forma de dar continuidade às tratativas com a Prefeitura Municipal de Anapu, tem 
viabilizado estudos e levantamentos de campo para subsidiar a elaboração do projeto do aterro 
sanitário que atenda ao município. 
 

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 

 
• Para a melhoria nos caminhos de serviços nas localidades de Belo Monte e Belo Monte do Pontal, os 

projetos básicos e executivos e a contração da empresa de execução se encontram concluídos. 
• Das obras de implantação da melhoria nos caminhos de serviços, as rampas, a pavimentação 

asfáltica e a drenagem pluvial de Belo Monte e Belo Monte do Pontal encontram-se concluídos. Tão 
logo sejam finalizadas a sinalização, as melhorias serão repassadas à respectivas gestões municipais. 

Anapu 
 
Educação 
 
• Informou-se, no período, que há 5 escolas construídas, e 2 em fase de contratação.  
• Total de 30 salas de aula entregues, com capacidade média para atender a 1.520 alunos. 
 
Saúde 

 
• Situação inalterada em relação aos períodos anteriores. Do total de 11 equipamentos de saúde 

anteriormente previstos para este município, serão construídos 9. Do total, 8 estão concluídos e 1 
ainda 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 
 
• No período informou-se que há 5 escolas construídas e 1 em elaboração de projeto. 
• 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. 
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Pacajá 
 
Saúde 
 
• O equipamento de saúde previsto para este município está construído. 
Obras nos Reassentamentos Urbanos Coletivos - RUCs 
 

Serviço 

Avanço 
RUC 

Jatobá 
1.244 lotes 

RUC São 
Joaquim 
1038 lotes 

RUC Casa 
Nova 

452 lotes

RUC Água 
Azul 

806 lotes

RUC 
Laranjeiras 

559 lotes 

RUC Pedral 

Famílias já 
relocadas 

940 508 

322 
(relocação 
iniciada 

em 
10/2014) 

126 
(relocação 
iniciada 

em 
01/2015) 

- 

Em fase de 
licenciamento 

ambiental. 
 

Prospecção 
arqueológica, 
levantamento 
topográfico e 
levantamentos 
de fauna e flora 

concluídos. 

 
 

Supressão 
vegetal 

100% 100% 100% 100% 100% 

Terraplenagem Concluída 99% 100% 100% 99% 
Radiers 88% 89% 100% 87% 78% 
Casas 

concluídas 
84% 720% 95% 87% - 

Infra de 
Abastecimento 

de água 
99% 83% 99% 100% 83% 

Infra de 
Esgotamento 

sanitários 
99% 92% 99% 100% 87% 

Drenagem 99% 95% 99% 100% 100% 
Pavimentação 

TSD 
100% 100% 100% 100% 98% 

Imprimação 
asfáltica 

1001% 100% 100% 100% - 

Iluminação 95% 94% 100% 100% - 
 

Projeto de Parques e Reurbanização da Orla 
 
Parques Igarapés Altamira, Ambé e Panelas  
 
• Igarapé Altamira: implantação das obras das travessias (pontes): em andamento os serviços de 

limpeza das áreas circundantes à obra, desvio do curso do igarapé, locação de eixo da ponte e 
estrada e cravação das estacas de estrutura. 11% dos serviços executados. 

 
• Igarapé Ambé: implantação das obras das travessias (pontes): em andamento os serviços de aterro, 

concluída a construção da ponte provisória, removidas as estruturas da ponte existente. Para a Ponte 
II está em fase de execução e implantação de ferragens e caixaria para concretagem da estrutura. Na 
Ernesto Acioly estão finalizadas as fases de fundação e compactação do aterro. 24% dos serviços 
executados. 
 

• Igarapé Panelas: implantação das obras das travessias (pontes): em andamento as atividades de 
aterro e fundação. 10% dos serviços executados. 

 
Reurbanização da Orla do Xingu 

 
• Finalizados os projetos básicos do Parque Linear da Orla (Paisagismo/Urbanismo), da Readequação 

do Sistema Viário, das Estruturas de Atracação, do Centro Integrado de Pesca Artesanal e da 
Aquicultura – CIPAR, da Colônia de Pescadores Z-57 e dos Aquários; 
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• Concluídos os projetos executivos da Readequação do Sistema Viário das estruturas de atracação 
(Porto do Mercado, Porto 6 - Cais, Porto do Pepino e Porto do Panelas), do Centro Integrado de 
Pesca Artesanal e da Agricultura – CIPAR, bem como a Colônia de Pescadores Z-57 e dos 
Aquários; 

• Em 29/07/2014, protocolo da CE 224/2014-DS, com o Projeto Executivo do Módulo dos Aquários 
em Altamira;  

• Em 11/08/2014, o MPA, por meio do Ofício nº 13/2014-ASAE/GM/MPA, encaminhou a análise do 
Projeto Executivo dos módulos dos aquários, e solicitou que fossem considerados os aspectos 
técnicos mencionados e restituída a Planta Hidrossanitária;  

• Em 25/08/2014, protocolo da CE 250/2014-DS, prestando esclarecimentos, informando sobre a 
incorporação de sugestões na nova versão do projeto e comunicando que tão logo o projeto 
hidrossanitário seja concluído será encaminhado ao MPA. 

• Em 11/12/2014, a NE por meio da CE 355/2014 – DS encaminhou ao Ministério da Pesca e 
Agricultura, os projetos das Instalações hidrossanitárias finalizados para análise e reiterou as 
informações apresentadas na CE 0250/2014-DS. 

• As estruturas de atracação que fazem parte do Pacote 4, conforme informado anteriormente, está em 
processo de contratação. 

• Em relação ao CIPAR, encontra-se contratada e em andamento a Parte I – Terraplanagem, com 
evolução de 20%. A Parte II – Edificações está em processo de contratação. 

Obras de Requalificação no Travessão 40 
 
• As obras encontram-se concluídas e foram repassadas em definitivo à Prefeitura Municipal de 

Vitória do Xingu por meio do Termo de Doação nº DS-T-028/2014. 
 
 
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 fevereiro 
de 2015.  
 
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 Relatório do PCAI do Relatório 
Final Consolidado de Andamento do PBA da fase de implantação, que consolida toda a 
fase de implantação da UHE até o momento, mas ressalta, quando pertinente, o período 
de julho a dezembro de 2014. 
 
• Vias de Acesso 

− Finalização das atividades de Recuperação das Áreas Degradadas (PRAD) 
no Travessão 55, incluindo os serviços de drenagem superficial. 

− Melhorias nas vias de acessos dos canteiros. 
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• Canteiros de Obra, Acampamentos  
− Controles operacionais em termos de efluentes e resíduos gerados, além de 

outros aspectos ambientais, são discutidos adiante, em itens independentes.  
 
• Subestações e Linhas de Transmissão 

− Implantação das LTs sob responsabilidade da ISOLUX, com melhoria de 
acessos (implantação de sistemas para escoamento de drenagens pluviais e 
fluviais), aberturas de faixa e implantação das torres. Foram obtidos o 
desbloqueio e as Autorizações de Supressão de Vegetação (ASVs) 
necessárias. 

 
• 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. 

− Realização de inspeções periódicas e amostrais nos equipamentos, em 
campo, para avaliar as emissões, utilizando a escala Ringelmann. 

− Outras medidas de controle ambiental aplicadas 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. 

− Utilização de horários diferenciados de entrada e saída dos turnos entre os 
canteiros de obras, para baixar a pressão no trânsito local nas rodovias, 
acessos, cidades e vila residencial nos horários de chegada e saída dos 
ônibus. 

− Para o transporte de materiais, equipamentos e peças são respeitadas as 
normas como o porte dos equipamentos, a classe das carteiras de habilitação 
dos motoristas, estratégias de transporte para minimizar os distúrbios à 
comunidade, entre outras medidas de controle.  

− Identificação, por sítio, dos profissionais, equipamentos e materiais 
transportados. 

− Realização de manutenção preventiva, com controle semanal, das máquinas 
e equipamentos, com verificação da existência de situações que levem a 
potenciais vazamentos e monitoramento da emissão de fumaça preta. 
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• 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 contendo 
kit de emergências ambientais e incluindo bandejas aparadoras, 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, 
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. 

− Elaboração, pela ANDRITZ, de um Plano de Emergência Individual (PEI) 
para transporte e armazenamento, na obra, do óleo a ser utilizado nas 
turbinas da Casa de Força do Sítio Pimental, de forma a atender à Resolução 
CONAMA 398/08. Está prevista a construção de uma estrutura de contenção 
com capacidade para 110% do volume de produto armazenado; instalar um 
kit de emergência ambiental no local; além de realizar treinamento para 
todos os envolvidos na atividade de lubrificação e a disponibilização da 
Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ). Os 
tambores de óleo serão armazenados em uma bacia de contenção 
devidamente impermeabilizada. Realização de inspeção visual semanal na 
parte externa dos tambores e também no piso da bacia de contenção, visando 
a detectar vazamentos, com aplicação de Listas de Verificação (LV). Caso 
haja alguma potencialidade de vazamentos, serão tomadas ações para evitar a 
contaminação do solo. 

− Adoção dos seguintes procedimentos para o uso de explosivos: 
 Atividades realizadas por empresas terceirizadas, especializadas e 

licenciadas pelo Exército Brasileiro; 
 procedimentos internos de segurança são monitorados e controlados 

pelas equipes de Segurança do Trabalho de cada canteiro; 
 manejo dos materiais usados nas detonações é realizado apenas por 

profissionais das empresas contratadas (blasters), pois os mesmos 
possuem treinamentos específicos e autorização para a atividade; 
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 armazenamento dos materiais utilizados no processo de detonação é 
feito em paióis construídos nos canteiros, conforme critérios 
estabelecidos pelo Exército Brasileiro e são periodicamente 
vistoriados por esta instituição. Por segurança, esses paióis não têm 
sinalização em campo, mas mantêm cercamento e bloqueio à entrada 
de pessoas não autorizadas. 

 
• Tratamento de efluentes domésticos e industriais 
 
Foram apresentados no Relatório Final Consolidado os resultados referentes aos 
sistemas de lagoas em série existentes nos Sítios Belo Monte, Pimental e Canais e 
Diques.  
 
Segundo reforça este mesmo relatório, no início de 2014 o CCBM iniciou a operação do 
wetland, sistema de pós-tratamento dos efluentes no sítio Canais, com o objetivo de 
aprimorar a qualidade do efluente já tratado no sistema convencional. O relatório 
informa também que se encontra em fase de finalização (prevista para março/2015), no 
Sítio Belo Monte, a construção uma nova lagoa facultativa, que trabalhará em paralelo 
com a lagoa já existente na ETE, para melhorias no processo de recebimento e 
tratamento de todo o efluente sanitário estimado para a continuidade das atividades de 
instalação da UHE Belo Monte.  
 
O Relatório Final Consolidado informa também a situação das montadoras em relação à 
questão dos efluentes. Segundo informado, em meados do primeiro semestre de 2014, o 
CMBM armazenava seus efluentes sanitários em caixas acopladas aos banheiros 
químicos e posteriormente os encaminhava para empresa terceirizada, devidamente 
licenciada, que realizava o tratamento dos mesmos. No segundo semestre de 2014, as 
montadoras CMBM e ANDRITZ começaram a encaminhar os efluentes para o sistema 
de tratamento do CCBM em seus respectivos sítios (Belo Monte e Pimental). No 
entanto, está prevista para o próximo semestre (finalização em março/2015), a 
implantação de ETEs próprias da ANDRITZ e do CMBM, para tratamento dos seus 
efluentes sanitários. A eficiência do tratamento realizado nessas ETEs da ANDRITZ e 
do CMCM deverá passar a ser reportada nos resultados do monitoramento. 
 
Em relação à empresa responsável pelas linhas do Sistema de Transmissão Restrito, 
ISOLUX, informa-se que esta encaminha seus efluentes sanitários para tratamento em 
empresa terceirizada, a VL Locações, devidamente licenciada, situada no município de 
Altamira. Esta possui sistema de tratamento de efluentes com filtros biológicos, 
decantadores e caixa de secagem. 
 
Segundo informado nos relatórios anteriores, os monitoramentos de efluentes 
domésticos feitos pelo CCBM seguem os critérios estabelecidos nos procedimentos PS 
CCBM 220 14 – Efluentes e PLE CCBM 220 14 01 – Gestão de efluentes líquidos, 
baseados na Resolução CONAMA nº 430/2011. 
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Os efluentes são monitorados mensalmente por meio da análise dos seguintes 
parâmetros: pH (a 20°C); T (oC); O.D.; Sólidos totais; Turbidez; Coliformes totais; 
DBO5; DQO; Nitrogênio amoniacal; Nitrogênio total; Fósforo total; Nitrato; Nitrito; 
óleos e graxas minerais; óleos e graxas vegetais e animais; e Scherichia coli. 
Semestralmente faz-se uma análise mais completa, incluindo metais pesados, 
hidrocarbonetos, entre vários outros parâmetros.  
 
O Relatório Final Consolidado contém nos seus anexos os laudos com os resultados do 
desempenho do tratamento dos efluentes sanitários para o segundo semestre de 2014. 
No corpo do relatório, faz-se um balando da eficiência do tratamento, em termos da 
quantidade de laudos satisfatórios em relação à totalidade de laudos analisada. Não se 
apresenta uma tabela com os resultados, comparando-os com os limites da Resolução 
CONAMA 430/11. Como neste período o 8º RSAP coincide com a emissão do 
Relatório para o IBAMA, este não inclui os resultados dos monitoramentos realizados 
pelo CCBM, e tampouco uma análise dos mesmos. Desta forma, neste período, não se 
tem uma análise dos resultados em relação aos padrões do IFC. Para avaliação dos 
resultados mais detalhados em relação à legislação brasileira, é necessário acessar cada 
laudo. 
 
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 Relatório Final 
Consolidado 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. Em dois locais 
há Caixas SAO e Rampas Decantadoras de Sólidos ainda em construção: na Oficina 
Mecânica e Rampa de Lavagem – MTSul e na Oficina Mecânica e Rampa de Lavagem 
– Dique 8 – CCBM. 
 
Segundo informado no Relatório Final Consolidado, as empresas responsáveis pela 
montagem eletromecânica, CMBM e ANDRITZ, estão em fase de aquisição e 
instalação das estruturas que geram efluentes industriais, tais como plants de 
combustível, oficinas mecânicas, armazenamento de óleos lubrificantes, entre outras. 
Serão instaladas, para as referidas estruturas, caixas SAO, caixas de decantação e de 
acumulação para tratamento dos efluentes que venham a ser gerados, buscando sempre 
o atendimento ao que preconiza a Resolução CONAMA 430/11. Os geradores já 
adquiridos por essas empresas possuem caixas de acumulação nas quais os efluentes 
estão sendo contidos, para posteriormente serem destinados para tratamento por 
empresas terceirizadas, devidamente licenciadas. 
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Assim como para os efluentes domésticos, o desempenho de cada SAO e bacias de 
sedimentação no segundo semestre de 2014 foi evidenciado por meio dos laudos e 
tabelas excel apresentados como anexo ao Relatório Final Consolidado. Como já foi 
dito, há apenas uma análise de eficiência com base no número de laudos satisfatórios 
em relação ao total de laudos, e não uma avaliação dos resultados em relação aos limites 
da Resolução CONAMA 430/11. Para verificar quais são as estruturas cujos laudos 
resultaram insatisfatórios, e quais os parâmetros que causaram esta desconformidade, é 
necessário acessar cada laudo. Da mesma forma, por coincidir com emissão de 
Relatório para o IBAMA, o 8º RSAP não inclui os resultados deste monitoramento, nem 
análise crítica dos mesmos.  
 
Além do balanço de laudos satisfatórios e insatisfatórios obtido para este 
monitoramento, o Relatório Final Consolidado destaca ainda a implantação, em 2014, 
dos seguintes controles: 
 
• sistema de tratamento e reuso de efluentes na central de concreto no Sítio Belo 

Monte; misturador ecológico para melhorar a eficiência do tratamento; 
• bacia decantadora prévia ao tratamento de efluentes na Central de Concreto, que 

está programada para ser finalizada no mês de março de 2015.  
• sistema de reuso do efluente tratado no processo de tratamento de efluentes da 

central e concreto do Sítio Pimental para umectação de vias de acesso. 
 
A discussão dos resultados será feita no Capítulo 9.0, onde se analisa a conformidade 
do empreendimento com os padrões legais aplicáveis. 
 
• Tratamento da água para abastecimento 
 
Segundo informado no Relatório Final Consolidado do PBA, as empresas de montagem 
inicialmente forneciam água mineral para consumo dos seus trabalhadores. No decorrer 
do segundo semestre de 2014, as montadoras passaram a receber água tratada para 
consumo, disponibilizada pelo CCBM. Neste primeiro semestre de 2015 está prevista a 
implantação de uma ETA na área da montadora ANDRITZ, enquanto o CMBM e a 
ISOLUX continuarão a receber água tratada pela ETA do CCBM. A eficiência do 
tratamento realizado na ETA da ANDRITZ deverá passar a ser reportada nos resultados 
do monitoramento. 
 
Como já informado nos relatórios anteriores, as ETAs do CCBM 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. A NE exige que todos os bebedouros sejam monitorados por meio de 
inspeções semanais e laudos de potabilidade mensal. As coletas e análises de água são 
realizadas por meio de uma programação mensal de cada executora. 
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Em relação aos resultados dos monitoramentos realizados para verificação da qualidade 
da água para abastecimento, o Relatório Final Consolidado incluiu como anexo os 
laudos de potabilidade das ETAs e dos bebedouros referente aos 2º semestre de 2014, 
bem como os registros fotográficos das atividades realizadas em ambos. 
 
Para o monitoramento realizado nas ETAs, os resultados foram apresentados em quadro 
síntese, que incorporou não apenas os resultados do 2º semestre de 2014, mas também 
de todos os períodos desde o início das obras, já que se trata de um Relatório 
Consolidado da Fase de Implantação. 
 
A discussão dos resultados será feita no Capítulo 9.0, onde se analisa a conformidade 
do empreendimento com os padrões legais aplicáveis. 
 
• Gestão de resíduos sólidos 
 
O Relatório Final Consolidado reafirma as medidas de gestão de resíduos sólidos 
desenvolvidas no período, as quais já foram listadas em relatórios anteriores. São elas: 

− Implementação das medidas estipuladas no PGRS CCBM 220 01 – Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e do Projeto de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil – PRGCC CCBM 220 01, onde está definida a 
metodologia para identificação, quantificação, triagem e acondicionamento dos 
resíduos da construção civil, a sistemática da coleta seletiva e das coletas 
especiais, a forma de armazenamento temporário, o transporte e a destinação ou 
disposição final de resíduos e rejeitos; 

− Implementação das medidas estipuladas no 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. 

− 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; 

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

− Reaproveitamento contínuo de resíduos gerados nos canteiros, como, por 
exemplo: tambores metálicos, papel para rascunho, madeira, IBCs (tipo de 
container que chega à obra com produtos químicos) e pneus, dentre outros 
materiais. 
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Como ação específica para o período, informou-se que em outubro de 2014, o CCBM 
definiu uma nova forma de realizar a coleta seletiva na UHE Belo Monte, para facilitar 
a própria coleta e destinação nas centrais de triagem de resíduos. Agora os resíduos são 
separados em secos (recicláveis) e úmidos (não recicláveis). A separação de resíduos é 
realizada nas frentes de serviços, estendida para todo o canteiro de obras, inclusive nos 
refeitórios. O restante do processo de segregação é realizado nas Centrais de Triagem da 
obra (Belo Monte, Canais e Pimental).  
 
Em relação aos resíduos gerados pelas montadoras CMBM e ANDRITZ, o Relatório 
Final Consolidado informa que os mesmos são armazenados em suas próprias Centrais 
de Gerenciamento de Resíduos construídas conforme a ABNT - NBR 11174/1990 – 
Armazenamento de Resíduos não Perigosos – Classes II e III. A destinação final dos 
resíduos não recicláveis é feita periodicamente nos Aterros Sanitários do CCBM. Isso é 
controlado por meio de manifestos de carga arquivados no setor de meio ambiente das 
respectivas empresas. Os resíduos recicláveis estão sendo (ou serão) doados para 
empresas terceirizadas, devidamente licenciadas, incluindo madeira e metal/sucata.  
 
Quanto aos resíduos perigosos e materiais contaminados gerados pelas empresas de 
montagem eletromecânica, ainda não houve destinação final, sendo os mesmos 
acondicionados em baias ou depósitos construídos, conforme a ABNT - NBR 
12235/1992 – Armazenamento de Resíduos Perigosos – Classe I, devidamente 
sinalizados. 
 
O Relatório Final Consolidado apresenta como anexo tabelas excel de 
acompanhamento, com os quantitativos de resíduos gerados, bem como a sua forma de 
acondicionamento. Esses resultados são apresentados de forma geral, por grupo de 
resíduos, e também em tabelas individuais para o CCBM (por sítio construtivo) e para o 
CMBM. Apresentam-se também tabelas com o relato da forma de destinação dos 
resíduos.  
 
A discussão dos resultados será feita no Capítulo 9.0. 
 
• Emissões atmosféricas e ruídos 
 
O Relatório Final Consolidado 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. 
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O monitoramento de fumaça preta no segundo semestre de 2014 foi registrado em 
tabela no Relatório Final, que incorporou também os resultados das medições desde o 
seu início, em 2011. Os resultados são descritos no Capítulo 9.0. 
 
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. 
 
Nem o Relatório Final Consolidado e tampouco o 8º RSAP trazem informações sobre o 
ruído ambiental. No entanto, conforme mencionado no 6º Relatório de Monitoramento 
Socioambiental, a próxima medição de ruído, que é monitorado anualmente, deverá 
ocorrer apenas em março de 2015, devendo o reporte dos resultados ocorrer no 9º 
RSAP. 
 
• Controle de erosão e assoreamento 
 
Segundo o Relatório Final Consolidado, para prevenção de processos erosivos e 
assoreamentos foram instalados sistemas de drenagens provisórios nos acessos 
existentes, assim como enrocamentos na base de bota-fora e drenagens provisórias 
nestes e nas áreas de empréstimos. As medidas implantadas estão descritas no âmbito 
do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 
 
• Práticas de prevenção da poluição durante a manutenção, abastecimento e 

lubrificação de equipamentos 
 

Não há informações no período. 
 

• Áreas Contaminadas 
 

Não há informações no período. 
 
 

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 23 a 27 de fevereiro de 2015. 
 
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 
 
AE-B3 (Fotos 01 a 10) 
 
A exploração da área de empréstimo AE-B3 está sendo realizada, neste momento, em 3 
setores, a saber, torre de telefonia, campo de futebol e ETE. 
 
• O setor torre de telefonia (Fotos 01 e 06) está em exploração neste momento, sendo 

que as condições de exploração são muito adequadas. A escavação é realizada em 
regime de horizontalização constante e não existem feições de erosão e pilhas de 
solo solto significativas. Tendo em vista as grandes dimensões da plataforma, é 
interessante realizar de maneira mais efetiva a orientação e dissipação do 
escoamento superficial. Foi discutida no campo a abertura de murundus, camalhões 
ou terraços para coleta e condução do escoamento superficial; também foi discutida 
a melhor proteção do ponto de dissipação do escoamento superficial no terreno 
natural. 

 
• O setor campo de futebol (Fotos 07 e 08) já foi encerrado, tendo sido realizado o 

abatimento de taludes de corte muito altos, estabelecimento de um sistema de 
drenagem provisório e proteção superficial dos taludes de corte. Existe o 
planejamento de esta área receber um campo de futebol para uso dos trabalhadores 
alojados do CCBM ou ser utilizado como depósito de sucata metálica e restos de 
madeira das atividades do CMBM. Qualquer que seja o uso futuro, é necessária 
abertura de murundus, camaleões ou terraços ou a implantação de canaletas 
revestidas de grama ou concreto para coleta e condução do escoamento superficial; 
também é necessário melhorar proteção do ponto de dissipação do escoamento 
superficial no terreno natural. 
 

• O setor ETE (Fotos 09 e 10) compreende as escavações necessárias para ampliação 
das instalações, especialmente com relação à construção de mais uma lagoa de 
estabilização. O material escavado tem se mostrado de boa qualidade geotécnica e, 
por isso, foi utilizado nas obras de terraplanagem. A escavação obrigatória para 
ampliação da estação de tratamento de esgoto foi concluída e a nova lagoa de 
tratamento está em fase de conclusão para uso. 

 
AE-B2 (Fotos 11 a 14) 
 
• A exploração da área de empréstimo de solo foi encerrada, sendo que o material 

escavado foi utilizado nas barragens e dique de fechamento do reservatório 
intermediário. A escavação foi realizada em regime de horizontalização constante. 
A área foi reconformada, tendo sido realizado o abatimento dos taludes de corte de 
altura e implantado sistema de drenagem definitivo, principalmente, com canaletas 
protegidas pela semeadura de vegetação herbácea, terraços e bacias de 
amortecimento hidráulico e retenção de sedimentos. A área está sendo preparada 
para receber o plantio de mudas de espécies nativas, como parte do PRAD. 
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AE- E1 (Fotos 15 e 22) 
 
• Área de empréstimo localizada fora da área de inundação, na região da Barragem 

Santo Antônio, e que será objeto de recuperação completa após o término da 
exploração. A exploração da AE foi realizada de maneira irregular, o que resultou 
em várias cavidades, pilhas de solo solto e blocos de rocha dispersos por toda a 
área. O CCBM elaborou um amplo projeto de reconformação da área, o qual está 
em implantação neste momento, principalmente com a regularização da superfície 
do terreno. 

 
Rotatória da ETC na BR-230 - Rodovia Transamazônica (Fotos 23 a 28) 
 
• A escavação para construção da rotatória da ETC resultou numa ampla área de solo 

exposto, onde todos os taludes de corte ainda estão com conformação provisória. 
As dimensões da área de solo exposto e a ausência de dispositivos de drenagem 
provisória propiciou a formação de feições de erosão em praticamente toda áreas, 
apesar da maior parte dele ainda possuir pouca profundidade e largura. O 
escoamento superficial é concentrado em apenas um ponto da saia do aterro, a qual 
foi protegida com blocos de rocha, mas este recurso não foi eficiente para evitar a 
formação de feições de erosão. Foram discutidas as medidas a serem adotadas para 
minimizar os problemas de erosão e o carreamento de material para o igarapé 
localizado a jusante. 

 
Alojamento do CMBM (Fotos 29 a 36) 
 
• O alojamento do CMBM está em construção em área preparada pela CCBM, que 

anteriormente ocupava o local como canteiro pioneiro. O local precisa receber 
ainda a pavimentação dos acessos internos, sistema drenagem e proteção superficial 
das áreas de solo exposto. Desde a última missão de monitoramento a situação da 
área não foi alterada, ou seja, a construção do alojamento está praticamente 
paralisada. Foram discutidas as medidas a serem adotadas para minimiza os 
problemas de erosão e o carreamento de material para o igarapé localizado a jusante 
e para implantação dos dispositivos previstos de controle de poluição, 
especialmente da ETE. 

 
Sítio Canal e Diques 
 
Oficina Mecânica Tamafer (Fotos 41 a 47) 
 
• A Tamafer é um dos fornecedores de caminhões e equipamento de terraplanagem; a 

empresa possui uma oficina mecânica avançada própria num trecho intermediário 
do canal de derivação. A oficina mecânica foi inspecionada, tendo sido verificado o 
piso concretado e canaletas perimétricas do galpão, rampa de lavagem, sistema de 
separação água e óleo, central de armazenamento de resíduos e lubrificantes usados 
e sanitários.  
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• O sistema separador de água e óleo é composto por uma caixa de decantação de 
areia, um separador de água é óleo em alvenaria, um separado de água e óleo 
compacto em metal, uma caixa de armazenamento de efluentes tratados e 
lançamento no terreno natural. Segundo o CCBM, o efluente é monitoramento com 
análises de amostras uma vez por mês. 
 

• Todo o escoamento superficial da área de manutenção e da rampa de lavagem é 
direcionado para o sistema de separador água e óleo. Durante a vistoria foi 
monitoramento verificado que o sistema apresentava boas condições de 
funcionamento. 

 
Oficina Mecânica MTSul (Fotos 48 a 53) 
 
• A MTSul também fornece caminhões e equipamentos de terraplanagem para o 

CCBM. A empresa possui uma estrutura de manutenção semelhante ao da Temafer, 
inclusive com os mesmos equipamentos de controle de poluição.  
 

• O sistema separador de água e óleo apresentava as mesmas boas condições de 
funcionamento, ao contrário do verificado na última missão de monitoramento, 
quando a caixa de decantação de areia estava repleta de material e os separadores 
de alvenaria e metal estavam saturados de óleo. 
 

• A área destinada ao armazenamento de óleo lubrificante usado estava limpa e bem 
organizada, ao contrário do verificado na última missão de monitoramento quando 
esta repleta, sendo necessário providenciar a remoção destes materiais para um 
local de armazenamento de maior capacidade e melhor equipado para proteção do 
meio ambiente. 

 
Ponte sobre o canal de derivação e pátio de vigas (Fotos 46 a 48) 
 
• O local onde está sendo construída a ponte e o local do pátio de vigas concentram 

grande quantidade de trabalhadores e equipamentos. Em razão disto, receberam 
vários equipamentos de controle de poluição como, por exemplo, caçambas e 
contenedores para resíduos diversos, sanitários, geradores de energia com proteção 
acoplada e outras. Além disto, os locais possuem área de vivência, bebedouros e 
armários para uso dos trabalhadores. 

 
Bota-Foras (Fotos 49 a 68) 
 
• 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 foram 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 
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cheia; o dique de terra compacta é munido de duas estruturas de concreto, um 
descarregador de fundo para drenagem das vazões normais e esvaziamento da bacia 
de amortecimento e um vertedouro de soleira livre para as vazões excepcionais.  
 

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

• 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 2014 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 2014 foram verificadas as situações de uso dos bota-foras BF-36B, 
BF-37 e BF-38. 
 

• Em agosto de 2014 foram verificadas as situações de uso ou recuperação dos bota-
foras BF-11, BF-33, BF-36B, BF-37 e BF-39. 
 

• Em novembro de 2014 foram verificadas as situações de uso ou recuperação dos 
bota-foras BF-32, BF-33, BF-40 e BF-41. 
 

• Em fevereiro de 2015 foram verificadas as situações de uso e recuperação dos bota-
foras BF-33, BF-36 e BF-37. 
 

• BF-33 (Fotos 49 a 50): o projeto do BF-33 também foi alterado, sendo que durante 
o período dos últimos 3 meses foi realizada a relocação de trecho do Travessão 27 
que interferia com a área do bota-fora, o que permitiu a adoção de medidas mais 
eficazes de controle de erosão. 
 

• BF-36 e BF-37 (Fotos 51 a 62): Nos BF-36 e BF-37 foi possível verificar várias das 
situações positivas e negativas resultantes da implantação dos PRADs. Nestas áreas 
foi possível verificar, por exemplo, o plantio em linha e em núcleos das mudas de 
espécies nativas, os resultados positivos e os problemas do espalhamento do solo 
vegetal reservado e os dispositivos de drenagem superficial adotados nas áreas de 
bota-fora, bem como a proteção superficial destes dispositivos. 
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Travessão 55 
 
Travessão 55 / km 13 / Afluente do Igarapé Cobal (Fotos 63 a 66) 
 
• Antigo bota-fora de material excedente da movimentação de solo realizada para 

ampliação do travessão. Nas inspeções anteriores foram verificadas várias feições 
de erosão no depósito e o carreamento de solo para o igarapé. As feições de erosão 
foram corrigidas com lançamento de blocos de rocha e preenchimento com terra; a 
proteção superficial deve-se ao desenvolvimento agressivo da vegetação rasteira 
local. As medidas adotadas e a invasão pela vegetação rasteira tendem a estabilizar 
a área e diminuir a quantidade de solos carreados para o igarapé. 

 
Igarapé sem denominação / entre o Igarapé Cajueiro/km 17 e o Igarapé Ticaruca/km 22 
(Fotos 67 a 70) 
 
• No local foi verificado o empoçamento de água e afogamento da vegetação nativa a 

montante e a jusante do Travessão 55. A posição do bueiro do travessão, 
aparentemente muito alto em relação à linha de talvegue, propiciou o acúmulo 
permanente de água. É necessário adotar medidas para propiciar o escoamento da 
água acumulada artificialmente e o restabelecimento da vegetação existente 
anteriormente no local, aparentemente, um açaizal. Alternativamente, caso não seja 
possível à recuperação da área, é necessário promover ações que permitam a 
renovação da água e recolonização do fundo do vale por vegetação nativa, mesmo 
que não seja o açaizal. 

 
Igarapé Paquiçamba / km 29 (Fotos 71 a 74) 
 
• O trecho do Travessão 55 na altura da travessia do igarapé apresenta boas 

condições para o trânsito de veículos. As deficiências do sistema de drenagem 
definitivo identificadas na última inspeção foram sanadas, especialmente com a 
construção de canaleta em “L”, descidas d’água revestidas com concreto e 
hidrossemeadura das áreas de solo exposto. 

 
Sítio Pimental 
 
Margem Direita – Pedreira (Fotos 75 a 78) 
 
• Foram verificados os serviços iniciais de decapeamento e desmonte de rocha na 

pedreira. 
 
Margem Direita – Bota-fora – BF-MD3 (Fotos 79 a 84) 
 
• Foram verificados os serviços iniciais de lançamento de excedentes de escavação 

no local; as medidas de controle ambiental adotadas na área compreendem, no 
momento, o lançamento de uma leira de resíduos vegetais e a orientação da 
plataforma do bota-fora no sentido contrário do avanço do aterro e da sua saia. 

 



 
 

 
 

37 

 

Margem Direita – Bota-fora – BF-MD2 (Fotos 85 a 86) 
 
• No trecho rebaixado do terreno, entre as futuras pedreira e área de empréstimo, 

existe um bota-fora lançado à época da construção do sistema de transposição de 
embarcações. O aterro ainda não foi recuperado, sendo evidentes as feições de 
erosão na saia e a ausência de proteção superficial. 

 
Acesso entre a Ombreira Direita e a Pedreira e BF-MD3/2 (Fotos 87 a 90) 
 
• O acesso em construção atravessa uma área úmida com, pelo menos dois pequenos 

igarapés. O CCBM estava substituindo os tubos dos bueiros para melhorar o fluxo 
de água e diminuir o empoçamento de água a montante do acesso. 

 
Margem Direita – Área de Empréstimo (Fotos 91 a 92) 
 
• A exploração da área de empréstimo foi iniciada, mas ao contrário do esperado, 

está sendo realizada de jusante para montante, ou seja, da parte mais baixa do 
terreno em direção a parte mais alta. Este método de exploração dificulta a 
recuperação anterior, pois obriga a realização de extensos serviços de 
reconformação da escavação. É interessante rever o método de exploração das áreas 
de empréstimo, com vistas a facilitar a recuperação posterior do local.  

 
 
Margem Esquerda – Bota-Fora - BF-IPJ (Fotos 93 a 98) 
 
• Foi verificada a situação de implantação do PRAD na área do bota-fora. As 

medidas adotadas compreendem a distribuição pelo terreno dos montes de resíduos 
vegetais para refúgio da fauna, dos puleiros de sarrafos e das manchas de solo 
vegetal para plantio das mudas. Além disto, são mantidas valas escavadas para 
drenagem da área, as quais receberam tratamento com semeadura de gramíneas. 

 
Escritório Administrativo e Alojamento da Andritz Hydro (Fotos 95 e 102) 
 
• O pátio da Andritz Hydro, localizado vizinho à Ilha Marciana, contempla 

escritórios administrativos, galpões-oficinas e depósitos, pátios para máquinas e 
equipamentos, áreas de pré-montagem e posto de abastecimento. A área ainda irá 
receber instalações sanitárias definitivas, estação de tratamento de água e estação de 
tratamento de esgoto. Desde a última missão de monitoramento foram construídas 
as baias para central de gerenciamento de resíduos, mas estas instalações ainda 
careciam das caixas de retenção de produtos perigosos, separadores água e óleo e 
outros equipamentos de proteção ambiental. Segundo informações da equipe de 
gestão ambiental da montadora, os efluentes produzidos nos alojamentos serão 
transportados e tratados na ETE do pátio; de maneira semelhante, o abastecimento 
de água tratada do alojamento será realizado pela ETA do pátio. 

 



 
 

 
 

38 

 

• A Andritz Hydro está instalando escritórios administrativos, alojamentos, refeitório, 
áreas de vivência e lavanderia numa área previamente preparada pelo CCBM. O 
alojamento será equipado com uma estação de tratamento do efluente produzido na 
lavanderia.  

 
• Na área do alojamento foram encontradas varias situações inadequadas de controle 

e recuperação ambiental. Por exemplo, feições de erosão e ausência de proteção 
superficial nos taludes de corte e saias de aterro, pilhas de solo solto, sistema de 
drenagem definitiva ausente, incompleto ou repleto de areia, resíduos espalhados 
pela área e sujeitos a dispersão pelo vento. É necessário adotar providências 
eficazes e urgentes para que as atividades de implantação dos alojamentos da 
montadora sejam realizadas com o controle ambiental desejado e coerente com o 
restante da obra. 

 
No que diz respeito ao tratamento de não conformidades levantadas pelo próprio 
CCBM, em suas inspeções de automonitoramento, o 8º RSAP, assim como o relatório 
periódico anterior, não traz qualquer informação no período, tampouco o relatório do 
PCAI incluído no Relatório Final Consolidado. Assim, não se sabe o número de não 
conformidades geradas no trimestre pelas inspeções de campo dos próprios técnicos 
ambientais do CCBM, tampouco o balanço das NC, ou seja, quantas estão abertas, 
encerradas ou aguardando informação. 
 
Em relação às não conformidades resultantes da supervisão ambiental realizada pela 
NE, através da empresa BIOCEV, o 8º RSAP e o relatório do PGA apresentam os 
resultados. Maiores detalhes sobre essa supervisão são apresentados adiante, na Seção 
4.2.1.3. 
 
Em relação aos treinamentos ambientais com os trabalhadores do CCBM, os resultados 
são apresentados para o segundo semestre de 2014 como um todo, no âmbito do 
relatório do Programa de Capacitação de Mão de Obra incluído no Relatório Final 
Consolidado do Andamento do PBA para o IBAMA. 
 
Segundo informado no referido relatório: 
 
• 83% (outubro), 79% (novembro) e 68% (dezembro) da mão de obra receberam 

treinamento com foco na Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente; 
• Entre julho a dezembro de 2014, 2% da mão de obra receberam treinamento 

específico de meio ambiente; 87% foram alvo dos TDSMS – Treinamentos diários 
de segurança, meio ambiente e saúde; e 1% recebeu treinamento relacionado ao 
SGI – Sistema de Gestão Integrado. 

 
Em relação ao Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores, foram 
evidenciados: 
 
• Realização de Cursos de Ambientação em Meio Ambiente para os trabalhadores da 

Andritz: 497 funcionários participaram durante o trimestre. 
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• Realização de Curso de Capacitação de Multiplicadores em Educação Ambiental 
para os trabalhadores da Andritz em novembro/2014, com turma de 23 (vinte e três) 
facilitadores ambientais. A capacitação dos funcionários do CMBM e Isolux, 
prevista para final de 2014, foi reprogramada para início de 2015. 

• Realização de Palestras, que abordam questões ambientais da região e o 
atendimento dos requisitos Legais. No período foram realizadas 120 palestras com 
o CCBM, das quais participaram 3.276 funcionários; 8 palestras com o CMBM, 
com participação de 101 trabalhadores; e 15 palestras com a Andritz, das quais 
participaram 215 pessoas. 

• Realização de Oficinas educativas, sendo 9 com o CCBM, 3 com o CMBM e 2 com 
a Andritz. 

• Realização de 9 visitas ecológicas com CCBM, CMBM e Andritz no trimestre, com 
total de 135 participantes. 

• Realização de 4 Campanhas ambientais educativas, sendo 3 com funcionários do 
CCBM (total de 88 participantes) e 1 com 7 funcionários do CMBM. 

• Distribuição da cartilha de meio ambiente e guia de comportamento. 
• Divulgação de folhetos. 
• Apresentação dos vídeos da política ambiental e dos programas ambientais do 

CCBM. 
• Sinalização ambiental. 
 
4.2.1.2 
Controles Ambientais das Obras do Entorno 
 
A NE apresentou, por meio do Relatório Gerencial Trimestral das Obras do Entorno e 
Executoras do PBA (RGT_OE_PBA Out-Dez -Rev00), as informações decorrentes do 
processo de supervisão ambiental realizada por seus Técnicos de Segurança do 
Trabalho, supervisionados pela Analista Ambiental. A abrangência dessa supervisão 
partiu de 87% das obras em execução no mês de outubro e chegou em 79% em 
dezembro/2014, sendo o valor registrado em outubro o maior de 2014.  
 
No período o número de desvios ambientais manteve-se entre 30 e 62 registrados em 
outubro e novembro, respectivamente. Todos os desvios são registrados e 
acompanhados pelos Técnicos de Segurança do Trabalho. A NE pretendia, com a 
implantação do SGP, tornar o processo de registro, gestão e encerramento de desvios 
mais simples e eficiente, entretanto, na 7ª Missão de Monitoramento a Equipe de 
SSTMA informou ter desconsiderado a implantação e manterá o registro por meio de 
formulário físico em vias carbonadas. No último mês de monitoramento 
(dezembro/2014) a NE passou a não considerar os macrotemas de desvios, registrando 
apenas um desvio para a disciplina de Meio Ambiente, por exemplo. Essa ação não 
deverá ser mantida, pois regrediria a evolução da Supervisão Ambiental alcançada por 
não explicitar qual o macrotema de meio ambiente que mais teve registros em 
determinado período. A próxima missão deverá retomar esse assunto para avaliar a 
retomada da evolução alcançada até a 7ª Missão de Monitoramento, realizada em 
novembro/2014. 
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Em dezembro havia 15 empresas contratadas que atuaram sob responsabilidade de 
Norte Energia, que apresentam diferentes níveis de gerenciamento e atendimento das 
questões ambientais, muitas delas também não contam com profissionais dedicados em 
tais questões. A variação do percentual de desempenho ambiental é bastante grande, 
variando de 0% a 100%. Desses contratos, 8 (53,33%) apresentavam resultados 
inferiores a 70%. O percentual médio de conformidade geral, não só ambiental foi 61% 
em dezembro/2014, menor do que aquele registrado em outubro/2014 (67,22%).  
 
Em relação ao desempenho registrado no período, o empreendedor indicou que algumas 
empresas estão em avaliação contratual considerando-se o possível desligamento devido 
ao não atendimento às demandas de supervisão da NE. No trimestre em questão, 
também foram emitidas Comunicações Externas notificando as empresas em que 
possuíam Registros de Desvios em aberto durante o mês de referência, quanto a multa 
contratual caso não apresentasse a resolução dos mesmos. 
 
A NE não realizou auditorias no período, baseando sua supervisão em Listas de 
Verificação aplicadas por seus Técnicos de Segurança do Trabalho e reuniões com 
algumas das principais empresas. 
 
A NE demonstrou ter controle sobre diversos contratos no que diz respeito à 
manutenção de cópia dos comprovantes de destinação e das Licenças Ambientais dos 
locais que recebem os resíduos das empresas contratadas para execução das OEs. 
 
Em relação ao Centro de Estudos Ambientais – CEA, a Equipe de SSTMA – OE 
demonstrou o término das reformas dos sanitários (colocação de piso cerâmico), 
reforma de trechos das paredes dos alojamentos, construção de novo local para a 
lavanderia e central de resíduos e substituição de telas de proteção (contra mosquitos) 
danificadas. Entretanto, a reforma da cozinha e refeitório foi postergada para 2015, 
quando uma verba coerente será disponibilizada para reformar o local e possibilitar a 
solicitação de Licença de Funcionamento junto à Secretaria de Vigilância Sanitária. 
 
4.2.1.3 
Supervisão Ambiental da Norte Energia 
 
Obras Principais 
 
Conforme informado no 8º RSAP, prosseguiram no período as atividades da BIOCEV 
como coordenadora do PAC.  
 
Como evidências, foi enviado o Relatório Gerencial Mensal da Coordenadora – RGM-C 
– consolidado julho a dezembro (adaptado), e os seguintes anexos: 
 
• Demonstrativo de inspeções de campo PCAI-PRAD, incluindo tabelas para cada 

profissional, indicando o local e a estrutura inspecionados, bem como os registros 
de desvio.  

• Mapas com os pontos de controle; 
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• Matrizes de gestão dos desvios (ROs e RNCs) resultantes das inspeções nas 
atividades do CCBM, CMBM, Andritz e Isolux. 

 
Com os dados do demonstrativo de inspeções de campo, verificou-se que no período de 
outubro a dezembro de 2014 foram realizadas 137 vistorias do PCAI e PRAD. As 
vistorias também abrangem as montadoras CMBM e Andritz, e a Isolux. 
 
A fiscalização no período deste relatório resultou na elaboração de 17 (dezessete) 
Registros de Desvios (RDs) do PCAI e 15 RDs do PRAD. Dos RDs do PCAI, sabe-se 
que 11 são Registros de Não Conformidades (RNCs) e 4 são Registros de Ocorrência 
(ROs). Os dois desvios do CMBM não foram discriminados na tabela como NC ou RO. 
Em relação aos desvios do PRAD, 13 são RNCs (11 do CCBM e 1 da Isolux) e 2 são 
ROs. 
 
O Relatório Gerencial Mensal da Coordenadora da traz os seguintes controles para o 
CCBM, em gráficos: 
 
• Tipos de Registros de Desvio do PCAI e do PRAD em aberto; 
• Local de ocorrência dos RDs em aberto para o PCAI e PRAD; 
• Status dos RDs em aberto (aguardando evidências, com pendência a vencer, 

vencido) para o PCAI e para o PRAD; 
• Status dos RD´s em aberto por tipo e local da ocorrência, para o PCAI e PRAD; 
• Categoria dos RDs em aberto do PCAI (efluente, processo construtivo, organização 

e limpeza, e resíduos) e PRAD (obras/processo erosivo e processo construtivo); 
• Status total de RD’s do PCAI e PRAD (aguardando evidências, aguardando 

verificação em campo, encerrado, com pendência a vencer, vencido). 
 
Para o CMBM, Andritz e Isolux, o RGM inclui os seguintes gráficos: 
 
• Status dos RD’s (encerrado ou vencido) para o PCAI e PRAD (só para a Isolux); 
• Categoria dos RD’s (efluente, processo construtivo, organização e limpeza, 

resíduos, obras/processo erosivo) para o PCAI e PRAD (só para a Isolux). 
 
Os registros de desvios foram espacializados por meio do Sistema de Informação 
Geográfica da BIOCEV (SIG-BIO), gerando mapas para o PCAI e PRAD, para cada 
sitio construtivo. Esses mapas do SIG-BIO com a situação em dezembro de 2014 foram 
enviados como Anexo ao 8º RSAP. 
 
O 8º RSAP informa também para o período, em relação à gestão da conformidade, a 
continuidade das reuniões do PAC. Não se informou o número de reuniões ocorridas no 
período.  
 
Além das informações prestadas no 8º RSAP, o Relatório Final Consolidado de 
Andamento do PBA para o IBAMA incluiu, no PGA, como parte da gestão da 
conformidade em campo, gráficos com o status dos registros de desvio resultantes da 
supervisão. 
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Como se trata de Relatório Consolidado da fase de implantação é apresentado um 
balando dos desvios para os anos de 2013 e 2014, com o Status de encerramento de ROs 
e NCs (encerrado ou em aberto); ROs e NCs por local de ocorrência (sítios construtivos, 
travessões, linhas de transmissão); e ROs e NCs por categoria (efluente processo 
construtivo, organização e limpeza, resíduos, obras/processo erosivo). 
 
Obras do Entorno 
 
A Equipe de SSTMA é composta por 12 profissionais (1 Gerente, 1 Analista Ambiental, 
1 Auxiliar Administrativo, 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho, 7 Técnicos de 
Segurança e 1 Estagiário de MA). Cabe destacar que um dos profissionais, o Gerente, 
também responde pelas questões de SST da OP. 
 
A supervisão ambiental continua sendo realizada pelos Técnicos de campo por meio 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. 
 
A NE registrou no RGMT_OE_PBA que houve uma evolução na avaliação ambiental 
das empresas, as quais continuam respondendo aos apontamentos realizados durante as 
atividades de supervisão. De acordo com a NE, algumas empresas estão em avaliação 
contratual considerando-se o possível desligamento devido ao não atendimento às 
demandas de supervisão da NE. Cabe ressaltar que este cenário foi o mesmo reportado 
nos dois RSAPs anteriores (6º e 7º), portanto, a estratégia adotada pela NE demonstra 
ter perdido ou diminuído seu efeito para proporcionar melhoria. 
 
Supressão Vegetal do Reservatório Intermediário 
 
As informações decorrentes da Supervisão Ambiental das atividades de Supressão 
Vegetal não possibilitam qualquer interpretação sobre o real desempenho ambiental dos 
contratos ou comparação entre contratos nesta disciplina. 
 
A NE, entretanto, conclui como RUIM o desempenho da maior parte dos contratos de 
Supressão Vegetal (4 contratos de 6 existentes), sem indicar qualquer ação corretiva 
efetiva, exceto a indicação de encaminhamento de cartas de notificação. Os outros dois 
contratos apresentaram resultados regulares. 
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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 encerramento de 
partes parte das áreas de empréstimo e bota-foras, o Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD) assume cada vez maior relevância na análise da conformidade. 
 
O Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de 
Condicionantes, fevereiro de 2015, apresenta um panorama da situação de implantação 
do PRAD nas áreas com utilização já encerrada, especialmente nos Sítios Belo Monte e 
Canais. O planejamento de plantios para o ano agrícola 2014/2015 foi apresentado no 
mesmo relatório de consolidação, tendo sido previsto um total de 95,45ha, distribuídos 
conforme Quadro 6.2.2.a. 
 
Quadro 6.2.2.a 
Planejamento para o PRAD - ano agrícola 2014/2015 

Unidade Construtiva Estrutura 
Área PRAD período agrícola 

2014/2015 (ha) 

Canais e Diques Bota Fora BF-36B/37 10,11 

BF-40 18,99 

BF-41 17,66 

Belo Monte Área de Empréstimo B2 11,43 

Bota Fora BF-04 18,5 
Pimental Bota Fora BF-MD2 2,2 

Bota Fora BF-IPJ 13,17 
Canteiro AC-1 3,39 

TOTAL GERAL 95,45 

Fonte: Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes, fevereiro 
de 2015. 
 
 
No mesmo relatório é apresentado o documento “Uma Readequação Metodológica dos 
Objetivos, Metas e Indicadores de Monitoramento do PAC”, no qual foram 
estabelecidos indicadores para monitoramento para dar suporte à análise crítica dos 
resultados obtidos às tomadas de decisão e ao novo planejamento, contribuindo para o 
processo de melhoria. Com relação à implantação do PRAD ficou estabelecido que o 
indicador “1.1. Quantidade de área recuperada no ano agrícola” teria meta anual de 
“cumprir 95% do previsto par recuperação programada no Planejamento Anual de 
Recuperação de Áreas Degradadas”. 
 
A seguir são apresentadas as observações realizadas durante a presente campanha de 
monitoramento 
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• O controle de erosão nos bota-foras tem sido aprimorado pelo CCBM, sendo que 
algumas soluções que antes eram consideradas experimentais passaram para 
corriqueiras, como por exemplo, orientação da plataforma do depósito no sentido 
contrário à saia de aterro, escavação de valas de drenagem em direção ao terreno 
natural e proteção das valas com vegetação nativa rasteira, plantio em núcleos e a 
instalação de núcleos, refúgios para fauna e poleiros para pássaros. A utilização da 
rocha no PRAD tem ficado mais restrita aos dissipadores de energia. 

 
• O Travessão 55 recebeu serviços de correção de feições de erosão e proteção 

superficial de taludes de corte, saias de aterro e canteiros laterais e construção de 
canaletas, descidas d’água, meio-fio e hidrossemeadura. Além disto, vários pontos 
de lançamento das águas pluviais foram protegidos com lançamento de blocos de 
rocha. As atividades de acompanhamento pela equipe da BIOCEV mostram-se 
muito úteis na verificação de pendências de correção. 

 
4.2.3 
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais 
 
O 8º RSAP informa as seguintes vistorias realizadas por entidades oficiais na UHE Belo 
Monte no trimestre deste relatório. 
 
• Vistoria técnica realizada pelo IBAMA entre os dias 14 e 18 de junho de 2014. 

Gerou a Nota Técnica Nota Técnica nº Belo Monte 1387/2014 – UHE, com as 
seguintes demandas a serem atendidas pela NE: 

1. Recuperar áreas degradadas no trecho final do Travessão km 50; 
2. Encaminhar, no prazo de 30 (trinta) dias, cronograma atualizado de 

recuperação dos bota-foras para o ano agrícola de 2013/2014 e o 
planejamento para ano agrícola de 2014/2015; 

3. Executar, no prazo de 90 (noventa) dias, melhorias nos acessos às áreas de 
reassentamento urbano coletivo; 

4. Encaminhar, no prazo de 30 (trinta) dias, laudo técnico de engenheiro com 
anotação de responsabilidade técnica, sobre as rachaduras observadas em 
residências dos RUCs Jatobá e São Joaquim; 

5. Implantar ações de acompanhamento social para os reassentados, 
principalmente no caso de famílias com alguma vulnerabilidade; 

6. Atuar no sentido de melhorar os procedimentos de negociação junto às 
famílias atingidas pelo reassentamento urbano; 

7. No que tange às obras dos sistemas de abastecimento de água e esgoto em 
Altamira, refazer a recomposição asfáltica nos locais onde esta não foi 
executada de forma adequada, e realizar a recomposição nos locais onde 
esta ainda não foi realizada. 

 
Já foram enviadas ao IBAMA a CE 323/2014-DS, de 10/11/14; a CE 358/2014-DS, 
de 16/12/14; e a CE 006/2015-DS, de 12/01/2015; com as respostas aos 3 primeiros 
itens, e a última pedindo também dilatação do prazo. 
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• Vistoria técnica realizada pelo IBAMA, no período de 01 e 03 de dezembro de 
2014, com o objetivo de acompanhar a queima piloto (controlada) dos resíduos 
finos nas ilhas do reservatório Xingu. 

• Vistoria técnica realizada pela FUNAI nas Unidades de Proteção Territorial entre 
os dias 13/11/2014 e 28/11/2014. 

• Vistoria realizada pela Prefeitura Municipal de Altamira no aterro sanitário. Gerou 
o Ofício 116/2014/GAB/ATM, com pendências a serem solucionadas pela NE para 
o recebimento do aterro pela Prefeitura. Resposta encaminhada por meio da CE 
1761/2014-DS de 03/12/2014. 

 
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 7º RSAP, incluindo os 
relatórios mensais e trimestrais emitidos pela Equipe de Segurança do Empreendedor. 
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 8º RSAP que inclui 
informações da BIOCEV, os dados coletados na missão de campo, reuniões realizadas 
com os diversos grupos de trabalho e outros documentos complementares (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 nas OP e no Anexo 5, o Registro Fotográfico de SSTMA 
referente às inspeções de campo realizadas nas OEs. Ambas as inspeções ocorreram no 
período de 23 a 27 de fevereiro de 2015.  
 
4.3.1 
Norte Energia (NE) 
 
Para garantir a gestão da saúde e segurança do trabalho de cerca de 315 colaboradores 
diretos (258 em Altamira/PA e o restante em Brasília/DF), 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.  
 
O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho –
SESMT está devidamente dimensionado ao grau de risco e ao número de empregados 
da NE, sendo constituído por um Técnico de Segurança do Trabalho e um Engenheiro 
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de Segurança do Trabalho e com o seu registro protocolado na Secretaria Regional do 
Trabalho – SRT.  
 
A Norte Energia possui Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. Em 
dezembro de 2014 foi realizada a 3ª reunião da atual gestão (2014/2015). A posse da 
atual gestão ocorreu em setembro/2014. O processo eleitoral da renovação da CIPA 
transcorreu em conformidade com as diretrizes da NR-05. 
 
A seguir são apresentados dados da supervisão de SST para a OP e OEs.  
 
4.3.1.1 
Inspeções de Segurança e Saúde da NE sobre as Obras (Principal e de Entorno) 
 
Obra Principal – Civil (CCBM) 
 
A Supervisão de SST e a consolidação de dados do período são realizadas pela equipe 
interna da NE, com o apoio do Engenheiro de Segurança do Trabalho da EPBM e 
Coordenador de SST da BIOCEV. Essa supervisão ocorre basicamente por meio de 
aplicação de listas de verificação, avaliação de documentos e reuniões com a executora. 
 
No período destaca-se a mudança na metodologia de supervisão, unindo os Registros de 
Ocorrência (RO) e Termos de Notificação (TN) num único documento: Registro de 
Desvio (RD). 
 
O 8º RSAP trouxe o resultado trimestral da coordenação pela BIOCEV, o qual possui 
abrangência às 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). 
 
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. Estas LVs são 
aplicadas tanto nas atividades realizadas durante os períodos diurno e noturno. O 
Quadro 4.3.1.1.a, a seguir, apresenta as quantidades de LVs aplicadas por localidade, 
por Sítio e por mês. A média de quantidade aplicada manteve-se acima da média de 
2014 (293,78 LVs por mês, entre janeiro e setembro/2014). 
 
Quadro 4.3.1.1.a  
Quantidades de LVs de SST aplicadas - CCBM 

Sítio Outubro/2014 Novembro/2014 Dezembro/2014 Total por Sítio 
Belo Monte 145 160 135 440 

Pimental 90 95 76 261 
Canais 62 62 38 162 

Bela Vista 53 44 41 138 
Total por mês 350 361 290 1001 

Fonte: 8º RSAP, Fevereiro/2015. 
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Os resultados globais dos sítios variaram entre 84% (Novembro/2014, Sítio Pimental) e 
94% (Outubro/2014, Sítio Bela Vista). Com exceção do Sítio Belo Monte, que evoluiu 
de 89% para 91% de outubro para dezembro, todos os outros três Sítios apresentam 
decréscimo no desempenho entre os mesmos meses, conforme apresentado no Quadro 
4.3.1.1.b, a seguir.  
 
Quadro 4.3.1.1.b 
Percentual de conformidade das LVs de SST aplicadas - CCBM 

Sítio Outubro/2014 Novembro/2014 Dezembro/2014 
Belo Monte 89% 91% 91% 

Pimental 90% 84% 85% 
Canais 91% 90% 89% 

Bela Vista 94% 91% 90% 
Fonte: 8º RSAP, Fevereiro/2015. 

 
 
A NE apresentou as LVs que apresentaram os resultados mensais por período (diurno 
ou noturno) inferiores a 70% para os 4 Sítios. Esses resultados partiram de 59% no Sítio 
Belo Monte para o tema “Armazenamento de Combustíveis” (período diurno, 
outubro/2014); 6% no Sítio Pimental para o tema “Espaço Confinado” (período diurno, 
novembro/2014); 53% no Sítio Canais e Diques para o tema “Britador” (período diurno, 
dezembro/2014); e, 65% no Sítio Bela Vista para o tema “Sinalização Viária” (período 
diurno, dezembro/2014).  
 
Em seu RGT-SST-NE do período a NE indica que as correções são acompanhadas por 
meio de seus Técnicos de Segurança do Trabalho e reuniões realizadas com a equipe 
gestora de SST do CCBM. Embora apresente indicação de que correções estejam sendo 
adotadas para melhoria, não foi evidenciado que a análise crítica considere os resultados 
globais do processo de supervisão, tampouco apresenta comparação com os resultados 
do monitoramento interno executado pelo próprio CCBM. Esta lacuna demonstra que os 
desvios são identificados e seus efeitos corrigidos, porém as causas continuam a existir 
acarretando em novos registros similares nos meses seguintes. Durante a 8ª Missão de 
Monitoramento foi sugerido à NE que indique a abertura de Não-Conformidades para as 
ocorrências com maior frequência para que as causas básicas sejam identificadas e 
ações corretivas sejam determinadas para eliminá-las. 
 
Muitos dos temas identificados como críticos se relacionam com a atual fase do 
empreendimento e também, cabe registrar, que o foco da supervisão é identificar 
desvios para correção. Assim, é esperado que sejam identificados e corrigidos diversos 
desvios. Inclusive a cada três meses os Técnicos de Segurança do Trabalho da NE se 
revezam entre os sítios para garantir maior abrangência de verificação, o que é 
considerado como ponto positivo. 
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No período foram aplicadas 112 LVs de Saúde, variando de 44 em outubro/2014 a 29 
em dezembro/2014. Em novembro/2014 nenhuma verificação foi realizada no Sítio 
Bela Vista. Os resultados de desempenho variaram entre 88% (registrado nos Sítios 
Belo Monte e Pimental em novembro/2014) e 98% (registrado no Sítio Canais e Diques 
no mesmo mês). 
 
Nos dias 08 e 09 de setembro de 2014 foi realizado o 1º WORKSHOP DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PAC, com o objetivo de apresentar uma 
Proposta de Readequação Metodológica dos Objetivos, Metas e Indicadores de 
Monitoramento do PAC, organizar as pendências e demandas dos programas ambientais 
junto ao IBAMA e JGP, além de alinhar métodos e técnicas para a geração de 
informações adequadas ao acompanhamento dos indicadores visando à tomada de 
decisões e emissão de relatórios periódicos. Esse evento realizado pela NE e organizado 
pela BIOCEV em parceria com a Ferreira Rocha, contou com a participação de 
representantes do Empreendedor, de toda a equipe da BIOCEV vinculada à coordenação 
do PAC e das empresas executoras do PAC. 
 
Para atender aos objetivos da Coordenação do PAC sob sua responsabilidade, a 
BIOCEV identificou ainda a necessidade de utilizar metas e indicadores relacionados 
aos objetivos, visando promover o monitoramento por meio de indicadores com 
qualidade, mensuráveis, válidos e pertinentes. Com estas ações era esperado reporte dos 
indicadores definidos, entretanto, nenhuma informação foi apresentada no 8º RSAP ou 
em seus anexos. 
 
Registro de Desvio (RD) 
 
Todos os apontamentos não solucionados durante a aplicação das LVs devem ser 
registrados por meio de RD, embora sejam apontados na lista para cômputo no 
desempenho. A metodologia prevê que, caso um desvio não seja solucionado dentro do 
prazo negociado, ele irá evoluir para um Relatório de Não Conformidade (RNC). 
Quando a equipe de Supervisão de SST, em consenso com a Coordenação/Gerência de 
SST da NE, observar que há necessidade de paralisação das atividades, será registrado 
um Terno de Interdição (TI). 
 
No último trimestre de 2014, avaliando a planilha de RDs, observa-se que o CCBM 
apresenta uma performance de excelente a boa no trimestre em todos os Sítios 
construtivos, apenas o Sítio Canais teve uma performance ruim (33%) no mês de 
dezembro de 2014, referente a documentação. Ao longo do trimestre foram abertos um 
total de 284 RDs sendo 121 no Sítio Belo Monte, 79 no Sítio Pimental, 50 no Sítio 
Canais, 34 no Sitio Bela Vista. No trimestre anterior (julho a setembro/2014) foram 
registrados 215 RDs. 
 
Registro de Não conformidade (RNC) 
 
No período não foram emitidos RNCs para o CCBM, já que os RDs abertos ainda 
estavam dentro do prazo. 
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4.3.1.2 
Auditorias de Saúde e Segurança da NE sobre as Obras (Principal e de Entorno) 
 
A metodologia empregada para supervisão das atividades de Montagem seguiu a mesma 
evolução e alinhamento empregado para as atividades de Construção Civil. 
 
Lista de Verificação (LV) – Spot Check 
 
No período foram aplicadas apenas 161 LVs no CMBM, valor superior a quantidade 
aplicada no trimestre anterior (148 LVs). A quantidade de LVs aplicadas variou de 38 
(novembro/2014) a 71 (outubro/2014). A quantidade de LVs aplicadas demonstra uma 
abrangência coerente com a atual fase do empreendimento, ainda mais considerando-se 
a interface com as atividades de construção civil (CCBM). Outras 25 LVs foram 
aplicadas para a disciplina Saúde Ocupacional. 
 
Os resultados de desempenho passaram de 92% em outubro/2014 para 89% em 
dezembro/2014, resultado considerado BOM pela NE (entre 80% e 99%). 
 
Os temas de LVs que apresentaram menor desempenho foram “Plano de Atendimento a 
Emergência” com 61% em outubro e 65% nos dois meses seguintes; “PPRA” com 68% 
e 78% nos meses outubro e novembro, respectivamente; e “Movimentação de Carga” 
com 67% e 74% em novembro e dezembro, respectivamente. 
 
Registro de Desvio (RD) 
 
O CMBM atingiu performance considerada como BOM no mês de dezembro/2014, 
mantendo uma média no trimestre de REGULAR a BOM, com um total no trimestre de 
47 RDs abertos e 4 em andamento. No trimestre anterior (julho a setembro) haviam sido 
registrados 49 desvios. O percentual de atendimento em novembro/2014 foi considerado 
RUIM pela NE, quando resultou em apenas 14%. No mês seguinte a situação melhorou, 
atingindo 100% de atendimento. 
 
Registro de Não conformidade (RNC) 
 
No período foram registrados 3 RNCs para o CMBM, todos fechados dentro do prazo. 
 
4.3.1.3 
Obra Principal – Montagem (Andritz)  
 
Lista de Verificação (LV) – Spot Check 
 
No período foram aplicadas 184 Listas de Verificação com resultados mensais variando 
de 64% (em novembro/2014) a 81% (outubro/2014). A quantidade de aplicação 
representa um aumento de 80% em relação ao trimestre anterior. Apesar do aumento da 
quantidade aplicada, os resultados de desempenho são menores daqueles registrados no 
período anterior (7º RSAP). A inspeção de campo realizada na área de montagem sob a 
responsabilidade da Andritz continua demonstrando preocupação com a ausência de 
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controles ou a adoção de medidas que trazem riscos aos seus funcionários, como será 
apresentado adiante na Seção 4.3.3. 
 
Foram registrados resultados inferiores 70% de conformidade em 21 diferentes temas, 
dentre os quais se destacam: (i) Plano de Atendimento a Emergência – PAE; (ii) 
Trabalho em Altura; (iii) Atividade em Telhado; (iv) PCMAT; (v) Vasos de Pressão; e, 
(vi) Transporte de Pessoas. Alguns valores surpreenderam ao registrar 0% de 
conformidade, como por exemplo, o PPRA, o PAE, o PCMAT, o SESMT e a CIPA, 
todos baseados em Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (resultados 
registrados em dezembro/2014).  
 
Em relação à Saúde Ocupacional, a Andritz passou de 54% em outubro/2014 para 61% 
em dezembro/2014, valor considerado REGULAR, segundo o critério da NE. No 
período 6 temas apresentaram resultado abaixo do esperado pela NE, sendo que 
“Ergonomia” tem 0% de desempenho desde o início da Supervisão de SST sem 
qualquer alteração (desde julho/2014).  
  
Registro de Desvio (RD) 
 
A ANDRITZ encerrou o trimestre com um número elevado de RDs fora do prazo, o que 
demonstra uma performance ruim, com um total no trimestre de 56 RDs abertos e 3 em 
andamento. Em novembro/2014 foi atingido o pior desempenho do período (14%) e 
39% em outubro/2014. 
 
Registro de Não conformidade (RNC) 
 
No período foram registrados 21 RNCs para a Andritz, dos quais 13 foram encerrados 
no período, resultando em 62% de atendimento. 
 
4.3.1.4 
Obra Principal – Linha de Transmissão (ISOLUX)  
 
Lista de Verificação (LV) – Spot Check 
 
No mês de Setembro foi iniciada a avaliação do desempenho de aplicação de LV para a 
Montadora ISOLUX, quando obteve 69% de conformidade. Nos meses seguintes, 
correspondentes ao trimestre foco deste relatório, a ISOLUX obteve 86%, 92% e 90%, 
em outubro, novembro e dezembro, respectivamente. O resultado foi considerado BOM 
de acordo com os critérios de avaliação da NE. 
 
Os temas considerados críticos pela ISOLUX com base na aplicação de LVs foram: (i) 
PCMAT; (ii) PPRA; (iii) Trabalho em Altura; (iv) Trabalho a Céu Aberto; e, (v) 
Carpintaria. 
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Em relação à Saúde Ocupacional, a ISOLUX apresentou resultados piores ao registrar 
48%, 31% e 69%, em outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Os temas mais 
críticos foram: (i) Ambulância; (ii) PCMSO; (iii) ASO; e, (iv) outros relacionados à 
alimentação (refeitório, cozinha e alimentos). 
 
Registro de Desvio (RD) 
 
A ISOLUX encerrou o trimestre com um resultado considerado BOM, com 60 RDs 
emitidos ao longo do trimestre e 1 em andamento e 3 fora do prazo. Em dezembro/2014 
foi registrado 63% de atendimento desses registros. 
 
Obra Principal – Fornecedora (ELM)  
 
Por fim, o último contrato monitorado pela NE do conjunto de Obras Principais 
corresponde a Fornecedora ELM. No último trimestre de 2014 foram aplicadas 3 LVs, 
que resultaram em 99% e 100% de atendimento em outubro e novembro. Em 
dezembro/2014 foram aplicadas apenas duas LVs de Saúde Ocupacional, com resultado 
de 73%. O Consorcio ELM teve 4 RDs abertos ao longo do semestre sendo 1 em 
andamento e o restante encerrado. 
 
Obras do Entorno - OEs 
 
A Supervisão de SST é realizada por meio 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).  
 
Para as contratadas menores e/ou que apresentam pouco risco para a gestão da NE, 
adotou-se o monitoramento por meio do Resumo Estatísticos Mensal – REM, no qual as 
empresas reportam a quantidade de funcionários, eventuais acidentes com e sem 
afastamento, dias perdidos e treinamentos realizados. A partir desses dados, o 
empreendedor tem a possibilidade de reavaliar sua estratégia de atuação. 
 
4.3.2 
Desempenho de SST da Obra Principal (OP)  
 
4.3.2.1 
Implantação dos Programas de SST da OP – CCBM  
 
Saúde Ocupacional  
 
O CCBM mantém 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.  
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Na missão de monitoramento foi possível avaliar o desdobramento do PCMSO no que 
diz respeito aos cuidados com a conservação Auditiva dos funcionários por meio do 
Programa de Conservação Auditiva – PCA (PCA CCBM 220 01 – Revisão 03 – 
30/05/2014). O CCBM tem como rotina determinar a Avaliação de Risco Ocupacional e 
Exames por Função – AROEF, onde são indicadas as exigências de realização e/ou 
acompanhamento da saúde auditiva. Além disso, os resultados das avaliações 
ambientais por meio do Laudo Técnico de Condições Ambientais – LTCAT nesta 
mesma avaliação. De acordo com os registros e informações apresentadas pela Equipe 
de Saúde Ocupacional o programa atende os objetivos propostos e encontra-se alinhado 
com o que preconiza a legislação. 
 
O percentual de exames periódicos realizados ainda não demonstra normalidade em 
relação ao esperado (cerca de 57% de realização registrados em dezembro/20141), 
porém apresenta estabilização e sofre interferência decorrente da alta rotatividade (turn 
over) de funcionários. Embora os Exames Periódicos. Nos últimos dois trimestres o 
CCBM  
 
O trimestre teve 14 funcionários afastados, iniciou com 45 funcionários afastados por 
motivo de acidente ou doenças relacionadas ao trabalho e finalizou com 57. Todos são 
acompanhados até o retorno às atividades em campo. Em novembro/2014 dois 
funcionários retornaram ao trabalho após o período de afastamento.  
 
O CCBM também controla os tipos de atendimento clínico, rotineiros e de emergência. 
Em setembro foram registrados resultados que demonstram distorção entre os valores 
dos meses anteriores, tais como: (i) Procedimentos de fisioterapia (ii) Atestados 
externos em número de dias; (iii) Aferição de Pressão Arterial; (iv) Medicação 
Intramuscular; (v) Lavagem oftálmica; (vi) Lavagem otológica; (vii) Paciente 
Observação; e, (viii) Remoção para hospital. Grande parte desses procedimentos resulta 
pelo menos no dobro da média de ocorrências nos dois meses anteriores. O único item 
justificado foi a Lavagem Oftálmica devido ao período de seca que acarreta maior 
quantidade de poeira em campo.  
 
Segurança do Trabalho 
 
Processo de Supervisão Interna e Auditorias de SST do CCBM 
 
O CCBM identificou todas as atividades de execução do empreendimento a partir da 
Estrutura Analítico do Projeto – EAP identificou todos os perigos, avaliou os riscos e 
determinou controles operacionais em diversos níveis.  
 
Com o intuito de garantir alinhamento entre as diversas atividades de monitoramento 
interno, o CCBM elaborou o procedimento PS CCBM 220 27 que descreve as diversas 
ferramentas de monitoramento e medição de desempenho: 
                                                            
1 Conforme Quadro 3.4.1 – 3 do Capítulo 2 do Etapa de Implantação - Relatório Final Consolidado de 
Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes, 3.4.1 Projeto de Controle Médico, Saúde 
ocupacional e Segurança do Trabalho. 



 
 

 
 

53 

 

 
• ISP (Índice de Segurança Praticada) – Foco em desvios do ambiente – Gera uma 

nota única por sítio e para o empreendimento, aplicada diariamente; 
• VC (Verificação Comportamental) – Foco nos desvios comportamentais – 

Similar ao IPS que resulta num percentual de aderência às práticas seguras; 
• Ronda Gerencial – Avaliação de aspectos comportamentais e de ambiente, sendo 

que a correção deve ser na hora; e, 
• Lista de Verificação – LVs de Segurança e do Setor (exemplo: máquinas, 

equipamentos, ônibus etc., quando a segurança aplica) – Resultado de 
conformidade. 

 
Todas as ferramentas definidas são cruzadas e avaliadas criticamente com o objetivo de 
direcionar as ações corretivas para melhoria de desempenho. Como evidência objetiva 
desta ação o CCBM demonstrou, durante a Missão de Monitoramento, ter realizado a 
referida análise crítica, o que possibilitou redirecionar o foco dos TSTs nas suas 
inspeções de campo. Como exemplo, podem-se citar os acidentes com mãos e 
ferramentas cortantes / perfurantes, que apresentaram redução em fevereiro/2015 em 
relação a janeiro/2015. 
 
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 começaram a ser consolidados em Mapas de Gestão de QMSSRS. 
 
Notadamente existe grande dificuldade dos funcionários de campo indicar os quase 
acidentes que ocorrem em campo, mas que poderia acarretar em acidentes com lesão. 
Numa boa gestão esses quase-acidentes são investigados e ações preventivas são 
adotadas para se evitar ocorrências reais. Como boa prática, o CCBM iniciou entrevistas 
informais de encarregados com seus liderados em campo para que, por meio dessa 
conversa, identifiquem anomalias e as registrem. 
 
A Gestão da CIPA 2014/2015 do CCBM teve início de vigência no 3º trimestre de 
2014 e deverá continuar conforme cronograma até 2015. Nos três meses contemplados 
pelo presente relatório foram realizadas 9 reuniões ordinárias, sendo uma em cada sítio 
mensalmente. 
 
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; 
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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.  
 
O CCBM conclui e mantém a sinalização viária e fluvial para a fase de obras do 
empreendimento. O Consórcio Construtor elaborou e mantém implantado o “PS CCBM 
220 94 - Procedimento para Gestão de Segurança no Tráfego Rodoviário” que contém 
diversas ações para garantir a integridade física de seus funcionários. Este procedimento 
é aplicável aos funcionários próprios e contratados do CCBM. 
 
Em 2014 foram realizadas 339 Blitz de trânsito, porém não existe informação sobre 
quantas foram realizadas no último trimestre. Foram emitidas 114 notificações em 
outubro e outras 53 em novembro/2014, entretanto, não existe qualquer indicação se a 
redução decorreu de ações corretivas, se ocorreram menos Blitz de trânsito, se os 
radares estavam em calibração, se houve redução do número de abordagens, ou 
qualquer outro motivo. 
 
O CCBM também contabiliza o número de acidentes e de acidentados em trajeto, ou 
seja, no percurso moradia – trabalho – moradia. No trimestre, ocorreram 10 acidentes, 
que ocasionaram 39 acidentados. Não existem indicações se os mesmos foram 
registrados com ou sem afastamento, tampouco a extensão das lesões ou taxas de 
gravidade, o que permitiria inferir sobre as reais consequências desses eventos. 
 
Em relação à sinalização fluvial, desde Dezembro/2013 a implantação da sinalização 
fluvial do rio Xingu encontra-se concluída, assim como a sinalização viária definitiva 
no STE – Sistema de Transposição de Embarcação. A BIOCEV mantém como cortina a 
verificação regular das frentes de trabalho e vias de acesso com o objetivo de avaliar a 
manutenção dessa sinalização. 
 
Simulados do Plano de Ação de Emergências (PAE) do CCBM 
 
O CCBM mantém exercícios simulados conforme previsto no cronograma constante no 
PAE. A divulgação deste 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).  
 
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.  
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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).  
 
Sobre esses dados são aplicadas 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 outubro a dezembro foram geradas pouco mais de 25 milhões de Horas-Homem de 
Exposição ao Risco (HHER), o que representa redução de aproximadamente 2 milhões 
de HHER em relação ao trimestre anterior. A Tabela 4.3.2.2.a traz não apenas a 
quantidade de funcionários, mas também a quantidade de horas. 
 
Tabela 4.3.2.2.a 
Resumo Estatístico Mensal – REM do CCBM 

Mês 
2014 

Total de 
funcionários 

HHER 

Acid. 
Com 
Afast. 
ACA 

TFCA Dias1 TG 

Acid. 
Sem 

Afast. 
ASA 

TFSA 

Jan 27.065 6.070.475 4 0,70 177 45,6 28 4,6 

Fev 25.926 5.688.856 4 0,70 105 18,5 59 10,4 

Mar 26.904 6.283.156 11 1,8 313 49,8 102 16,2 

Abr 29.030  6.650.700  7 1,1 332 49,9 78 11,7 

Mai 30.783  7.348.272  8 1,1 445 60,6 67 9,1 

Jun 33.115  8.107.365  9 1,1 232 28,6 56 6,9 

Jul 35.936 8.797.901 10 1,1 6.222 707,2 85 9,7 

Ago 38.094 9.214.717 10 1,1 306 33,2 120 13,0 

Set 37.400 9.258.878 8 0,9 203 21,9 109 11,8 

Out 35.835 9.214.351 12 1,30 813 88 110 11,94 

Nov 34.987 8.758.357 7 0,80 296 34 83 9,48 

Dez 32.197 7.410.132 7 0,94 363 49 59 7,96 

Total Acumulado 92.803.160 105 1,13 13.425 145 944 10,17 
Limites - 3,00 - 100 - 12,00 

Fonte: Resumo Estatísticos Mensais de janeiro a dezembro/2014 da NE 
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. 
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Em cada um dos meses do período ocorreu um acidente que ocasionou lesão 
incapacitante do funcionário. De acordo com o REM apresentado pela NE foram 
debitados 650 dias em decorrências dessas lesões que ocasionaram amputação de algum 
membro ou parte dele. No ano de 2014 também foram computados 6.000 dias em 
decorrência da fatalidade ocorrida em julho, contribuindo para o fechamento da Taxa de 
Gravidade acima do limite estabelecido como aceitável. 
 
Em relação à quantidade de acidentados sem afastamento, o valor acumulado no 
período resultou em 252 vítimas e no trimestre anterior esse valor foi de 339. Quanto 
aos acidentados com afastamento, esse valor resultou em 26 no último trimestre contra 
28 no período anterior. Quanto aos dias de afastamento o valor do presente trimestre foi 
consideravelmente menor daquele registrado no período de julho a setembro/2014 
(1.472 contra 6.731), considerando todos os dias debitados em função da fatalidade 
ocorrida em julho e consecutivamente das incapacidades parciais permanentes 
(mutilações)2. 
 
Com exceção da Taxa de Gravidade, que indica o nível de gravidade dos acidentes com 
afastamento, todas as demais taxas (com e sem afastamento) ficaram dentro do limite 
estabelecido (Valores Máximos Admissíveis). 
 
4.3.3 
Desempenho de SST da Obra Principal (OP) – Montadoras 
 
Desde o início das atividades de montagem (abril/2014) a NE busca assessorar, auditar e 
cobrar a estruturação das empresas de montagem nos moldes que julga pertinente, 
principalmente para atendimento dos requisitos contratuais e legais. Diferentemente do 
6º e 7º RSAPs, que não reportaram os dados de desempenho em relação aos Projetos de 
Segurança e Saúde Ocupacional previstos no PAC do PBA (3.4.1 e 3.4.2), o 8º RSAP 
apresentou informações bastante abrangentes sobre as atividades das montadoras. 
 
O início de reporte de dados de desempenho registrados pelas próprias montadoras 
permite avaliar e comparar o nível de gestão entre os trimestres por meio deste e dos 
próximos relatórios trimestrais. Este período coincidiu com o reporte dos programas ao 
IBAMA, entretanto, para o próximo período a NE deverá garantir o reporte por meio do 
RSAP. 
 
Durante a missão de monitoramento, tanto o CMBM quanto a Andritz foram 
inspecionados. Os documentos e outras informações apresentadas na reunião realizada 
foram avaliados, bem como o desempenho nas atividades de campo já em curso. 
 
Neste período a NE apresentou informações geradas pela gestão interna das Montadoras 
CCBM, Andritz e ISOLUX que permitem avaliar com maior profundidade suas ações 
de controle e de acompanhamento dos requisitos legais e contratuais.  
                                                            
2 A NBR 14.280 apresenta tabela que determina a quantidade de dias debitados em decorrência das partes 
do corpo mutiladas para efeitos de cálculo da Taxa de Gravidade. 
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4.3.3.1 
Montadora CMBM  
 
Saúde Ocupacional  
 
Em relação à Saúde Ocupacional, foi apresentado o Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional – PCMSO (Revisão 02, de 14/10/2014), conforme exigido pela 
Norma Regulamentadora nº 7 do Ministério do Trabalho e Emprego. Este programa 
deverá ser submetido à revisão em decorrência da eminente revisão do PPRA prevista 
para março/2015, a qual será realizada por empresa terceirizada. O Laudo Técnico das 
Condições Ambientais do Trabalho também deverá ser elaborado por esta mesma 
empresa terceirizada na mesma ocasião. 
 
A quantidade de Atestados de Saúde Ocupacional – ASO periódicos realizados no 
período compreendido por este relatório ficou abaixo do previsto em decorrência da 
quantidade de demissões realizadas no período e período de recesso em dezembro/2014. 
O CMBM apresentou também o controle que possui em relação à liberação de 
funcionários para trabalhos especiais, tais como trabalho em altura e em espaço 
confinado, o que resultou em 2,23% identificados como inaptos do total. Assim, esses 
profissionais possuirão restrições de atividades e não terão permissão para exercer esses 
trabalhos especiais e se exporem aos riscos correspondentes.  
 
No período apenas um funcionário foi afastado em decorrência de acidente do trabalho 
(em dezembro/2014) e permaneceu afastado até o final do período. O CMBM, tal como 
é realizado pelo Consórcio Construtor, acompanha e monitora os funcionários afastados 
até o seu retorno. 
 
O CMBM não apresentou o gráfico de quantitativo dos exames para pesquisa de 
Plasmodium sp., e informa que os exames para pesquisa de gota espessa são realizados 
nos exames admissionais e periódicos. 
 
Segurança do Trabalho  
 
A atual gestão da CIPA 2014/2015 do CMBM teve sua implantação em 28 de julho de 
2014. Para tanto, consta o registro em Ata de Posse, constituída por oito membros, 
sendo quatro representantes dos empregados e quatro representantes do empregador. 
Mensalmente são realizadas as Reuniões Ordinárias, conforme se evidenciou no 
Capítulo 2, 3.4.1 Projeto de Controle Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho. No período também foi divulgado o Mapa de Risco, formulação do Plano de 
Trabalho, revisado o Mapa de Risco, registrada a participação da CIPA em investigação 
de acidente e, por fim, divulgado o Plano de Trabalho CIPA. Esta comissão deverá 
participar da aplicação de Listas de Verificação periódicas para avaliar as condições de 
trabalho do Consórcio (previsão de início em março/2015). 
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Em relação à elaboração de Proteções Coletivas, o CMBM indicou que elaborou os 
projetos e memoriais de cálculos dos sistemas de plataformas, acessos tubulares, gaiolas 
de transporte, entre outras medidas de planejamento de proteções contra quedas de 
pessoas e matérias.  
 
Como mecanismo de monitoramento do comportamento dos funcionários nas frentes de 
trabalho, a Equipe de SST do CMBM iniciou a realização de auditorias comportamentos 
que possuem foco na realização de entrevistas e identificação de desvios relacionados às 
atitudes dos funcionários, além de destacar os comportamentos seguros. Os resultados 
desse monitoramento ainda não são abrangentes o suficiente por ter sido iniciado há 
pouco tempo atrás e não apresentar uma massa de dados grande o suficiente. Assim, é 
esperado que o próximo RSAP seja apresentado a análise crítica dos desvios críticos e 
também daqueles mais frequentes, certamente associados com medidas adicionais de 
controle. 
 
Na Missão de Monitoramento Socioambiental realizada em fevereiro/2015 foi possível 
avaliar por amostragem o processo de investigação do acidente ocorrido em 18/12/2014 
com um funcionário (Soldador). Este profissional possuía quatro meses de função, 
mesmo tempo de registro no CMBM. Quando questionado, o responsável pelo setor de 
recrutamento indicou que se baseia em indicações e avaliações por meio de testes. Neste 
caso em específico, o processo de investigação não deixou claro quais foram todos os 
critérios utilizados e o que foi considerado na investigação. Assim, foi identificada a 
oportunidade de melhoria ao considerar a extensão da avaliação/investigação no 
histórico do funcionário e também no desdobramento do atendimento à emergência, não 
focando somente no evento em si.  
 
Projeto de Segurança e Alerta 
 
Conforme reportado anteriormente, o CMBM elaborou, apresentou e obteve aprovação 
da NE referente ao Plano de Gestão de Segurança Viária (PGSV). Certamente as 
responsabilidades do Consórcio Montador são infinitamente menores do que aquelas 
sob gestão do CCBM; porém é possível identificar a implantação de sinalização e ações 
que visam à gestão do tráfego nas áreas liberadas para uso da montagem. 
 
Simulados do Plano de Ação de Emergências (PAE) do CMBM 
 
De acordo com o Relatório do 3.4.2 – Projeto de Segurança e Alerta (Anexo 3.4.2 - 18 – 
Relatórios Simulados CMBM) foram realizados 6 simulados em novembro e 
dezembro/2014. São eles: 
 

• Vazamento e derramamento de Produtos Perigosos (25/11/2014); 
• Remoção de colaborador inconsciente (18/12/2014); 
• Queda de colaborador (18/12/2014); 
• Remoção de colaborador inconsciente (28/11/2014); 
• Queda de escada de acesso ao andaime (20/12/2014); e, 
• Colisão de veículo em traseira de carreta (27/11/2014). 
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Na avaliação dos relatórios de simulados do período, foi constatado que existem 
oportunidades de melhoria ao se identificar cenários emergências compatíveis com as 
atividades do CMBM, sua interação com a Construção Civil e também como o 
momento oportuno de sua realização. Foram avaliados simulados relativos a atividades 
envolvendo trabalho em altura e em espaço confinado, ambos ocorridos em 2015 (fora 
do período de abrangência deste relatório). Nessas duas situações existiram diversos 
aspectos que poderiam ter sido simulados para aumentar abrangência do exercício, 
sempre com o objetivo de identificar desvios ou fragilidade do Plano de Atendimento a 
Emergência para serem sandas antes de uma ocorrência real. Assim, foi sugerido que a 
hipótese acidental fosse melhor descrita para garantir o entendimento e abrangência da 
verificação. Além disso, foi sugerido identificar pontos críticos do processo de 
atendimento a emergências durante os simulados, tais como, retirada da vítima, 
mobilização de recursos, comunicação etc. 
 
Treinamentos de SST do CCBM 
 
O CMBM informa que são definidas ações, procedimentos e responsabilidades para 
realização de treinamentos de forma a manter os funcionários capacitados e qualificados 
para que tenham os conhecimentos e atitudes compatíveis com os requisitos das 
atividades que executam. 
 
No período 111 funcionários receberam treinamentos relacionados à Saúde 
Ocupacional, o que representa uma abrangência de aproximadamente 11% do valor 
médio de funcionários no trimestre. Os temas desses treinamentos foram: Palestra sobre 
perda auditiva; Campanha de vacinação; Apresentação de PPR e PCA; e, Treinamento 
NR32. 
 
O CMBM realizou no período campanhas com o objetivo de manter o processo 
continuo de orientação de nossos funcionários, despertado assim um maior 
comprometimento dos mesmos com a segurança do trabalho. No período foram 
realizadas as seguintes campanhas: Álcool e Drogas; Proteção auditiva; Outubro Rosa; 
Proteção das mãos; Novembro Azul; Proteção auditiva; e, Campanha de vacinação. 
 
Resumo Estatístico Mensal – REM 
 
A Tabela 4.3.3.1.a, a seguir, apresenta o acompanhamento realizado pela NE do 
desempenho em termos de SST das atividades do CMBM.  
 
O CMBM apresentou resultado bastante preocupante no início do período de 
mobilização e início das atividades de campo, o que demando ações emergenciais de 
contenção do número de ocorrências de acidentes. Nesse sentido a NE teve papel 
fundamental no resultado registrado no período compreendido por este relatório 
(outubro a dezembro /2014), embora as taxas de frequência de acidentes com e sem 
afastamento tenham ficado pouco acima do Valor Máximo Admissível, mas muito 
menores do que aquelas registradas no início da montagem no Sítio Belo Monte. 
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Tabela 4.3.3.1.a 
Resumo Estatístico Mensal (REM) – CMBM 

Mês Total de 
funcionários 

HHER 

Acid. 
Com 
Afast. TFCA Dias1 TG 

Acid. 
Sem 

Afast. TFSA 

2014 ACA ASA 

Abr. 249 37,430 0 0 0 0 0 0 

Mai. 403 70.406 1 15 4 60 6 89 

Jun. 499 74.410 2 28 22 311 5 71 

Jul. 580 125.455 4 33 47 386 5 41 

Ago. 736 152.047 1 7 7 48 1 7 

Set. 892 157.560 0 0 0 0 1 7 

Out 1.058 265.235 0 0 0 0 3 11,31 

Nov 1.009 156.707 0 0 0 0 1 6,4 

Dez 968 142.131 1 7,04 30 211,07 2 14,07 

Total Acumulado 1.084.570 9 8,3 100 92,20 22 20,28 

Limites definidos pela NE - 5,00 - 100,00 - 12,00 

Fonte: Resumo Estatísticos Mensais de abril a dezembro/2014 da NE 
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. 

 
 
4.3.3.2 
Montadora Andritz 
 
Saúde Ocupacional  
 
Em relação à Saúde Ocupacional, foi apresentado o Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional – PCMSO (Revisão 02, de 07/10/2014), conforme exigido pela 
Norma Regulamentadora nº 7 do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
A quantidade de Atestados de Saúde Ocupacional – ASO periódicos realizados no 
período compreendido por este relatório ficou abaixo do previsto por motivos não 
descritos. Tal como as demais empresas, a Andritz evidenciou que possui controle em 
relação à liberação de funcionários para trabalho em altura, o que resultou em nenhuma 
identificação de funcionário inapto.  
 
No período 5 funcionários se afastaram por consequência de acidentes do trabalho e 
todos retornaram ao trabalho, encerrando o período com nenhum funcionário afastado. 
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A Andritz também evidenciou ter realizado campanhas e treinamentos relacionados à 
Saúde Ocupacional incluindo: DST e AIDS, Manuseio de Materiais Biológicos, 
Primeiros Socorros, Câncer de Pele e Fraturas. 
 
A Andritz não apresentou informações sobre os exames de pesquisa de plasmódio (gota 
espessa), embora sejam realizados em todos os exames admissionais. Em caso de 
suspeita de malária, o trabalhador é encaminhado para atendimento em unidades de 
saúde especializada.  
 
Segurança do Trabalho  
 
A Andritz constituiu sua CIPA no mês de setembro/2014, conforme preceitua a NR-5 
do Ministério do Trabalho e Emprego.  
 
A Montadora do Sítio Pimental informa que, com relação às instalações de proteção 
coletiva, as mesmas são realizadas periodicamente, conforme demanda das atividades 
que estão sendo executadas, aguardamos a apresentação do seu caderno de proteção 
coletiva com os projetos e memórias de cálculo. 
 
Nos dois primeiros meses do período foram registradas 102 inspeções de segurança, 
porém nenhum dado foi apresentado para dezembro/2014.  
 
Na inspeção realizada nas frentes de trabalho da Casa de Força e Vertedouro foi 
possível identificar alguns desvios, dentre os quais alguns eram bastante graves. Abaixo 
são descritos alguns dos desvios identificados: 
 
• Alguns dos Andaimes montados e em uso encontravam-se com placas de 

identificação “Interditado” ou “Em Montagem”, causando confusão entre os 
funcionários ou então riscos proporcionados pela desinformação; 

• Embora não tivesse sido identificado, a Equipe de Montagem de Andaimes da 
Andritz movimentou uma plataforma inteira (montada) junto à guia das comportas 
da posição vertical com o apoio de Guindaste para o solo (em frente ao vertedouro). 
Tal operação certamente comprometeria a estrutura, não projetada para ser 
deslocada de tal forma, tampouco existia qualquer projeto ou autorização do 
fabricante; 

• A limpeza e organização das frentes de trabalho próximo aos vertedouros foi algo 
identificado como sendo fator crítico para a circulação dos funcionários, tanto da 
própria Andritz, quanto do CCBM que passam diariamente pelo local; 

• A interface com o CCBM é algo bastante preocupante, tendo em vista que a falta de 
limpeza e organização prejudica ambas as empresas; 

• A ausência de acessos (escadas, passarelas e rampas) também foi identificada em 
dois momentos durante a visita. O CCBM, ao deixar a área para a Montadora, 
retirava as proteções coletivas de acesso seguro e, com isso, nessas duas situações 
nenhum controle foi instalado antes do acesso por funcionários. 
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A Análise Preliminar de Risco – APR, documento de planejamento dos controles 
operacionais, após ter apresentado desvios nas duas últimas Missões de Monitoramento 
(6ª e 7ª) foi revisada. Como exemplo, foi avaliado o documento PIM-APR-HS-006-15 – 
Montagem e Desmontagem de Andaimes, que possui colunas para: Tarefa; 
Perigos/Aspectos; Efeitos/Danos; Ações preventivas / Ações mitigadoras; e, 
Responsáveis pelas Ações. Embora o modelo do documento tivesse sido revisado, 
alguns desvios/equívocos foram identificados, tais como: contemplar itens 
correspondentes à atividade de solda, diferente de montagem de andaime; na etapa de 
mobilização também não previu a necessidade de um gaveteiro, embora esteja prevista a 
necessidade de “Organização e Limpeza”. APRs devem reproduzir os controles 
realmente aplicáveis e válidos, sempre com o objetivo de proporcionar a segurança dos 
colaboradores.  
 
Projeto de Segurança e Alerta 
 
A Andritz elaborou, apresentou e obteve aprovação da NE referente ao Plano de Gestão 
de Segurança Viária (PGSV).  
 
Simulados do Plano de Ação de Emergências (PAE) da Andritz 
 
O 8º RSAP não trouxe informações sobre simulados realizados pela Andriz.  
 
Treinamentos de SST da Andritz 
 
Além dos treinamentos relacionados à Saúde Ocupacional aplicados, a Andritz realizou 
outros treinamentos previstos na legislação de Segurança do Trabalho: Integração (NR-
18); Trabalho em Altura (NR-35); CIPA (NR-5); e, Máquinas e Ferramentas (NR-12). 
Nestes temas foram treinados 913 funcionários, se retirados os treinamentos de 
integração esse valor reduz para apenas 372 em apenas dois meses (a Andritz não 
apresentou informações para Dezembro/2014).  
 
Resumo Estatístico Mensal – REM 
 
A Tabela 4.3.3.2.a, a seguir, apresenta o acompanhamento realizado pela NE do 
desempenho em termos de SST das atividades da ANDRITZ.  
 
Tabela 4.3.3.3.b 
Resumo Estatístico Mensal (REM) – ANDRITZ 

Mês Total de 
funcionários 

HHER 

Acid. 
Com 
Afast. TFCA Dias1 TG 

Acid. 
Sem 

Afast. TFSA 

2014 ACA ASA 

Abr. 33 6.292 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mai. 57 10.866 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Jun. 63 11.913 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Jul. 108 14.912 1 86,54 2 173,09 0 0,00 
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Tabela 4.3.3.3.b 
Resumo Estatístico Mensal (REM) – ANDRITZ 

Mês Total de 
funcionários 

HHER 

Acid. 
Com 
Afast. TFCA Dias1 TG 

Acid. 
Sem 

Afast. TFSA 

2014 ACA ASA 

Ago. 202 35.349 0 0,00 0 0 0 0,00 

Set. 509 111.980 3 46,86 18 281,16 2 31,20 

Out. 553 85.305 1 11,72 8 94 3 35,17 

Nov. 553 85.305 1 11,72 8 94 3 35,17 

Dez. 968 142.131 1 7,04 30 211,07 2 14,07 

Total Acumulado 1.084.570 9 8,30 100 92,20 22 20,28 

Limites definidos pela NE - 5,00 - 100,00 - 12,00 

Fonte: Resumo Estatísticos Mensais de abril a dezembro/2014 da NE 
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. 

 
 
Nos últimos 4 meses a Andritz registrou número de acidentes com e sem afastamento 
suficientes para proporcionar Taxas de Frequência acima dos Valores Máximos 
Admissíveis, bem como a Taxa de Gravidade. Com isso, ambas as taxas de frequência 
fecharam o ano de 2014 quase 70% acima dos limites estabelecidos pela NE. A situação 
tem sido identificada como crítica desde a mobilização da montadora. Mesmo com a 
adoção de diversas ações (reuniões, cartas, notificações, aplicação de listas de 
verificação e outras) a situação se manteve grave até o final do ano e, se levadas em 
consideração os desvios identificados em campo durantes a última Missão de 
Monitoramento (fevereiro/2014), pode-se considerar que alguns pontos continuam com 
oportunidades de melhoria. A NE deverá rever sua estratégia de cobrança para que 
melhorias sejam imediatamente implantadas pela montadora para reverter o quadro de 
indicadores ruins no que diz respeito ao resultado da aplicação de listas de verificação e 
agilidade no encerramento das pendências identificadas pela Supervisão de SST da NE, 
conforme apresentado na Seção 4.3.1.3. 
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4.3.3.3 
Montadora ISOLUX 
 
Saúde Ocupacional  
 
A ISOLUX apresentou o PCMSO para controle da Saúde Ocupacional de seus 
funcionários, o qual foi aprovado pela NE. De acordo com o reporte apresentado pela 
NE, não havia nenhum Atestado de Saúde Ocupacional – ASO periódico atrasado. No 
período foram emitidos 119 ASOs para trabalhos considerados especiais por 
apresentarem maior risco.  
 
No trimestre houve afastamento de 4 funcionários (2 em novembro e 2 em dezembro), 
sendo que todos retornaram no mesmo mês. 
 
A ISOLUX demonstrou ter realizado cerca de 850 exames de gota espessa para 
identificação de Malária no último trimestre de 2014. Todos negativos. 
 
Segurança do Trabalho  
 
A ISOLUX realizou a eleição da CIPA foi realizada no 2º semestre de 2014. Os 
treinamentos para capacitação dos membros da CIPA ocorreram no mês de 
novembro2014. 
 
A ISOLUX apresenta indica as proteções coletivas por atividade em seu PCMAT, 
entretanto, a análise realizada pela NE identificou que não havia caderno de proteções 
coletivas com os projetos e memórias de cálculo, o que foi solicitado. A próxima missão 
de monitoramento deverá acompanhar a gestão da NE sobre o assunto. 
 
Na ISOLUX as inspeções de SSMA são realizadas por meio de Auditorias e aplicação 
de Listas de Verificação para evidenciar o atendimento aos requisitos legais à 
Legislação Brasileira e Procedimentos internos. 
 
Projeto de Segurança e Alerta 
 
Com o objetivo de determinar as diretrizes básicas para a prevenção de acidentes e de 
emergências a ISOLUX apresentou um Plano de Emergência que foi apresentado e 
aprovado pela NE.  
 
A equipe da ISOLUX adota a instalação de placas indicativas com os números das 
estruturas e colocadas nos cruzamentos e bifurcações com o objetivo de facilitar a 
localização das equipes durante a execução dos serviços. Para isto são emitidos croquis 
de estradas de acesso referente ás torres, conforme execução das atividades, a partir das 
estradas e acessos permanentes utilizados. Foram ainda instaladas placas de rota de fuga 
para auxiliar as equipes de supressão, informando o trajeto favorável para se chegar à 
rodovia. São também usadas placas de aviso de queda de árvores e homens trabalhando 
no vão das torres. 
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Simulados do Plano de Ação de Emergências (PAE) da ISOLUX 
 
O 8º RSAP não trouxe informações sobre simulados realizados pela ISOLUX.  
 
Treinamentos de SST da ISOLUX 
 
A ISOLUX mantém o Padrão de Sistema SIG-SMSQ ISOLUX – Treinamentos, 
Conscientização e Competência para gestão dos treinamentos aplicados, que define 
ações, procedimentos e responsabilidade para a realização de treinamentos e 
conscientização dos colaboradores próprios e de subcontratadas de forma que os 
mesmos sejam capacitados e qualificados, e que tenham os conhecimentos e atitudes 
compatíveis com os requisitos das atividades que executam. 
 
Os treinamentos realizados no 2º semestre de 2014 transcorreram tendo como base o 
Cronograma físico da obra levando em consideração os riscos ambientais existentes em 
cada atividade /Etapa da obra. No período foram realizados treinamentos dos seguintes 
temas: Corte, Pancada e Ferimento; Risco Ergonômico; Treinamento De CIPA; Ordem 
Limpeza e Arrumação; Postura Correta; Uso De Protetor Solar; e, Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. Esses eventos envolveram 432 funcionários treinados. Em 
dezembro/2014 não ocorreram registros de treinamentos. 
 
Resumo Estatístico Mensal – REM 
 
A Tabela 4.3.3.3.a, a seguir, apresenta o acompanhamento realizado pela NE do 
desempenho em termos de SST das atividades da ISOLUX.  
 
Tabela 4.3.3.3.b 
Resumo Estatístico Mensal (REM) – ISOLUX 

Mês Total de 
funcionários 

HHER 

Acid. 
Com 
Afast. TFCA Dias1 TG 

Acid. 
Sem 

Afast. TFSA 

2014 ACA ASA 

Out. 295 68.570 0 0 0 0 0 0 

Nov. 319 82.601 2 24,21 5 60,53 0 0 

Dez. 214 50.708 2 39,4 9 177,49 0 0 

Total Acumulado 422.274 4 9,47 14 33,15 0 0 

Limites definidos pela NE - 5,00 - 100,00 - 12,00 
Fonte: Resumo Estatísticos Mensais de Outubro a dezembro/2014 da NE 
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. 
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A única taxa de frequência que ficou fora do limite determinado pela NE foi o de 
acidentes com afastamento, porém foram poucos dias afastados, resultando numa 
pequena taxa de gravidade. 
 
4.3.4 
Desempenho de SST da NE, OE e Executoras do PBA 
 
O 8º RSAP trouxe como anexo o Relatório Gerencial Trimestral das Obras do Entorno 
(RGT-OE) que traz a compilação da estrutura de SSTMA que atua nas OEs, a 
distribuição dos profissionais em relação às naturezas dos contratos, a metodologia de 
supervisão, o resultado do desempenho das contratadas e análise dos dados pela NE. 
Além dessas informações, também são apresentadas as propostas para o próximo 
período. 
 
No período estavam mobilizados 36 contratos, os quais iniciaram ou terminaram no 
período. A abrangência dessa supervisão partiu de 87% das obras em execução no mês 
de outubro e chegou em 79% em dezembro/2014. De acordo com as informações 
apresentadas no Relatório Gerencial Trimestral das Obras do Entorno e executoras dos 
programas do PBA (RGT_OE_PBA_jul_set_rev_00), foram inspecionadas no 4º 
trimestre, mensalmente, entre 15 e 21 contratos. Embora, não tenha sido atingido 100% 
dos contratos no mesmo mês, a NE garantir ao menos uma inspeção no trimestre, porém 
priorizando aqueles que apresentam maiores riscos. 
 
O número de contratos que apresentaram desempenho menor que 70% ainda é 
alarmante, ainda mais se levado em consideração que as inspeções são pontuais e em 
alguns contratos são aplicadas no máximo duas Listas de Verificação. Em outubro o 
percentual de empresas abaixo desse valor (70%) foi 63,3%; em novembro/2014 essa 
fatia representou 71,4%; e, em dezembro/2014 resultou em 62,5%. É sabido que a 
cultura das empresas locais não contribui para a melhoria de desempenho, porém o 
grande percentual de empresas que apresentam valores baixos de desempenho traz 
riscos à gestão da NE. 
 
Desse relatório gerencial pôde-se constatar o seguinte: 
 
• Cerca de 75% dos desvios encontravam-se com seu encerramento atrasado em 

todos os meses do período; 
• Entre 13 e 21% dos desvios foram classificados como intolerável, sendo que o valor 

mais alto foi registrado em dezembro/2015; 
• Em dezembro/2014 somente a empresa SA Paulista, responsável pelo contrato de 

Construção de infraestrutura em 3 (três) áreas destinadas ao reassentamento das 
famílias remanejadas em Altamira, recebeu metade dos 35 desvios classificados 
como risco intolerável. Esta empresa foi inspecionada por diversas vezes e em 
todas foram constatadas situações de irregularidades. Soma-se à isso, o fato de ser 
considerada uma grande empresa em termos de recursos e infraestrutura, não 
existindo qualquer justificativa para a situação reportada; 

• Diferentemente dos períodos anteriores, a NE passou a indicas os temas 
considerados críticos a partir de dezembro/2014, embora 48% dos desvios 
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registrados no mês tenham sido classificados como “Outros”. A segunda colocação 
foi “Área de Vivência e Condições de Trabalho” e em segundo “Máquinas e 
Equipamentos”; 

• O Empreendedor não possui metodologia de acompanhamento de legislação 
ambiental pela Equipe de SSTMA das OEs, como ocorre para a Equipe de Gestão 
Ambiental da Obra Principal (Padrão de Sistema “Identificação dos Requisitos 
Legais e outros Requisitos Aplicáveis”). 

 
Em seu RGM_OE_PBA Out-Dez -Rev00 a NE apresentou que o macro tema “Check 
List” foi responsável pela maioria dos desvios registrados, diferentemente do que consta 
no gráfico “CLASSIFICAÇÃO DOS DESVIOS POR GRUPO” do Anexo 3 – Relatório 
de Desvios de Dezembro/2014. Neste, a maior parcela de desvios (48%), conforme 
apresentado acima, corresponde à categoria “Outros”. 
 
Durante o trimestre, foram realizadas reuniões quinzenais para o acompanhamento e 
planejamento das ações referentes ao trafego das OE, com participação da NE, 
Executoras, coordenadoras e Órgãos de Trânsito Municipais. Não houve ocorrências 
neste trimestre. 
 
4.3.5 
Desempenho de SST das atividades de Supressão Vegetal no Reservatório 
Intermediário 
 
As atividades de supressão são realizadas por cinco empresas (Consórcio LEI, DWE, 
LAEC, CKTR e Naturasul), responsáveis por lotes independentes. A supervisão dessas 
empresas é realizada pelo Consórcio STCP, vinculado à equipe de SST da NE no que se 
refere às questões de SST dessas atividades. A ISOLUX, empresa responsável pela 
construção e montagem das Linhas de Transmissão, também realiza atividades de 
Supressão Vegetal, porém a apresentação de seu desempenho ficou vinculada à Obra 
Principal (Seção 4.3.3). 
 
No período, a NE definiu unificar a metodologia de realização da Supervisão de SST, 
ou seja, adotará o mesmo Padrão de Sistema. Com essa determinação, todas as 
empresas supervisionadas pela NE em relação à SST serão realizadas sob as mesmas 
diretrizes. 
 
Durante o período, tivemos um total de 544 desvios identificados, sendo 214 em 
outubro (44% concluídos), 214 em Novembro (18% concluídos) e 116 em dezembro 
(20% concluídos). 
 
4.3.6 
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais 
 
O Grupo Móvel de Auditoria de Condições de Trabalho em Obras de Infraestrutura do 
Ministério do Trabalho e Emprego - GMAI realizou inspeção nas obras da UHE Belo 
Monte no período de 13 a 17.10.2014, mantendo a periodicidade de 4 meses.  
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Nesta visita foram fiscalizados: o Consórcio Construtor Belo Monte – CCBM e suas 
subcontratadas, empresas de montagem - Locaservice, Andritz e Consórcio Montador 
Belo Monte – CMBM e ainda as empresas de supressão vegetal, tais como: Lago Azul, 
STCP, CKTR entre outras. 
 
Dentre os assuntos tratados pelos auditores constam: 
 

• Jornada de trabalho; 
• Condições de trabalho; 
• Utilização de EPIS; 
• Pagamento de salários e benefícios; e, 
• Cumprimento da legislação de Saúde e Segurança no Trabalho. 

 
O 8º RSAP não trouxe detalhes dos 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 4 do Relatório Final 
Consolidado de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes da Fase de 
Licença de Instalação (julho a dezembro de 2014, incluindo janeiro de 2015), emitido 
para requerimento da Licença de Operação (LO). Neste Capítulo 4 é feita a 
demonstração, para o IBAMA, do atendimento às condicionantes do licenciamento da 
UHE Belo Monte.  
 
Ressalta-se que a avaliação do IBAMA sobre o status de atendimento às condicionantes 
que consta no Quadro 5.0.a é a mesma apresentada nos dois relatórios de 
monitoramento anteriores, retirada do Parecer Técnico 001553/2014 DILIC/IBAMA, de 
17/04/2014, que analisa o 5º Relatório Consolidado de Andamento do PBA, já que 
nenhum outro Parecer do IBAMA relacionado a este tema foi emitido.  
 
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.  
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Em relação à FUNAI, são apresentados também no Anexo 6 os Quadros 5.0.b e 5.0.c, 
com a situação de atendimento ao Parecer Nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI e ao Ofício 
126/PRES-FUNAI. Assim como para as condicionantes da LI, a situação de 
atendimento a esses documentos da FUNAI é apresentada semestralmente ao IBAMA 
no Capítulo dos Relatórios de Andamento do PBA referente ao atendimento de 
condicionantes. Os Quadros 5.0.b e 5.0.c contêm também algumas atualizações com 
base em informações coletadas na vistoria de campo realizada no período de 02 a 
04/03/2015. 
 
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 5.0 do 8º RSAP foram evidenciadas as multas e autos de infração recebidos 
pela NE no período (status em janeiro de 2015). A tabela enviada mostra o 
acompanhamento da evolução dos processos pela NE. 
 
Em relação à situação apresentada no período anterior, houve inclusão de 4 outros 
processos. São eles: 
 
• Processo Administrativo N° 02018.001926/2014-62, lavrado pelo IBAMA – PA, 

que afirma que afirma ter a NE deixou de se recadastrar junto ao Cadastro Técnico 
Federal (CTF) de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 
Ambientais. A NE apresentou Defesa e aguarda manifestação do órgão; 

• Processo Administrativo N° 02018.001685/2014-51, lavrado pelo IBAMA – PA, 
com objeto idêntico ao processo acima. A NE apresentou Defesa e aguarda 
manifestação do órgão; 

• Ação Civil Pública N° 2694-14.2014.4.01.3903, movida pelo Ministério Público 
Federal, requer a suspensão da LI nº 795/2011, em razão do suposto 
descumprimento de condicionante às ações para o fortalecimento da FUNAI, 
previstas no Termo de Compromisso celebrado em setembro de 2010; 

• Processo Administrativo N° 118/2014, lavrado pela SEMAT-Altamira, que afirma 
ter a NE lançado esgoto in natura em corpo d’água em desacordo com os padrões 
fixados por leis e normas vigentes. A NE apresentou Defesa Administrativa e 
aguarda manifestação. 

 
O 8º RSAP não trouxe detalhes dos autos de infração. 
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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 no Relatório Final de Andamento do PBA da Fase de 

Implantação para o IBAMA, que consolida os resultados dos programas desde o 
início da sua implantação, com destaque para o período de julho a dezembro de 
2014; 

• Progresso reportado em reunião (durante a vistoria de 23 a 27/02/2015); 
• Situação verificada em campo (durante a vistoria de 23 a 27/02/2015); 
• 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. 
 
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 8ª missão 
relacionados aos Programas e Projetos do PBA. 
 
6.1 
Andamento dos Programas do PBA-CI 
 
Em 2014 a Norte Energia consolidou definitivamente sua estrutura administrativa para o 
relacionamento com as populações indígenas. Por meio da Superintendência de 
Assuntos Indígenas (SAI) todas as ações indigenistas estão em andamento, isto é, estão 
sendo executadas ações relativas à finalização do Plano Emergencial, à implantação do 
PBA-CI bem como ao cumprimento das condicionantes3. A partir da leitura do 4º. 
Relatório Consolidado do PBA-CI, da avaliação da documentação institucional e da 
análise das manifestações dos profissionais envolvidos, é possível afirmar que a Norte 

                                                            
3 Atendimento às exigência expressas no Parecer 21 e Ofício 126, respectivamente condicionante 2.28 da 
LP nº342, de 01/02/2010, e condicionantes 2.6 e 2.20 da LI nº795 de 01/06/2011 
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Energia segue na condução eficiente das ações indigenistas implicadas no processo de 
licenciamento4. Com isso, estão sendo ampliadas as condições para a compreensão e 
participação dos indígenas no processo de desenvolvimento ensejado pelo 
empreendimento. Cabe destacar que embora os pontos críticos administrativos tenham 
sido superados, foram identificados aspectos críticos com relação à condução da 
finalização do plano emergencial e na implantação de alguns programas.  A análise 
sobre estes aspectos são apresentadas ao longo deste relatório que está composto de 
considerações sobre a estrutura administrativa da SAI, sobre o processo de finalização 
do Plano Emergencial e sobre o andamento dos programas e projetos do PBA-CI.  
 
Desde 2013 a estrutura administrativa da SAI é composta pela Gerência de 
Programas e pela Gerência de Operação. A gerência de Programas está dividida em três 
setores, cada um atendendo a programas específicos do PBA-CI. A Gerência de 
Operação segue a divisão do atendimento pelas Rotas Bacajá e Volta Grande e pelos 
grupos Xypaia/Curuaya e de Recente Contato. O setor de documentação, ainda em 
formação, reúne, organiza e digitaliza todo o acervo institucional, contribuindo assim 
para o atendimento da condicionante nº 10 da LP5.  
 
A SAI segue aprimorando suas instalações e qualificando sua equipe. O escritório 
atualmente conta com recepção, sala de atendimentos, gabinetes, sala de reuniões e 
auditório. A equipe que atua diretamente no escritório é composta por gerentes e 
técnicos administrativos e por técnicos indigenistas. No total são vinte e dois 
profissionais dos quais cinco têm formação no indigenismo – além do superintendente, 
o técnico que atua junto aos grupos de Recente Contato, assim como o gerente e o 
técnico de programas são indigenistas formados na FUNAI com larga experiência no 
tratamento com os indígenas. Já a engenheira agrônoma que controla a 
patrimonialização e manutenção dos equipamentos é indigenista com experiência de 
trabalho em ONGs junto aos Kayapó. É consenso entre os técnicos que a presença dos 
indigenistas na equipe tem contribuído para melhorar o relacionamento com os 
indígenas. Ademais, a SAI mantém dois técnicos que, embora não sejam indigenistas 
formados, trabalham diretamente com os indígenas desde 2011, ainda no período de 
estruturação do Escritório de Assuntos Indígenas. Outro importante fator que tem 
contribuído para este bom relacionamento é a permanência dos técnicos na equipe. De 
fato, desde a reestruturação em 2013, a equipe vem se consolidando com poucas 
transformações, criando condições para o estabelecimento de relações duradouras de 
confiança, muito valorizadas pelos indígenas.  
 
Ainda com relação à equipe, registre-se que no escritório da SAI permanece instalada a 
equipe de técnicos da Superintendência de Obras do Entorno (SOE), responsáveis pela 
execução das obras relacionadas ao componente indígena. Esta equipe coordenada por 
um engenheiro sênior mantém dentre suas atribuições o acompanhamento direto da 
execução das obras nas aldeias desenvolvidas por oito empresas contratadas 

                                                            
4 Pleno atendimento de condicionante da LP Parecer 21,  Ação 13 - Criação de uma instância específica 
para acompanhamento da questão indígena, pelo empreendedor, com equipe própria, evitando assim, a 
pulverização das ações indigenistas entre os demais Planos de Gestão Ambiental. 
5 Atendimento parcial de condicionante da LP Parecer 21, Ação 10 – Elaborar Programa de Documentação e Registro 
de todo o processo de implantação dos programas. 
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(empreiteiras) que atualmente mantém 274 trabalhadores em atividade nas aldeias – o 
detalhamento do trabalho desta equipe será apresentado junto às considerações sobre os 
resultados do programa de infraestrutura.  
  
Apesar da estruturação administrativa e da qualificação da equipe da SAI, o processo de 
finalização do Plano Emergencial tem apresentado dificuldades. Efetivamente, os 
acordos pactuados com indígenas e representantes da FUNAI ainda não foram 
cumpridos em sua totalidade. Como analisado nos relatórios anteriores, ao longo dos 
anos de 2013 e 2014 os técnicos da SAI mobilizaram esforços no sentido de identificar, 
sistematizar e negociar, junto às lideranças indígenas e representantes da FUNAI, todas 
as pendências geradas no escopo do Plano Emergencial. Os avanços nesta direção foram 
notáveis, contribuindo para o relaxamento das tensões no relacionamento com os 
indígenas e permitindo a superação de crises, especialmente agudas no final de 2012. 
No relatório de novembro de 2014 foi constatado que aproximadamente 90% dos itens 
mais solicitados (embarcações, motores e geradores) já haviam sido entregues. 
Recentemente, contudo, houve uma interrupção na entrega destes itens, comprometendo 
o ritmo do cumprimento dos acordos e gerando descontentamentos, pois repercute 
muito negativamente perante os grupos indígenas.  
 
Há, segundo informam os técnicos da SAI, uma clara divisão no comportamento entre 
os grupos que já receberam todos os itens solicitados e aqueles que aguardam a 
finalização dos acordos do Plano Emergencial. Especificamente, os técnicos da SAI 
afirmaram que os indígenas das aldeias Xikrin, Paquiçamba e Kararaô, plenamente 
contemplados, não perturbam mais, ao passo que, os indígenas das aldeias Terra 
Wangã, Parakanã, Araweté e Arara do Iriri, perturbam, pois cobram insistentemente a 
regularização de suas pendências. Constata-se, portanto, que o tema “Plano 
Emergencial” voltou a ocupar a pauta de reivindicações e o interesse de muitos 
indígenas. A maioria dos atendimentos aos indígenas no escritório da SAI continua 
enfocando os temas “manutenção de equipamentos”, “cota de combustível” e “obras de 
infraestrutura”. Entretanto as cobranças das “Pendências do Emergencial” têm sido cada 
vez mais frequentes e intensas, tornando-se, do ponto de vista dos técnicos da SAI, um 
aspecto crítico para todo o atendimento.    
 
Não há pendências relacionadas à manutenção de motores e cotas de combustível. De 
fato, estes itens são considerados como um prolongamento do Plano Emergencial. 
Embora inicialmente fora do escopo do Plano Emergencial, a manutenção dos motores e 
equipamentos foi um compromisso assumido pela Norte Energia em setembro de 2012, 
por ocasião das invasões e ocupações do canteiro de obras. Além dos serviços de 
manutenção nas oficinas (em média 45 motores/mês) a SAI mantém rotineiramente 
equipes de eletricistas e mecânicos visitando as aldeias em manutenção preventiva. A 
demanda é contínua, como diz a técnica da SAI responsável por este atendimento, 
“sempre que alguma equipe vai para as aldeias, elas retornam com um motor”.  Ela 
ressalta ainda que os indígenas já entenderam as rotinas do atendimento (entrada, 
orçamento, autorização, reparo, entrega) e que as entregas são sempre realizadas nas 
aldeias.  
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Com relação às cotas de combustível a quantidade ainda 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. Há, contudo, duas modificações importantes com relação ao 
relatado anteriormente. Em primeiro lugar, a entrega de todas as cotas de combustível 
está sendo realizada apenas nas aldeias. Esta foi uma recomendação do Ministério 
Público Federal, que foi integralmente implementada em dezembro de 2014. Em 
segundo lugar, teve início, no escopo dos Subcomitês do PBA-CI, a discussão sobre a 
restrição das cotas de combustível. O foco destas discussões foi a necessidade de 
circunscrever as cotas de combustível ao desenvolvimento de projetos em cada aldeia.  
 
A finalização do Plano Emergencial segue sendo considerado um ponto sensível do 
processo de licenciamento. Neste sentido, é importante destacar que o atraso no 
cumprimento dos acordos tem colocado em riso e causado prejuízos para os demais 
campos de atuação da SAI. Efetivamente, a demora na entrega de itens já negociados 
com lideranças indígenas tem sido motivo de tensão. De outra parte, as rotinas dos 
atendimentos relacionados à manutenção dos equipamentos e à distribuição das cotas de 
combustível estão consolidadas. Não há questionamentos, ao contrário, os indígenas 
aderiram ao método de atendimento e aos procedimentos criados pela SAI. 
Notadamente, há entre indígenas e técnicos grande expectativa com a finalização e 
superação definitiva dos compromissos pactuados no escopo do Plano Emergencial. 

 
Para o acompanhamento da implantação do PBA-CI a Superintendência de Assuntos 
Indígenas segue qualificando sua equipe e aprimorando suas instalações. Além do 
atendimento diário aos indígenas, as atividades da SAI incluem a execução, o 
acompanhamento e o monitoramento das ações desenvolvidas pelas empresas 
contratadas ao longo de 2013 para a implantação de todos os planos e programas do 
PBA-CI. Como relatado anteriormente, somando-se a equipe da SAI com as equipes 
contratadas, são aproximadamente 100 profissionais diretamente dedicados à 
implementação das atividades do PBA-CI6. Este número contrasta fortemente com os 
dados de 2012, quando o grupo de profissionais estava restrito aos 09 colaboradores que 
integravam a equipe do Escritório de Estudos Indígenas (Brasília) e do Escritório de 
Assuntos Indígenas (Altamira). 
 
As contratações das empresas para a execução do PBA-CI teve início em março de 2013 
quando foi contratada a empresa AGRAR/ENGETEC para a implantação do Programa 
de Atividades Produtivas (PAP) e Supervisão Ambiental (PSA). Em 28 de junho de 
2013 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 (PISI), Patrimônio 
Cultural Material e Imaterial (PPCMI). 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. O Programa de Infraestrutura (PI) 
segue sob a responsabilidade direta da SAI, que desenvolve ações em articulação com a 

                                                            
6 Pleno atendimento de condicionante da LP Parecer 21, Ação 9 - Designar equipe específica para a elaboração, 
detalhamento e acompanhamento de todas as ações previstas junto às comunidades indígenas, em colaboração à 
FUNAI, demais órgãos governamentais e comunidades indígenas. 
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Superintendência de Obras do Entorno (SOE). O Programa de Comunicação para Não 
Indígenas (PCNI), sob a responsabilidade da empresa Biolaw, teve seu plano de 
trabalho aprovado pela FUNAI em novembro de 2013 e esta em pleno andamento. O 
Programa de Comunicação Indígena (PCI), em execução desde 2010, também sob a 
responsabilidade da Biolaw, é parte das condicionantes da LP e está articulado ao PCNI.  
 
O Plano de Gestão, conforme apresentado no 4º Relatório Consolidado do PBA-CI, 
tem como foco central estabelecer diretrizes, metodologias, ferramentas e estratégias 
para a implementação, gerenciamento e acompanhamento do PBA-CI, inserindo os 
projetos uma rotina profissional de gestão de escopo, cronograma, comunicação, 
metas, requisitos legais aplicáveis, riscos e não-conformidades (4º Rel. PBA-CI pg 4-
1). Para tanto, são desenvolvidos dois eixos de atuação: a compatibilização das 
informações de gestão e a condução das reuniões do Comitê Gestor do PBA-CI.  
 
A compatibilização das informações de gestão é efetivada através da alimentação do 
SGP (Sistema de Gestão de Projeto) da Norte Energia e da realização de reuniões 
semanais da quais participam técnicos da SAI e executores de programas e projetos do 
PBA-CI. Além do alinhamento das ações, esta forma de organização das informações 
tem favorecido a apresentação sistemática dos resultados já alcançados e das atividades 
em andamento. De fato, em fevereiro de 2015 o coordenador do Plano de Gestão 
apresentou, em reunião com técnicos da FUNAI/BSB, uma planilha atualizada com 
todas as ações em desenvolvimento. Segundo comentários dos técnicos entrevistados, 
esta apresentação causou forte impressão na reunião, pois permitiu a visualização do 
enorme número de ações em desenvolvimento. Com isso, foi constatado por todos, 
inclusive por técnicos da FUNAI, que é preciso minimizar a sobreposição de 
compromissos dos indígenas, pois eles estão envolvidos em diferentes projetos com 
diferentes equipes e cronogramas e trabalho e de reuniões.  
 
Com relação ao Comitê Gestor, como já relatado, em 2014 foi estabelecida a 
periodicidade das reuniões, sendo realizadas três reuniões na cidade de Altamira e uma 
rodada de reuniões nas aldeias conformando os Subcomitês7. Em Altamira as reuniões 
ocorreram nos dias 17 e 18 de março, 15 e 16 de julho e 2 a 5 de dezembro de 2014. As 
reuniões dos Subcomitês foram realizadas em outubro e novembro. Na reunião de 
dezembro foi confirmada a validade das reuniões dos subcomitês no sentido de 
qualificar a participação dos indígenas. Como analisaram os entrevistados (técnicos da 
SAI e Verthic), os assuntos tratados nos subcomitês possibilitaram aos indígenas maior 
compreensão sobre o processo de licenciamento e sobre os compromissos e ações em 
desenvolvimento pelo PBA-CI.  
 
As Fotos que ilustram o desenvolvimento do Plano de Gestão no período, cuja fonte é o 
4º Relatório de Andamento do PBA-CI, estão no Registro Fotográfico do Anexo 9, 
Fotos 1 a 9.  
 

                                                            
7 Pleno atendimento de condicionante da LP Parecer 21 (Ação 6 – Formação de um Comitê Gestor Indígena para as 
ações referentes aos programas de compensação do AHE Belo Monte) e da LI, Ofício 126 (Ação 2- Formação de um 
Comitê Gestor Indígena para as ações referentes aos programas de compensação do AHE Belo Monte). 
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As Fotos das reuniões dos Subcomitês, também retiradas do 4º Relatório de Andamento 
do PBA-CI, estão no Registro Fotográfico do Anexo 9, Fotos 4 a 12.  
 
O Programa de Fortalecimento Institucional (PFI) segue com a metodologia da 
multiplicação das informações através das reuniões, oficinas e capacitações voltadas à 
elaboração de diagnósticos e discussão sobre a participação dos indígenas. O programa 
atua a partir de dois enfoques, a saber: as organizações indígenas e os conselheiros que 
participam de comitês e conselhos institucionais.  
 
Para atuar com as organizações o PFI está realizando oficinas específicas sobre os 
seguintes temas: Aspectos legais e organizacionais de associações e cooperativas; 
Diagnóstico; Planejamento; Captação de recursos; Gestão de projetos; e, 
empreendimentos comunitários. A partir das discussões já realizadas o PFI identificou 
24 associações que estão em processo de constituição ou de reorganização. Dentre estas, 
algumas estão plenamente e outras parcialmente formalizadas. O PFI atende as todas 
com ações burocráticas tais como: abertura de contas bancárias, emissão de nota fiscal 
para venda de artesanato, emissão de certidão negativa e guia de recolhimento de 
impostos, etc. Além das oficinas e do atendimento com rotinas burocráticas, o PFI atua 
como mediador, promovendo a aproximação entre as associações e instituições 
parceiras, o PDRS ou mesmo a própria Norte Energia. Atualmente está em andamento a 
aproximação entre as associações indígenas e o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) para a merenda escolar – um programa das secretarias municipais de educação 
que promove a compra direta do produtor. Também no escopo do PFI está em 
desenvolvimento o projeto das Cantinas nas aldeias, uma articulação com Programa de 
Atividades Produtivas que consiste a troca de gêneros alimentícios por castanha 
coletada no projeto de geração de renda, projetado para ser executado nas aldeias da 
rota Iriri.  
Com relação aos conselhos e comitês regionais, o PFI reabilitou a participação dos 
indígenas em nove conselhos locais e regionais, são estes:  
 
• Comitê Gestor da FUNAI em Altamira (11 indígenas) 
• Conselho Local de Saúde Indígena em Altamira (número ainda não definido) 
• Conselho Distrital de Saúde Indígena (37 indígenas) 
• Comitê Gestor do Território Etnoeducacional Xingu (37 indígenas) 
• Comitê Gestor Indígena do PBA-CI (37 indígenas) 
• Comitê de Monitoramento do TVR (4 indígenas) 
• Conselho Consultivo Estação Ecológica da Terra do Meio (1 indígenas) 
• Fundo Amazônia/DEMA – Fundo Indígena do Xingu (6 indígenas) 
• PDRS – Câmara Técnica de Povos Indígenas e Populações Tradicionais (4 

indígenas) 
 

Embora formalizada, a participação de indígenas na maioria destes conselhos e comitês 
é ainda incipiente. A exceção são os comitês relacionados diretamente ao 
empreendimento. A atuação do PFI está diretamente ligada à qualificação da 
participação indígena no Comitê Gestor do PBA-CI. Para tanto, são realizadas reuniões 
regulares com os membros do Comitê com o objetivo de explicar o PBA, o 
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funcionamento do comitê e dos programas, especialmente para os indígenas de recente 
contato, que apresentam mais dificuldade de acompanhamento das discussões.  
 
As Fotos que ilustram o andamento do Programa de Fortalecimento Institucional (PFI) 
no período, cuja fonte é o 4º Relatório de Andamento do PBA-CI, estão no Registro 
Fotográfico do Anexo 9, Fotos 13 a 16.   
  
O Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI), executado pela Verthic, 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.  
 
Os diagnósticos apresentam informações atualizadas e detalhadas sobre a distribuição 
da população, as condições de cada aldeia, as potencialidades e fragilidades ambientais 
de cada terra indígena e seu entorno. Para a construção destes diagnósticos foram 
empregadas metodologias combinadas, tais como: construção coletiva de calendários 
sazonais, expedições de levantamentos de recursos, construção participativa de 
indicadores ambientais, inventário e caracterização de espécies, aplicação de entrevistas 
semiestruturadas em cada residência. Os dados produzidos são expressão da 
combinação entre conhecimentos científicos e saberes tradicionais, ao que a equipe do 
PGTI definiu como saberes intercientíficos. Os dados já estão disponibilizados em 
gráficos e tabelas constantes do 4º Relatório Consolidado do PBA-CI.  É importante 
destacar que estes dados constituem uma impressionante riqueza para a etnografia da 
região. Com efeito, estas tabelas, listas e gráficos são registro minucioso e inédito sobre 
os saberes indígenas e suas relações com os territórios do Médio Xingu.  
 
Está em andamento a criação de banco de dados com as informações já levantadas, as 
quais estão divididas nos grupos temáticos: Terra indígena, Aldeias, Socioeconomia, 
Infraestrutura, Educação, Saúde, Caracterização. Estes primeiros resultados constituem 
a base de conhecimento para o desenvolvimento dos projetos de planejamento, gestão 
socioambiental compartilhada, monitoramento e conservação territorial que compõem o 
PGTI. Dentre as ações de monitoramento destaca-se a definição e caracterização Faixa 
de Proteção Etnoambiental. A partir desta definição, o PGTI apresentou nos anexos do 
4º Relatório Consolidado do PBA-CI informações e mapeamentos detalhados e 
atualizados sobre cada terra indígena entorno e região, contendo análises a respeito da 
demografia, uso e ocupação, focos de calor e desmatamento (ver Figura 4.1.a, a 
seguir). As informações e análises apresentadas identificam com precisão pontos de 
vulnerabilidade, especialmente críticos nas Terras Indígenas Cachoeira Seca, Arara, 
Arara da Volta Grande do Xingu, Apyterewa e Trincheira Bacajá, onde há áreas 
significativas de desmatamento tanto no interior quanto nas áreas do entorno. Estes 
relatórios, portanto, reiteram a importância do o monitoramento contínuo para a efetiva 
proteção destas áreas.  
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Através do alinhamento do PGTI com as diretrizes institucionais do PNGATI/FUNAI 
(Programa Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas), foi desenvolvido o I 
módulo das ações de capacitação. Este módulo, intitulado “Encontro da Formação 
Inicial em Gestão Territorial Indígena”, foi realizado entre os dias 03 e 07 de novembro 
de 2014, na cidade de Altamira. Participaram do Encontro 36 indígenas, representando 
aldeias das 11 Terras Indígenas, uma representante da FUNAI local, além de técnicos e 
coordenadores PGTI e dos Programas de Educação Escolar Indígena (PEEI), 
Patrimônio Cultural (PPC) e Supervisão Ambiental (PSA). Com este módulo os 
indígenas foram apresentados a um conjunto de conceitos, ferramentas e técnicas 
empregadas nas atividades de gestão territorial.   
 
Figura 4.1.a 
Distribuição dos focos de calor na faixa de segurança etnoambiental e no interior 
das TIs na área de influência da UHE de Belo Monte em 2014 

 

 
Fonte: 4º Relatório de Andamento do PBA-CI.  

 
 
Além das atividades em andamento no escopo do PGTI, a Norte Energia vem 
desenvolvendo, desde a implantação do Plano Emergencial, ações relacionadas à gestão 
territorial. Como apresentam as condicionantes da LP e LI8, a Norte Energia deve 
elaborar e iniciar a execução de um Plano de Fiscalização e Vigilância Emergencial, 
bem como implantar um Plano de Proteção das Terras Indígenas. Neste sentido, FUNAI 
e Norte Energia seguem discutindo a adequação dos equipamentos já entregues e os 

                                                            
8 Condicionante da LP Parecer 21, Ação 2 (Elaborar e iniciar a execução de Plano de Fiscalização e Vigilância 
Emergencial para todas as terras indígenas, em conjunto com a FUNAI, comunidades indígenas e outros órgãos, 
contemplando inclusive áreas de maior incidência de garimpo no leito do rio Xingu (no trecho da Vazão Reduzida), 
logo após assinatura do contrato de concessão do AHE) condicionante da LI, Ofício 126,  Ação 4 (Implantação do 
Plano de Proteção das TIs). 
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ajustes para o pleno cumprimento destas condicionantes. Desde 2012, a Norte Energia 
já construiu seis bases operacionais e dois postos de vigilância. No final de 2013 estas 
construções foram entregues à FUNAI que exigiu uma série de adequações construtivas. 
As adequações foram realizadas e aguardam manifestação de aceite definitivo da 
FUNAI. Embora a FUNAI tenha solicitado a construção de 7 bases operacionais e 14 
postos de vigilância, atualmente está em análise a substituição destas instalações pela 
implantação do Centro de Monitoramento Remoto (CMR) – um sistema já empregado 
pelo IBAMA e ICMBio que, baseado em imagens de satélite, é capaz de identificar 
pontos de calor, desmatamentos, invasões e outras afetações nas terras indígenas. A 
favor da implantação do CMR a SAI argumenta que este sistema garantirá a agilidade 
na identificação e no diagnóstico das situações críticas, conferindo, deste modo, mais 
eficiência à operação das instalações já construídas. A decisão sobre este tema segue em 
discussão. Informalmente a FUNAI já manifestou interesse em rever as exigências 
destas condicionantes substituindo a construção destas BOs e PVs por recursos 
humanos para operar as instalações já construídas.  
 
No que tange à “Eleição de área para a comunidade Juruna do Km 17”9,  técnicos da 
SAI e lideranças indígenas identificaram e propuseram a aquisição de  área de 
aproximadamente 2.300 hectares. A FUNAI, através de parecer técnico se manifestou 
favoravelmente à aquisição da área indicada. A finalização desta ação aguarda a 
manifestação do INCRA/MDA com relação à regularização da documentação da área. 
Segundo cronograma de execução acordado com INCRA/MDA, a documentação estará 
disponível em abril de 2015, permitindo, deste modo, a conclusão da aquisição e 
posterior doação da área para a comunidade indígena/FUNAI.  
 
As Fotos que ilustram o andamento do Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI) 
no período, cuja fonte é o 4º Relatório de Andamento do PBA-CI, estão no Registro 
Fotográfico do Anexo 9, Fotos 17 a 21.   
  
Iniciado em agosto de 2013 o Programa de Educação Escolar Indígena (PEEI) foi 
consolidado em fevereiro de 2014 com a promoção e a realização de oficinas para a 
produção de material didático específico. Em 19 e 20 de março a equipe do PEEI 
participou e contribuiu com o encontro do Território Etnoeducacional do Médio Xingu 
– TEEMX. Deste encontro participaram um indígena de cada aldeia, 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 Secretarias de Educação (estadual e municipais) 
SEMEDs e a discussão dos modelos de construção das escolas indígenas do PBA-CI.  
 
Como parte do fortalecimento das SEMEDs o PEEI promoveu nas cidades de Altamira 
e São Félix do Xingu, a criação de duas bibliotecas específicas. Os exemplares que 
compõem estas bibliotecas foram produzidos por centros de referência no tema. Junto às 
secretarias municipais e à secretaria estadual, a equipe do PEEI definiu a linha editorial 
para as produções de material didático em andamento. Foram definidas quatro linhas: 
Série Oralidade, Série Letramento, Série Memória e Cultura, Série Estudos Ambientais. 

                                                            
9 Condicionante da LP, Parecer 21 Ação 7 (Eleição de área para a comunidade Juruna do Km 17). 
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Em cada uma destas linhas há livros com textos e materiais produzidos pelos próprios 
indígenas. Este material já foi impresso e disponibilizado em formato impresso e digital 
as escolas indígenas da região.  
 
Em outubro foram realizadas oficinas de planejamento e elaboração dos Projetos 
Políticos Pedagógicos (PPP) das Escolas Indígenas. Participaram destes encontros 
professores indígenas, representantes da Secretaria Estadual de Educação e consultores. 
Como destacado no 4º Relatório Consolidado do PBA-CI, este evento pode ser 
considerado um marco na política regional de educação indígena, pois as escolas 
indígenas foram reconhecidas oficialmente pelo Conselho Estadual de Educação 
(CEE/PA). A elaboração dos PPPs segue em andamento. Nas aldeias os técnicos da 
PEEI e das SEMEDs apoiam diretamente os professores indígenas nas discussões sobre 
a escola.   
 
Além das ações de fortalecimento educacional, na reunião de março de 2014, foram 
revalidados os compromissos definidos no PBA-CI, relacionados à construção de 
escolas e demais obras de infraestrutura. Em agosto, através da Resolução 476/2014, o 
Conselho Estadual de Educação do Estado do Pará, definiu que as escolas a serem 
construídas no escopo do PBA-CI terão quatro e seis salas de aula, seguindo os modelos 
construtivos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). No total 
serão noventa salas de aula distribuídas em trinta e quatro escolas. Destas apenas duas já 
estão concluídas. Segundo os técnicos da SAI e da SOE, já foram contratadas empresas 
para a construção das trinta e quatro escolas.  
 
As Fotos 22 e 23 do Registro Fotográfico do Anexo 9, retiradas do 4º Relatório de 
Andamento do PBA-CI, ilustram o andamento do Programa de Educação Escolar 
Indígena (PEEI) no período.   
 
O Programa Integrado de Saúde Indígena (PISI) foi iniciado em agosto de 2013. 
Desde então, a equipe do PISI tem contribuído com a realização de reuniões e 
capacitações no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI). Em março e 
setembro o PISI contribuiu com a realização da reunião ordinária do Conselho Distrital 
de Saúde Indígena (CONDISI). Nos meses de janeiro, março e novembro foram 
realizadas capacitações para os indígenas e não indígenas. Em janeiro e novembro, 
através de oficinas, foram capacitados os Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes 
Indígenas de Saneamento (AISAN). Em março foram realizadas capacitações para 
profissionais que atuam junto às comunidades indígenas, especificamente os 
colaboradores do DSEI, da CASAI (Casa de Saúde Indígena) e das Secretarias 
Municipais de Saúde. Nestas capacitações houve a participação de indígenas de todas as 
aldeias, como atestam as listas de presença anexadas ao 4º Relatório Consolidado do 
PBA-CI.  
 
As obras de Infraestrutura relacionadas ao PISI – perfuração de poços, implantação do 
sistema de esgotamento sanitário e construção de 34 Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
– estão em andamento, como informam os técnicos da SOE responsáveis pela execução 
do Programa de Infraestrutura. Iniciadas ainda em 2012, na execução do plano 
emergencial, a perfuração de poços, está em estágio avançado, sendo que das 34 obras 
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previstas, 29 estão contratadas e 19 concluídas. Diferentemente, a implantação de 
sistema de saneamento aguarda definições do DSEI.  Com relação à construção das 
UBS, ao longo de 2014 foram aprovados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(SESAI) e ANVISA os projetos Tipo I e II.  Cada projeto de UBS é composto por: 
projeto arquitetônico, elétrico/telefonia, estrutura, hidráulico, esgoto, proteção contra 
incêndio, sistema de proteção contra descarga elétrica, casa de gerador e alojamento. Os 
projetos executivos foram finalizados em dezembro de 2014 e, segundo informam os 
técnicos da SOE, já foram contratadas as empresas para a construção das 34 UBS.  
 
Organizado a partir de três projetos (Apoio à produção artística e cultural; Formação em 
patrimônio cultural; e, Reestruturação do Museu de Altamira), o Programa de 
Patrimônio Cultural Material e Imaterial (PPCMI) vem desenvolvendo ações em 
todas as terras indígenas. A lista das atividades já realizadas ilustra a amplitude do 
programa: oficinas de formação para indígenas videoastas (todas as terras indígenas); 
projeto de registro de história oral (Arara da Volta Grande); projeto de intercâmbio 
indígena (TIs Xipaya e Cachoeira Seca); projeto de fortalecimento de saberes 
tradicionais - fabricação de arco e flecha (Araweté), expedições pelas antigas aldeias 
(Araweté), sessões de pintura e grafismo corporal (Kararaô);  oficinas de resgate de 
técnicas tradicionais - confecção de artesanato (TI Paquiçamba); oficinas  de confecção 
de artesanato com sementes (Associações AIMA e Kirinapan); oficina de cerâmica 
tradicional (Altamira); oficina para elaboração de projeto de artesanato feminino  
(aldeia Laranjal); oficina de planejamento participativo (Altamira – índios citadinos); 
oficina Saberes e Fazer dos Indígenas Citadinos; oficinas temáticas “Artesanato dos 
povos indígenas do Médio Xingu” (Assurini e Parakanã).  
 
Por serem atividades práticas que valorizam e conferem visibilidade aos aspectos 
tradicionais, as oficinas do PPCMI tem atraído sobremaneira a atenção dos indígenas. 
Os resultados das oficinas de videoastas são exemplares. Até o momento os alunos 
indígenas já produziram nove filmes, documentando os temas: Festas e Culinária 
Xipaya; Intercâmbio Arara-Ikpeng; Depoimentos e atividades dos xamãs Araweté; 
Aspectos físicos e humanos do rio Xingu na Volta Grande na época da vazante /TI 
Paquiçamba; Registro fotográfico sobre as aldeias, moradores e práticas tradicionais 
Juruna/TI Paquiçamba; Modo de vida e a história do povo Kararaô; Depoimentos das 
matriarcas e oficina de culinária dos citadinos e ribeirinhos; Construção da casa 
comunal tradicional Asuriní. 
 
Além destas atividades, o PPCMI, visando à formação em Patrimônio Cultural e 
Reestruturação do Museu do Índio, promoveu exposições com peças do Museu Goeldi e 
do Museu Etnológico de Berlim e promoveu a Oficina de Ação Museológica, com a 
participação de museólogos da UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) e MAE-
USP (Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo). Foram 
antecipadas algumas ações de Curadoria e Compra de peças indígenas, bem como de 
Catalogação de peças e manutenção de reserva técnica. Tais ações, previstas para o ano 
de 2017 foram antecipadas em atendimento à solicitação da FUNAI em razão da 
inadequação de suas instalações em Altamira.  
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As Fotos 24 a 27 do Registro Fotográfico do Anexo 9, retiradas do 4º Relatório de 
Andamento do PBA-CI, ilustram o andamento do Programa de Patrimônio Cultural 
Material e Imaterial (PPCMI) no período.   

 
O Programa de Atividades Produtivas (PAP) segue em andamento sob a 
responsabilidade da empresa contratada AGRAR/ENGETEC através de dois eixos de 
atuação: projetos de subsistência e projetos de geração de renda. Após completar dois 
anos de implantação os desafios deste programa permanecem no centro das discussões.   
 
As ações voltadas à produção de subsistência, iniciadas já em 2013, produziram 
resultados importantes, pois reverteram o quadro de carência produzido pela 
implantação do Plano Emergencial. Conforme detalhado no 4º Relatório Consolidado 
do PBA-CI, projetos voltados à subsistência foram desenvolvidos em 33 aldeias e 
incluíram: plantio de 180 hectares de milho e mandioca; implantação de hortas; plantio 
de 8300 frutíferas; construção de três casas de farinha; apoio à criação de aves e pesca 
de subsistência. Estas ações modificaram a situação de insegurança alimentar gerada em 
2011 e 2012 e diagnosticada em detalhes no ano de 2013. Os bons resultados 
alcançados pelos projetos de subsistência bem como as demandas dos próprios 
indígenas garantiram a distribuição de insumos e sementes para o ciclo agrário 
2014/2015.  
 
Os projetos de geração de renda, diferentemente, enfrentam maiores dificuldades. 
Embora detalhados e aprovados em 2014, a implantação destes projetos encontra-se 
ainda em fase inicial. Como relatado anteriormente estes projetos incluem: produção de 
farinha, cacau, urucum, mel, produtos florestais não madeireiros, arte indígena, pesca 
ornamental, pesca comercial, frutíferas, beneficiamento do açaí. Cada um destes 
projetos já conta com planejamento detalhado em oficinas realizadas nas aldeias. Em 
alguns casos há insumos e equipamentos já instalados – como as três casas de farinha. 
Contudo, ainda não há resultados concretos para os indígenas, isto é, ainda não houve 
geração de renda.  
 
Segundo a avaliação dos técnicos, as dificuldades são inerentes ao programa, pois por 
um lado, os indígenas estão pouco interessados nestes projetos e, por outro, eles ocupam 
posições marginalizadas nas cadeias produtivas locais e regionais. Entretanto, como 
destaca a antropóloga que coordena as equipes da AGRAR/ENGETEC, os indígenas 
têm uma boa relação com a equipe, inclusive, diz ela, passaram a visitar com maior 
frequência o escritório na cidade de Altamira. Apesar das críticas, há grandes 
expectativas em relação ao êxito do PAP. De fato, a continuidade e intensificação dos 
projetos de geração de renda estão no centro dos debates nas reuniões dos subcomitês e 
do Comitê Gestor do PBA-CI.  

 
As Fotos 28 a 31 do Registro Fotográfico do Anexo 9, retiradas do 4º Relatório de 
Andamento do PBA-CI, ilustram o andamento do Programa de Atividades Produtivas 
(PAP) no período.   
 



 
 

 
 

82 

 

O Programa de Supervisão Ambiental (PSA) tem como objetivo central qualificar a 
participação dos indígenas nos programas de monitoramento do PBA Geral e PBA-CI. 
Desde 2013 sob a responsabilidade da AGRAR/ENGETEC, este programa conta 
atualmente com equipe formada por um engenheiro ambiental, uma bióloga e dois 
analistas ambientais. Ao longo de 2014 a equipe do PSA realizou diversas atividades de 
mediação entre indígenas e técnicos, tais como: visitas às terras indígenas, capacitações, 
participação nas reuniões do Comitê de Monitoramento do Trecho de Vazão Reduzida, 
acompanhamento das campanhas de monitoramento de ictiofauna e qualidade de água 
na VGX e participação nas reuniões dos Subcomitês do Comitê Gestor do PBA-CI.  
 
Dentre todas as atividades destacam-se as experiências de acompanhamento das 
campanhas de monitoramento que ocorreram em abril, julho, setembro e outubro.  
Nestas campanhas a equipe do PSA se ocupou de fazer a integração entre técnicos e 
indígenas, explicando passo a passo a metodologia utilizada e os resultados esperados. 
Segundo analisam os técnicos do PSA a participação dos indígenas nas campanhas de 
monitoramento foi muito bem avaliada pelos próprios indígenas, que passaram a 
compreender com mais detalhes os estudos e as técnicas empregadas.  
 
A capacitação dos indígenas tem sido um dos eixos de atuação do PSA. Neste sentido, 
além das oficinas e reuniões realizadas nas aldeias, foi elaborado um vídeo informativo 
que apresenta os programas de monitoramento através de animações e imagens feitas 
durante as campanhas. Neste vídeo, de aproximadamente 17 minutos, os próprios 
indígenas figuram como apresentadores das equipes e dos estudos. Falando, em 
linguagem culturalmente adequada, o vídeo aborda temas especialmente sensíveis à 
preocupação dos indígenas, a saber: qualidade, nível da água, navegabilidade, 
ictiofauna, pesca sustentável e transposição de peixes.   
 
Desde sua implantação e, especialmente, a partir da integração dos indígenas nas 
campanhas de monitoramento, o PSA tem apresentado resultados positivo, pois tem 
qualificado a participação dos indígenas nas discussões sobre o processo de 
licenciamento. Como relatado anteriormente, os resultados positivos do PSA tem 
gerado novas demandas e questionamentos sobre a própria metodologia dos 
monitoramentos.  Estas demandas já foram levadas às reuniões do Comitê de 
Monitoramento do TVR e às reuniões do Subcomitê que reúne as aldeias da Volta 
Grande do Xingu. Como resposta a estes questionamentos, a equipe do PSA está 
buscando integração com o Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI) que poderá 
incluir no escopo de suas metodologias atividades de monitoramento.  
 
As Fotos que ilustram o andamento do Programa de Supervisão Ambiental (PSA) no 
período, cuja fonte é o 4º Relatório de Andamento do PBA-CI, estão no Registro 
Fotográfico do Anexo 9, Fotos 32 a 35.   
 
As ações do Programa de Infraestrutura seguem em andamento sob a 
responsabilidade direta da SAI e execução direta da Superintendência de Obras do 
Entorno (SOE). A equipe da SOE, formada por um engenheiro sênior, um engenheiro 
Junior, um orçamentista e cinco fiscais, está atuando em todas as aldeias. As ações deste 
programa são de grande proporção e combinam os projetos do PBA-CI com exigências 
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das condicionantes do licenciamento, envolvendo, no presente o gerenciamento de 303 
obras, como indicado no quadro a seguir. 
 

Descrição da Obra Previsto Contratado Concluídas
Construção de casas de farinha 34 33 3 
Construção de moradias  699 668 376 
Construção da Sede DSEI – Altamira 1 0 0 
Construção do museu do índio – Altamira 1 0 0 
Construção de base operacional 7 6 6 
Construção de posto de vigilância 14 2 2 
Construção de prédio escolar 34 0 0 
Construção de posto de saúde 34 0 0 
Construção/ampliação de estradas 12 aldeias 499km 441km 
Abertura de Pista de Pouso 21km 16km 13km 
Construção de sistema de esgotamento sanitário 34 0 0 
Construção de nova rede elétrica na aldeia 34 0 0 
Sistema de abastecimento de água 
(Perfuração/reforma/ampliação)  

34 29 19 

Ligações domiciliares no sistema de abastecimento de 
água 

34 32 18 

 
 
Conforme apresentado no 4º Relatório Consolidado do PBA-CI, as obras em andamento 
seguem estritamente as condições impostas pela especificidade do componente indígena 
– treinamento, vacinação e autorização FUNAI para todos os colaboradores. O 
treinamento e o controle da documentação para acesso nas terras indígenas têm sido 
realizados como uma das atividades do PCNI (Programa de Comunicação para os Não 
Indígenas). Atualmente, oito empresas empregam 274 trabalhadores diretamente nas 
obras em 27 aldeias. O número total de trabalhadores está aumentando já que estão 
sendo contratadas as empresas para a construção das Escolas e UBS em todas as aldeias. 
A fiscalização e medição dos trabalhos realizados é responsabilidade da equipe da SOE 
que permanece durante toda a semana em trânsito nas aldeias. Os próprios indígenas, 
através do sistema de rádio, informam sobre o andamento das obras.  
 
Note-se que muitas das obras já concluídas são extremamente importantes para a 
qualidade de vida dos indígenas. Neste sentido, cabe destacar que já foi executada a 
maior parte dos compromissos assumidos com abertura e melhoria de estradas e de 
pistas de pouso e abastecimento de água.  
 
As Fotos que ilustram o andamento do Programa de Infraestrutura no período, cuja 
fonte é o 4º Relatório de Andamento do PBA-CI, estão no Registro Fotográfico do 
Anexo 9, Fotos 36 a 39.   

 
O Programa de Realocação e Reassentamento dos Índios de Altamira (PRR), em 
andamento desde fevereiro de 2011, segue o acompanhamento sistemático das famílias 
indígenas ribeirinhas e citadinas. Após a última revisão, estão cadastradas 654 famílias 
na área urbana, 115 famílias indígenas ribeirinhas no Trecho de Vazão Reduzida e na 
área do Reservatório.  
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Das 115 famílias indígenas ribeirinhas já foram concluídas 30 negociações (26,08%). A 
maioria das famílias optou pela indenização. Na área urbana as negociações já estão 
avançadas. Das 654 famílias cadastradas já foram realizadas 549 negociações (83,94%). 
A grande maioria das famílias optou pela modalidade reassentamento, houve, no 
entanto, outras modalidades de negociação, como indica o quadro a seguir.  
 
 
 
 
 
 
 
A expectativa da equipe do PRR é finalizar todas as negociações em maio de 2015. 
Importante registrar que, após um ano de negociações já foram realizados 260 
reassentamentos, aproximadamente 40% do total de famílias cadastradas. Ainda 
segundo as técnicas do PRR, a maioria as famílias está satisfeita com relação às casas 
do reassentamento, houve apenas reclamação pontuais que foram atendidas, com 
pequenos reparos e serviços de manutenção.    
 
Com relação à área conhecida como “Pedral”, estão em curso os estudos ambientais e 
urbanísticos, para a legalização e definição das áreas de uso. Até o momento 27 famílias 
indígenas optaram pelo reassentamento no Pedral. A transferência definitiva para o 
Pedral apenas ocorrerá quando estiverem concluídas as obras de infraestrutura.  
 
As Fotos que ilustram o andamento do Programa de Realocação e Reassentamento dos 
Índios de Altamira (PRR) no período, cuja fonte é o 4º Relatório de Andamento do 
PBA-CI, estão no Registro Fotográfico do Anexo 9, Fotos 40 a 42.   
 
O Programa de Comunicação Indígena (PCI), como relatado anteriormente, é parte 
das condicionantes da LP/Parecer 21 estando em andamento desde março de 2011. 
Atualmente com 36 equipamentos instalados em todas as aldeias, associações, além da 
FUNAI, o PCI constitui-se no mais completo e abrangente sistema de 
radiocomunicação da região. Com equipamento e com as rotinas de comunicação já 
consolidadas, o PCI é amplamente utilizado por indígenas, por agentes institucionais e 
por membros das equipes dos programas e projetos do PBA-CI. Através do PCI são 
transmitidos informes, orientações, questionamentos e respostas para todos os 
envolvidos. Estabelecida desde o início do PCI, a rotina diária prevê a comunicação 
institucional no período das 08:30 às 10:00. Neste período são cumpridas as etapas: (1) 
chamada; (2) informes; (3) Questionamentos indígenas; (4) PBA-CI; (5) outros. 
Segundo analisam os técnicos do PCI, o fluxo da informação tem melhorado, 
permitindo responder rapidamente aos questionamentos dos indígenas. 
 
Coordenado pela mesma equipe que desenvolve o PCI, o Programa de Comunicação 
para Não Indígenas (PCNI) desenvolve duas linhas de ação: por um lado, a 
informação, capacitação e registro dos trabalhadores; por outro, o registro diário do 
andamento dos trabalhos das empresas contratadas para a implantação do PBA-CI. Com 
relação aos trabalhadores, o PCNI mantém registro documental atualizado. Atualmente 

330 Reassentamento Urbano Coletivo  
124 Indenização  
12 Aluguel social 
74 Não elegíveis 
9 Recusas (judicialização) 
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são 274 trabalhadores ativos, isto é, trabalhando diretamente nas aldeias através das 08 
empresas contratadas. Entretanto, em 2014 foram 505 trabalhadores capacitados, 230 
dos quais foram ou substituídos, ou tiveram seus contratos encerrados. Estas 
capacitações resultaram na pactuação entre trabalhadores e indígenas em torno do 
Termo de Convivência. O termo de convivência estabelece regras que tratam das 
exigências de carteira de vacinação, atestado médico, bem como da proibição do 
consumo de bebidas alcoóllicas, da regulamentação do uso do espaço e dos recursos nas 
aldeias, das responsabilidades dos trabalhadores e dos indígenas com os projetos em 
andamento. Em todas as aldeias, o Termo de Convivência, com as regras pactuadas, está 
exposto em banners. Com relação ao acompanhamento dos trabalhos, os técnicos do 
PCNI registram diariamente, com base na fala dos indígenas, as informações sobre o 
andamento das obras, o comportamento dos trabalhadores, as dificuldades e 
expectativas das comunidades. Os questionamentos e respostas são encaminhados para 
a Norte Energia e/ou executoras do PBA-CI. É também através do PCNI que os 
indígenas são informados sobre a chegada de materiais e equipes de trabalho em suas 
aldeias.  
 
Como parte dos materiais produzidos no escopo do PCNI, a Biolaw produziu um vídeo 
informativo sobre o componente indígena. O vídeo de 17 minutos apresenta, em 
formato de animação, informações sobre o processo de licenciamento, a legislação 
indigenista e sobre todas as etnias da região. O público alvo são os trabalhadores e a 
população migrante, mas também é esperado que seja utilizado nas escolas indígenas e 
não indígenas.  

 
As Fotos 43 e 44 do Registro Fotográfico do Anexo 9, retiradas do 4º Relatório de 
Andamento do PBA-CI, ilustram o andamento do Programa de Programa de 
Comunicação para Não Indígenas (PCNI) no período.   
 
 
7.0 
Atendimento ao Plano de Ação Socioambiental  
 
Neste Capítulo avalia-se o cumprimento ao Plano de Ação do Projeto UHE Belo Monte. 
Nessa 8ª missão de monitoramento socioambiental será avaliado o avanço do 
atendimento de ações ainda em aberto, que tinham prazos de atendimento variando 
desde “antes da Assinatura do Contrato de Financiamento” até “1 ano após a sua 
assinatura”, e para as quais foram dados outros prazos. Será avaliado também o 
atendimento à Ação 28, previsto para início de dezembro de 2014, já que a nova 
previsão de enchimento do Reservatório do Xingu é início de junho de 2015 e a ação 
indicava atendimento 6 meses antes do enchimento do reservatório. 
 
As próximas datas-marco de ações a serem atendidas são: 
 
• 6 meses antes do início da operação da última turbina - a entrega deverá ocorrer em 

fev/2018, já que a operação da UG18 está prevista para ago/2018. Nesta data 
deverão ser atendidas as Ações 10, 14, 15, 16 e 36b. 
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Como nos últimos relatórios, o processo de implantação do Plano de Ação acordado 
entre a NE e os Agentes Repassadores está sendo acompanhado por meio de três 
Quadros distintos: 
 
• 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. 
 
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 76 ações ou partes de ações com atendimento previsto até a 
data de emissão do 8º RSAP: 
 
• 61 ações ou partes de ações são consideradas atendidas (); 
• 8 ações ou partes de ações são consideradas em atendimento (); 
• 6 ações ou partes de ações são consideradas em atendimento contínuo (); 
• 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 23 a 27 de fevereiro de 2015. 
 



 
 

 
 

Legenda: 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 7º Monitoramento Socioambiental Independente (novembro 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 
/ Assurance 
Interno 
(Supervisão, 
Auditoria, 
Relatórios)  

Ação 810: 
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 à 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 

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. 
 

 

  

                                                            
10 Ações 1 a 5 e 7 – ver Quadro 7.0.b. Ação 6 – ver Quadro 7.0.c. 
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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. 
 
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. 
 
Foi informado, no 6º RSAP, que o setor de SSTMA-OE 
e SST-OP está passando por nova reestruturação dentro 
da DG. Detalhes sobre o assunto serão repassados em 
reunião durante a semana de vistoria. Após aprovado o 
novo quadro de reestruturação, será apresentado o 
procedimento devidamente validado e um manual 
específico para os temas SST-OP e SSTMA-OE.  
Porém, deve-se destacar que as atividades de inspeção e 
supervisão da NE estão em andamento, como 
demonstram os relatórios anteriores e os resultados 
apresentados no Capítulo 2 deste RSAP, tanto para a 
OP quanto para as OE. 
Pretende-se apresentar o procedimento durante a 
próxima vistoria de campo. 
 
No 7º RSAP a NE informa que o manual está em 
minuta, e será apresentado até dia 10/12. 
O procedimento de Comunicação de Acidentes de 
Terceiros e o Manual de Treinamentos, já estão 
aprovados e são apresentados no ANEXO 2.3-1 deste 
RSAP 
O procedimento de Inspeção de Supervisão e Auditoria 
está finalizado e será aprovado em tempo de 
apresentação no mês de novembro/14. 
 

No 8º RSAP consta que, conforme previsto e 
informado durante a última missão, foi aprovado em 
04/12/14, o Padrão de Sistema de Inspeção de 
Supervisão e Auditoria de Saúde, Segurança do 
Trabalho e Meio Ambiente (Anexo 4.2_1.1 do 8º 
RSAP) que tem como objetivo normatizar a realização 
das inspeções de supervisão e auditoria de Saúde, 
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente – SSTMA, 
por parte da Norte Energia, sendo aplicável às obras 

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. 
 
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. 
 
Análise 6ª missão: 
Parcialmente Atendida. 
 
Na missão de monitoramento, a Equipe de SST/MA 
apresentou sua nova estrutura; seus novos integrantes, que 
substituíram outros (Técnicos de Segurança do Trabalho); 
proposta de futura mobilização com horizonte de 
dezembro/2014; e novas práticas adotadas a partir da 
unificação das equipes da OP e OE, bem como de sua 
vinculação à Superintendência e Diretoria de Gestão. Além 
disso, também foi informado que, neste contexto, houve a 
opção por sistemas de gestão independentes. Portanto, os 
documentos de gestão deverão ser elaborados para SST na 
OP e SSTMA nas OEs/Executoras dos PBAs com base nas 
práticas explanadas e apresentadas durante a missão de 
monitoramento. 
 
Análise 7ª missão: 
Parcialmente Atendida. 
 
De fato, e conforme foi discutido na Subseção 3.1.2, a NE 
emitiu no período um procedimento específico para SST 
(comunicação de incidentes) e revisou outro para 
contemplar aspectos de SST (treinamentos). Entretanto, o 
“Procedimento para Supervisão dos requisitos de Saúde, 
Segurança e Condições de Trabalho” ainda encontra-se em 
revisão, porém deverá ser emitido em breve dadas as 
últimas informações da NE. 
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principais, do entorno e das atividades condicionantes 
dos Planos, Programas e Projetos do PBA, de 
responsabilidade da Norte Energia, seus contratados 
diretos e respectivos subcontratados. 
 
O Manual está em desenvolvimento e será apresentado 
ao consultor independente no ato da vistoria. 

Análise 8ª missão: 
Atendida 
A NE apresentou o PS_NE_SSTMA_002_2014 que 
corresponde às diretrizes para Supervisão das executoras 
da OP e das OEs. Neste documento são descritas todas as 
atividades para garantir o monitoramento e o fluxo de 
registro e tratamento de desvios identificados. 

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

Ação 9a11: 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).  
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. 

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 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), 

 

  

                                                            
11 Ação 9a, itens 1) e 3) e 9b – ver Quadro 7.0.b. 
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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. 
 
No 6º RSAP informa-se: 
 
NE SST-OP e SSTMA-OEs: o ANEXO 4.2-1.2 do 6º 
RSAP apresenta o histograma de mão de obra da NE 
para SST da OP e SSTMA das OE, relacionadas às 
atividades até dezembro de 2014. Nota-se que estão em 
processo de contratação novos integrantes, conforme 
pode ser observado no ANEXO. Em relação á equipe da 
BIOCEV, o organograma é apresentado no Capítulo 3 
deste RSAP, e em resposta adiante é apresentada a 
análise de suficiência da presente equipe. 
OP / CCBM: o ANEXO 4.2-1.3 do 6º RSAP apresenta 
o organograma de QMSSRS do CCBM e o Quadro 
comparativo da composição atual com o exigido na NR 
4.  
O CCBM possui uma equipe de meio ambiente e de 
SST em cada um de seus canteiros, com profissionais 
de formação específica, que dá o suporte técnico nas 
atividades realizadas em campo e realiza as verificações 
de conformidade dos procedimentos ambientais e de 
SST.  
Este processo gera as informações de avaliação e status 
do sistema de gestão implementado no processo de 
construção e dá subsídios para o processo de melhoria 
contínua do referido sistema. 
 
OP / CMBM e Andritz: o ANEXO 4.2-1.3 do 6º RSAP 
apresenta o histograma atual do CMBM por função e a 
previsão até 2019. 
Em relação à avaliação da suficiência da equipe da 

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.  
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 
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BIOCEV para realização da supervisão na OP, 
incluindo as atividades das montadoras, a NE avalia que 
a equipe da BIOCEV atende à demanda com a atual 
estrutura, tendo em vista que a mesma trabalha de 
forma estruturada e integrada com a Norte Energia. 
A equipe da BIOCEV hoje está dimensionada com 4 
engenheiros (florestal/ambiental) e 1 coordenador para 
o PRAD e PCAI. A equipe de SST está com 2 técnicos 
de segurança e 1 coordenador de SST. Para as 
demandas atuais as equipes são suficientes para o 
acompanhamento das atividades em campo, as quais 
fazem um planejamento semanal juntamente com os 
coordenadores setoriais e o coordenador geral, 
dividindo suas atividades por sítio construtivo. 
Na situação atual, com a inclusão das montadoras e das 
linhas de transmissão, até o momento a equipe é 
considerada suficiente.  
Maiores informações sobre esta equipe são apresentadas 
são apresentadas no Capítulo 3 do 6º RSAP. 
 
No 7º RSAP informa-se: 
 
Equipe de MA da NE ou BIOCEV para a OP; e Equipe 
de SSTMA das Montadoras: com relação a SST, a 
equipe da Norte Energia já esta definida e 
dimensionada, com o apoio da equipe da Biocev e 
EPBM. Ambas as contratadas trabalham apoiando as 
atividades da Norte Energia 
 
Em relação a MA-OP, a NE considera que, com a 
quantidade de frentes de obra e número de Não 
Conformidades em aberto (vencidas e aguardando 
evidências) indicam que há suficiência na fiscalização. 
Entretanto, considera que há necessidade de reforçar as 
equipes da executora e/ou melhorar a gestão dos 
desvios. 
 
Equipe de supervisão da BIOCEV: as melhorias 
relacionadas ao equacionamento das pendências 
vencidas podem ser verificadas na Análise Crítica da 
Gestão dos Registros de Desvios, contemplada nos 
Relatórios Gerenciais Mensais da Coordenadora, 
conforme dados reportados no item 5.2.1 deste RSAP e 
respectivos anexos. As planilhas de gestão da BIOCEV, 
atualizadas no dia 08/10/2014, evidenciam a redução do 
número de Registros de Desvio vencidos em todos os 
sítios construtivos da obra. 
As planilhas de gestão de RDs são atualizadas 
semanalmente, sendo encerrados os RDs atendidos em 
campo. 
Em 08/10/2014, o PCAI apresentou 02% (03) e o 
PRAD 09% (15) Registros de Desvio vencidos. Pode-se 
observar que o equacionamento dos RDs está sendo 
realizado, visto a redução do quantitativo de pendências 
comparado à última missão da JGP. 
Com relação às montadoras, a BIOCEV esclarece que 
são realizados alinhamentos constantes para 
atendimento aos requisitos ambientais previstos. As 
vistorias de campo são realizadas frequentemente, da 

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. 
 
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. 
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mesma maneira que é feita com o CCBM. A equipe foi 
dividida para acompanhamento das atividades 
referentes às diferentes montadoras. 
Está sendo imediato o atendimento, principalmente por 
parte do CMBM, às recomendações repassadas nas 
vistorias de campo e nos relatórios gerenciais mensais 
(RGM-E), uma vez que esta montadora já se encontra 
melhor estruturada no canteiro. 
 
A NE informa que o histograma de mão de obra direta e 
indireta do CMBM encontra-se no Anexo 4.2_1.1 do 8º 
RSAP, na pasta MA_OP, referenciado pelo respectivo 
número da recomendação. Evidencia que a equipe atual 
de SSTMA do CMBM está definida e dimensionada 
para atender as fases futuras de montagem. 
Em relação à ANDRITZ, o histograma de mão de obra 
direta e indireta encontra-se no mesmo anexo citado 
acima, o qual evidencia que a equipe de SSTMA está 
alinhada com a fase de montagem eletromecânica. 
Demais informações sobre o assunto serão apresentadas 
durante a próxima vistoria da consultoria independente. 

 
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. 
 
Análise 6ª missão: 
Considera-se Atendido o item desta Ação relacionado à 
Matriz de responsabilidades dos profissionais da DS. 
 
NE SST-OP e SSTMA-OEs: considera-se Atendido o item 
desta ação referente à Equipe de SST/MA da NE, em 
função de toda a evolução apresentada até o presente 
momento e apresentação do histograma de mobilização 
futura em conjunto com a distribuição desses profissionais 
pelos grupos de obras. 
 
OP / CCBM: considera-se Atendido o item desta ação 
referente à Equipe de SST do CCBM, em função do 
organograma apresentado, ratificando, porém, a 
necessidade de manutenção dos ganhos obtidos até o 
momento. Assim, deve-se manter equipe coerente com o 
esforço em alcançar os atuais níveis do empreendimento, 
além de eventuais melhoras. 
 
Em relação à avaliação da suficiência da equipe da 
BIOCEV: em relação ao presente item, considera-se a ação 
Em atendimento. O Consultor Independente reconhece a 
evolução (principalmente após o início da atuação da 
BIOCEV) e os esforços despendidos pelo CCBM e pela 
NE para melhoria e redução dos desvios. Reitera, 
entretanto, que, a quantidade de frentes de obra e o número 
de Não Conformidades ainda em aberto (vencidas e 
aguardando evidências) indicam a necessidade de se 
reforçar ainda mais a equipe de supervisão. 
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Em relação às montadoras, o RSAP informa que no 
período foi realizada a primeira reunião de interface entre a 
BIOCEV e a equipe do Consorcio Montador Belo Monte 
(CMBM), para alinhamento das demandas a serem 
apresentadas em relatórios mensais e atendimento aos 
requisitos ambientais previstos na legislação ambiental (LI; 
LO; PBA e Princípios do Equador). 
 
Análise 7ª missão: 
Equipe de SSTMA das Montadoras: a própria NE 
considera que, pelo número de Não Conformidades em 
aberto (vencidas e aguardando evidências), há necessidade 
de reforçar as equipes e/ou melhorar a gestão dos desvios. 
Considera-se este item da ação Em Atendimento. 
 
Em relação à avaliação da suficiência da equipe da 
BIOCEV: considera-se a ação Atendida. 
 
Análise 8ª missão: 
Atendida. 
Equipe de SST das Montadoras: a NE apresentou 
organogramas do CMBM e Andritz para avaliação. 
Entretanto, o desempenho das Montadoras ainda mostra-se 
preocupante, tendo em vista as condições encontradas 
durante as inspeções de campo. Mesmo assim, considera-se 
que as equipes de SST das montadoras apresentam 
dimensionamento adequado. 
Equipe de SST do CCBM: a equipe do CCBM encontra-se 
dentro da normalidade esperada para o porte do 
empreendimento. 

Ação 10 - 6 meses antes do início da operação da última turbina. 
Ações 14, 15 e 1612 - 6 meses antes do início da operação da última turbina. 
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 11, 13c, 13d, 17, 18a, b, c e d, 19, 23, 24a e b, 25 - ver Quadro 7.0.b. 
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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 26b13: 
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/novembr
o 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 
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). 
 
A resposta à recomendação 104 consta no 6º RSAP e 
foi analisada no âmbito do Quadro 8.0.a. 

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 11 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.  
 
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 

 

9º RSAP Para o encerramento desta Ação, 
evidenciar o atendimento à 
recomendação 104 do Quadro 
8.0.a. 

                                                            
13 Ação 26a - ver Quadro 7.0.c. Ação 27 - ver Quadro 7.0.b. 
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A NE informa que devem ser consultados a planilha de 
recomendações e respectivos anexos do ANEXO 6.2 do 
7º RSAP. 
 
O atendimento a esta demanda consta no ANEXO 4.2-2 
do 8º RSAP - respostas da NE às recomendações 
estabelecidas pelo Consultor Independente. 

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. 
 
Análise 6ª missão: 
No período foi avaliado o atendimento à recomendação 104 
do Quadro 8.0.a, que foi estabelecida ainda na Due 
Diligence. Trata-se da última recomendação da DD a ser 
encerrada para que está ação possa ser considerada 
plenamente atendida. 
A recomendação 104 está relacionada à necessidade de um 
procedimento que oriente a desmobilização de instalações 
das obras, não foi atendida, constando ainda o status de 
atendimento parcial.  
No período foi apresentada uma minuta do procedimento, 
que foi considerada adequada, mas que ainda carece de 
adaptações para as situações particulares da obra da UHE 
Belo Monte. Além disto, após a conclusão do documento, 
deve ser encaminhado o processo de aprovação interna do 
sistema de gestão de documentos. 
Sendo assim, permanece aberta esta ação, com status de 
Em Atendimento. 
 
Análise 7ª missão: 
A avaliação da recomendação 104 do Quadro 8.0.a, 
estabelecida ainda na fase de Due Diligence, foi 
considerada ainda Parcialmente Atendida no período. 
 
Análise 8ª missão: 
De acordo com a análise da recomendação 104 que consta 
no Quadro 8.0.a, a minuta do procedimento foi considerada 
adequada, mas ainda carece de adaptações para as situações 
particulares da obra da UHE Belo Monte. Além disto, após 
a conclusão do documento, deve ser encaminhado o 
processo de aprovação interna do sistema de gestão de 
documentos. 
A análise e aprovação do documento, aparentemente, não 
evoluíram em relação ao 7º RSAP. 
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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 

Fase de 
Operação / 
Balanço de 
Carbono 

Ação 2814: Elaborar 
inventário de 
emissões de carbono 
para os reservatórios 
da UHE Belo Monte. 

6 meses antes do 
enchimento do 
reservatório. 

Apresentar 
inventário de 
emissões de 
carbono para os 
reservatórios. 

Conforme indicado pela NE, em função da revisão na 
data de enchimento do reservatório de meados de 
dezembro de 2014 para início de junho de 2015, esta 
ação, com atendimento previsto para 6 meses antes do 
enchimento do reservatório, era esperado para início de 
dezembro de 2015. No 8º RSAP, no entanto, não 
consta informação sobre o atendimento a esta Ação. 

Análise 8ª missão: 
Nova data para enchimento do reservatório foi apresentada, 
setembro de 2015. Portanto, o novo prazo previsto para 
atendimento a esta ação é março de 2015. 

 Março/2015 Aguardando atendimento. 

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 30c15: 
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 
ação para o plano de contingências. Segue também 

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 PAE, o qual 

 

  

                                                            
14 Ação 29a e b e 30ª, b e d - ver Quadro 7.0.b.  
15 Ações 31 a 35 - 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 

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. 
 
No 6º RSAP informa-se que o PAE foi revisado pela 
Norte Energia e está em adequação pela empresa 
operadora do sistema. O mesmo estará disponível para 
apresentação durante a auditoria/vistoria. 
 
Não foi apresentada resposta a esta ação no 7º RSAP. 
 
No 8º RSAP informa-se que o plano de Contingência, 
o Manual de Operação e o PAE, já foram apresentados 
para a Consultoria Independente, todos aprovados. O 
monitoramento das contingências, também foi 
demostrado ao Auditor. 
Compreende-se que como não ocorreram contingências 
no período, o plano está de acordo com o proposto. 

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. 
 
Análise 6ª missão: 
Em Atendimento. 
 
A partir da elaboração e implantação de todos os Planos de 
Gestão de Tráfego, a NE deverá apresentar o 
monitoramento de desempenho dos mesmos. 
 
Análise 7ª missão: 
Em Atendimento. 
 
O 7º RSAP indicou apenas que “durante o primeiro 
semestre de 2014 foi contabilizado um total de 954 
embarcações que utilizaram o STE”. Além disso, também 
consta que foi criado o “Comitê de Acompanhamento do 
Sistema de Transposição de Embarcações – STE 
(CASTE)” e que no período foram realizadas “quatro  
reuniões  e  quatro  visitas  ao  STE”. 
 
Análise 8ª missão: 
Atendida. 
A NE apresentou o Plano de Contingências para o Sistema 
de Transposição de Embarcações (STE), bem como os 
relatórios de monitoramento do STE. Até o presente não 
houve nenhuma necessidade de contingência. 

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

Ação 36b16 - 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 37a17 - 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 
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. 
 

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 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. 
 
Análise 6ª missão: 
No 6º Relatório Consolidado para o IBAMA são 
apresentadas 86 fichas contendo a biologia, distribuição e 
status de conservação de cada espécie. Até o presente 

 

9º RSAP  
 
 
 
 
 
 

Prosseguir apresentando os mapas 
com a distribuição das espécies 
dentro e fora da AID. 
 
Identificar e mapear, o melhor 
possível, as áreas de ocorrências 
das 11 espécies registradas somente 
na ADA e na AID e estabelecer os 
pontos de monitoramento para cada 
uma, com detalhamento de 
protocolos de monitoramento a 
serem adotados em cada caso. Se 
possível, nesse esforço deve-se 
ampliar o número de pontos de 
ocorrência conhecida dessas 
espécies dentro da ADA;  
 
Desenvolver estudos/tentativas de 
criação em cativeiro das espécies 
endêmicas; 
 
A partir do conhecimento da 
biologia de cada espécie (micro-
habitat preferencial, ciclo 
reprodutivo, alimentação, 
utilização da coluna d’água) 
identificar oportunidades de 
criação de micro-habitats na Volta 
Grande, no Trecho de Vazão 
Reduzida (TVR) que favorecem a 
continuidade das espécies mais 
vulneráveis (podendo incluir 
medidas no próprio leito da Volta 
Grande e medidas de conectividade 
entre a Volta Grande e os rios 
tributários). 
 
 

                                                            
16 Ação 36a - ver Quadro 7.0.b.  
17 Ação 37b - ver Quadro 7.0.b. 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
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Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 
Relatório 

Avaliação 
Situação/ 

Risco 
Prazo Etapas / Entregáveis 

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. 
 
Segundo o 6º RSAP, as informações solicitadas são 
apresentadas no âmbito do 6º RC do IBAMA, 
Programa 13.3.1 e seus respectivos anexos. 
Por se tratar de informações de rotina, sugere-se que 
este acompanhamento seja realizado em rotina 
semestral, por meio dos RC do IBAMA. 
 
A resposta da NE para todos os itens recomendados, no 
7º RSAP, é que a apresentação de resultados de estudos 
paralelos que contribuem para este objetivo no âmbito 
da 7ª missão. 
 
No 8º RSAP informa-se que um Mapa com 
distribuição das espécies foi atualizado no Relatório de 
Solicitação da LO encaminhado ao IBAMA (fev./2015, 
o qual também acompanha o 8º RSAP). Foi ampliada a 
área de ocorrência de vinte e três espécies da 
ictiofauna. 
 
No âmbito do Projeto de Aquicultura de Peixes 
ornamentais, serão incluídos estudos de cultivo de 
espécies endêmicas, além das quatro espécies alvo do 
projeto, a começar pela espécie Pituna xinguensis. 
 
A NE considera ser muito prematuro propor qualquer 
tipo de criação de micro-habitats na Volta Grande, no 
Trecho de Vazão Reduzida (TVR) (medidas no próprio 
leito da Volta Grande e medidas de conectividade entre 
a Volta Grande e os rios tributários). No momento, 
considera não ser possível afirmar se tais medidas 
seriam eficientes, pois ainda não se conhece o 
suficiente a biologia das espécies mais vulneráveis. 
Além do fato de não se saber quais impactos estas 
medidas poderiam trazer a outras espécies residentes e 
sobre o próprio ecossistema. 
 

momento, 18 espécies ocorreram apenas na AID.  
Considera-se a ação Em Atendimento, pois as ações de 
verificação da ocorrência das espécies dentro e fora da AID 
estão sendo evidenciadas, mas devem prosseguir. 
Além disso, para essas 18 espécies que ocorrem somente na 
AID, a NE deve evidenciar que as mesmas ocorrem fora da 
ADA, ou seja, que mesmo estando na AID, os ambientes 
em que estas se localizam não serão impactados pelas 
obras. 
Duas dessas espécies, a Pituna xinguensis e a Plesiolebias 
altamira, foram localizadas apenas no Lago Arapujá, o 
qual, segundo a NE, será diretamente impactado pela obra. 
Para essas duas espécies será necessário empregar esforços 
para busca das mesmas em outros habitats fora da AID, 
mesmo que por consulta a dados secundários (dados de 
acervo de museus, trabalhos científicos). 
 
Análise 7ª missão: 
No 7º RSAP, a NE informou que foram feitas expedições 
no rio Bacajaí e no alto rio Xingu para elucidar a 
distribuição real dos peixes reofílicos do Xingu, com vistas 
a atender as recomendações dos Princípios do Equador na 
busca de ocorrência de espécies endêmicas fora a AID e 
ADA do empreendimento. Durante a semana de inspeção 
não foi possível observar os avanços em relação às 
campanhas complementares. Considera-se a ação Em 
Atendimento, pois as ações de verificação da ocorrência 
das espécies dentro e fora da AID estão sendo 
evidenciadas, mas devem prosseguir. Além disso, para as 
21 espécies que ocorrem somente na ADA e AID, a NE 
deve evidenciar que as mesmas ocorrem fora da ADA, ou 
seja, que mesmo estando na AID, os ambientes em que 
estas se localizam não serão impactados pelas obras. 
 
Análise 8ª missão: 
No Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA, de 
fevereiro de 2015, que subsidiou a Solicitação da LO junto 
ao IBAMA, são apresentadas 98 fichas com ênfase nas 
espécies não descritas e endêmicas. Destas, 23 espécies 
tiveram sua distribuição ampliada para fora da ADA/AID, 
11 fichas foram incluídas (novas) e 1 ficha foi alterada. 
Onze (11) espécies apresentam a sua distribuição somente 
na ADA/AID.  
 
No Plano de Ação elaborado pela NE para atendimento a 
recomendação da Consultoria Independente, serão 
realizadas buscas ativas com foco nessas espécies.  
 
Considera-se a ação Em Atendimento, pois as ações de 
verificação da ocorrência das espécies dentro e fora da AID 
estão sendo evidenciadas, mas devem prosseguir.  
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Ação 38a - Aplicar os 
melhores esforços 
(best efforts) para a 
identificação, até o 
menor nível 
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). 

6 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento. 

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

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 
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 das diferentes 
taxas 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. 

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 
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 

1)  

 
 

2)18  

 
 

3)  

 

1) 9º RSAP 
 
 
 
 
 
3) 9º RSAP 
 

1) Em relação à fauna, no caso das 
espécies de pequenos mamíferos 
terrestres e quirópteros, consolidar 
os resultados obtidos até o 
momento em relatórios finais . 
 
3) Em relação à ictiofauna 
apresentar evidências do 
andamento das identificações 
 

                                                            
18 Ação 38a - ver Quadro 7.0.b. 
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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). 
 
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. 
 
Respostas do 6º RSAP: 
 
 

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 auditoria 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, 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 
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1) Fauna: a NE informa que o ANEXO 4.2-1.5 do 6º 
RSAP apresenta o relatório dos estudos 
complementares. 
Segundo a NE, para todas as demandas de fauna o 
atendimento será semestral, haja vista que são refletidas 
nas análises dos programas do RC do IBAMA. Exceto 
os estudos complementares dos roedores e quirópteros, 
os quais foram contratados exclusivamente para 
atendimento às demandas dos Princípios e, portanto, a 
emissão dos relatórios com os avanços, neste caso, será 
trimestral. 
 
3) Ictiofauna: idem resposta à Ação 37a, acima. 
 
Respostas do 7º RSAP: 
 
1) Fauna: relatório com as evidências dos estudos 
complementares para Chirópteros e Roedores no 
ANEXO 2.3-2 do 7º RSAP. 
3) Ictiofauna: tais evidências serão apresentadas no 
âmbito da 7ª missão. 

 
Respostas do 8º RSAP: 
 
1) Fauna: 
 
Quirópteros (Nyctinomops) – A partir das análises 
morfológicas pode-se inferir que Nyctinomops sp. trata-
se de uma espécie nova para ciência e não uma 
variação dentro da espécie Nyctinomops laticaudatus. 
Foram encontrados espécimes em pedrais dentro e fora 
da ADA da UHE Belo Monte. Também há registros da 
espécie no Estado do Mato Grosso, bacia do rio Teles 
Pires. 
 
Roedores (Neacomys) – Análises moleculares com 12 
espécimes coletados no baixo Xingu, – incluindo 
EIA/RIMA, resgate de fauna e Estudo Complementar –
, demonstraram que há duas linhagens evolutivas 
independentes do gênero Neacomys que não foram 
descritas e, portanto, são novas para a ciência, sendo 
uma para a margem direita e outra para a esquerda. 
Além disso, cinco indivíduos da margem esquerda 
foram identificados como N. spinosus, representando 
uma ampliação de distribuição para essa espécie. Para a 
linhagem da margem direita, sua distribuição já foi 
reportada até a Ilha de Marajó (Cardoso, 2011) e para a 
linhagem da margem esquerda as amostras são todas de 
Vitória do Xingu, mas, provavelmente sua área de 
distribuição deve incluir o interflúvio Tapajós/Xingu. 
Ambas as linhagens foram registradas em pontos fora 
da área de inundação dos reservatórios da UHE Belo 
Monte. No primeiro trimestre de 2015 será apresentado 
relatório final com compilações dos resultados das 
análises morfológicas e moleculares e confirmação da 
ocorrência de novas espécies. 
 
 

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 
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 
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Roedores (Oecomys) – Análises moleculares com 14 
espécimes coletados no Médio/Baixo rio Xingu 
(incluindo EIA/RIMA, Estudo Complementar e 
espécime disponível da localidade Terra do Meio-PA) 
apontaram possivelmente cinco linhagens evolutivas de 
Oecomys para a região do baixo rio Xingu, sendo duas 
delas consideradas como espécies válidas, O. roberti e 
O. bicolor, e um complexo de espécies do grupo 
paricola que engloba os espécimes considerados como 
sp1, cf. paricola e indivíduos coletados durante o 
Estudo Complementar. Dentro do clado paricola foram 
encontrados três subclados com espécimes do baixo rio 
Xingu: i) subclado da margem esquerda: os indivíduos 
HBM 135, HBM 198 e HBM 235 (=sp1) e HBM 135 
(=cf. paricola) se agruparam com o indivíduo ECBM 
67 capturado no Módulo 1 que está fora da área de 
influência direta do empreendimento. Para essa 
margem foi obtido mais um subclado representado por 
um único exemplar (SPM 22) da região conhecida 
como Terra do Meio entre o rio Xingu e o rio Iriri, que 
embora não tenha se agrupado com mais nenhuma 
amostra está fora da área de influência direta do 
empreendimento; e ii) subclado da margem direta: o 
indivíduo HBM 274 (=sp1) se agrupou com os 
exemplares coletados durante o Estudo Complementar, 
ECMB 69, ECBM 71 e ECBM 74 que foram 
capturados no Módulo 8 que está fora da área de 
influência direta do empreendimento. Nesse subclado 
ainda estão dois indivíduos da Ilha de Marajó indicando 
que essa linhagem apresenta o mesmo padrão de 
distribuição dos indivíduos da espécie nova de 
Neacomys da margem direita. No primeiro trimestre de 
2015 será apresentado relatório final com compilações 
dos resultados das análises morfológicas e moleculares 
e confirmação da ocorrência de novas espécies. 
 
Os relatórios técnicos com os resultados de ambos 
estudos complementares, como também os bancos de 
dados dos estudos encontram-se no anexo 4.2-
1.2_FAUNA do 8º RSAP. 
 
3) Ictiofauna: 
 
Informações sobre o andamento das identificações 
taxonômicas da ictiofauna estão descritas no Relatório 
de Solicitação da LO encaminhado ao IBAMA em 
fev/2015 e também acompanha este RSAP. Foram 
incluídas novas fichas técnicas das espécies da 
ictiofauna e alterada uma ficha técnica já existente. 

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 
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 
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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. 
 
Análise 6ª missão: 
1) Em relação à fauna, no ANEXO 4.2-1.5 do 6º RSAP 
foram apresentados o RT_03_EstudoComp_Roedores_15-
07-2014_BIOTA e o 
RT_03EstudoComp_Nyctinomops_14_07_14_Biota, 
descrevendo o andamento e perspectivas dos estudos de 
investigação taxonômica e das áreas de ocorrência das 
espécies de roedores e de quiróptero não identificadas até o 
nível específico nos estudos da linha base do EIA.  
O relatório das atividades de investigação taxonômica de 
roedores descreve os resultados dos esforços de coleta dos 
táxons fora da área de influência do empreendimento, em 
duas campanhas de campo realizadas, e ainda do processo 
de sequenciamento e análises morfológicas do material 
coletado em 2000 e 2001. Durante as duas campanhas de 
campo, foram capturados sete exemplares pertencentes ao 
gênero Neacomys (cinco indivíduos no módulo M1 e um 
indivíduo nos módulos M3 e M5) e sete indivíduos do 
gênero Oecomys (um indivíduo nos módulos M1, M3 e M5 
e quatro indivíduos no módulo M8). Os resultados indicam 
que os locais com as maiores taxas de capturas estão fora 
da área de influência direta do empreendimento (módulos 
M1 e M8). Dentro das atividades desenvolvidas no período 
a que se refere o relatório, todos os exemplares de 
Neacomys e Oecomys provenientes das coletas do EIA-
RIMA que tiveram amostras de tecidos coletadas para 
análises moleculares foram sequenciados. As sequências 
geradas estão sendo montadas e editadas, e ainda que os 
resultados não tenham sido concluídos, foram feitas 
análises com os resultados já disponibilizados pelo 
laboratório. A perspectiva é que os dados possibilitem 
averiguar se Neacomys sp.1 e sp.2 e Oecomys sp.1 são 
realmente táxons não descritos, através da comparação com 
o banco de dados do Genbank, melhor compreensão da 
variação morfológica observada e posterior comparação 
com os espécimes coletados nas campanhas do Estudo 
Complementar, material tipo e de coleção. Ressalta-se no 
relatório de andamento das atividades que outras amostras 
ainda serão analisadas (material obtido nas campanhas de 
campo, de outras localidades, que estão disponíveis no 
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Laboratório de Mamíferos da ESALQ e proveniente das 
coleções que serão visitadas). As próximas ações deste 
Projeto incluem: (i) conclusão da montagem e edição das 
sequências já obtidas e realização das analises moleculares; 
(ii) sequenciamento do material obtido durante as 
campanhas do Estudo Complementar e de outras 
localidades da Amazônia para comparação; (iii) visita a 
coleção de mamíferos do Museu de Zoologia da 
Universidade de São Paulo (MZUSP); (iv) análises 
qualitativas e quantitativas de todos os indivíduos coletados 
no baixo rio Xingu, material tipo e de coleção; (iv) 
fechamento das análises morfológicas e moleculares.  
O relatório de atividades de investigação taxonômica de 
Nyctinomops descreve as atividades das duas campanhas de 
campo, realizadas nos meses de outubro-novembro/2013 e 
fevereiro/2014, e apresenta os resultados das análises 
morfométricas obtidas dos indivíduos capturados. As 
atividades realizadas visam determinar a distribuição da 
possível nova espécie, sua identificação, e ainda, de forma 
complementar, a investigação da utilização de abrigos à 
montante e à jusante do barramento principal da UHE Belo 
Monte por espécies de Nyctinomops, verificando-se se são 
propícios à manutenção de suas populações ao longo do 
tempo. Durante as campanhas realizadas, foram registrados 
exemplares da possível nova espécie fora da área de 
influência do empreendimento. Parte dos 59 exemplares 
capturados foi marcada e solta, e nove indivíduos coletados 
para as análises morfológicas e morfométricas. Foram 
feitas ainda coletas de dados para análises citogenéticas de 
cinco indivíduos. As análises morfométricas comparativas 
apresentadas mostram que os exemplares capturados 
apresentam dimensões distintas das de N. laticaudatus, 
indicando tratar-se possivelmente de uma nova espécie. As 
análises citogenéticas realizadas não apresentaram 
resultados satisfatórios. Uma nova campanha 
complementar foi realizada em agosto, com a coleta de 
mais exemplares. Os próximos passos preveem a 
continuação das análises comparativas, com a conclusão 
dos estudos em setembro de 2014. Durante a visita de 
campo realizada pela auditoria, verificou-se a ocorrência do 
táxon em pedrais, e o andamento dos estudos de 
distribuição e biologia desta e de outras espécies de 
quirópteros que utilizam estes ambientes.  
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. 
 
3) Em relação à ictiofauna, a NE informou que foram 
coletadas 408 espécies nos Projetos de Monitoramento da 
Ictiofauna, Salvamento e Resgate da Ictiofauna e 
Investigação Taxonômica (Anexo 13.3.1 – 2, do 6º 
Relatório Consolidado para o IBAMA). Até o presente 
momento foram encontradas 27 espécies ainda não 
descritas pela ciência e 47 espécies de peixes endêmicas 
para a bacia do rio Xingu. A espécie Oligancistrus sp. 
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"bola branca", citada até o 5º RC como não descrita, foi 
recentemente publicada como Spectracanthicus zuanoni. 
As espécies Baryancistrus sp. "verde”, Hypancistrus sp. 
"marrom”, Hypancistrus sp. "pão", Panaqolus sp., 
Platydoras sp. "Xingu", Pseudacanthicus sp. "vermelho", 
Tometes sp. "papagaio" e Tometes sp. "kraponha” estão em 
avançado processo de descrição.  
Nesta fase, considera-se esta parte da ação Em 
Atendimento, pois as ações estão sendo evidenciadas, mas 
devem prosseguir. 
 
Análise 7ª missão: 
1) Em relação à fauna, no ANEXO 2.3-2 do 7o RSAP 
foram apresentados os Relatórios Técnicos 
RT_No04_EstudoComp_Roedores_14_10_14_BIOTA e o 
RT_04_EstudoComp_Nyctinomops_10_10_14_BIOTA, 
onde são descritos os resultados do andamento dos dois 
estudos complementares relacionados à taxonomia e 
distribuição das espécies coletadas durante o EIA e 
identificadas como possíveis espécies novas para a ciência.  
 
Para os roedores, sendo dois morfotipos pertencentes ao 
gênero Neacomys, e um morfotipo de Oecomys, entre julho 
e setembro de 2014 foram direcionados esforços às análises 
moleculares para determinação das afinidades taxonômicas 
dos exemplares. O 4o Relatório Técnico apresenta estes 
resultados preliminares das análises moleculares do 
material coletado durante as campanhas para elaboração do 
EIA, com base no citocromo b e comparação com 
sequências depositadas no GenBank para seis espécies do 
gênero Neacomys e dez espécies do gênero Oecomys. Para 
Neacomys, os resultados indicam que as duas margens do 
Rio Xingu abrigam linhagens distintas do gênero, com 
Neacomys sp. na margem direita e Neacomys sp. 2 na 
margem esquerda. Os resultados apontam ainda que o 
morfotipo identificado no EIA como Neacomys sp. 1 
corresponde a uma espécie de distribuição ampla na 
Amazônia, N. spinosus. Desta forma, o táxon já conhecido 
teve sua distribuição estendida em algumas centenas de 
quilômetros, abrangendo a margem esquerda do Rio Xingu. 
A espécie identificada como Neacomys sp. também 
corresponde a um morfotipo já conhecido, que tem 
distribuição, segundo a literatura, até a Ilha de Marajó. A 
espécie identificada para a margem esquerda, Neacomys 
sp. 2, deve distribuir-se por todo o interflúvio 
Tapajós/Xingu, e certamente ocupa áreas que se situam 
fora da área de influência do projeto. Para Oecomys, os 
resultados apresentados apontam que a espécie presente na 
área do projeto é possivelmente Oecomys paricola, de 
ampla distribuição ao sul do Rio Amazonas, indo até o 
Mato Grosso.  
As próximas ações previstas para identificação taxonômica 
dos roedores incluem a conclusão da montagem e edição 
das novas sequências obtidas, a continuidade das análises 
moleculares do material obtido nas campanhas do Estudo 
Complementar e de outras localidades da Amazônia, e a 
finalização das análises morfológicas de todos os 
indivíduos coletados no baixo Rio Xingu, incluindo 
material tipo e de coleção. Os resultados obtidos até o 
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presente indicam que as espécies têm ampla distribuição, 
eliminando qualquer possibilidade de extinção através dos 
impactos gerados pelo projeto. 
 
Para a possível nova espécie de quiróptero, a terceira 
campanha de campo foi realizada em agosto de 2014. Já 
haviam sido coletados exemplares fora da área dos futuros 
reservatórios nas campanhas realizadas entre outubro e 
novembro de 2013, e nesta ocasião a espécie foi 
considerada abundante nas áreas onde foi encontrada, de 
forma que foram marcados e soltos alguns indivíduos. Na 
última campanha realizada, intensificou-se a coleta de 
exemplares de forma a permitir as análises cariotípicas e 
morfométricas. O relatório reporta dificuldades nas 
preparações cromossômicas, e o especialista no grupo 
informa que durante a próxima campanha, prevista para ser 
realizada em dezembro de 2014, serão feitas novas 
tentativas de obter resultados satisfatórios no que diz 
respeito à citogenética. As análises morfométricas 
apresentadas indicam que deve tratar-se de uma espécie de 
Nyctinomops ainda não descrita, mas cuja área de 
distribuição vai bastante além da área de influência do 
empreendimento. Os próximos passos apontados no 
relatório envolvem a comparação morfológica e 
morfométrica com exemplares depositados em coleções 
científicas do Sudeste do Brasil. 
O andamento dos trabalhos de identificação das possíveis 
novas espécies progrediu de forma satisfatória, e pode-se 
prever que resultados definitivos devem ser obtidos até o 
final de 2014.  
 
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. 
 
Análise 8ª missão: 
1) Em relação à fauna, no ANEXO 2.3-2 do 7o RSAP 
foram apresentados os Relatórios Técnicos 
RT_05_EstudoComp_Nyctinomops_10_01_15_BIOTA e o 
RT_05_EstudoComp_Roedores_10_01_15_BIOTA onde 
são descritos os resultados do andamento dos dois estudos 
complementares relacionados à taxonomia e distribuição 
das espécies coletadas durante o EIA e identificadas como 
possíveis espécies novas para a ciência.   
Para a possível nova espécie de quiróptero, as atividades 
realizadas durante o último trimestre tiveram como objetivo 
preparar o material osteológico e realizar medidas que 
permitam comparar a espécie presente nos pedrais com 
aquelas já descritas na literatura.  
Os resultados apresentados em relatórios anteriores sobre o 
andamento do atendimento ao plano de ação mostram que 
já haviam sido coletados exemplares fora da área dos 
futuros reservatórios, entre outubro e novembro de 2013, e 
nesta ocasião a espécie foi considerada abundante nas áreas 
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onde foi encontrada. Os resultados das análises 
empregando técnicas citogenéticas não foram satisfatórios, 
ainda que nova campanha de campo com o objetivo de 
obter exemplares para estas análises tenha sido conduzida 
em dezembro. Os resultados das análises morfométricas 
apresentadas apontam que a espécie presente na área do 
empreendimento é de fato uma espécie ainda não descrita 
de Nyctinomops, o que é corroborado pela comparação das 
medidas do antebraço dos exemplares. A área de 
distribuição da espécie, conforme já evidenciado nos 
relatórios anteriores, estende-se além da área de influência 
do empreendimento. As atividades finais previstas dentro 
deste estudo complementar envolvem a consolidação dos 
resultados das comparações morfológicas e morfométricas 
dos exemplares coletados e aqueles depositados em 
coleções científicas.  
Para os roedores, sendo dois morfotipos pertencentes ao 
gênero Neacomys, e um morfotipo de Oecomys, entre 
outubro e dezembro de 2014 foram direcionados esforços 
às análises moleculares para testar as hipóteses levantadas 
no EIA-RIMA sobre as potenciais espécies novas. O 5o 
Relatório Técnico apresenta os resultados finais das 
análises moleculares do material coletado durante as 
campanhas para elaboração do EIA, com base no citocromo 
b e comparação com sequências depositadas no GenBank 
para seis espécies do gênero Neacomys e dez espécies do 
gênero Oecomys. Para Neacomys, os resultados indicam 
que as duas margens do Rio Xingu abrigam espécies ainda 
não descritas pertencentes ao gênero. A espécie da margem 
direita tem distribuição reportada na literatura indo desde a 
margem do Xingu até a Ilha de Marajó, passando pelo 
sudeste do estado do Pará no município de Marabá e, 
possivelmente, até as áreas de transição entre o Cerrado e a 
Floresta Amazônica ao sul dessa região. 
Para a espécie da margem esquerda as amostras são todas 
de Vitória do Xingu, a jusante da UHE Belo Monte, mas 
sua área de distribuição deve incluir todo o interflúvio 
Tapajós/Xingu, uma vez que não há nenhuma barreira 
geográfica evidente que possa limitar sua distribuição a 
oeste até a margem direita do rio Tapajós e ao sul até área 
de transição entre a Floresta Amazônica e o Cerrado.  
Além destas duas novas espécies, cuja distribuição bastante 
ampla de forma alguma se restringe à área de influência de 
Belo Monte, um terceiro conjunto de exemplares não 
identificados durante os estudos do EIA foram 
identificados através deste estudo complementar  como 
pertencentes à espécie Neacomys spinosus, representando 
uma extensão considerável da distribuição deste táxon, já 
conhecido e amplamente distribuído na Amazônia.  
Para Oecomys, os resultados apresentados apontam que a 
espécie presente na área do projeto faz parte do complexo 
de espécies conhecido como Oecomys paricola, de ampla 
distribuição ao sul do Rio Amazonas, indo até o Mato 
Grosso. As coletas realizadas para a elaboração dos estudos 
complementares resultaram na identificação deste táxon em 
diversas áreas situadas fora da influência do 
empreendimento, que incluem o Módulo 8 e a Terra do 
Meio, entre os rios Xingu e Iriri, além das amostras de 
Senador José Porfírio e Vitória do Xingu.  
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 7º Monitoramento Socioambiental Independente (novembro 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 

As próximas ações previstas para identificação taxonômica 
dos roedores incluem a estruturação dos resultados 
morfológicos e a apresentação conjunta dos resultados 
obtidos através das duas metodologias, que no entanto não 
deverá modificar as conclusões obtidas até o momento e 
apresentadas neste 5o relatório. Considera-se, desta forma, 
que os estudos resultaram na identificação das espécies 
novas de roedores e na determinação de sua área de 
distribuição, assegurando que tais espécies não serão 
extintas ou mesmo terão suas populações impactadas de 
alguma forma pelo empreendimento.  
O andamento dos trabalhos de identificação das possíveis 
novas espécies progrediu de forma satisfatória, 
demonstrando que os táxons presentes, embora em parte 
novos para a ciência, e identificados de forma conclusiva a 
partir das análises conduzidas, não têm sua distribuição 
restrita à área do empreendimento. São espécies de 
distribuição ampla e em sua maioria abundantes naquelas 
localidades onde ocorrem, não devendo ser impactadas 
pelas atividades relacionadas ao projeto. Os relatórios finais 
a serem apresentados deverão consolidar os dados 
morfológicos, morfométricos, moleculares e de distribuição 
obtidos, encerrando desta forma as questões relacionadas a 
espécies da fauna terrestre novas para a ciência na área de 
influência da UHE Belo Monte 
Considera-se este item da ação em Atendimento. 
 
3) Em relação à ictiofauna, o Relatório Final Consolidado 
de Andamento do PBA, de fevereiro de 2015, que 
subsidiou a Solicitação da LO junto ao IBAMA, apresenta 
uma Tabela com as 27 espécies novas para a ciência, o 
nome do pesquisador responsável e a situação da 
identificação. Além disso, são apresentadas 24 fichas das 
espécies novas, com informações sobre a distribuição e o 
habitat.  
Considera-se esta parte da ação Em Atendimento, pois as 
ações estão sendo evidenciadas, mas devem prosseguir.

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 

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. 

1)  

 
2)  

 
3) 19 

 

9o RSAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9o RSAP 
 
 
 
 
 
 

1) Quanto à realização das 
amostragens e estudos 
complementares para roedores e 
quirópteros, foram apresentados os 
relatórios referentes às atividades 
realizadas até o momento. O 9o 
RSAP deverá conter os relatórios 
consolidados finais destas 
atividades, de forma a encerrar o 
atendimento a este item do plano 
de ação. 
 
3) Em relação à ictiofauna 
apresentar evidências do 
andamento das identificações. 
Continuar apresentando dados 
sobre o status de conservação 
conforme as listagens das agências 
nacionais e IUCN 

                                                            
19 Ação 38b, itens 2) e 3) - 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                                            110 

 

Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 7º Monitoramento Socioambiental Independente (novembro 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 

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 sempre que o status se altere. 
 
No 6º RSAP informa-se que a resposta a esta ação é a 
mesma dada à Ação 38a, acima. O ANEXO 4.2-1.5 do 
6º RSAP apresenta o relatório dos estudos 
complementares. 
 
No 7º RSAP a NE informa que tais informações 
constam nos resumos trimestrais do ANEXO 3-2 do 
RSAP. 
 
Respostas do 8º RSAP: 
 
1) No próximo RSAP (9º) será apresentada conclusão 
das análises morfológicas e moleculares indicando a 
existência e distribuição das novas espécies. 
 
3) Idem à resposta da ação anterior, a 38a. 
 

 
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 vêm 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 atividade será tratada nas recomendações 
67-6 e 68-2.  
Assim, considera-se que este item da ação está Atendido. 
 
Análise 6ª 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 vêm sendo consolidados em 
relatórios técnicos, referentes, respectivamente, aos 
quirópteros e roedores. Considera-se que este item da ação 
está ainda Em Atendimento. 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 
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Entregáveis Plano 
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Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 
Relatório 

Avaliação 
Situação/ 
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Prazo Etapas / Entregáveis 

Análise 7ª 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, (Relatórios 
Técnicos 
RT_No04_EstudoComp_Roedores_14_10_14_BIOTA e o 
RT_04_EstudoComp_Nyctinomops_10_10_14_BIOTA) 
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, através de técnicas citogenéticas, 
moleculares, comparações morfológicas e morfométricas. 
Os resultados vêm sendo consolidados em relatórios 
técnicos, referentes, respectivamente, aos quirópteros e 
roedores. Considera-se que este item da ação está Em 
atendimento. 
 
3) Em relação à ictiofauna, no 7º RSAP  a NE informou 
que estão sendo preparados manuscritos referentes à 
descrição de novas espécies de peixes. Durante a semana de 
inspeção não foi possível observar os avanços na 
identificação das espécies novas. Nesta fase, considera-se 
esta parte da ação Em Atendimento, estão sendo 
evidenciadas, mas devem prosseguir. 
 
Análise 8ª 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, as atividades 
reportadas referem-se à finalização das análises 
morfológicas e moleculares que permitem a identificação 
das três novas espécies de roedores, e as análises 
morfológicas e comparação com exemplares depositados 
em coleções científicas que indicam tratar-se de uma nova 
espécies de quirópteros do gênero Nyctinomops. Os táxons 
foram identificados, ou como espécies novas com ampla ou 
como espécies já conhecidas para a ciência, representando 
expansões consideráveis de sua área de distribuição. Os 
resultados das análises apresentadas, precisam ainda ser 
consolidados em relatórios finais, tanto para quirópteros 
quanto para roedores. No entanto, os esforços empregados 
e resultados obtidos asseguram que não haverá extinção de 
espécies de pequenos mamíferos endêmicas ou novas para 
a ciência relacionadas à implantação do na área do 
empreendimento. 
Considera-se que este item da ação está Em atendimento. 
 
3) Em relação à ictiofauna, o Relatório Final Consolidado 
de Andamento do PBA, de fevereiro de 2015, apresenta 
uma Tabela com as 27 espécies novas para a ciência, o 
nome do pesquisador responsável e a situação da 
identificação. Além disso, são apresentadas 24 fichas das 
espécies novas, com informações sobre a distribuição e o 
habitat. Os esforços empregados para a identificação são 
reconhecidos, mas não houve avanços em relação ao 6o 
relatório.  
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Considera-se esta parte da ação Em Atendimento, pois as 
ações estão sendo evidenciadas, mas devem prosseguir. 
 

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. 
 
O 6º RSAP informa que a resposta a esta ação é a 
mesma dada à Ação 38a, acima. O ANEXO 4.2-1.5 do 
6º RSAP apresenta o relatório dos estudos 
complementares. 
 
No 7º RSAP a NE informa que tais informações 
constam nos resumos trimestrais do ANEXO 3-2 do 
RSAP. 
 
No 8º RSAP informa-se que esta resposta é a mesma 
dada para a Ação 38. 

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. 
 
Análise 6ª missão: 
Idem respostas das partes de fauna das Ações 38a e 38b 
acima. Considera-se Em Atendimento. 
 
Análise 7ª missão: 
Idem respostas das partes de fauna das Ações 38a e 38b 
acima. Considera-se Em Atendimento. 
 
 

 

9o RSAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foram apresentados relatórios 
técnicos descrevendo o andamento 
dos trabalhos para identificação das 
espécies possivelmente novas para 
a ciência e sua distribuição, 
evidenciando ainda sua ocorrência 
fora da área de influência do 
empreendimento. O 9o RSAP 
deverá conter os relatórios finais 
consolidados destas atividades, de 
forma a considerar atendido este 
item do plano de ação. 
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Análise 8ª missão: 
Idem respostas das partes de fauna das Ações 38a e 38b 
acima.  
Considera-se Em Atendimento. 

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 
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. 
 
O 6º RSAP informa que a resposta a esta ação é a 
mesma dada à Ação 38a, acima. O ANEXO 4.2-1.5 do 
6º RSAP apresenta o relatório dos estudos 
complementares. 
 
No 7º RSAP a NE informa que tais informações 
constam nos resumos trimestrais do ANEXO 3-2 do 
RSAP. 
 
No 8º RSAP informa-se que esta resposta é a mesma 
dada para as Ações 38a e 38b e 39a. 

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. 
 
Análise 6ª missão: 
Idem respostas das partes de fauna das Ações 38a e 38b 
acima. Considera-se Em Atendimento. 
 
Análise 7ª missão: 
Idem respostas das partes de fauna das Ações 38a e 38b 
acima. Considera-se Em Atendimento 
 
Análise 8ª missão: 
Idem respostas das partes de fauna das Ações 38a e 38b 
acima.  
Considera-se Em Atendimento. 
 

 

9o RSAP 
 

Apresentar os relatórios finais 
consolidados destas atividades, de 
forma a permitir seu 
acompanhamento por esta 
auditoria. 
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Componente Ação 
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Ação 
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Entregáveis Plano 

de Ação 

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 
Relatório 

Avaliação 
Situação/ 

Risco 
Prazo Etapas / Entregáveis 

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 ASVs 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 
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. 
 
 

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 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 

! 

9º RSAP Indicar no “Mapa de Localização 
dos Fragmentos Florestais”, 
fornecido na 8ª missão, os pontos 
de controle da supervisão 
ambiental onde está sendo 
verificada a conservação dos 
fragmentos, bem como apresentar 
os parâmetros que estão sendo 
monitorados. 



 
 

 
 

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                                            115 

 

Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 7º Monitoramento Socioambiental Independente (novembro 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 

Segundo o 6º RSAP, a BIOCEV informa que está, 
juntamente com a NE, finalizando os dados de 
cobertura vegetal e uso do solo para inclusão dessas 
áreas no seu banco de dados de pontos de controle. No 
entanto informa que vem trabalhando neste 
mapeamento dos fragmentos florestais com o 
imageamento de RADAR repassado pela NE. 
Comunica ainda que possui arquivo shapefile com os 
pontos de controle para supervisão ambiental. 
 
A NE esclarece no 7º RSAP que as informações sobre 
as ações de atendimento a esta demanda serão 
apresentadas na próxima missão. 
 
No 8º RSAP informa-se que o atendimento a esta Ação 
será discutido durante a próxima missão e informações 
necessárias serão apresentadas. 

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 
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. 
 
Análise 6ª missão: 
Em atendimento. 
Na vistoria de campo realizada, não foram apresentadas as 
demais evidências de atendimento mencionadas. O 
mapeamento da cobertura vegetal e uso do solo da Norte 
Energia e os pontos de controle deverão ser apresentados 
no próximo RSAP. 
 
Análise 7ª missão: 
Não atendida 
Na vistoria de campo realizada, não foram apresentadas as 
demais evidências de atendimento mencionadas. O 
mapeamento da cobertura vegetal e uso do solo da Norte 
Energia e os pontos de controle deverão ser apresentados 
no próximo RSAP. 
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Análise 8ª missão: 
Em Atendimento 
Na vistoria de campo, foi informado que o monitoramento 
ambiental está sendo realizado nos fragmentos delimitados 
na área dos canteiros. Foi enviado, após a vistoria, um 
mapa com a localização dos fragmentos florestais dentro da 
poligonal da LI. No entanto, é ainda necessário esclarecer 
onde estão os pontos de controle dos remanescentes e quais 
parâmetros estão sendo monitorados.  

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

Ação 4120: 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 
(Mangifera 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 

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 (Mangifera 
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. 
 
 

 

  

                                                            
20 Ações 42 e 43 - ver Quadro 7.0.b. Ação 44 - ver Quadro 7.0.c. 
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da vistoria de campo. Após a 5ª missão, foi apresentado 
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. 
 
Segundo o 6º RSAP, as informações sobre esta 
demanda serão repassadas durante a vistoria de campo. 
 
Segundo o 7º RSAP, no projeto de Monitoramento de 
terra firme foi inserido um capítulo informando sobre a 
ocorrência de espécies invasoras. No entanto, no 
projeto de monitoramento de florestas aluviais não foi 
inserido, porque não foi identificado até o momento 
nenhum processo de invasão. Para evidência deste fato, 
apresenta-se no ANEXO 2.3-2 do RSAP um relatório 
que trata do tema. 
 
No 8º RSAP informa-se que para este semestre 
nenhum processo de invasão relacionada a espécies 
arbóreas foi observado. Observou-se, contudo que, o 
processo inverso está ocorrendo em áreas de pasto 
abandonadas, ou seja, estas se encontram em 
regeneração (processo natural de sucessão ecológica), 
como poderá ser observado na dinâmica de 
recrutamento (Pg - 117 do 7º Relatório Consolidado 
encaminhado ao Ibama em fev/2015)) e também 
durante a próxima missão em campo, se for o caso. 
 
Para esta ação e as demais que se integram com as 
estratégias de conservação das espécies nativas da 
flora, foram produzidas as seguintes evidências: 
 
• Nota Técnica  sobre espécies endêmicas; 
• Lista atualizada das espécies ameaçadas observadas 

nos módulos RAPELD 
• Mapa de ocorrência de tais espécies. 

 
Estas evidências são apresentadas no Anexo 4.2_1.3 – 
FLORA – do 8º RSAP (ver Pasta 41). 
 

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 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. 
 
Análise 6ª missão: 
Parcialmente Atendida 
No 6º Relatório Consolidado de Andamento do PBA 
(agosto de 2014), foi inserido um item sobre espécies 
exóticas no capítulo 12.2.3, referente ao Projeto de 
Monitoramento das Florestas de Terra Firme, conforme 
solicitado. É informado que, no âmbito deste projeto, não 
foi observado processo de invasão de espécies exóticas. Por 
outro lado, constatou-se que espécies nativas oportunistas 
foram abundantes, como Bellucia grossularioides e 
Eugenia cupulata. Esses dados são referentes já à 2ª 
campanha de campo do Módulo 7. 
No entanto, no Capítulo 13.1.1 deste relatório, referente ao 
Projeto de Monitoramento das Florestas Aluviais, não foi 
encontrado um item correspondente. No período abrangido 
pelo 6º RC, não foi realizada a 2ª campanha de medição em 
nenhum dos três módulos abrangidos pelo projeto.  
 
Análise 7ª missão: 
Parcialmente Atendida 
O anexo apresentado no RSAP contém informações já 
relatadas em vistorias anteriores sobre espécies invasoras 
nas Florestas Aluviais.  
Será aguardada a inserção do item solicitado sobre as 
Florestas Aluviais no próximo Relatório Consolidado do 
Andamento do PBA, conforme já foi realizado para os 
demais monitoramentos da flora, para dar baixa a essa 
recomendação. 
Análise 8ª missão: 
Atendida 
Conforme solicitado, foi enfim inserido um tópico sobre 
espécies invasoras no 8º Relatório Consolidado para todos 
os monitoramentos da flora (igarapés interceptados, 
florestas de terra firme, florestas aluviais e formações 
pioneiras). Em nenhuma das formações vegetais 
monitoradas foram registrados processos de invasão de 
espécies exóticas. No entanto, tem sido observada a 
proliferação de espécies nativas oportunistas em alguns 
locais. 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 7º Monitoramento Socioambiental Independente (novembro 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 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. 
 
As respostas às recomendações constam no 6º RSAP e 
foram analisadas no âmbito do Quadro 8.0.a. 
 
As respostas às recomendações constam no 7º RSAP e 
foram analisadas no âmbito do Quadro 8.0.a. 
 
No 8º RSAP informa-se que o atendimento a esta 
demanda consta no seu ANEXO 4.2-2 - respostas da 
NE às recomendações estabelecidas pelo Consultor 
Independente. 

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 11 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.  
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. 
 
 

 

9º RSAP Para encerramento desta Ação, 
evidenciar o atendimento às 
recomendações 26; 58; 59; 64; 75; 
76; 77; 78; 79; 81; 82; e 104 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 – 7º Monitoramento Socioambiental Independente (novembro 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 

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. 
 
Análise 6ª missão: 
Em Atendimento. 
As recomendações 26; 57; 58; 59; 64; 75; 76; 77; 78; 79; 
81; 82; 104; e 136 do Quadro 8.0.a, de cujo atendimento 
depende o encerramento desta Ação, foram consideradas 
em atendimento ou parcialmente atendidas no período. 
 
Análise 7ª missão: 
Em Atendimento. 
As recomendações 26; 57; 58; 59; 64; 75; 76; 77; 78; 79; 
81; 82; 104; e 136 do Quadro 8.0.a, de cujo atendimento 
depende o encerramento desta Ação, foram novamente 
consideradas em atendimento ou parcialmente atendidas no 
período. 
 
Análise 8ª missão: 
Em Atendimento. 
Das recomendações do Quadro 8.0.a vinculadas a esta 
Ação, listadas no trimestre passado, foram consideradas 
atendidas duas nesta missão, a 57 e a 136. 
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Quadro 7.0.c 
Ações do Plano de Ação da UHE Belo Monte com atendimento contínuo – Avaliação do 6º Monitoramento Socioambiental Independente (agosto 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. 
 
A tabela do 6º RSAP com respostas às ações do Plano 
de Ação não indica a Seção do RSAP onde consta a 
resposta a esta Ação. 

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 6º Monitoramento Socioambiental Independente (agosto 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 7º RSAP não dá resposta a esta ação. 
 
A NE informa que o status das obras / condicionantes 
em pauta é apresentado no Capítulo 2 do 8º RSAP e 
respectivos anexos (Anexo 2.2-1 – relatórios PRU 
encaminhados ao Ibama em outubro, novembro e 
dezembro/2014), além das informações constantes dos 
pacotes de trabalho pertinentes veiculados pelo RC 
encaminhado ao Ibama em fev/2015 (acompanha o 8º 
RSAP). 

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 
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Quadro 7.0.c 
Ações do Plano de Ação da UHE Belo Monte com atendimento contínuo – Avaliação do 6º Monitoramento Socioambiental Independente (agosto 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 

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. 
 
 
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. 
 
Análise 6ª missão: 
Obras em Altamira 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – 
Em atendimento. ETE prevista conclusão do 
primeiro módulo em julho/2014 – Em atendimento. 
Aterro Sanitário – Atendido, em funcionamento. 
Orientações aos técnicos da prefeitura municipal 
em relação à correta operação da célula dois do 
aterro. 
Remediação do Lixão – Foram realizadas junto à 
municipalidade as capacitações para 
operacionalização da Estação de Tratamento de 
Lixiviados – ETL, assim como para o 
monitoramento dos poços instalados na área da 
remediação do lixão - Em Atendimento. 
Drenagem Urbana – Em Atendimento. 
Educação – Concluída uma nova escola e uma 
reforma e ampliação para ensino fundamental. 
Concluída uma para educação infantil – Total de 
118 salas de aula desde o início da obra - Em 
Atendimento.  
Saúde - Em Atendimento.  
 
Obras em Vitória do Xingu:  
Abastecimento de Água – NE encaminhou à 
Prefeitura estudo: “Recuperação da Rede e 
Ampliação do Sistema de Abastecimento de 
Água”, com informações técnicas sobre a melhoria 
de ampliação e reparos a serem realizados na rede 
de distribuição de água – Obras iniciadas. Em 
atendimento. 
Esgotamento Sanitário - Três das cinco ETEs já 
foram concluídas e estão em funcionamento. Em 
Atendimento. 
Aterro Sanitário – Obra concluída. Está em 
operação desde março/2013 e a NE apoia o 
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Quadro 7.0.c 
Ações do Plano de Ação da UHE Belo Monte com atendimento contínuo – Avaliação do 6º Monitoramento Socioambiental Independente (agosto 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 

município na sua operacionalização. Em 
Atendimento. 
Drenagem Urbana – Concluído. 
Educação – Concluídas duas salas de aula para 
EMEF. Total de 32 salas de aula desde o início da 
obra - Em Atendimento.  
 
Obras em Belo Monte e Belo Monte do Pontal: 
Abastecimento de Água – Em implantação o 
projeto de captação superficial de água. Iniciada a 
construção das ETA. 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. Atendida. 
Pavimentação em Belo Monte – Concluídas. 
Atendida.  
Retomadas as obras de melhoria na pavimentação 
em Belo Monte do Pontal após a diminuição das 
chuvas (a partir de julho). Em Atendimento. 
 
Análise 7ª missão: 
 
O andamento das obras do entorno (Educação, 
Saúde, Saneamento) continua sendo reportado pela 
NE por meio do RSAP (Itens 4.2.1 e 4.2.2 e 
Relatórios do Plano de Requalificação Urbana 
referente aos meses julho, agosto e setembro de 
2014). A apresentação das informações 
correspondentes encontra-se na Subseção 4.1.2 
deste 7º Relatório de Monitoramento 
Socioambiental. 
 
Análise 8ª missão: 
O andamento das obras do entorno (Educação, 
Saúde, Saneamento) continua sendo reportado pela 
NE por meio do RSAP (Itens 4.2.1 e 4.2.2 e 
Relatórios do Plano de Requalificação Urbana 
referentes aos meses julho, agosto e setembro de 
2014). A apresentação das informações 
correspondentes encontra-se na Seção 4.1.2 deste 
8º Relatório de Monitoramento Socioambiental. 

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 

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 

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 

 

Nos RSAP Prosseguir informando 
sobre o avanço na 
implementação do 
SIG-A e utilização do 
SGP, inclusive pelo 
CCBM. 
 
No 9º RSAP, 
evidenciar a utilização 
do SGP para gestão do 
fluxo de documentos 
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Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

interação no PBA.  
 

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 
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 

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 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 

como para a gestão dos 
registros de desvio 
tanto na área de meio 
ambiente com o de 
saúde e segurança. 
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Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no 

Relatório 
Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

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. 
 
Segundo o 6º RSAP, as informações detalhadas de 
avanço na implementação do SIG-A constam do 6º 
Relatório Consolidado de Andamento do PBA e 
Atendimento de Condicionantes (RC). Com a entrega do 
referido relatório em 30/07, dar-se-á início efetivo à 
operação do SIG-A, agora adotando o SGP e o Geoexplo 
de forma integrada.  Assim, está prevista para início de 
agosto reunião de alinhamento e esclarecimento entre as 
equipes do SIG-A, empresa Gestora e das Empresas 
Coordenadoras, responsáveis pela interação entre as 
empresas Executoras e o SIG-A. 
 
Segundo o 7º RSAP, o Sistema de Gerenciamento de 
Projetos (SGP) foi devidamente configurado para o 
recebimento dos dados de monitoramento ambiental 
afetos ao 6°RC, com destino ao Banco de Dados.  
Os procedimentos para utilização do SGP foram 
atendidos, com auxílio do Padrão de Sistema (PS) 
elaborado e discutido pela equipe administradora do 
SIG-A junto aos usuários do SIG-A (treinamento 

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.  
 
Análise 6ª missão: 
Foi evidenciado o reporte das atividades 
relacionadas à implementação do SIG-A no 6º RC 
do IBAMA. 
 
Análise 7ª missão: 
Foi evidenciado o reporte das atividades 
relacionadas à implementação do SIG-A no 7º 
RASP. 
 
Análise 8ª missão: 
Em relação ao SIG-A e SGP, foram informados os 
seguintes avanços no Relatório Final do PGA para 
o IBAMA: 
 
• Foi aprovado o PS - Envio do BDB via SGP e 

Consulta ao GeoExplo, com a metodologia de 
encaminhamento e validação dos Bancos de 
Dados Brutos (BDB’s), via SGP, até sua 
efetiva inserção no GeoExplo, pela equipe SIG-
A, e orientações para consulta de dados 
armazenados no GeoExplo;  

• Início da operacionalização do SGP, em 
conjunto com o GeoExplo;   

• Operacionalização do GeoExplo, onde estão 
sendo atualizados sistematicamente os registros 
das campanhas de monitoramento; 

• Aprimoramento do Servidor de Informações 
Geográficas, GeoServer, por meio do qual os 
dados do Geoexplo estão sendo incorporados 
em ambiente digital georreferenciado, em 
camadas espaciais que podem ser importadas, 
visando a subsidiar os usuários do sistema.   

 
Neste trimestre a NE finalmente informou o início 
da operacionalização do SGP em conjunto com o 
GeoExplo. 
 
Não foi possível evidenciar, no entanto, a sua 
utilização como ferramenta tanto para a gestão do 
fluxo de documentos como para a gestão dos 
registros de desvio. 
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Prazo Plano de 

Ação 
Etapas / Entregáveis 
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Relatório 
Avaliação 
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Risco 

Prazo Etapas / Entregáveis 

previsto no 6º RSAP). 
A incorporação de dados no sistema gerenciador do 
banco de dados (Geoexplo) foi executada, 
concomitantemente aos aprimoramentos do software e 
adequações nos procedimentos de formatação dos dados 
encaminhados ao SIG-A. Estas questões foram 
discutidas, acordadas e deverão ser reparadas no âmbito 
do 7°RC. 
O Geoserver está sendo executado, porém de forma 
incipiente, tendo em vista a planejada priorização do 
funcionamento do SGP e Geoexplo. 
A BIOCEV informa que está enviando mensalmente o 
Banco de Dados Bruto (BDB) do PAC via SGP e enviou 
arquivos da base de dados da UHE Belo Monte para 
inserção no GeoExplo. Informa também que produziu 
arquivo KMZ (Google Earth) com a base de dados da 
fiscalização mensal do PAC e informações das estruturas 
e obras construtivas dos canteiros, que poderá ser 
verificado na próxima missão da JGP. 
O treinamento na aplicação do PS envio do BDB já foi 
realizado junto à LEME pela Ferreira Rocha e o fluxo 
está sendo atendido conforme PS. 
 
No 8º RSAP a NE informa que o SIG-A, composto por 
três sistemas computacionais: SGP, GeoExplo e 
GeoServer, permite a troca de informações afetas ao 
monitoramento ambiental da UHE Belo Monte, em sua 
Etapa de Implantação, entre técnicos da empresa 
empreendedora e empresas executoras dos diferentes 
pacotes de trabalho do PBA. Na medida em que são 
gerados novos dados de campo durante as campanhas de 
monitoramento ambiental, esses são incorporados 
sistematicamente no Banco de Dados da Norte Energia e 
disponibilizados para os demais usuários do sistema. 
Informações detalhadas e respectivos registros do banco 
de dados podem ser consultados no RC encaminhado ao 
Ibama em fev/2015. 
A BIOCEV informa que permanece enviando 
mensalmente o Banco de Dados Bruto (BDB) do PAC 
para inserção no SGP. O fluxo de envio do BDB junto à 
Ferreira Rocha está sendo atendido conforme PS. 
Em relação à SST-OP e SSTMA-OE, o SGP, entrará em 
funcionamento em fevereiro de 2015. Durante a visita do 
auditor poderá ser demonstrado o funcionamento do 
sistema. Salienta-se que independentemente da 
ferramenta do SGP, os controles realizados pela NE, são 
funcionais e atendem ao proposto, vindo o SGP, somente 
complementar o trabalho já realizado. Por este motivo, a 
NE solicita a retirada desta pendência. 

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

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 

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 

Análise 1ª missão: 
Não atendida. 
 
A maior parte dos registros de não conformidades 
encaminhadas foi gerada fora do período do 
monitoramento socioambiental. Não foram 
evidenciados registros para os meses de janeiro e 
março de 2013.  

 

9º RSAP Meio Ambiente OP: 
Continuar 
apresentando 
evidências consistentes 
da supervisão, 
principalmente para as 
atividades das 
montadoras. 
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Relatórios)  
  

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.  

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 
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 

 
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 

 
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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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 
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 

encontram-se pendentes. 
Agora, com a contratação da BIOCEV, será 
possível reiniciar as atividades de supervisão da 
NE sobre as OP, o que deverá gerar algumas não 
conformidades. A partir disso será possível 
verificar se o sistema de tratamento de não 
conformidades revisadas 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 
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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. 
 
No 6º RSAP informa-se que os resultados dos registros e 
trâmites da supervisão da NE sobre as atividades da OP 
em relação aos temas SST e MA são apresentados no 
capítulo 3 do 6º RSAP, onde é possível observar maior 
velocidade na solução e encaminhamento de alguns 
casos. Para SST é apresentada também a avaliação de 
desempenho em relação aos eventos mensais.  
As ações de MA estão dentro do fluxo do SGP, operando 
em rotina.  
Devido à restruturação da DG para as ações de SST-OP 
e SSTMA-OE, estão em andamento as ações junto ao 
SGP, atualmente em fase de teste. Espera-se que durante 
a vistoria possa ser apresentada a consolidação destas 
atividades já inseridas no sistema. 
 
No 7º RSAP a NE informa que implantou, por meio da 
Ferreira Rocha, o sistema de alerta de acompanhamento 
de status de Não Conformidades. O sistema é disparado 
semanalmente para todos os gestores diretos, 
responsáveis pela solução dos desvios, assim como o 
diretor de QMSS do CCBM e os superintendentes de 
obra da NE e superintendente do meio físico-biótico da 
NE. 
Conforme Ação 09a foram observadas melhorias 
relacionadas ao equacionamento das pendências 
vencidas, por meio da Análise Crítica da Gestão dos 
Registros de Desvios, contemplada nos Relatórios 

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 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 
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Gerenciais Mensais da Coordenadora e por meio das 
planilhas de gestão da BIOCEV. Uma análise atualizada 
das RDs, pode ser verificada no ANEXO 2.3-2 do 7º 
RSAP (Balanço de RD's_BIOCEV_08.10.14). 
A participação integrada (NE/BIOCEV/CCBM/FR) para 
a resolução dos desvios pendentes pode ser evidenciada 
por meio das atas do PAC. Desde o mês de julho/2014 
foram inseridos itens nas atas, constando o quantitativo 
de RDs com status “vencido”, “aguardando evidências” 
e “pendências a vencer”, por meio dos quais são 
discutidas as ações a serem realizadas, objetivando um 
melhor atendimento por parte do CCBM. 
CCBM 
O CCBM possui um sistema de gestão de suas não 
conformidades, o qual é avaliado mensalmente. Os 
registros destas avaliações são feitos através da 
elaboração do relatório mensal de QMSS. As NC críticas 
também são discutidas nas reuniões semanais de 
planejamento que ocorre com a participação de todos os 
gestores das unidades sítios. 
No ANEXO 2.3-2 deste RSAP seguem as atas das 
reuniões de planejamento do canteiro Pimental e do 
canteiro Belo Monte. 
O relatório de análise critica do sistema de gestão 
integrada da obra também trazem as avaliações dos 
registros das NC. 
Em relação ao SGP, no caso de SST-OP, o módulo de 
fiscalização do SGP está desenvolvido e funcionando, 
hoje ainda não em carga total, para evitar que se 
tivermos problemas com o sistema as informações não 
sejam perdidas. Estamos utilizando os dois sistemas em 
paralelo (Físico e Digital). 
 
Segundo informado pela NE, em relação à SST-OP e 
SSTMA-OE, para todas as RD´s não atendidas pelas 
executoras nas OE, são emitidos relatórios para os 
gestores dos contratos ficarem cientes e cobrarem as 
executoras. 
Na OP, são emitidos relatórios sintetizados informando o 
desempenho de todas as contratadas, para os gestores. 
Em todos os casos possibilita a tomada de decisão por 
parte da Alta Direção. 
Os ajustes necessários foram implementados, em relação 
ao fluxo de documentos no SGP, por meio do qual está 
sendo realizado o acompanhamento dos RDs e relatórios 
gerenciais. 
Em relação à supervisão ambiental da obra principal, a 
BIOCEV informa que o relatório de análise critica do 
sistema de gestão de Registros de Desvio da BIOCEV, 
referente aos programas PCAI e PRAD, traz um balanço 
atualizado dos RDs, anexo a esta ação. 
(ANEXO_4.2_1.1_SSTMA-OBRAS\MA_OP\Acao 13a 
do 8º RSAP). 
O quantitativo atual de Registros de Desvio vencidos, 
4% para o PCAI (09 RDs) e 4% para o PRAD (07 RDs), 
evidencia o esforço integrado entre a NE, BIOCEV e 
Executoras para o equacionamento das pendências. 

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. 
 
Análise 6ª missão: 
Meio Ambiente OP: apesar da melhora identificada 
com a atuação da BIOCEV, verifica-se que há 
ainda um número muito elevado de desvios 
vencidos, principalmente do PRAD. 
 
Não há evidência da participação da Alta Direção 
na análise das Não Conformidades. 
 
SST OP: as informações apresentadas no 6º RSAP 
e as evidências identificadas em campo são 
suficientes para comprovar que a NE tem 
gerenciado as pendências de suas contratadas. 
Além disso, com a implantação do SGP prevista 
ainda para agosto/2014 (mês de realização da 
missão de monitoramento), o controle será mais 
efetivo e ágil, adequado à atual realidade do 
empreendimento.  
Por fim, a Equipe de SST/MA da NE adiantou que 
já está trabalhando numa ferramenta que substituirá 
o SGP, que entrará em uso para as pendências de 
SST: trata-se do SAP/R3. 
 
Análise 7ª missão: 
Atendida. 
As informações apresentadas pela NE durante a 
Missão de Monitoramento e aquelas provenientes 
do 7º RSAP são adequadas para evidenciar a 
gestão das pendências identificadas em suas 
contratadas. Soma-se a isso o fato de que a 
velocidade de fechamento de pendências tem 
diminuído a cada missão. Melhorias ainda podem 
(e estão sendo implantadas) na gestão das 
Montadoras para garantir desempenho similar 
àquela alcançado pelo CCBM. 
Em relação ao SGP, o mesmo encontrava-se em 
fase final de ajustes e sua utilização estava para ser 
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iniciada em novembro/2014. Embora este sistema 
ainda não esteja implantado, as evidências 
apresentadas já indicam um bom nível de gestão, 
ainda mais se levado em consideração o grande 
aumento de Listas de Verificação e de pendências 
identificadas em Setembro/2014, proporcionada 
pela mudança na metodologia de aplicação. 
Mesmo neste cenário, o CCBM respondeu 
adequadamente no fechamento de pendências. 
 
Análise 8ª missão: 
Atendida. 
As informações apresentadas pela NE durante a 
Missão de Monitoramento e aquelas provenientes 
do 8º RSAP são adequadas para evidenciar a 
gestão das pendências identificadas em suas 
contratadas. Soma-se a isso o fato de que a 
velocidade de fechamento de pendências tem 
diminuído a cada missão. A Montadora CMBM 
também apresentou grande melhora na gestão de 
suas pendências e apresenta maior velocidade no 
fechamento das mesmas. Já a Andritz ainda possui 
diversas oportunidades de melhora, porém 
mapeadas e sendo acompanhadas pela Equipe de 
SST/MA. 

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 

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 

1) 21 

 
 

2) 

 
 

3) 

 
 

9º RSAP 2 e 3) Manter a 
apresentação das 
informações. 
 
 

                                                            
21 Ação 13b, item 1) – ver Quadro 7.0.a. 
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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 
têm 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 
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 

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.  
 
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. 
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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. 
 
No 6º RSAP informa-se que evidências das análises 
críticas podem ser encontradas no 6º RC, no capítulo 
relativo ao Plano de Gestão Ambiental (PGA). Destaca-
se ainda que a análise crítica à qual faz referência a ação 
é realizada mensalmente no âmbito da reunião do 
Comitê de Meio Ambiente, isto porque: (i) este Comitê, 
formado pelos representantes de todos os acionistas da 
Norte Energia, conta, em suas reuniões, com a presença 
do Diretor Socioambiental e de todos os 
Superintendentes de sua Diretoria; (ii) mensalmente é 
apresentado a este Comitê, previamente à reunião e para 
discussão nesse Fórum, boletins de avanço dos pacotes 
de trabalho considerados em nível de Gestão de 
Acurácia, por meio de indicadores de performance; (iii) 
com base nesses boletins, discute-se, nas reuniões, 
Planos de Ação para fazer frente à prevenção, correção, 
compensação ou monitoramento de impactos e de 
desvios em termos de qualidade, prazos e custos afetos a 
esses pacotes de trabalho; e (iv) investimentos adicionais 
entram comumente no rol dessas discussões, sendo que a 
Norte Energia tem como diretriz que qualquer 
investimento de cunho ambiental, para ser aprovado 
junto ao Conselho de Administração, deve, previamente, 
contar com um Parecer do CMA. 
Esclarece-se que as atas das reuniões ordinárias e 
extraordinárias desse comitê são de veiculação interna à 
diretoria da Norte Energia e a seus acionistas. 
 

 
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. 
 
Análise 6ª missão: 
 
Não foram apresentadas evidências da realização 
de análises críticas do SGA com base nas entradas 
mencionadas acima, na análise da 5ª missão. 
 
Análise 7ª missão: 
A NE informou que no período de monitoramento 
desse relatório, algumas ações foram tomadas pela 
alta administração após a reunião realizada no final 
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No 7º RSAP a NE informa que as auditorias realizadas 
continuamente pelo NAC e lideradas pelo Gestor Geral 
do PBA, por parte da empresa gestora, constituem-se em 
processos contínuos de auditoria interna mensal que 
permitem, no âmbito das reuniões das diferentes 
instâncias (CGA, CMA, GT´s e reuniões periódicas 
diversas) promover a análise crítica sistêmica e 
integrada e a melhoria contínua do sistema de gestão 
SGA da UHE Belo Monte pela sua retroalimentação, 
considerada a dinâmica de um projeto da magnitude de 
Belo Monte.    
 
No 8º RSAP informa-se que este assunto será abordado 
no ato da próxima vistoria de campo. 

de junho/14, entre elas cita-se a convocação de 
workshop interno a DS para discussão detalhada 
sobre os resultados da aplicação dos pacotes de 
trabalho, ocasião na qual foi tomada a decisão de 
implementação imediata da estratégia de 
constituição de dois grupos de trabalho específicos, 
para promover a alavancagem dos resultados do 
processo de negociação de imóveis e benfeitorias 
na área urbana de Altamira – o denominado Grupo 
de Saneamento de Processo (GSP) – e para acelerar 
o processo interno de contratação de obras do 
entorno e indígenas – o chamado Grupo de 
Contratação Expedita (GCE) ou Grupo Super Fast 
Track. 
 
Análise 8ª missão: 
Quanto ao reporte das informações relacionadas à 
análise crítica do SGA, o 8º RSAP foi elaborado de 
forma simplificada, pois no período os esforços se 
concentraram na elaboração do Relatório Final 
Consolidado de Andamento do PBA para o 
IBAMA. No entanto, a NE informou que 
continuam sendo realizadas as reuniões das 
diferentes instâncias (CGA, CMA, GT´s e reuniões 
periódicas diversas) para promover a análise crítica 
sistêmica e integrada e a melhoria contínua do 
SGA. 

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 26a22: 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. 
 

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 

 

Próximos 
RSAPs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos RSAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuar reportando 
no RSAP ou RC os 
resultados de todos os 
monitoramentos 
realizados (efluentes 
domésticos e 
industriais, qualidade 
da água das ETAs e 
bebedouros, ruído e 
fumaça preta), e não 
apenas apresentar os 
laudos como anexo, já 
que estes são muitos.  
 
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.  
 
 

                                                            
22 Ação 26b – ver Quadro 7.0.a. 
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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 
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. 
 
De acordo com o 6º RSAP, o CCBM contratou o 
Engenheiro Químico, Thiago Felix Santana, o qual 
realizou vistorias nos diferentes sítios e apresentou 
relatórios com recomendações de melhorias para a 
eficiência dos sistemas de tratamento de água e efluentes 
da obra. 
O ANEXO 4.2-1.6 do 6º RSAP apresenta a Minuta do 
relatório de atualização do status das estações de 
tratamento de água potável e efluentes, elaborado pelo 
engenheiro especialista na área, contratado pelo CCBM 

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) 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. 
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com o objetivo de verificar, solucionar e monitorar os 
possíveis desvios encontrados nos pontos de tratamento 
de água e efluentes de todos os canteiros da UHE – Belo 
Monte, trazendo a garantia da eficácia nos sistemas e 
atendimento aos requisitos legais. Nota-se que algumas 
das ações apontadas no citado relatório já foram 
concluídas, e demais estão apontadas com prazo de 
execução. 
Os resultados analíticos dos efluentes e abastecimento de 
água do período podem ser observados no capítulo 2 do 
6º RSAP e no 6º RC do Ibama. 
 
Resposta do 7º RSAP: 
 
Evidências CCBM: As análises críticas dos resultados 
das amostras de água potável e efluentes são 
apresentados nos Quadros comparativos de análise de 
água potável e nos Quadros comparativos de análise de 
efluentes tratados, e estão no Capítulo 5.1.1 do 7º RSAP 
e seus respectivos anexos. De qualquer forma o ANEXO 
2.3-2 do 7º RSAP também mostra os dados acima 
solicitados. 
 
O relatório completo segue no Capítulo 5.1.1 do 7º 
RSAP e seus respectivos anexos. 
 
Resposta do 8º RSAP: 
 
Evidências CCBM sobre efluentes industriais: a 
comparação com os padrões do IFC não são realizadas, 
pois os efluentes industriais não são descartados em 
curso d’água. Os padrões do IFC existentes são apenas 
para efluentes descartados em água. Serão reforçadas 
ainda mais as ações, no sentido de atingir uma melhor 
eficiência pelos sistemas de tratamento de efluentes no 
projeto da UHE Belo Monte como um todo. 
Demais informações sobre este assunto podem ser 
observadas nos pacotes de trabalho específicos ao PAC. 
no RC encaminhado ao Ibama em fev/2015, o qual 
acompanha este RSAP. 

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 das condições 
de funcionamento e dimensionamento dos sistemas 
e definição de ações para correção dos desvios, 
com objetivo de tornar os resultados estáveis, 
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Quadro 7.0.c 
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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 

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. 
 
Análise 6ª missão: 
No período foram evidenciados no 6º RC os 
resultados dos monitoramentos realizados nas OP 
pelo CCBM. 
O 6º RSAP, por sua vez, evidenciou a contratação 
do especialista em saneamento, que verificou os 
problemas na performance das ETAs e ETEs. No 
relatório apresentado como anexo ao RSAP, 
verificou-se que, para cada item das instalações 
para o qual o consultor identificou problema, foram 
propostas uma ação corretiva e um prazo para 
atendimento da mesma. Observa-se que há várias 
ações já realizadas, como, por exemplo, 
“Providenciar limpeza diária nas Lagoas da ETE 
Belo Monte” ou a “Manutenção corretiva dos leitos 
de secagem da ETE da Vila Residencial”, entre 
várias outras. 
Há ações com atendimento previsto em 30/06/2014 
e que não constam como realizadas; e há outras 
ações previstas para o final de agosto e para o final 
de setembro, ou seja, após a missão da consultoria 
independente.  
Recomenda-se que seja apresentada a versão 
completa do laudo do consultor, contendo o 
diagnóstico de cada sistema de tratamento, para 
que façam sentido as ações e os prazos propostos. 
Em relação à comparação dos resultados dos 
monitoramentos com os padrões do IFC, neste 
trimestre houve retrocesso em relação à 5ª missão, 
apresentando-se apenas a comparação para os 
efluentes sanitários (ETEs dos sítios). Para os 
efluentes industriais a comparação não foi feita 
neste trimestre. 
 
Análise 7ª missão: 
No período foram evidenciados no 7º RC os 
resultados dos monitoramentos realizados nas OP 
pelo CCBM. Os resultados foram reportados no 
corpo do RSAP, incluindo análise crítica, e forma 
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também apresentados os laudos como anexo. 
Em relação à comparação dos resultados dos 
monitoramentos com os padrões do IFC, os valores 
continuam sendo apresentados apenas para os 
efluentes domésticos, com os limites não sendo 
atendidos por nenhum parâmetro. Para os efluentes 
industriais mais uma vez não foi realizada a 
comparação. 
 
Análise 8ª missão: 
Neste trimestre foi apresentado o Relatório Final 
Consolidado de Andamento do PBA, e, por este 
motivo, o 8º RSAP foi bastante mais simplificado, 
não incluindo nenhum resultado dos 
monitoramentos realizados. Foram apresentados os 
laudos das análises previstas nos monitoramentos 
de efluentes domésticos e industriais, e de 
qualidade da água nas ETAs e bebedouros. Os 
laudos são muitos e não há como verificar um a 
um. Não foi incluída uma análise crítica dos 
resultados. A eficiência é avaliada com base em 
laudos satisfatórios e não satisfatórios. Para os 
laudos não satisfatórios não se avalia o parâmetro 
que causou esta não conformidade com a 
legislação. 
Neste trimestre, pela falta de resultados no RSAP, 
valendo apenas o status consolidado reportado ao 
IBAMA, não foi apresentada a comparação feita 
pela BIOCEV dos resultados do monitoramento de 
efluentes em relação aos padrões do IFC. 
No período foi realizado o monitoramento 
periódico de fumaça preta utilizando a Escala 
Ringelmann. 
Em relação ao ruído ambiental, a próxima 
medição, que é anual, deverá ocorrer em março de 
2015, sendo reportada no 9º RSAP. 

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. 
 
O 6º RSAP, referente ao trimestre de abril a junho de 
2014, foi encaminhado em 01/08/2014. 
 
 

Ação em atendimento (contínua). 
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O 7º RSAP, referente ao trimestre de julho a setembro 
de 2014, foi encaminhado em 28/10/2014. 
 
O 8º RSAP, referente ao trimestre de outubro a 
dezembro de 2014, foi encaminhado em 13/02/2015. 
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8.0 
Situação de Atendimento às Recomendações da Consultoria 
Socioambiental Independente (da Due Diligence ou da Missão de 
Monitoramento Anterior) 
 
O Quadro 8.0.a do Anexo 11 apresenta o status de atendimento às recomendações em 
aberto da Due Diligence e da 1ª à 7ª missão de monitoramento. No próximo relatório, 
este Quadro incluirá também o atendimento às novas recomendações estabelecidas na 8ª 
missão.  
 
O Quadro 8.0.a é atualizado a cada Relatório de Monitoramento Socioambiental, 
constando do mesmo a situação de recomendações pendentes, bem como as 
recomendações emitidas no período anterior. Recomendações atendidas são subtraídas 
do Quadro. 
 
O atendimento às recomendações foi verificado pelo consultor socioambiental por meio 
da análise do 8º RSAP, do Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA da Fase 
de Implantação, de documentos e relatórios apresentados pela NE e pelo CCBM, e por 
meio das inspeções de campo, entrevistas e reuniões realizadas entre os dias 23 a 27 de 
fevereiro de 2015.  
 
 
9.0 
Conformidade do Empreendimento com os Princípios do Equador 
 
Neste Capítulo apresenta-se uma avaliação geral sobre a conformidade atual do 
empreendimento UHE Belo Monte com os Princípios do Equador, com base nas 
informações recebidas da NE e contidas no 8º RSAP, naquelas verificadas nos 
Relatórios para o IBAMA e outros órgãos intervenientes, e nos aspectos verificados 
pelo Consultor Ambiental Independente durante a inspeção de campo e as reuniões 
mantidas com a NE e/ou empresas por ela contratadas. 
 
Conforme já mencionado em todos os relatórios anteriores, discute-se a seguir a 
conformidade atual do empreendimento com relação aos Princípios 2, 3, 4, 5, 6 e 8. 
 
O Quadro 9.0.a, a seguir, resume a situação de conformidade do empreendimento com 
cada Princípio do Equador e cada Padrão de Desempenho do IFC, a qual é detalhada na 
sequência. 
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Quadro 9.0.a 
Síntese da Conformidade da UHE Belo Monte com os Princípios do Equador e com os Padrões de Desempenho do IFC 

Princípio do Equador /  
Padrão de Desempenho do IFC 

Síntese da Avaliação Conformidade 

Princípio 2.0 – Avaliação Socioambiental   

• Procedimento de Gestão de Mudanças O procedimento foi elaborado e já se encontra aprovado. Não há evidência da sua aplicação até o momento.  
Recomendou-se que os RSAP incluam uma Seção específica para apontar as mudanças ocorridas no período 
e a necessidade de aplicação do PS de Gestão de Mudanças e de revisão da Planilha de Controle de 
Impactos. 
Novamente, a mudança mencionada no período corresponde à alteração da data de enchimento do 
reservatório, agora para setembro de 2015. 

Parcialmente 
conforme 

• Identificação e Avaliação de Impactos e Riscos A gestão da Norte Energia foi estruturada de modo que a responsabilidade pela identificação de perigos e 
avaliação de riscos relacionados à Saúde e Segurança do Trabalho (SST) seja das empresas contratadas. Essa 
prática mostra-se válida para o CCBM, que conta com larga experiência e procedimentos próprios; porém, 
nessa configuração ficam desamparadas as atividades da própria Norte Energia e de diversas contratadas 
(executoras das obras do entorno, dos programas do PBA, serviços de vigilância, atividades do Centro de 
Estudos Ambientais etc.). As Montadoras, entretanto, começaram a demonstrar a identificação preliminar de 
riscos. Não foi evidenciada, até o presente momento, a existência de procedimento para identificação de 
riscos potenciais para os trabalhadores por parte do Empreendedor. 

Parcialmente 
conforme 

Princípio 3.0 – Padrões Sociais e Ambientais 
Aplicáveis 

  

• Gestão da conformidade legal do 
empreendimento 

  

− Identificação dos requisitos legais e outros 
requisitos aplicáveis ao projeto 

O empreendimento possui PS de Identificação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos Aplicáveis e o 
Manual de Requisitos Jurídicos adequado para aqueles que incidem sobre as questões ambientais, ficando 
fora desse processo a necessidade de identificação dos requisitos legais aplicáveis à Segurança e Saúde 
Ocupacional. 

Parcialmente 
conforme 

− Avaliação de conformidade legal do Projeto No que se refere à definição de sistemática formal para avaliação da conformidade legal do empreendimento 
pela NE, a situação se mantém semelhante à relatada nos períodos anteriores, ou seja, o Manual de Auditoria 
Ambiental (MA NES GABM SGA 003/2011 00) continua aguardando a aprovação para formalização do 
documento dentro do SGA e disponibilização do texto para análise do Consultor Independente. Destaca-se 
que a NE informou, por meio da Matriz de Documentos, que a Planilha de Normas e Leis foi atualizada em 
janeiro de 2015. 

Parcialmente 
conforme 

− Obtenção, renovação e atendimento às 
condicionantes de licenças, autorizações e 
portarias 

A NE possui as seguintes ferramentas de gestão do processo de licenciamento: 
• Acompanhamento do licenciamento por meio de reuniões semanais do grupo de trabalho específico; 
• Atualização da matriz de licenças; 

 

Conforme 
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• Sistema de Alerta do SGP (licenças e autorizações do IBAMA, SEMA). Condicionantes que têm prazo 
para atendimento ou outra demanda entram no Sistema de Alerta. Condicionantes que não têm prazo 
ou demanda, mas que estabelecem um pré-requisito, entram no controle de ofícios da FR; 

• Atualização da planilha de licenças das obras do entorno; 
• Controle de Ofícios pela Ferreira Rocha. 

• Situação das multas e autos de infração O 8º RSAP apresentou, na Seção correspondente, as multas e autos de infração da NE e também aqueles 
recebidos pelo CCBM no período.  

Conforme 

PD 01: Sistemas de Gerenciamento e Avaliação 
Socioambiental 

  

• Sistema de Gestão da NE   
− SGA O SGA da NE encontra-se estruturado, porém até o momento não foi possível verificar sua completa 

implementação, já que a sistemática de auditorias prevista no Manual de Auditoria Ambiental (MA NES 
GABM SGA 003/2011 00) não foi evidenciada pelo consultor independente. Conforme informado pela NE, 
esse manual não reflete a realidade do empreendimento e encontra-se em processo de revisão. 

Parcialmente 
conforme 

− Sistema de Gestão de SST A Norte Energia (NE) definiu e implantou regras de gestão, além de evidenciar melhoria contínua na 
supervisão e acompanhamento das empresas que atuam sob sua responsabilidade. No período foi emitido 
mais um procedimento, o PS NE SSTMA 002/2014 (Revisão 00 - Novembro/2014) - Inspeção de 
Supervisão e Auditoria de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente – SSTMA, sendo Meio 
Ambiente exclusivamente para as OEs. Este procedimento tem como objetivo disciplinar a metodologia já 
praticada pela NE na supervisão das empresas contratadas em termos de SST (Obra Principal e Obras do 
Entorno) e de MA (Obras do Entorno, somente). 

Conforme 

• Sistema de Gestão do CCBM Apesar de existirem recomendações em relação ao SGI, o CCBM apresenta um sistema robusto de gestão 
que contempla todos os requisitos previstos pelas principais normas de gestão (ISO 14.001 e OHSAS 
18.001), além de apresentar melhoria e evolução a cada missão de monitoramento. 

Conforme 

• Cumprimento dos Programas de SST exigidos 
por Lei 

 
 

− OP A NE mantém sua metodologia de Supervisão de SST, conforme apresentado na Seção 4.3.1. O resultado do 
monitoramento interno para mensuração do desempenho do CCBM encontra-se apresentado e discutido na 
Seção 4.3.2; e, das Montadoras na Seção 4.3.3. 
O alerta ainda recai sobre as Montadoras, as quais apresentam maior índice de desconformidade, embora em 
constante melhoria ao longo dos trimestres monitorados. A Montadora Andritz apresenta-se como a empresa 
que requer mais atenção da NE para que as diretrizes de gestão sejam seguidas, além de melhoria na rápida 
solução dos desvios identificados no processo de supervisão da NE. 

Parcialmente 
conforme 
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− OE O resultado de desempenho das Obras do Entorno e empresas executoras dos programas do PBA encontra-se 
apresentado e discutido na Seção 4.3.4; e, das atividades de Supressão Vegetal na Seção 4.3.5. 
Esta supervisão das OEs e demais contratadas apresenta crescente evolução desde o início dos trabalhos e 
atualmente abrange todas as contratadas das OEs, principais executoras dos programas do PBA, empresas de 
supressão vegetal do reservatório intermediário e Centro de Educação Ambiental (CEA). A metodologia de 
supervisão encontra-se definitivamente implantada, porém as empresas contratadas não respondem 
adequadamente ao processo de supervisão, apresentando índices de conformidades bastante baixos em 
muitos dos contratos, além de demora considerável na correção de desvios. Diversos esforços foram 
evidenciados por parte da Equipe de SSTMA da NE (reuniões, cartas, auxílio na solução de desvios e no 
planejamento de atividades, entre outros), embora nem todos surtiram efeitos, pois pode-se contatar grandes 
contratos com falhas de gestão. 

Parcialmente 
conforme 

• Supervisão ambiental e sistemática de tratamento 
de não conformidades 

  

− OP Em relação à supervisão ambiental, verificou-se que as atividades da BIOCEV prosseguiram no período, 
apoiando-se no Sistema de Informações Geográficas – SIG-BIO, desenvolvido para gerar mapas com as 
informações sobre os desvios registrados nas obras. Esses mapas permitem verificar a situação de cada Sítio 
Construtivo em relação à quantidade de desvios, a espacialização dos desvios dentro das áreas de cada Sítio, 
o status de resolução dos desvios (concluído, vencido, com pendência a vencer ou aguardando evidência), e 
a quantidade de desvios por processo ou atividade de obra. 
O status da supervisão apresentado no Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA mostra a 
evolução ocorrida na resolução dos desvios desde o início da supervisão, reduzindo os números de registros 
em aberto. O PRAD continua apresentando pior desempenho quando comparado ao PCAI. O Sítio Belo 
Monte continua sendo aquele com maior número de desvios em relação ao PCAI: 94% do total de RDs. 

Conforme, 
porém com 
pontos de 
melhoria 

− OE A supervisão ambiental das OEs é realizada por Técnicos de Segurança do Trabalho da NE, orientados pela 
Analista Ambiental. Essa prática tem mostrado resultado no sentido de identificar o nível de conformidade 
dessas empresas em relação à Meio Ambiente. O resultado do período está demonstrado nas Seções 4.2.1.2 e 
4.2.1.3. Embora a supervisão seja realizada de forma adequada, seu desdobramento ainda não se mostra 
eficaz, tal como ocorre com Segurança do Trabalho. Ainda não há bases para garantir que o modelo de 
supervisão da NE, mesmo considerando o esforço da equipe e a constante evolução registrada até o 
momento, garanta a conformidade ambiental (o resultado de grande parte dos contratos ainda encontra-se 
menor que 70%). 
A supervisão ambiental das empresas executoras da Supressão Vegetal também é executada pelos Técnicos 
de Segurança do Trabalho de cada um dos 5 lotes, inclusive neste período a metodologia de Supervisão foi 
substituída por aquela já implantada pela NE, ou seja, a STCP foi treinada e passou a adotar a metodologia 

Parcialmente 
conforme 



 
 

 
 

 
            144 

 

Quadro 9.0.a 
Síntese da Conformidade da UHE Belo Monte com os Princípios do Equador e com os Padrões de Desempenho do IFC 

Princípio do Equador /  
Padrão de Desempenho do IFC 

Síntese da Avaliação Conformidade 

da NE para supervisionar as contratadas de Supressão Vegetal. No próximo período será possível avaliar o 
resultado dessa alteração.  

• Supervisão de SST e sistemática de tratamento 
de não conformidades 

  

− OP O resultado da Supervisão de SST sobre a OP encontra-se apresentado e discutido na Seção 4.3.1. 
O processo de Supervisão de SST e sistemática de tratamento de não conformidades da NE foi formalizado 
no período, o que permitirá conhecer a Linha de Base da metodologia e avaliar criticamente sua eficácia ao 
longo das Missões de Monitoramento. Embora existam oportunidades de melhoria na forma como as 
contratadas, principalmente de Montagem, respondem aos registros de desvios.  

Conforme 

− OE O resultado da Supervisão de SST sobre a OP encontra-se apresentado e discutido na Seção 4.3.1. 
A metodologia de supervisão formalizada pela NE se baseou naquela implantada inicialmente nas Obras do 
Entorno com pequenas modificações e encontra-se implantada num bom estágio de desenvolvimento. 
Embora existam oportunidades de melhoria na forma como muitas contratadas respondem aos registros de 
desvios.  

Parcialmente 
conforme 

• Treinamentos   
− NE O processo de treinamento da NE não está estruturado, pois toda a gestão formalizada converge para as 

questões socioambientais do empreendimento, mais especificamente obra e operação.  
Não conforme 

− 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. 
As Montadoras ainda se dedicam aos treinamentos de integração e aqueles impeditivos para exercer 
atividades de riscos (NR-12, NR-33 e NR-35). 

Conforme, 
porém com 
oportunidades 
de melhoria 

• Implantação dos Planos, Programas e Projetos 
Socioambientais do PBA 

  

− PGA  Conforme 
− PAC  Conforme 
− Meio Físico  Conforme 
− Flora De forma geral, os projetos da flora estão sendo executados de acordo com os Princípios do Equador, bem 

como com o PBA e as exigências do órgão ambiental. Não foram emitidos novos pareceres do IBAMA 
sobre os mesmos.  
Alguns atrasos ocorrem, principalmente na supressão da vegetação e na destinação da madeira gerada na 
supressão da vegetação. Até dezembro de 2014, estimava-se que 39% da área dos reservatórios foram alvo 
de supressão de vegetação. Apesar da mobilização da Norte Energia para dar celeridade às atividades de 

Parcialmente 
conforme 
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supressão, com base no rendimento da supressão da vegetação no ano passado, considera-se que será 
necessária uma grande mobilização adicional para atingir as metas nos prazos estipulados. 
No último trimestre de 2014, foram poucos os avanços da destinação do material lenhoso gerado. Nesse 
período, não foram executadas as destinações externas que estavam anteriormente em andamento ou sendo 
providenciadas. Os motivos para essa paralisação são vários, mas são devidos principalmente a dificuldades 
e a morosidade dos procedimentos exigidos pela legislação e o IBAMA.

− Fauna Terrestre Os Programas referentes à fauna terrestre e semi-aquática, no que diz respeito ao monitoramento, 
acompanhamento e mitigação dos diversos impactos, caminham de acordo com o PBA e dentro do 
cronograma previsto. Recomenda-se incluir na pauta a próxima reunião do PAN (abril/2015) a verificação 
da possibilidade de inclusão de eventuais novas espécies endêmicas e/ou ameaçadas nas áreas que serão 
protegidas pela NE. NO entanto, os relatórios dos estudos complementares indicam que as espécies novas 
para a ciência (roedores e quirópteros) são de ampla distribuição. 
Esta Consultoria Socioambiental Independente entende que a inclusão das espécies no PAN independe da 
Norte Energia, e que a proteção das áreas previstas até o momento, bem como a detecção das possíveis 
novas espécies de roedores fora da área de influência do empreendimento, segundo evidenciado nos 
relatórios de atendimento aos Princípios do Equador apresentados nos RSAP, aumentam significativamente 
a possibilidade de manutenção de populações viáveis dos táxons em questão na região da Volta Grande do 
Xingu.

Conforme

− Limnologia e Ictiofauna  Conforme 
− Socioeconomia  Conforme 

• Implantação do PBA-CI Em 2014 a Norte Energia, através da Superintendência de Assuntos Indígenas (SAI), consolidou e qualificou 
sua atuação junto às populações indígenas. Como indicadores desta consolidação, destacam-se: a 
reestruturação administrativa da Norte Energia, com a criação da SAI e a contratação de técnicos e 
indigenistas; o andamento das obras de infraestrutura com as parcerias com a SOE; os resultados dos 
projetos de subsistência do Programa de Atividades Produtivas (PAP); a negociação com 83,94% das 
famílias indígenas citadinas, acompanhadas pelo Programa de Reassentamento e Realocação/índios 
citadinos e ribeirinhos (PRR); a realização de reuniões do Comitê Gestor; a realização de reuniões dos 
Subcomitês nas aldeias; as reuniões do Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida; a participação efetiva 
dos indígenas nas campanhas de monitoramento da qualidade da água e ictiofauna; e a participação dos 
indígenas nos conselhos regionais.   
  
Verifica-se, portanto, um avanço significativo nas ações do PBA-CI, com resultados que repercutem 
positivamente junto às populações indígenas. A desconfiança em torno da equipe da SAI e do PBA-CI foi 
efetivamente superada. 

Conforme 



 
 

 
 

 
            146 

 

Quadro 9.0.a 
Síntese da Conformidade da UHE Belo Monte com os Princípios do Equador e com os Padrões de Desempenho do IFC 

Princípio do Equador /  
Padrão de Desempenho do IFC 

Síntese da Avaliação Conformidade 

• Interação entre os programas ambientais e de 
saúde e segurança 

A inserção dos dados no SGP permitirá que o SIG-A atue de fato como ferramenta de interação entre 
programas e projetos do PBA, permitindo que as executoras e coordenadoras acessem os dados de 
programas e projetos de outras executoras.  
No período anterior foi elaborado o Padrão de Sistema “PS Envio do BDB via SGP e Consulta ao GeoExplo 
R00”, que possibilitou a utilização do SGP para inserção dos dados dos meios físico e biótico 
correspondentes ao 6º RC. 
Neste período informou-se finalmente o início da operacionalização do SGP em conjunto com o GeoExplo. 
Não foi possível evidenciar, no entanto, a sua utilização como ferramenta tanto para a gestão do fluxo de 
documentos como para a gestão dos registros de desvio. 

Parcialmente 
conforme 

PD 02: Trabalho e Condições de Trabalho   

• Capacitação da mão de obra  Conforme
• Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional   

− NE A Equipe de SST/MA mantém a gestão dos controles sobre os funcionários da NE, mas questões 
administrativas, tais como: solicitar EPIs para visitantes e funcionários; participar das reuniões do Conselho 
de SST da Norte Energia; participar e conduzir as reuniões da CIPA; aplicar e gerir treinamentos, etc. Os 
trabalhos dos funcionários da NE são basicamente administrativos, porém incluem visitas a campo. A NE 
como amplamente discutido neste e nos relatórios de monitoramento anteriores não possui um sistema de 
gestão formalizado que abranja seus funcionários e as suas contratadas, embora possua diversas ações em 
curso alinhadas com a gestão dos principais riscos. 

Conforme 
Parcialmente 
conforme 

• OP O CCBM, por apresentar um Sistema de Gestão Integrado, com uma estrutura robusta e adequada ao 
tamanho do empreendimento, cumpre e transcende as exigências previstas no PD 02 relacionadas à 
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. 
Diferentemente do que fora apresentado até o 7º RSAP, a NE passou a apresentar as informações de 
monitoramento interno pelas Montadoras, embora não tenha ficado evidente a realização de análise críticas 
dos dados pela NE, inclusive em comparação com os dados de Supervisão realizada por funcionários 
próprios. Essa análise permitirá a identificação antecipada de oportunidade de melhoria, evitando que se 
desencadeie em acidentes ou descumprimentos legais. 

− OEs Conforme exposto na Seção 4.3.4 e 4.3.5, um número considerável de contratadas executoras das obras do 
entorno e outras responsáveis pela Supressão vegetal ainda apresenta resultados insatisfatórios e 
preocupantes em relação à Segurança e Saúde Ocupacional. 

Parcialmente 
conforme 
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• Políticas e procedimentos de RH Os procedimentos da NE e CCBM estão conformes em relação a este quesito. Conforme 
• Condições do Trabalho nas Obras Principais e do 

Entorno 
 

 

− OP As condições de trabalho e das instalações de apoio aos trabalhadores (alojamentos, áreas de vivência, 
refeitórios, sanitários, áreas administrativas e áreas de apoio nas frentes de serviço de campo avançadas) que 
foram evidenciadas na OP, conforme constatado na Due Diligence e na missão anterior, são consideradas 
muito adequadas e, portanto, compatíveis com as melhores práticas requeridas pelo PD 02. 
As áreas de apoio e instalações das Montadoras ainda se encontram em construção e foram projetadas de 
modo a atender as especificações da legislação incidente. As instalações provisórias atendem os padrões 
mínimos de conforto. 

Conforme 

− OEs No caso das OEs, as condições de trabalho são muito variáveis em função do nível de aderência das 
empresas com os requisitos da legislação brasileira de SST. Entretanto, a equipe de supervisão de SST da 
NE demonstra a cada missão conseguir acompanhar de forma adequada essas questões, sempre registrando e 
acompanhando a solução das pendências. 
Em termos de infraestrutura, durante a inspeção seletiva dos sanitários, áreas de vivência, áreas 
administrativas e frentes de trabalho das OEs, foram evidenciadas condições razoáveis, dentro dos limites 
das exigências legais, e com necessidade de melhoria para conformidade total com os requisitos de 
Condições de Trabalho estabelecidas pelo PD 02. 
Para regularização das pendências do CEA (Centro de Estudo Ambientais) identificadas na 2ª missão de 
monitoramento, a NE evidenciou todas as melhorias implantadas nos banheiros, lavanderia e dormitórios. A 
reforma na cozinha e refeitório foi postergada para 2015, porém sem data para início. 

Conforme 

• Mecanismos de Reclamações disponíveis aos 
trabalhadores 

 Conforme

PD 03: Prevenção e Redução da Poluição   

• Gerenciamento de efluentes líquidos   
− OP No período, os resultados do monitoramento de efluentes foram verificados no Relatório Final Consolidado 

de Andamento do PBA, que avalia a eficiência apenas em termos de quantidade de laudos satisfatórios em 
relação ao total de laudos. Para os laudos insatisfatórios, não há uma análise sobre os parâmetros que 
levaram a não conformidade. 
Os resultados no período foram comparados apenas aos limites da CONAMA 430/11, já que o 8º RSAP foi 
simplificado, e ao IBAMA, para quem é endereçado o Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA, 
interessa apenas o atendimento á legislação brasileira. Assim, no período não houve análise em relação aos 
padrões estabelecidos pelo IFC. 

Conforme, 
porém com 
oportunidades 
importantes de 
melhoria 
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− OE No período, verificou-se que a equipe da NE voltada à supervisão das OEs regrediu no processo de 
Supervisão nos primeiros meses de 2015, a ponto de registrar desvios por disciplina (Meio Ambiente) e não 
mais por macro temas. Assim, não se sabe, para o período, a criticidade do tema efluentes na gestão das 
OEs. Na reunião realizada com a Equipe de SST/MA, ficou clara a necessidade de retomar a forma de 
registro anterior, mesmo que isso gere mais Registros de Desvios. Recomendou-se que a forma anterior de 
registro seja retomada imediatamente.  

Parcialmente 
conforme 

• Gerenciamento de emissões atmosféricas   
− OP  Conforme
− OE Nas OEs não é possível evidenciar se está sendo realizado o gerenciamento de emissões atmosféricas ou, se 

realizado, está sendo feito da forma adequada. Ela consta do checklist a ser verificado em campo pelos 
técnicos da SST/MA, mas o reporte não contém essas informações. 

Não conforme 

• Gestão de Resíduos Sólidos   
− OP  Conforme
− OE A equipe de SST/MA da NE gera resultados de desempenho e registrado os desvios através de Registros de 

Ocorrência, os quais são lançados em planilha para posterior acompanhamento.  
A verificação de documentos das empresas executoras das OEs permitiu constatar evolução no controle da 
NE sobre questões ambientais, tais como controle de destinação de resíduos, licenças, autorizações e outros. 
Embora este controle seja realizado pela NE, ele iniciou pelas principais contratadas e tem se estendido para 
as demais, o que ainda necessita de grandes avanços. 

Conforme

• Gestão de materiais perigosos   
− OP  Conforme
− OE A supervisão das OEs inclui a verificação da gestão de materiais perigos, embora não seja possível extrair o 

resultado de desempenho nesse processo a partir dos relatórios gerenciais trimestrais.  
Conforme, 
porém com 
oportunidades 
de melhoria 

• Gestão de ruídos  Conforme

PD 04: Segurança e Saúde da Comunidade   

• Riscos Comunitários Associados ao Fluxo 
Migratório 

 Conforme
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• Segurança da Comunidade No período foram apresentados os Planos de Gestão Viária das montadoras e da fornecedora, porém sem 
qualquer informação sobre seu desempenho. A NE monitora as ocorrências de acidentes de trajeto que 
ocorrem com funcionários do CCBM (vide registro do RSAP). Nenhuma informação relacionada aos 
eventos que tenham interface com a comunidade foi relatada. 
Para as OEs, apesar de existirem diversas evidências de sinalização, isolamento e proteções relacionadas ao 
trânsito, ainda não há padronização das ações entre as empresas executoras. A Equipe de SST/MA elaborou 
minuta de diretrizes para alinhamento entre as ações e instâncias de aprovação, quando necessário, dos 
projetos de sinalização. A apresentação desse documento ocorreu na missão do 4º RSAP, porém até o 
fechamento deste relatório nenhuma evolução foi reportada. 

Conforme e 
com 
oportunidades 
de melhoria 

• Saúde da Comunidade Na missão de monitoramento foi evidenciado que a maior parte dos vigilantes foram contratados pelo 
CCBM como Fiscais de Portaria, desarmados. Existem portarias principais (entrada dos sítios) e secundárias 
(internas, entre áreas). O único grupo de vigias armados contratado pelo CCBM encontra-se no Paiol de 
munição localizado no Sítio de Canais. Também existe vigilância pelos Fiscais de Portaria na Vila 
Residencial, Alojamentos dos Sítios, Núcleo RH, EAS – Posto de Assistência à Saúde e Estação de 
Transbordo de Carga - ETC. O turno desses profissionais é 12 x 36 horas. Os limites de responsabilidade e 
atribuição são bem definidos entre essas equipes e a Força Nacional. 

Conforme 

• Utilização de Serviços de Vigilância / Seguranças O CCBM conta com um Plano de Atendimento a Emergências (PAE) adequadamente implantado, porém 
como foco no público interno e suas atividades, conforme apresentado na Seção 4.3.2. O ingresso das 
Montadoras trouxe a necessidade de alinhamento de ações de emergência, realização de exercícios 
simulados e mitigação de riscos entre empresas que atuam nos sítios, até então geridos única e 
exclusivamente pelo CCBM. No período ficou evidente a realização de eventos de simulação, embora 
apresentem oportunidade de melhorias, tal como apresentado na Seção 4.3.3, onde são indicadas a 
necessidade de aumentar a abrangência dos treinamentos e testar os pontos considerados mais frágeis para 
efetivação de um resgate ou atendimento a emergência. 
Em relação à OEs, a NE garante a existência de Planos de Atendimento a Emergências para as principais 
contratadas, porém deverá determinar diretrizes para esse atendimento para as contratadas menores e sem 
condições de estabelecerem suas próprias regras. 

Conforme, 
porém com 
oportunidade 
de melhorias 

• Preparação e Resposta de Emergências O CCBM conta com um Plano de Atendimento a Emergências (PAE) adequadamente implantado, porém 
como foco no público interno e suas atividades, conforme apresentado na Seção 4.3.2. O ingresso das 
Montadoras trouxe a necessidade de alinhamento de ações de emergência, realização de exercícios 
simulados e mitigação de riscos entre empresas que atuam nos sítios, até então geridos única e 
exclusivamente pelo CCBM. No período ficou evidente a realização de eventos de simulação, embora 
apresentem oportunidade de melhorias, tal como apresentado na Seção 4.3.3, onde são indicadas a 
necessidade de aumentar a abrangência dos treinamentos e testar os pontos considerados mais frágeis para 

Conforme, 
porém com 
oportunidade 
de melhorias 
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efetivação de um resgate ou atendimento a emergência. 
Em relação à OEs, a NE garante a existência de Planos de Atendimento a Emergências para as principais 
contratadas, porém deverá determinar diretrizes para esse atendimento para as contratadas menores e sem 
condições de estabelecerem suas próprias regras. 

PD 05: Aquisição da Terra e Reassentamento 
Involuntário 

  

• Plano de Ação para Compra de Terras e 
Reassentamento (PAR) 

Elaborados dois documentos Planos de Ação, um para a área rural, com nome de Plano de Ação do 
Remanejamento (Par) – Área Rural - Remanejamento das Famílias Interferidas em Áreas Rurais e outro com 
o nome de Plano de Remanejamento das Famílias Moradoras na Cidade de Altamira Interferidas Pela UHE 
Belo Monte.  

Conforme 

• Avaliação de Aspectos Legais do 
Reassentamento 

 Conforme

• Arranjo Institucional para o Reassentamento 
Involuntário 

 Conforme

• Cadastro Físico de Propriedades e Benfeitorias  Conforme

• Cadastro Socioeconômico  Conforme

• Procedimentos de Valoração e Pagamento de 
Indenização de Terra e Benfeitorias e 
Indenização do Deslocamento Econômico 

 Conforme

• Medidas de Assistência à Relocação e 
Implementação das mesmas 

As medidas de assistência à relocação e sua implementação a famílias residentes na área urbana de Altamira, 
parte do Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Urbana, estão sendo 
implementadas de maneira adequada nas mudanças para os RUCs. Foi verificada documentação sobre 
famílias já relocadas na área rural, com recuperação de dados e também acompanhamento das famílias que 
optaram pelas duas modalidades de remanejamento - relocação assistida e reassentamento rural – assim 
como sobre algumas famílias da Vila Santo Antônio acompanhadas pela equipe da SAF. As medidas sendo 
aplicadas são consideradas adequadas, e deverão ser monitoradas até o final das relocações urbanas e rurais.  

Conforme até o 
estágio atual, e 
com previsão 
de 
continuidade. 

• Medidas de Restituição de Meios de Vida As famílias do meio rural que optaram pelas duas modalidades de remanejamento - relocação assistida e 
reassentamento rural – estão sendo acompanhadas pelo Projeto de Apoio à Pequena Produção e à 
Agricultura Familiar, além de outros projetos que fazem parte do Programa de Recomposição das Atividades 
Produtivas Rurais. As famílias do meio urbano devem ser acompanhadas pelo Projeto de Reparação e os 
projetos do Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Urbanas. Além disso, em ambos os casos 
existe monitoramento dessas condições de vida após o reassentamento. Neste caso, a implementação dos 
diversos programas de apoio e assistência deve ser relatada em uma Seção do PAR, para facilitar a consulta 

Conforme até o 
estágio atual, e 
com previsão 
de 
continuidade. 
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e o acompanhamento em relação aos Princípios do Equador. Acordou-se junto a NE que o documento final 
manterá a separação em função das caraterísticas específicas do PAR Rural e PAR Urbano.  

• Opções de Reassentamento e Implementação das 
mesmas 

 Conforme

• Medidas para Comunidades Hospedeiras (do 
Reassentamento) 

 Conforme

• Estruturação de equipe para compra de terras e 
implantação do PAR 

 Conforme

• Laudos de Avaliação  Conforme

• Efetivação do Pagamento das Indenizações  Conforme

• Divulgação e Consulta Pública  Conforme

• Atendimento a Reclamações  Conforme

• Documentação e Auditoria  Conforme

• Monitoramento Pós-Relocação Tem continuidade o monitoramento das famílias que mudaram para os RUC Jatobá e com extensão para as 
famílias do RUC São Joaquim, Lago Azul, Casa Nova e Laranjeiras. Para o meio rural, continuam sendo 
levantados os indicadores para os grupos de agricultores que estão sendo assistidos pela ATES desde dez/12, 
com dois levantamentos já realizados e que demonstram ganhos positivos em relação a esses indicadores. 
Ressalta-se, novamente, a importância de que sejam reunidas todas as informações dos diversos projetos que 
contenham as informações sobre a situação anterior e atual dos afetados e remanejados. O Projeto de 
Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das Comunidades 
Anfitriãs (4.6.1) continua no acompanhamento das condições de vida da população afetada como um todo. 
Nos Planos de Ação de Reassentamento Rural e Urbano está proposta, também, a implantação de bancos de 
dados para esse acompanhamento. A NE acordou que o documento final do PAR manterá a separação em 
função das caraterísticas específicas do PAR Rural e PAR Urbano. 

Em 
atendimento e 
conforme até o 
estágio atual. 

PD 06: Preservação da Biodiversidade e Manejo 
Sustentável dos Recursos Naturais 

  

• Flora A Norte Energia ainda deve apresentar algumas informações solicitadas sobre as espécies novas e prováveis 
espécies novas que ainda não foram recuperadas após alteração da mudança executora do Projeto de 
Salvamento da Flora. Após isso, é necessário que informações atualizadas sobre elas sejam apresentadas 
periodicamente, bem como que sejam evidenciados esforços para sua determinação. Até o momento, foram 
encontradas seis prováveis espécies novas pelo projeto de salvamento. Além disso, foram confirmadas três 
espécies da flora inéditas para a ciência. Foram feitas buscas para a ampliação da área de ocorrência de uma 

Parcialmente 
conforme 
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delas, a qual foi encontrada dentro da ADA e AID. A Norte Energia encaminhou o relatório revisado sobre a 
busca por novos locais de registro da espécie nova de Podostemaceae (Mourera sp.nov.), incorporando as 
informações discutiras em reunião da 8ª missão, como: justificativa para impossibilidade de se realizar 
levantamentos quantitativos da espécie, minimização do impacto sobre as espécies da família no TVR 
devido ao hidrograma de consenso e registro da espécie em outros dois rios do Pará, o que a descaracteriza 
como endêmica da região do empreendimento. 
Três espécies registradas na área de influência da UHE Belo Monte são consideradas endêmicas do Estado 
do Pará, porém com registros em outras localidades. Duas espécies registradas na área de influência do 
empreendimento são consideradas em perigo (EN) ou criticamente em perigo (CR) segundo a IUCN, as 
quais estão sendo contempladas pelos projetos de salvamento da flora e de banco de germoplasma.

• Fauna Terrestre Recomendou-se a participação de especialistas na taxonomia dos quirópteros coletados nos pedrais do Rio 
Xingu, com foco principalmente na possível nova espécie de Nyctinomops coletada durante os 
levantamentos feitos para o EIA. Foi feita a contratação de especialista e elaboração de projeto, com os 
ajustes sugeridos por esta consultoria. A execução do projeto emprega metodologias que permitiram a 
confirmação de tratar-se de uma nova espécie de Nyctinomops, com base em análises morfológicas e 
morfométricas e em comparações com exemplares depositados em coleções de instituições científicas 
reconhecidas. A busca pela possível nova espécie, feita através de cinco campanhas de campo, resultou em 
sua localização em pedrais dentro fora da área de influência do empreendimento, verificando tratar-se de 
espécie abundante nos locais onde ocorre. As campanhas tiveram a coleta de exemplares para análises 
citogenéticas e morfológicas, e o número considerável de indivíduos obtidos permitiu ainda a marcação de 
alguns, para estudos ecológicos. O registro do táxon fora da área de influência do empreendimento é de 
extrema importância, pois assegura que as atividades e modificações no ambiente resultantes do 
empreendimento não deverão causar a extinção desta possível espécie nova para a ciência. Foram finalizadas 
as análises morfológicas e morfométricas, e aguarda-se para o próximo RSAP o relatório consolidado sobre 
a identificação, apresentando as análises morfológicas, morfométricas e mapa de ocorrência da espécie. 
 
O PAN contempla estudos morfológicos e moleculares da possível nova espécie de Nyctinomops. 
Recomendou-se que as espécies de roedores confirmadas como novas para a ciência sejam também incluídas 
nas ações e objetivos do PAN. Considera-se que o atendimento a esta recomendação depende dos 
especialistas envolvidos no PAN. A NE informou que a inclusão das três possíveis novas espécies apenas 
poderá ocorrer em 2015. Assegura, no entanto, que haverá medidas de proteção a estas possíveis novas 
espécies como decorrência da proteção de novas áreas. A consultoria independente entende que a inclusão 
das espécies no PAN independe da Norte Energia, e que a proteção das áreas previstas até o momento, bem 
como a detecção das possíveis novas espécies de roedores fora da área de influência do empreendimento, 

Parcialmente 
conforme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme 
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segundo evidenciado nos relatórios de atendimento aos Princípios do Equador apresentados no 8o RSAP, 
aumentam significativamente a possibilidade de manutenção de populações viáveis dos táxons em questão 
na região da Volta Grande do Xingu. Além disso, o relatório de andamento das atividades complementares 
indica tratar-se de espécies de roedores de ampla distribuição. 
 
Recomendou-se a contratação de especialistas para identificar as possíveis novas espécies de quiróptero 
(Nyctinomops) e roedores (Oecomys e Neacomys) e a determinação de sua área de distribuição fora da área 
de influência do projeto. Os especialistas foram contratados, todas as campanhas de campo já foram 
conduzidas para quirópteros e roedores. Quanto ao quiróptero, a nova espécie foi detectada fora da área de 
influência do empreendimento, alguns indivíduos foram capturados para os estudos morfológicos e 
citogenéticos, e os demais foram marcados e soltos para permitir o estudo do uso dos pedrais pela espécie. 
As comparações morfológicas e morfométricas com outras espécies de Nyctinomops foram finalizadas e 
deverão ser apresentadas de forma consolidada em relatório final, juntamente com a distribuição da espécie. 
Com relação aos roedores, também registrados em áreas que não serão alternadas pelo empreendimento, os 
estudos de distribuição apontam ainda que as espécies também estão presentes em áreas próximas que 
deverão ser conservadas pela Norte Energia, além de apresentarem distribuição mais abrangente 
possivelmente delimitadas pelos interflúvios. Os estudos morfológicos e moleculares apresentados no Anexo 
do 8o RSAP apontam afinidades dos quatro morfotipos em estudo com táxons já conhecidos e distribuição 
mais extensa do que o inicialmente apontado. Considera-se que as ações encontram-se bem encaminhadas e 
de acordo com o esperado, em termos de cronograma, para investigações de cunho taxonômico, aguardando-
se ainda o relatório final consolidado com mapas de distribuição das espécies.

 
 
 
 
 
Parcialmente 
conforme 
 

• Ictiofauna A identificação das 27 espécies novas para a ciência está em andamento. Até o momento, 12 espécies (novas 
para a ciência, endêmicas, ameaçadas e de interesse ornamental) foram registradas somente na ADA e na 
AID. Recomendou-se que essas espécies sejam registradas fora da AID do empreendimento antes do 
enchimento (fase de operação). 

Parcialmente 
conforme 

PD 07: Povos Indígenas   

• Suficiência da Linha Base Frente às demandas dos indígenas e ao posicionamento da FUNAI a Norte Energia através da SAI adaptou a 
linha base para incluir as novas aldeias nas atividades desenvolvidas tanto no escopo do PBA-CI quanto no 
atendimento às demandas relacionadas ao Plano Emergencial. Com relação às negociações com as famílias 
indígenas e ribeirinhas, houve avanço significativo. Em fevereiro já haviam sido concretizadas 549 (ou 
83,9%) negociações com os citadinos e XX (u 30%) das negociações com os ribeirinhos.

Conforme
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• Consulta e Participação Os processos de consulta e participação estão consolidados tanto na estrutura administrativa da Norte 
Energia, quanto na atuação das contratadas para a execução do PBA-CI. Neste processo, são especialmente 
relevantes a realização das reuniões periódicas dos Comitês indígenas, a realização de reuniões dos 
Subcomitês nas aldeias, bem como a presença regular das equipes em campo.

Conforme  

• Mecanismo de Reclamações Os registros do PCI e do PCNI consolidaram um importante mecanismo de registro, acompanhamento das 
reclamações encaminhadas às diferentes instâncias. Através destes programas, que mantém comunicação 
diária com as aldeias via rádio, são articuladas as demandas indígenas e as respostas ou encaminhamentos 
institucionais. Ademais, contribuem par fortalecer os mecanismos de reclamação as atas das reuniões do 
Comitê de Monitoramento do Trecho da Vazão Reduzida, bem como os registros das reuniões do Comitê 
Gestor, e dos Subcomitês com as reuniões realizadas nas aldeias.

Conforme

• CPLI - Consentimento Prévio, Livre e Informado 
(Free, Prior Informed Consent – FPIC) 

Os indígenas manifestaram, ao longo da elaboração do EIA e PBA-CI, que, embora este não seja um projeto 
indígena, eles estão interessados nas ações de longo prazo. Os Xikrin, através da ABEX, associam os 
compromissos do licenciamento com seus próprios projetos de etnodesenvolvimento. Com as reuniões dos 
comitês indígenas e, especialmente, com a realização das reuniões em Subcomitês nas aldeias, estão 
consolidadas as condições para a circulação de informações estratégicas para que os indígenas avaliem 
continuadamente seus posicionamentos.

Conforme

• Plano de Desenvolvimento de Povos Indígenas 
(IPDP) 

As atividades desenvolvidas no escopo dos programas e projetos do PBA-CI, bem como as ações conduzidas 
no atendimento às demandas surgidas no Plano Emergencial contribuem definitivamente para a consolidação 
do PDPI. Neste sentido vale destacar, como analisado em detalhe presente relatório, que estão sendo 
desenvolvidas atividades produtivas em todas as aldeias e que já foram construídas e entregues aos indígenas 
376 moradias, 441km de estradas, 13 km de pista de pouso, dentre outras ações estruturantes. 

Conforme

• Medidas de Indenização / Compensação de 
Impactos em Populações Indígenas e/ou 
Tradicionais 

As medidas de indenização e compensação estão em andamento desde o Plano Emergencial e constituem 
parte das ações desenvolvidas no escopo dos programas do PBA-CI.  

Conforme

PD 08: Patrimônio Cultural   

• Gestão do Patrimônio Cultural Foi elaborado no período o PS NES GABM SGA 011/2013 - Procedimentos para Achados Arqueológicos 
Fortuitos. 

Conforme 

Há atraso nas atividades de alguns Projetos, como os Projetos de Estudo, Preservação e Revitalização do 
Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico e de Valorização do Patrimônio Multicultural. 

Parcialmente 
conforme 

Princípio 4.0 – Plano de Ação e Sistema de Gestão  Em relação ao Plano de Ação, há ações ainda em aberto (em atendimento ou parcialmente atendidas), e que 
são consideradas não atendidas por não terem sido encaminhadas as evidências do atendimento nos prazos 
estipulados ou pela evidência apresentar conteúdo considerado inadequado. 
Em relação ao Sistema de Gestão – ver situação acima, no PD 01. 

Parcialmente 
conforme 
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Princípio 5.0 - Consulta e Divulgação  Conforme 

Princípio 6.0 - Mecanismo de Reclamação   

• CCBM  Conforme
• NE  Conforme
Princípio 8.0 – Compromissos Contratuais  Conforme
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Princípio 2.0 – Avaliação Socioambiental 
 
Em relação a procedimentos para identificação e avaliação contínuas dos impactos 
socioambientais do empreendimento, a NE possui, no âmbito do SGA, o Padrão de 
Sistema para Gestão de Mudança nos Projetos e o Padrão de Sistema para 
Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos Ambientais (PS NES GABM 
SGA 001/2013).  
 
Em relação ao Procedimento de Gestão de Mudanças, este foi revisado de forma a 
incluir referência ao Padrão de Sistema para Acompanhamento e Atualização Periódica 
dos Impactos Ambientais. Após essa revisão, as mudanças ocorridas refletem em 
alterações na Planilha de Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos 
Ambientais, que é atualizada minimamente a cada semestre, e sempre que houver 
mudança que gere impacto novo ou mude a intensidade de impacto existente.  
 
A versão mais atual da Planilha de Impactos (atualização semestral) é apresentada como 
anexo ao Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA. 
 
Princípio 3.0 – Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis 
 
Os padrões sociais e ambientais aplicáveis ao Projeto são as normas legais incidentes e 
os 8 Padrões de Desempenho do IFC, incluindo supletivamente os Padrões de 
Desempenho para insumos, efluentes, emissões, etc., estabelecidos no General EHS 
Guidelines do IFC. A conformidade inicial com esses padrões foi estabelecida durante a 
fase de Due diligence. 
 
No Capítulo 5.0 deste Relatório é apresentado o acompanhamento do atendimento às 
condicionantes estabelecidas pelos órgãos intervenientes no processo de licenciamento 
do empreendimento (ver Anexo 6). Foram avaliadas as condicionantes do IBAMA 
estabelecidas na LI 795/2011 e também aquelas derivadas dos Pareceres e/ou Ofícios da 
FUNAI, IPHAN, DNPM, ICMBio, MS/SVS, INCRA e ITERPA. Neste período as 
informações sobre o status das condicionantes, do ponto de vista da NE, são atualizadas, 
já que foi recém-emitido o Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA da Fase 
de Implantação, cujo Capítulo 4.0 versa sobre esta questão. Já a avaliação do 
atendimento feita pelo IBAMA é a que consta no PT 001553/2014 COHID/IBAMA, 
que analisou o 5º Relatório Consolidado, a qual já vem sendo apresentada há dois 
relatório de monitoramento socioambiental. Não foi emitido novo parecer do IBAMA 
com este propósito. 
 
Como se pode observar nos Quadros de acompanhamento do Anexo 6, na avaliação da 
NE, grande parte das condicionantes antes consideradas em atendimento foram alçadas 
para o status de atendidas neste semestre. Do balanço feito com base no Relatório Final 
Consolidado de Andamento do PBA, verifica-se que a NE considera 19 condicionantes 
como atendidas, 3 com em atendimento e uma parcialmente atendida (2.4, que tem itens 
atendidos e um deles ainda em atendimento). 
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Já na análise do IBAMA, evidenciada no PT 001553/2014 COHID/IBAMA, das 
condicionantes para as quais cabe atendimento nesta fase (condicionantes 2.20 e 2.23 
são consideradas de “status não pertinente” pelo órgão), 6 são consideradas atendidas, 
10 estão em atendimento (inclusive a condicionante 2.22, que antes era considerada não 
exigível pelo IBAMA), e 3 são consideradas parcialmente atendidas. A condicionante 
2.7, com três itens a serem atendidos, foi considerada atendida nos itens a) e b), mas não 
atendida para o item c), que era considerado em atendimento no período anterior. 
 
No que diz respeito às condicionantes da FUNAI, da avaliação apresentada nos Quadros 
de acompanhamento do Anexo 6, resultante das informações coletadas no 4º Relatório 
de Andamento do PBA-CI e de avaliação do especialista da equipe de consultoria 
socioambiental independente, do total de 8 ações estabelecidas no Ofício 126/PRES-
FUNAI, 7 ações estão atendidas e 1 em atendimento, mesma situação reportada no 
trimestre passado. Em relação às 13 ações estabelecidas no Parecer nº 
21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, 9 ações são consideradas atendidas e 4 em atendimento. 
 
No que se refere à definição de sistemática formal para avaliação da conformidade legal 
do empreendimento pela NE, a situação se mantém semelhante à relatada nos períodos 
anteriores, ou seja, o Manual de Auditoria Ambiental (MA NES GABM SGA 003/2011 
00) continua aguardando a aprovação para formalização do documento dentro do SGA e 
disponibilização do texto para análise do Consultor Independente. Destaca-se que a NE 
informou, por meio da Matriz de Documentos, que a Planilha de Normas e Leis foi 
atualizada em janeiro de 2015. 
 
No que diz respeito à gestão de obtenção e renovação de licenças, autorizações e 
portarias e do atendimento às suas condicionantes, a sistemática adotada é o Sistema de 
Alerta do SGP. Esse sistema, segundo o Relatório do PGA, veiculado internamente e 
implantado no âmbito do SGP, vem permitindo a continuidade do acompanhamento e 
do atendimento às demandas e obrigações da NE junto aos diferentes órgãos 
intervenientes e agentes financiadores.  O sistema dá alertas automáticos para 
atendimento de demandas e compromissos estabelecidos em ofícios/correspondências, 
licenças, condicionantes, autorizações, desvios e não conformidades identificadas, e 
para providências definidas em Atas de Reunião externas e internas.  
 
Além disso, o Grupo de Trabalho (GT) Matriz de Licenças, formado por representantes 
da NE (Superintendências e Gerências), empresas gestora e coordenadoras, reúne-se 
semanalmente (Reunião de Atualização da Matriz de Licenças Ambientais) para discutir 
e atualizar a Matriz de Licenças Ambientais.  
 
O controle de licenças do CCBM, conforme já verificado, é orientado pelo PS CCBM 
220 06 – Licenciamento Ambiental e Identificação dos Riscos de Responsabilidade 
Ambiental Solidária. Segundo já informado, o CCBM realiza o controle da necessidade 
de licenciamento para estruturas e atividades sob sua responsabilidade e não 
acobertadas pela LI, bem como os prazos de validade das licenças, através das planilhas 
de controle e planilha de levantamento de necessidade de licenças acessórias, 
disponibilizadas pelo PS CCBM 220 06. 
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Os requisitos legais sobre Meio Ambiente e SST relacionados ao empreendimento são 
controlados pelo CCBM por meio do sistema CAL®.  
 
O atendimento aos requisitos legais é verificado através do indicador ICLa, que 
assegura que toda a legislação aplicável ao meio ambiente está sendo avaliada e que 
todos os requisitos legais estão sendo atendidos e que ações de correção estejam sendo 
adotadas para casos de desvio de atendimento. Neste trimestre o RSAP não incorporou 
os valores do indicador ICLa e, portanto, não foi possível verificar o desempenho do 
consórcio construtor em relação ao atendimento aos requisitos legais. 
 
Ainda em relação à conformidade legal do empreendimento, no Capítulo 5.0 avalia-se 
também a situação das multas e autos de infração recebidos pela NE e pelo CCBM no 
período.  
 
Em relação à situação apresentada no período anterior, houve inclusão de 4 novos 
processos, sendo dois processos administrativos lavrados pelo IBAMA – PA, 
relacionados à falta de cadastramento da NE junto ao CTF de Atividades 
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais; uma Ação Pública 
movida pelo MPF pelo descumprimento de condicionante do Termo de Compromisso 
firmado em 2010 com a FUNAI; e outro processo administrativo lavrado pela SEMAT-
Altamira por lançado esgoto in natura em corpo d’água.  
 
O 8º RSAP não informa se o CCBM recebeu autos de infração e/ou notificação de 
órgãos ambientais no período, bem como autos de infração do MTE.  
 
PD 01: Sistemas de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental 
 
Sistema de Gestão da NE 
 
Conforme já descrito nos relatórios anteriores, no âmbito do Projeto Básico Ambiental 
(PBA) existem dois Planos de Gestão principais para os aspectos ambientais e de saúde 
e segurança, que são o 2. Plano de Gestão Ambiental (PGA) e o 3. Plano Ambiental de 
Construção (PAC).  
 
Além do PGA e do PAC, a NE estruturou um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para 
melhoria contínua de sua gestão sobre as questões sociais e ambientais. As questões de 
saúde e segurança do trabalho são tratadas por meio de procedimentos isolados, não 
pertencentes a uma estrutura formal de gestão.  
 
Apesar da NE ter optado por não integrar os sistemas, atualmente alguns documentos 
são comuns aos dois temas (MA e SST), como é o caso do procedimento de 
treinamento. Outros procedimentos do SGA serão replicados quase que na íntegra para 
as questões de saúde e segurança do trabalho, entre eles podemos citar o procedimento 
de gestão de documentos e a sistemática de identificação e avaliação de requisitos legais 
e outros requisitos. De qualquer forma, reitera-se a necessidade de estruturação de um 
sistema documentado para gestão das questões de saúde e segurança do trabalho 
aplicáveis ao empreendimento.  
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No que diz respeito ao PGA, as ações ocorridas no período foram descritas em detalhe 
no Quadro 6.0.b, no Anexo 7.  
 
Quanto ao SGA, as principais atividades realizadas no período foram descritas na Seção 
3.1.1 deste Relatório, utilizando as informações do 8º RSAP e de reunião realizada em 
12 de março no escritório da JGP em São Paulo. 
 
No que se refere à sistemática de avaliação contínua do SGA, destaca-se que o 
empreendedor não pretende realizar auditorias específicas sobre SGA, pois entende que 
as auditorias realizadas são suficientes para avaliar a implementação do sistema. Como 
não foram disponibilizados os relatórios dessas auditorias e o Manual de Auditoria 
revisado, o consultor independente não tem subsídios para avaliar se essas auditorias 
englobam todos os temas / processos incorporados na documentação do SGA. Vale 
comentar que durante reunião realizada com a equipe responsável pelo SGA foi 
acordado que os boletins com o resumo dos resultados das auditorias serão incorporados 
aos próximos relatórios de monitoramento. 
 
Quanto ao atendimento às recomendações aplicáveis diretamente a garantia do SGA, foi 
disponibilizado para análise do consultor independente o PS NES GABM SGA 
001/2015, que estabelece as rotinas para operacionalização do Núcleo de Análise Crítica 
(NAC). Continua pendente o Manual de Auditoria Ambiental, que se encontra em 
processo de revisão pelo empreendedor. 
 
No que se refere ao reporte das atividades de implementação do SGA, o 8º RSAP foi 
elaborado de forma simplificada, pois no período os esforços se concentraram na 
elaboração do Relatório do IBAMA. 
 
Em relação ao SIG-A e SGP, foram informados os seguintes avanços no Relatório Final 
do PGA da fase de implantação: 

 
• Foi aprovado o procedimento “Padrão de Sistema - Envio do BDB via SGP e 

Consulta ao GeoExplo”, com a metodologia de encaminhamento e validação dos 
Bancos de Dados Brutos (BDB’s), via SGP, até sua efetiva inserção no GeoExplo, 
pela equipe SIG-A, e orientações para consulta de dados armazenados no 
GeoExplo;  

• Início da operacionalização do SGP, em conjunto com o GeoExplo;   
• Operacionalização do GeoExplo, onde estão sendo atualizados sistematicamente os 

registros das campanhas de monitoramento; 
• Aprimoramento do Servidor de Informações Geográficas, GeoServer, por meio do 

qual os dados do Geoexplo estão sendo incorporados em ambiente digital 
georreferenciado, em camadas espaciais que podem ser importadas, visando a 
subsidiar os usuários do sistema.   
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Já no trimestre passado o fluxo de tratamento das não conformidades estava disponível 
no SGP, contendo as evidências de todo o processo, tais como relatórios, imagens, 
registros do desvio, até seu encerramento. Esses registros eram inseridos também no 
SIG-A para espacialização e visibilidade. No entanto, há três meses os Registros de 
Desvio via SGP ainda não estava completamente operacionalizado, sendo que o 
gerenciamento dos RDs era realizado ainda de forma externa pela BIOCEV, FR, NE e 
executoras. Neste trimestre, como se verificou acima, a NE finalmente informou o 
início da operacionalização do SGP em conjunto com o GeoExplo. 
 
No que diz respeito ao PAC, que é o Plano do PBA executado pelo CCBM, cabe 
ressaltar os Programas de Controle Ambiental Intrínseco – PCAI, de Recuperação de 
Áreas Degradadas - PRAD, e o de Controle Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho e seus dois Projetos (i) Projeto de Controle Médico, Saúde Ocupacional e 
Segurança do Trabalho, e ii) Projeto de Segurança e Alerta), cujos resultados estão 
apresentados no Capítulo 4.0 deste Relatório. O PAC inclui ainda os Programas de 
Capacitação de Mão de Obra, de Educação Ambiental e de Desmobilização de Mão de 
Obra, cujos resultados no período são apresentados no Capítulo 6.0, os quais 
apresentam andamento compatível como cronograma do PBA e atendem aos seus 
objetivos.  
 
O programa previsto no PAC, que trata de Saúde e Segurança do Trabalho, contempla 
em sua maior parte o atendimento aos requisitos legais brasileiros estabelecidos de 
saúde e segurança no trabalho pela Portaria 3214 de 1978 e o conjunto de Normas 
Regulamentadoras (NR). Esse programa está dividido em: i) Projeto de Controle 
Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho; e, ii) Projeto de Segurança e 
Alerta, conforme já exposto e detalhado anteriormente no Capítulo 4.0.  
 
As contratações conduzidas pela Norte Energia estão estruturadas de modo que a 
execução dos Programas de Saúde e Segurança e das ações do Projeto de Segurança e 
Alerta seja de responsabilidade direta de suas empresas contratadas, ficando sob sua 
responsabilidade apenas a supervisão e coordenação do nível de aderência a esses 
projetos. A supervisão fica a cargo da própria NE e coordenação dos programas pela 
BIOCEV. 
 
Do ponto de vista da gestão da saúde e segurança do trabalho, o Projeto Hidrelétrico 
Belo Monte continua apresentando conformidade parcial com a legislação brasileira, 
embora os mecanismos de verificação e correção existam e estejam melhorando 
gradativamente. O processo mais avançado e robusto ainda pertence ao CCBM, 
mobilizado há mais tempo e com processo evoluídos o suficiente. Entretanto, as 
Montadoras e as executoras das Obras do Entorno ainda necessitam de grande esforço 
da Equipe de SST/MA da NE durante a Supervisão e reuniões adicionais para garantir 
que as contratadas melhorem seu desempenho com maior velocidade e atingir um 
patamar mais confortável para obras desse porte. 
 
A NE definiu, documentou e mantém implantada rotina de supervisão das contratadas 
baseadas na verificação do atendimento da legislação por meio de Listas de Verificação 
(LV). Como meio para medição de seu desempenho, definiu indicadores e limites/metas 
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de treinamento e de frequência de acidentes com e sem afastamento, mas não de 
desempenho ou algum outro indicador preventivo. Todas as contratadas da Obra 
Principal (CCBM, CMBM, Andritz e ISOLUX) fecharam o período com pelo menos 
uma das taxas de acidentes e de gravidade fora do limite máximo admissível pela NE. 
No caso da Andritz, todas as 3 taxas ficaram acima desse patamar. 
 
Em relação à estrutura organizacional da NE para SST/MA, é possível concluir pela 
suficiência e adequação ao que se predispõe a ser supervisionado e resultados 
apresentados nesta última missão. Entretanto, cabe destacar o eminente esforço 
decorrente dos preparativos para estruturação, formalização e implantação de um 
Sistema de Gestão para a Fase de Operação que contemple todos os processos 
necessários às atividades de SST internas (funcionários próprios) e aquelas ligadas à 
supervisão e gestão das empresas contratadas para apoio à Operação. 
 
Em relação ao desempenho de SST, grande parte dos indicadores de gestão definidos 
pela NE fechou o período fora dos limites e metas estabelecidos. Os resultados de 
desempenho encontram-se discutidos em detalhe no Capítulo 6.0. Embora a NE tenha 
dedicado parte de seu tempo em reuniões e avaliação da gestão das empresas 
Montadoras, as medidas tardam a surtir efeito, ainda mais levando-se em conta que a 
NE solicitou o pedido de LO, o que determina prazo para conclusão das obras e início 
de enchimento do reservatório para setembro/2014. 
 
O Sistema de Gestão do CCBM encontra-se apresentado e discutido na Seção 3.2 e, em 
resumo, apresenta-se num bom estágio de evolução considerando a atual fase em que a 
obra se encontra. Certamente, oportunidades de melhorias surgem (e continuarão sendo 
registradas). Porém, conclui-se que o mesmo apresenta abrangência adequada. 
 
Diferentemente do Consórcio Construtor, os Sistemas de Gestão das Montadoras 
tardaram a ser estruturados, o que impossibilitou a avaliação de sua eficácia. Assim, 
ainda não há bases para afirmar sobre a adequação e suficiência dos procedimentos em 
função dos resultados ruins do período, inclusive por ser possível encontrar falhas 
básicas em determinados documentos legais, tais como PPRA e PCMAT. A próxima 
Missão de Monitoramento terá uma dedicação muito grande para avaliar a evolução da 
Gestão das Montadoras prevista, segundo a NE, para os próximos meses. 
 
Supervisão Ambiental da NE - OP 
 
Conforme mencionado no Capítulo 4.0, a BIOCEV prossegue a supervisão ambiental 
das OP, verificando em campo o cumprimento do PCAI e do PRAD executados pelo 
CCBM. Desde o trimestre passado a supervisão da BIOCEV se estende às atividades da 
Andritz e do CMBM, e agora também à Isolux.  
 
A BIOCEV utiliza o SIG-BIO, sistema de informações geográficas por meio do qual 
são registrados, em mapas, os desvios (ROs e NCs) abertos em campo, com 
informações sobre status (concluído, vencido, aguardando evidência ou pendência a 
vencer), localização, e atividade/processo em que o mesmo foi verificado.  
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O 8º RSAP incluiu como anexo as planilhas com os registros de desvios resultantes das 
inspeções de campo realizadas pela BIOCEV no trimestre, para o CCBM e Isolux 
(desvios do PCAI e PRAD), e CMBM e Andritz (desvios do PCAI). Foram enviados 
também os mapas gerados através da inclusão desses registros no SIG-BIO. Neste 
trimestre o 8º RSAP trouxe também o controle das inspeções de campo realizadas pelos 
seus quatro técnicos alocados para essas atividades. 
 
O resultado da supervisão no trimestre objeto deste relatório foi relatado no Relatório 
Gerencial Mensal da Coordenadora – RGM-C – consolidado julho a dezembro 
(adaptado) PAC – Obra Principal - Apresentação dos Resultados das Inspeções do 
PRAD e PCA-I, apresentado como anexo ao 8º RSAP.  
 
Com base neste relatório, tem-se o status da gestão de desvios do PCAI e do PRAD com 
data de corte em dezembro de 2014. Segundo os gráficos apresentados neste relatório, 
têm-se os seguintes números: 
 
Para o CCBM 
 
• Tipos de RDs em aberto: 

− Todos (100%, 17) os desvios em aberto do PCAI são não conformidades 
(NC); 

− Para o PRAD, 84% dos desvios em aberto são NC e 16% são ROs. 
• Local de ocorrência dos RDs: 

− O Sítio Belo Monte é onde ocorreram 94% dos RDs do PCAI; 
− Em relação ao PRAD, 44% ocorreram também no Sítio Belo Monte, 

seguindo de 36% Canteiro Canal de Derivação. 
• Status RDs em aberto: 

− Em relação ao PCAI, 59% dos desvios em aberto têm pendência a vencer, 
29% estão vencidos e 12% aguardam verificação em campo; 

− Em relação ao PRAD, a maior parte (48%) também tem pendência a vencer, 
36% estão vencidos, 12% aguardam verificação em campo e 4% aguardam 
evidências. 

• Categorias RDs em aberto: 
− Para o PCAI, 59% dos desvios em aberto estão relacionados a efluentes, 23% 

a processo construtivo, e 18% a resíduos; 
− Para o PRAD, 56% dos desvios estão relacionados a obras/processo erosivo, 

e 44% a processo construtivo. 
 
Foi apresentado também o status geral dos desvios do PCAI, desde o início da 
supervisão. Os números mostram que, em dezembro de 2014: 
 
• 92% dos RDs estavam encerrados; 
• 5% tinham pendência a vencer; 
• 2% estavam vencidos; 
• 1% aguardava verificação em campo. 
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Em relação ao PRAD: 
 
• 87% dos RDs estavam encerrados; 
• 6% tinham pendência a vencer; 
• 5% estavam vencidos; 
• 2% aguardavam verificação em campo; 
• 1 (0%) aguardava evidências. 
 
Para o CMBM, Andritz e Isolux 
 
Status dos RDs: 
 Desvios do PCAI Desvios do PRAD 
Empresa Encerrado Vencido Encerrado Vencido 
CMBM 75% 25%   
Andritz 100% -   
Isolux 100% - 100% - 
 
Categorias dos RDs: 
Empresa CMBM (PCAI) Andritz (PCAI) Isolux (PCAI) Isolux (PRAD) 
Efluentes 75% 67%   
Resíduos  25% 33% 50%  
Organização e limpeza   50%  
Obras/processos erosivos    100% 
 
 
Diferentemente do que se vinha observando nos trimestre anteriores, para o período de 
outubro a dezembro a quantidade de não conformidades excedeu o número de registros 
de ocorrência. No entanto, os números mostram uma quantidade não expressiva de 
registros: 17 (dezessete) Registros de Desvios (RDs) do PCAI e 15 RDs do PRAD no 
total, considerando CCBM, Andritz e Isolux. A planilha do CMBM não discriminou o 
tipo de desvio. Dos RDs do PCAI, 11 são NCs e 4 são ROs. Dos RDs do PRAD, 13 são 
NCs e 2 são ROs.  
 
Os números avaliados em relação ao local de ocorrência mostram o Sítio Belo Monte 
continua sendo o local de maior concentração de desvios em aberto (94%). 
 
Os desvios relacionados a efluentes continuam a predominar na supervisão do PCAI 
(59%). No PRAD predominam os desvios estão relacionados a obras/processo erosivo 
(56%). 
 
Gestão da mão de obra 
 
Em relação a treinamentos na área de meio ambiente, o Relatório Final Consolidado do 
PBA reportou os vários realizados com os trabalhadores do CCBM, das montadoras 
Andritz e CMBM, e com os da Isolux. 
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Mais uma vez o RSAP não traz informações sobre treinamentos específicos de meio 
ambiente com funcionários da NE. São apresentados apenas os treinamentos de 
integração realizados, onde a maior parte dos temas é voltada à segurança.  
 
O CCBM mantém equipe e recursos materiais para a efetiva aplicação de treinamentos, 
não sendo identificadas falhas neste processo. Já as Montadoras demonstraram focar nos 
treinamentos exigidos pela legislação de SST para capacitação dos funcionários e 
aplicar Diálogos Diários de Segurança para tratar de assuntos mais rotineiros. A 
avaliação desse processo serve para assegurar que a capacitação e qualificação dos 
funcionários próprios e terceiros proporciona melhoria de desempenho nos 
monitoramentos realizados, além de garantir a capacitação adequada para a atividade 
realizada.  
 
As condições de trabalho e das instalações de apoio aos trabalhadores (alojamentos, 
áreas de vivência, refeitórios, sanitários, áreas administrativas e áreas de apoio nas 
frentes de serviço de campo avançadas), evidenciadas nas áreas de apoio do CCBM e 
das Montadoras, são consideradas adequadas.  
 
As verificações realizadas nas contratadas executoras das Obras do Entorno permitem 
indicar a conformidade do tema condições do trabalho, com base na amostragem 
realizada nesta missão de monitoramento, uma vez que nenhuma irregularidade 
significativa foi identificada. Independente da amostragem realizada, as condições de 
trabalho são muito variáveis em função do nível de aderência das empresas com os 
requisitos da legislação brasileira de SST.  
 
Programas do PBA 
 
No que diz respeito aos Programas do PBA, informações detalhadas sobre o andamento 
constam no Capítulo 6.0 (Quadro 6.0.a, que retrata a repactuação com o IBAMA em 
caso de alterações nos Programas, e Quadro 6.0.b, que demonstra o andamento dos 
Programas e Projetos, ambos incluídos no Anexo 7).  
 
Em relação aos Programas do Meio Físico não se verificam desvios significativos no 
desenvolvimento dos programas e projetos, o que não elimina a necessidade de ajustes e 
encaminhamentos junto ao IBAMA ou DNPM para atualização de requisitos, conforme 
for indicado pela análise dos resultados obtidos. Isso se aplica, por exemplo, aos 
seguintes programas: 
 
• Programa de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios deverá apresentar ao 

IBAMA a atualização dos cuidados adotados em decorrência estrutura geológica do 
Gráben do Macacão e de outras que podem ser encontradas nas fundações de outros 
diques de fechamento do Reservatório Intermediário. Isso poderá ser realizado com 
a atualização do relatório de análise de aspectos geológico-geotécnicos elaborado 
pelas equipes da NE, projetistas, CCBM e outros. 
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• Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias que necessita de 
constantes acompanhamentos junto ao escritório do DNPM, em Belém, para 
atualização das áreas a serem utilizadas pela própria obra e outras que serão 
disponibilizadas para exploração comercial por terceiros.  

 
• Projeto de Monitoramento de Largura, Profundidade e Velocidade em Seções do 

TVR, que é constantemente enriquecido com novas informações a cada uma das 
campanhas. Estas informações são muito importantes para o incremento da 
avaliação dos 5 pontos críticos para navegação pelos ribeirinhos, a saber, Percata, 
Landi, Curupira, Kaituka e Três Pancadas, sendo o primeiro localizado no Rio 
Bacajá e os demais no Rio Xingu. O relatório de consolidação apresenta os 
resultados dos levantamentos topobatimétricos complementares para modelagem 
matemática fluvial, os quais esclareceram de maneira positiva muitas das dúvidas 
existentes sobre as condições de navegabilidade dos pontos críticos durante os 
períodos de estiagem. Estes estudos complementares, no entanto, não foram 
conclusivos para a região da cachoeira da Percata, no rio Bacajá. A cachoeira da 
Percata será objeto de novos levantamentos complementares, pois a situação ainda 
não foi considerada suficientemente esclarecida. 

 
• Os demais programas do meio físico, especialmente, Programa de Monitoramento 

da Sismicidade, Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas 
Marginais e Processos Erosivos, Programa de Monitoramento Hidráulico, 
Hidrológico e Hidrossedimentológico, Programa de Monitoramento das Águas 
Subterrâneas e Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água 
passaram por uma fase importante de preparação para o acompanhamento do 
enchimento do reservatório do Rio Xingu. Esta preparação encontra-se bastante 
adiantada, conforme ficou claro pelo esforço de consolidação de informações e 
elaboração de prognósticos apresentados no Relatório Final Consolidado de 
Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes, fevereiro de 2015. 

 
Em relação aos Programas do Meio Físico não se verificam desvios significativos no 
desenvolvimento dos programas e projetos, o que não elimina a necessidade de ajustes e 
encaminhamentos junto ao IBAMA ou DNPM para atualização de requisitos, conforme 
for indicado pela análise dos resultados obtidos. Isso se aplica, por exemplo, aos 
seguintes programas: 
 
• Programa de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios deverá apresentar ao 

IBAMA a atualização dos cuidados adotados em decorrência estrutura geológica do 
Gráben do Macacão e de outras que podem ser encontradas nas fundações de outros 
diques de fechamento do Reservatório Intermediário. Isso poderá ser realizado com 
a atualização do relatório de análise de aspectos geológico-geotécnicos elaborado 
pelas equipes da NE, projetistas, CCBM e outros. 

 
• Programa de Acompanhamento das Atividades Minerárias que necessita de 

constantes acompanhamentos junto ao escritório do DNPM, em Belém, para 
atualização das áreas a serem utilizadas pela própria obra e outras que serão 
disponibilizadas para exploração comercial por terceiros.  
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• Projeto de Monitoramento de Largura, Profundidade e Velocidade em Seções do 

TVR, que é constantemente enriquecido com novas informações a cada uma das 
campanhas. Estas informações são muito importantes para o incremento da 
avaliação dos 5 pontos críticos para navegação pelos ribeirinhos, a saber, Percata, 
Landi, Curupira, Kaituka e Três Pancadas, sendo o primeiro localizado no Rio 
Bacajá e os demais no Rio Xingu. O relatório de consolidação apresenta os 
resultados dos levantamentos topobatimétricos complementares para modelagem 
matemática fluvial, os quais esclareceram de maneira positiva muitas das dúvidas 
existentes sobre as condições de navegabilidade dos pontos críticos durante os 
períodos de estiagem. Estes estudos complementares, no entanto, não foram 
conclusivos para a região da cachoeira da Percata, no rio Bacajá. A cachoeira da 
Percata será objeto de novos levantamentos complementares, pois a situação ainda 
não foi considerada suficientemente esclarecida. 

 
• Os demais programas do meio físico, especialmente, Programa de Monitoramento 

da Sismicidade, Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas 
Marginais e Processos Erosivos, Programa de Monitoramento Hidráulico, 
Hidrológico e Hidrossedimentológico, Programa de Monitoramento das Águas 
Subterrâneas e Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água 
passaram por uma fase importante de preparação para o acompanhamento do 
enchimento do reservatório do Rio Xingu. Esta preparação encontra-se bastante 
adiantada, conforme ficou claro pelo esforço de consolidação de informações e 
elaboração de prognósticos apresentados no Relatório Final Consolidado de 
Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes, fevereiro de 2015. 

 
No que diz respeito aos Ecossistemas Terrestres, a conclusão da implantação dos 
módulos RAPELD para o monitoramento da flora e fauna foi exigida por meio da 
condicionante 2.19 da Licença de Instalação N° 795/2011, a qual estipulou um prazo de 
180 dias para o seu término, ou seja, até o final de novembro de 2012. Somente no 
primeiro trimestre de 2013, a Norte Energia finalizou a implantação de 83 parcelas 
distribuídas em oito módulos, de um total de 96 parcelas previstas pelo PBA.  
 
Após diversas tratativas entre o IBAMA e a Norte Energia, o órgão ambiental 
considerou que a condicionante 2.19 estava atendida por meio do Parecer Técnico N° 
7.244/2013 - COHID/IBAMA, de dezembro de 2013. O Parecer Técnico N° 1.553/2014 
– COHID/IBAMA, de 17 de abril de 2014, reitera que a implantação dos módulos 
RAPELD foi considerada concluída, sem mencionar a existência de pendências. 
 
Em relação aos programas relacionados à Vegetação, não foram verificados desvios 
significativos no desenvolvimento dos projetos. No Relatório Final Consolidado de  
Andamento do PBA (7º RC) (fevereiro de 2015), a Norte Energia apresentou uma 
avaliação do cumprimento dos objetivos e metas de cada projeto e considerou que todos 
estão ou em atendimento ou concluídos, com exceção de apenas uma meta do Projeto 
de Delineamento da Capacidade do Mercado Madeireiro que não havia sido iniciada. 
De forma geral, esta consultoria independente concorda com a avaliação do 
empreendedor. Alguns objetivos e metas não estão sendo rigorosamente atendidos 
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devido a alterações que foram sendo realizadas ao longo do desenvolvimento do PBA, 
inclusive por solicitação do IBAMA. Ressalta-se, no entanto, que essa avaliação dos 
objetivos e metas não reflete o atraso de algumas atividades, como é o caso da supressão 
da vegetação e da destinação da madeira. 
 
Até fevereiro de 2015, o IBAMA ainda não havia emitido o parecer técnico de 
avaliação do 6º Relatório Consolidado de Andamento do PBA, de julho de 2014. Assim, 
nos dois últimos pareceres técnicos do órgão licenciador (Nº 1.553/2014 - 
COHID/IBAMA de 17 de abril de 2014 e N° 2.586/2014 - COHID/IBAMA de 01 de 
julho de 2014), ainda referentes ao 5º Relatório Consolidado, constam poucas 
recomendações para os projetos de flora. Na 8ª missão de monitoramento (fevereiro de 
2015), a Norte Energia não informou a emissão de novos pareceres pelo IBAMA sobre 
esses projetos. 
 
De maneira geral, as campanhas de campo dos projetos de monitoramento têm sido 
realizadas em conformidade com a metodologia do PBA e com as recomendações 
posteriores do IBAMA. O órgão licenciador tem aprovado alterações que estão sendo 
efetuadas no âmbito desses projetos. No 4º trimestre de 2014, foi dada continuidade aos 
monitoramentos fenológicos dos igarapés interceptados pelos diques, das florestas de 
terra firme e das Podostemaceae. Também ocorreram as campanhas dos 
monitoramentos fenológicos que estão sendo desenvolvidos na floresta aluvial e nas 
formações pioneiras (componente arbustivo-arbóreo) por iniciativa própria da Norte 
Energia.  
 
No 7º Relatório Consolidado, foram apresentados os resultados comparativos das 1ª e 2ª 
campanhas do monitoramento fitossociológico realizado nos módulos RAPELD, em 
florestas de terra firme e aluvial. A 2ª medição foi finalizada no 3º trimestre de 2014. 
Como já mencionado anteriormente, para a maior parte dos módulos, a 2ª campanha não 
foi realizada num intervalo de tempo de dois anos, como era estipulado pelo PBA, 
variando de 16 a 28 meses. A comparação dos resultados entre as duas campanhas não é 
inviabilizada por essa alteração, porém pode ser prejudicada. A Norte Energia informou 
que o IBAMA não se manifestou sobre o assunto. Ressalta-se que no 7º Relatório 
Consolidado essa alteração não é explicitada. 
 
As atividades rotineiras do Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Flora 
e do Projeto de Formação de Banco de Germoplasma também têm sido realizadas. A 
parceria com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro para tombamento e identificação 
taxonômica do material coletado está satisfatoriamente em andamento. Além disso, 
foram destinados materiais provenientes de quatro espécies-alvo do projeto do banco de 
germoplasma para a Faculdade de Engenharia Florestal da Universidade Federal do 
Pará – campus Altamira. A destinação do material desse projeto para instituições de 
pesquisa tinha sido realizada apenas uma vez no início do projeto, para a Embrapa 
Amazônia Oriental.    
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Ressalta-se ainda que a Norte Energia solicitou ao IBAMA, por meio da Nota Técnica 
SBF N° 30/2014 – PFBG, a exclusão de Aspidosperma album da lista de espécies-alvo 
do projeto, pois considera que não há registros confiáveis dessa espécie na AID e AII da 
UHE Belo Monte. Até o momento, não foi encontrada nenhuma matriz dessa espécie. 
Solicitou também a suspensão da busca por mais matrizes de Hymenolobium excelsum, 
pois considera que essa espécie possui baixa frequência na área de influência do 
empreendimento, da qual foram marcadas apenas duas matrizes de um total de 25 
estipulado pelo PBA. 
 
Em relação ao Projeto de Desmatamento, as atividades seguem em andamento, porém 
em situação preocupante. Até o 7° Relatório Consolidado, haviam sido suprimidos 
aproximadamente 51,3% (2.483,47 ha) do Reservatório do Xingu e apenas cerca de 
31,6% (2.823,63 ha) do Reservatório Intermediário, totalizando 5.307,10 ha. Assim, 
restava um total de 8.325,22 ha para ser suprimido até setembro (para o Reservatório do 
Xingu) ou outubro de 2015 (Reservatório Intermediário). Considerando o rendimento da 
supressão da vegetação no ano passado, verifica-se que será necessária uma grande 
mobilização adicional para atingir as metas nos prazos estipulados. Deve-se mencionar 
que a Norte Energia informou na 8ª missão a contratação de mais três empresas de 
supressão para atuarem no Reservatório Intermediário no próximo período, as quais 
poderão ser realocadas para o Reservatório do Xingu quando o nível das águas baixar. 
No final de 2014, havia quatro empresas realizando a supressão da vegetação nos 
reservatórios.  
 
Desde o segundo semestre de 2014, a Norte Energia tem flexibilizado alguns 
procedimentos de supressão (referentes à classificação e identificação do material 
lenhoso) e também da forma de pagamento das empresas supressoras, visando dar mais 
agilidade às atividades. Outro procedimento que foi realizado e deu mais celeridade ao 
andamento da supressão da vegetação foi a queima controlada de resíduos finos nas 
Ilhas da Taboca, Pimental, do Forno e do Meio, devidamente autorizada pelo IBAMA. 
Essa atividade ocorreu de dezembro de 2014 a janeiro de 2015. A Norte Energia 
informou que considerava solicitar ao IBAMA a queima de resíduos finos também nas 
áreas do Reservatório Intermediário. 
 
A partir de janeiro de 2015, e, portanto, fora do período de abrangência deste relatório, a 
Norte Energia passou a utilizar VANT (veículo aéreo não tripulado) para realizar uma 
medição mais precisa das áreas de cada etapa da supressão vegetal. 
 
Uma dificuldade que foi contornada pela Norte Energia foi a retirada das toras e resíduo 
grosso da Ilha da Taboca, que possui 1,1 mil ha de extensão. Para tanto, foram 
utilizadas balsas até pátios provisórios localizados junto ao porto de desembarque no 
continente. Essa atividade foi iniciada em novembro de 2014 e ainda estava em 
andamento na 8ª missão.  
 
A Norte Energia também considerava negociar com o IBAMA a substituição de 
algumas áreas de difícil acesso e que deveriam ser alvo de supressão da vegetação por 
outras de mais fácil acesso, considerando a modelagem da qualidade da água. No 
entanto, essa tratativa ainda não tinha sido iniciada. 
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Por outro lado, no âmbito do Projeto de Delineamento da Capacidade do Mercado 
Madeireiro, a destinação do material lenhoso gerado pelo empreendimento não teve 
grandes avanços no último trimestre de 2014. Estimava-se que o volume total de 
madeira em toras e mourões armazenada era de mais de 150 mil m³, além de 500 mil m³ 
de volume de resíduo grosso. Nesse período, não foram executadas as destinações 
externas que estavam anteriormente em andamento ou sendo providenciadas (doação à 
AIMAT, doação à prefeitura de Brasil Novo e destinação da fitomassa lenhosa para a 
SIDEPAR). 
 
A doação de toras à AIMAT, iniciada em abril de 2014 e interrompida em agosto, 
seguiu paralisada no último trimestre de 2014 devido à renovação das AUMPFs pelo 
IBAMA somente em janeiro. A renovação desses documentos havia sido solicitada 
ainda em setembro pela Norte Energia. Foi informado na 8ª missão que ainda era 
necessário averiguar se a doação continuará para o mesmo beneficiário da AIMAT, o 
qual passava por dificuldades. Inicialmente, era prevista a doação de 18 mil m³ de toras 
e aproximadamente 1,9 mil m³ foram transportados.  
 
A Norte Energia relatou na 8ª missão que ainda estava em discussão com o IBAMA a 
necessidade de simplificação de procedimentos para a realização de doações de madeira 
para a prefeitura de Brasil Novo, as quais não foram possíveis de realizar até o 
momento. 
 
No final de 2014, a SIDEPAR estava consultando formalmente a SEMA-PA para obter 
a licença prévia e de instalação dos fornos, que consumirão a fitomassa lenhosa leiloada 
pela Norte Energia. A empresa aguardava a liberação dessas licenças para iniciar a 
mobilização e implantação das estruturas e sua operação. No entanto, na 8ª missão, foi 
relatado que a SIDEPAR estava supostamente falida, sendo ainda necessário confirmar 
essa informação oficialmente, e que a Norte Energia estava em contato com a segunda 
vencedora do leilão da fitomassa lenhosa para ajustes e reformulação da sua proposta de 
utilização desse material. 
 
Foi realizada uma reunião em Brasília no dia 15 de dezembro de 2014, na qual foram 
apresentadas pela Norte Energia proposições para ajustes no sistema de controle da 
madeira, visando dar maior agilidade na destinação desse material e possibilitar seu 
melhor aproveitamento. As principais proposições dizem respeito a: i) comercialização 
da madeira serrada de castanheira baseada em controles rígidos e para consumidores 
finais; ii) substituição do instituto da reposição florestal pelas compensações ambientais 
já impostas ao empreendedor como as condicionantes de ASV; iii) substituição do DOF 
por Termo de Doação no transporte de madeira doada com fins sociais; iv) escolha de 
um servidor do IBAMA que apoie o empreendedor na comunicação com todas as 
esferas da autarquia, para os assuntos afetos ao aproveitamento dos materiais originados 
na supressão; e v) emissão de AUTEX fundamentada nos volumes por espécie 
levantados nos inventários florestais que subsidiaram a emissão das ASVs. Até a 8ª 
missão, a Norte Energia não havia recebido uma resposta do IBAMA. 
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A serraria Ipê, que beneficiará a madeira comercial gerada pelo empreendimento, 
encontrava-se com cerca de 98% da sua estrutura física implantada, restando apenas 
algumas instalações, para os quais o contratado não tinha condições financeiras de 
realizar no momento. Na 8ª missão, foi informado que fora obtida a autorização do 
CEPROF para transportar a madeira serrada. Desde julho de 2014, está em 
funcionamento a serraria Mogno, a qual já havia beneficiado cerca de 1.000 m³ de 
madeira do grupo de valor 1 (protegida por lei). Por meio destas serrarias, a Norte 
Energia pretende destinar ou dar uso à grande parte do material gerado pelo 
empreendimento.  
 
Por fim, o consumo interno da madeira gerada pelo empreendimento foi até o momento 
de 11,6 mil m³. O aumento de consumo da madeira do empreendimento foi possibilitado 
pela implantação da serraria Mogno. A Norte Energia vem relatando que demandas 
internas grandes têm surgido, como para os projetos de reassentamento, do componente 
indígena e de arqueologia, porém essas grandes doações não foram ainda efetivadas. No 
entanto, é necessária uma melhor definição de procedimentos para dar celeridade a 
essas doações. 
 
Os programas de monitoramento realizados nos módulos RAPELD para a Fauna 
Terrestre encontram-se dentro do cronograma, tendo sido realizadas todas as campanhas 
previstas no PBA até o primeiro trimestre de 2015, quando a 8a campanha de 
monitoramento foi conduzida para todos os grupos de fauna (herpetofauna, mastofauna, 
quirópteros, entomofauna). Destaca-se a obtenção de registros novos de herpetofauna e 
avifauna para a área de Belo Monte, embora não se tratem de espécies novas para a 
ciência. Foram registrados ainda ninhos de espécies de interesse para a conservação, 
destacando-se o de gavião-real, que será monitorado por especialistas. Para quirópteros, 
foram realizados os monitoramentos nos módulos, cavernas e pedrais. O Relatório Final 
Consolidado apresenta, para todos os grupos, os dados consolidados das sete campanhas 
realizadas até o final de 2014, e as análises referentes aos dados.  
 
Com relação aos Projetos de Afugentamento da Fauna Terrestre e Salvamento e 
Aproveitamento Científico da Fauna, as atividades de supressão foram realizadas nas 
áreas de obras civis e nos reservatórios, acompanhadas das equipes de resgate. Foram 
apresentados dados quantitativos sobre número de indivíduos afugentados, resgatados 
vivos, soltos, e que vieram a óbito durante a supressão ou em consequência destas 
atividades. A porcentagem de animais que vêm a óbito ficou abaixo de 5%. Estão sendo 
empregadas técnicas, especialmente para primatas, que facilitam o resgate. 
 
O Projeto de Mitigação dos Impactos da Perda de Indivíduos da Fauna por 
atropelamento teve suas atividades encerradas, depois de cumpridas as atividades 
previstas no PBA. 
 
As ações do Projeto de Controle de Endemias Transmissíveis à Fauna Silvestre foram 
conduzidas de forma contínua, no período, conforme acordado com o IBAMA. Foram 
desenvolvidas atividades de educação ambiental junto aos trabalhadores e às 
comunidades, paralelamente às coletas de sangue. O IBAMA recomendou que a NE 
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apoiasse as campanhas de vacinação de animais domésticos, mas a NE entende que 
estas ações fogem do escopo do projeto, e elaborou Nota Técnica justificando. 
 
Dentro do Programa de Avaliação e Monitoramento da Fauna Subterrânea, foram 
realizadas as atividades de monitoramento previstas no quarto trimestre de 2014, nas 
nove cavernas. A maior parte dos táxons já foi identificada, durante as atividades de 
laboratório conduzidas na UFPA em Belém.  
 
Os três projetos que compõem o Programa de Conservação da Fauna Aquática (Projeto 
de Monitoramento de Mamíferos Aquáticos e Semi-Aquáticos, Projeto de 
Monitoramento da Avifauna Aquática e Semi-Aquática e Projeto de Monitoramento de 
Crocodilianos) têm sua execução conduzida dentro do cronograma. O IBAMA 
autorizou, no Ofício OF 02001.007620/2014/07 DILIC/IBAMA, a modificação da 
metodologia de monitoramento da fauna aquática e semi-aquática nos módulos 
RAPELD, e esta modificação na metodologia já foi implementada. A Norte Energia 
propõe, no Relatório Final Consolidado, que as atividades após o enchimento do 
reservatório concentrem-se na AID do empreedimento, com foco nos mustelídeos, aves 
aquáticas e semi-aquáticas, e crocodilianos. 
 
Para o Programa de Conservação e Manejo de Quelônios, cujas atividades previstas 
encontram-se também dentro do cronograma, ainda não há um parecer do IBAMA 
sobre a proposta de união dos dois programas em um só, feita pela Norte Energia, tendo 
sido reapresentada a NT solicitando a modificação. As atividades dos três projetos estão 
sendo desenvolvidas conforme determinado no PBA, e em novembro de 2014 houve 
uma visita do IBAMA para vistoria das atividades previstas, que foram consideradas 
satisfatórias, segundo comunicado pela Norte Energia. 
 
Os projetos que compõe o Programa de Conservação da Ictiofauna apresentam as suas 
atividades dentro do cronograma, segundo informado nas reuniões realizadas na semana 
de inspeção (23 a 27 de 2015), no 8º Relatório Socioambiental Periódico – RSAP e no 
Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes. 
 
O Programa de Investigação Taxonômica, até o presente momento, registrou 458 
espécies, considerando o material das campanhas de Monitoramento da ictiofauna e dos 
eventos de resgates. Das 458 espécies registradas, 52 (11% da riqueza total) foram 
identificadas como endêmicas para a bacia do rio Xingu. Até a 12ª campanha (outubro 
de 2014) foram registradas 27 espécies (5,7% da riqueza total) ainda não descritas pela 
ciência. Em 17 de dezembro de 2014 foi publicada a portaria N° 445 do Ministério do 
Meio Ambiente, contendo a lista atualizada de espécies ameaçadas brasileiras. O 
número de espécies de peixes com algum grau de ameaça no rio Xingu subiu de duas 
para 12 espécies. Das 2 espécies constantes na IN 05/2004, uma, Hypancistrus zebra, 
teve sua categoria de ameaça aumentada de “Vulnerável” para “Criticamente em 
Perigo” na nova portaria.  
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O Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna realizou 46 ações de resgate, sendo 2 
no sítio Bela Vista, 1 no sítio Belo Monte e 43 no sítio Canais e Diques, no período de 
junho a novembro/2014. Durante todo o período de execução do PRSI, foi 
resgatado/realocado um total de 140.170,35 kg de peixes, com uma estimativa de 
biomassa de peixes destinados ao descarte de 4.736,78 kg, correspondendo a 3,25% do 
total. 
 
No Projeto de Aquicultura de Peixes Ornamentais, no período de outubro de 2013 a 
novembro de 2014, foram realizadas, no Laboratório de Aquicultura no CEA, as 
seguintes atividades: obtenção de reprodutores; quarentena dos espécimes recém-
chegados; testes experimentais para a manutenção dos reprodutores em aquários 
(diferentes alimentos e abrigo); e realização dos testes de reprodução induzida através 
de parâmetros ambientais. Os testes experimentais estão sendo realizados com a espécie 
Hypancistrus zebra para conhecer a preferência alimentar, a preferência pelo formato do 
abrigo e a tolerância ao anestésico eugenol (óleo de cravo). Para a espécie Baryancistrus 
xanthelus os testes são em relação à tolerância ao cloreto de sódio (sal) para profilaxia e 
à preferência alimentar. No dia 11 de julho foi registrada a primeira desova, contendo 
14 ovos da espécie H. zebra. Entre julho e novembro (2014) foram registradas mais 3 
desovas, totalizando 4 desovas de H. zebra no aquário. Foi finalizado o protocolo de 
criação em cativeiro do H. zebra. As obras do Laboratório de Aquicultura no campus da 
UFPA, em Altamira, estão em fase de finalização e a sua inauguração está prevista para 
o primeiro trimestre de 2015. O laboratório do CEA está sendo desmontado e os 
aquários estão sendo transferidos para o novo laboratório. 
 
Quanto ao Programa de Monitoramento da Ictiofauna, no período de março de 2012 a 
outubro de 2014 foram realizadas 14 campanhas de monitoramento, onde foram 
capturados 132.346 peixes, distribuídos em 395 espécies, pertencentes a 12 ordens, 43 
famílias e 205 gêneros. O processamento e tombo das amostras biológicas (catalogadas 
e tombadas nos acervos de ictiologia da UFPA dos campi de Altamira e Belém e no 
acervo de ictiologia do Museu Paraense Emilio Goeldi) estão em andamento.  
 
As amostras coletadas em outubro de 2014 para análise dos isótopos estáveis estão em 
processamento. As amostras de gônadas e a análise genética estão sendo realizadas de 
acordo com o previsto no PBA. Para a análise do ictioplâncton foram capturados 14.141 
ovos, 54.733 larvas e 4.098 indivíduos jovens/adultos. A atividade reprodutiva, com 
base no ictioplâncton, vem ocorrendo durante todo o ano, com um aumento na 
densidade durante o período de enchente do rio e com as menores densidades de captura 
durante o período de cheia. 
 
A partir dos parâmetros populacionais foi possível modelar e estimar as taxas de 
exploração pesqueira atual, e máxima sustentável. Sendo assim, já se observa a sobre-
exploração de Leporinus fasciatus, e o estado de alerta para Plagioscion 
squamosissimus e Prochilodus nigrican. 
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No Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável são realizados os monitoramentos da 
atividade pesqueira por meio dos desembarques, o cadastro dos pescadores e das 
embarcações de pesca. No período de abril de 2012 a outubro de 2014 foram 
cadastrados mais de 3.000 pescadores e identificados 900 pontos pesqueiros. Até o 
presente momento foram registrados mais de 30.000 viagens de pesca em 2 anos e meio 
de projeto.  
 
Os resultados do projeto não indicam grandes alterações na produtividade devido ao 
empreendimento. Na pesca de consumo observam-se decréscimos nos rendimentos 
entre 2012 e 2014 na região próxima ao empreendimento (Volta Grande e Altamira), 
que devem estar relacionados com o aumento da intensidade de pesca em decorrência 
do incremento demográfico nesta região.  
 
O Programa de Conservação e Manejo de Hábitats Aquáticos está compilando, 
sistematizando e organizando, em um banco de dados específico, as informações 
obtidas nos Projetos de Investigação Taxonômica, Resgate e Salvamento da Ictiofauna 
e Monitoramento da Ictiofauna, Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos 
Diques, Monitoramento de Macrófitas e da Qualidade da água. 
 
Em relação à ictiofauna, a análise de escalonamento multidimensional não-métrico 
(NMDS) indicou a impossibilidade de se definirem as principais áreas de uso da fauna 
pela distribuição da comunidade íctica ao longo da área de influência do 
empreendimento. Em relação ao ictioplâncton, ao longo de toda a área monitorada do 
rio Xingu foi observada uma variação na densidade de ovos e larvas entre os sítios de 
coleta.  
 
Quanto aos movimentos e uso de hábitats por espécies de peixes migradores no rio 
Xingu, os dados do monitoramento de telemetria indicaram que as zonas fixas com o 
maior número de indivíduos registrados foram a Ilha da Taboca (Curimatá e Pirarara), 
Vitória do Xingu (Filhote e Surubim) e Altamira (Pacu). 
 
O Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para Transposição de 
Peixes está em construção. Em novembro de 2014, as escavações foram concluídas, 
encontrando-se em andamento atividades de aterro e concretagem dos difusores e do 
Canal de Saída. Em relação aos equipamentos, a montagem do trecho 1 da tubulação do 
sistema de água de atração encontra-se concluída e está em andamento a fabricação de 
sistemas hidromecânicos, equipamentos e demais trechos da tubulação. 
 
Em relação aos Programas de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água e 
de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques, estes apresentam as suas 
atividades dentro do cronograma do PBA. A integração dos resultados do 
monitoramento e as não conformidades observadas na qualidade da água dos Programas 
são discutidas nas reuniões do Comitê de Qualidade de Águas (CQA). Algumas 
oscilações na qualidade de água foram registradas nos igarapés interceptados pelos 
diques, no interior dos canteiros de obras, no entorno dos canteiros de obras e próximo 
às vias de acessos. Essas alterações são causadas pelas obras, pelas chuvas e 
possivelmente pela supressão de vegetação que está ocorrendo em alguns igarapés.  
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Para o Programa de Monitoramento de Macrófitas, no mês de outubro de 2014 foi 
observado um repovoamento significativo de espécies, principalmente na área do 
Reservatório do Xingu e na área do Reservatório Intermediário, que apresentaram as 
maiores riquezas de espécies em relação aos ciclos hidrológicos anteriores. Foram 
registradas duas espécies de macrófitas aquáticas pela primeira vez, desde o início do 
monitoramento: Oldenlandia sp. 1 (Igarapé Panelas) e Byttneria sp. 1 (próximo às 
comunidades da Ressaca e Ilha da Fazenda).  
 
Quanto ao Meio Socioeconômico, a análise das atividades desenvolvidas no período foi 
feita com base nas informações do 8º RSAP, do Relatório Final Consolidado de 
Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes enviado ao IBAMA, do 
Parecer do IBAMA 1553/2014 e, ainda, com atualização de informações primárias 
recolhidas na vistoria de campo de 23 a 27 de fevereiro de 2015. Com base nestas fontes 
de informação é possível afirmar que a maior parte dos programas vem sendo 
implementada atendendo aos objetivos propostos, mesmo que em alguns casos com 
revisões de cronogramas autorizadas pelo IBAMA.  
 
O Plano de Atendimento à População Atingida continua em andamento. O Programa 
de Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Rural/Projeto de 
Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias (4.1.2) possui seu maior desafio na 
fase atual que é atender ao cronograma de enchimento do reservatório.  No período que 
compreende esse relatório, até o final de dezembro de 2014, havia registro de 1.872 
propriedades interferidas, sendo que 1.174 se encontravam em processo de negociação 
amigável e 66 sendo liberadas através de processo judicial. Em comparação com o 
trimestre anterior, foram negociadas amigavelmente mais 140 propriedades e entraram 
com pedido para análise judicial mais dois proprietários. Até o final do período haviam 
sido totalizados 1.240 processos concluídos/executados, com área já liberadas. Para 
totalizar a quantidade necessária à liberação de enchimento do reservatório, faltam 541 
propriedades. Entre essas unidades, estima-se que faltam ainda, perto de 240 mudanças 
a serem realizadas.  
 
Quadro geral de aquisição de propriedades 

Frente de obra Liberadas Pagas/ 
negociadas 

A adquirir Total 

Canteiros (BM/BV/PI) - Canais - Diques - 
Acessos - Reservatório Intermediário - TVR 
(Comunidade São Pedro/Jusante MD) 

576 24 0 600 

Reservatório Xingu - MD/ME 81 271 29 381 
Reservatório Xingu - Ilhas 205 190 58 453 
Linha de Transmissão (LT) 89 54 4 147 
Obras de Saneamento 26 0 0 26 
Núcleo Santo Antônio 251 1 0 252 
Vila dos Trabalhadores 7 0 0 7 
Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) 5 0 0 5 
Reserva Indígena Juruna (Km 17) 0 1 0 1 
Total 1.240 541 91 1.872 

Fonte: Apresentação da equipe SAF elaborada para missão de monitoramento/auditoria. Fevereiro de 2015. 
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Segundo a equipe responsável, falta adquirir e negociar 91 propriedades, em fase de 
fechamento dos laudos de avaliação. As áreas que possuem ainda propriedades a serem 
negociadas/adquirir estão localizadas nas frentes do Reservatório Xingu - MD/ME, 
Reservatório Xingu - Ilhas e Linha de Transmissão (LT). As atividades a serem 
desenvolvidas para essa finalidade de liberação das frentes de obra devem atender ao 
cronograma de negociação, porém não o de mudança, para essas 91 propriedades que 
falta adquirir.   
 
Concessão de Tratamentos a Interferidos em Áreas Rurais 

Opções de Tratamento  Tratamentos Concedidos % 
Indenização em dinheiro  1.358  75,53  
Relocação Assistida (Carta de Crédito)  379  21,08  
Reassentamento Rural Coletivo (RRC)  28  1,56  
Reassentamento Individual em Área 
Remanescente (RAR)  

33  1,83  

Total  1.798 100,00  
Fonte: Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias (4.1.2), in Relatório Final Consolidado para Fase 
de Implantação. Fevereiro de 2015. 

 
 
Deve-se ressaltar a solução finalizada para seis dos sete casos do Núcleo Santo Antônio. 
Seis famílias tiveram seus tratamentos finalizados com a mudança para moradia 
definitiva, restando uma única família que rejeitou todas as alternativas de 
remanejamento propostas pela Norte Energia, como também não fez nenhuma indicação 
de imóvel que se enquadre dentro dos critérios e parâmetros de avaliação estabelecidos 
pelo empreendedor. Diante do impasse de negociação pela via amigável, a Norte 
Energia enviou ofício para a Defensoria Pública Estadual (DPE), que representa os 
interesses do interferido, apresentando duas propostas de remanejamento.  Como não 
houve resposta a nenhuma das alternativas propostas, a Norte Energia ajuizou Ação de 
Obrigação de Fazer em 14/10/2014, para buscar a aceitação do cumprimento da 
obrigação em juízo. 
 
Em relação ao Projeto de Reassentamento Rural, entre as alternativas oferecidas aos 
atingidos, o reassentamento rural surge como uma das opções de compensação, 
buscando a recomposição das atividades e qualidade de vida das famílias. No entanto, a 
adesão à modalidade do reassentamento rural coletivo (RRC), no processo de 
negociação com a população rural atingida, vem ocorrendo em quantidade inferior ao 
previsto inicialmente no PBA. 
 
Até setembro de 2014, o número de famílias optantes por RRC era de apenas nove 
famílias. Após o atendimento da solicitação do IBAMA para suspensão da oferta de 
Relocação Assistida para a categoria “não proprietário rural residente”, o número de 
optantes pelo RRC, ao final do mês de janeiro de 2015, era de 28 (vinte e oito) famílias, 
adequado à capacidade efetiva do número de famílias na área de reassentamento rural 
coletivo que já se encontra em implantação. 
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No período foi dada continuidade as visitas às famílias atingidas e realização de 
reuniões com interessados no Reassentamento Rural Coletivo. As 28 famílias que 
formalizaram a opção pelo reassentamento rural coletivo foram informadas, de forma 
individual, sobre o pré-projeto, estando cientes das características do RRC.  
 
Em complemento às ações de divulgação, foi elaborado em parceria com o Programa de 
Comunicação e Interação Social (7.2) material informativo sobre as características e 
composição das áreas do RRC. Este material, distribuído durante as negociações e que 
tem por objetivo reforçar as informações já apresentadas nas reuniões citadas 
anteriormente e subsidiar a tomada de decisão das famílias foi evidenciado por ocasião 
do monitoramento e pelo material enviado posteriormente pela Norte Energia.  
 
Continuam os atendimentos pela equipe da ATES – Assessoria Técnica Social e 
Ambiental em Apoio à Pequena Produção e à Agricultura Familiar relacionados ao 
Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais. O trabalho desenvolvido 
pela ATES junto aos produtores vem contribuindo na produção de olerícolas da região, 
que atende os municípios de Altamira, Brasil Novo, Vitória do Xingu e Medicilândia 
(Projeto de Fomento à Produção de Hortigranjeiros). 
 
Em campo, foi possível observar que os atendimentos por essa modalidade vêm 
trazendo resultados positivos e aumento da produtividade dos produtores engajados no 
programa.  
 
O Projeto de Apoio à Pequena Produção e à Agricultura Familiar tem avançado com a 
continuidade ao acompanhamento às Unidades de Produção e assistência técnica. 
Destacou-se o incentivo que os produtores rurais sentem com as visitas técnicas e as 
reuniões com os agrônomos responsáveis pelas diferentes ações do projeto. A 2ª 
pesquisa de satisfação do público alvo, desenvolvida em novembro de 2014, pelo 
Projeto de Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das 
Comunidades Anfitriãs (4.6.1), aponta que 82 % dos atendidos no projeto 4.2.1 estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com as ações de ATES desenvolvidas junto às famílias e 
propriedades.  
 
Estão recebendo ATES – 185 famílias sendo 155 oriundas da relocação assistida; 25 do 
Trecho de Vazão Reduzida (TVR) e proximidades dos canteiros e 5 famílias atingidas 
diretamente em pequena escala; atendidas pelo Projeto 4.2.2 são 06 famílias com áreas 
adquiridas parcialmente após Estudo de Viabilidade da área remanescente; pelo Projeto 
4.2.4 são atendidos extrativistas comerciais identificados no Cadastro Socioeconômico, 
cujo público alvo do projeto 4.2.1 com interesse/perfil para o projeto são 40 
agricultores/extrativistas. Pelo Projeto 4.2.5 são atendidas Cooperativas de produtores 
de cacau convencional (02 organizações) e orgânico (6 organizações). Pelo Projeto 4.2.6 
são atendidas Associações e Cooperativas de produtores de Hortigranjeiros ou afins, 
sendo 22 cadastradas / 07 em acompanhamento direto / 316 associados ativos /75 
agricultores com assistência técnica localizada e o público alvo do projeto 4.2.1 com 
interesse/perfil para o projeto. 
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No período de monitoramento e avaliação desse relatório foi realizada revisão do Termo 
de Referência elaborado em 2013, para contratação das ações de implantação do Projeto 
de Reparação - NE-DS-SSE0083-0 – e, também, atualização da Planilha de Custo, 
visando o início do processo de contratação dos serviços pela Norte Energia. A empresa 
habilitada foi contratada em dezembro de 2014, ficando sob a sua responsabilidade a 
implantação das ações de reparação conforme objetivos do Programa.  
 
As ações de reparação foram iniciadas em dezembro de 2014, com a realização de 
visitas técnicas, de vistorias técnicas, ações de planejamento participativo das atividade 
e reuniões de planejamento participativo. 
 
Foi proposto o desenvolvimento de duas atividades básicas que servirão como 
instrumentos condutores das ações visando à reconstituição dessas práticas culturais 
sobre novas bases. São elas:  
 

• Atividade 01: Criação de Galinha Caipira e  
• Atividade 02: Criação de Peixes.  

 
Foram visitadas duas áreas de implantação de projetos. Uma está participando da 
implantação, em parceria com a EMATER, de viveiro de mudas e plantio de hortaliças. 
Outra está participando desse projeto de reparação para criação de galinhas, com a 
participação de outros membros da família também beneficiados pelo Processo de Auto 
Reassentamento ou Relocação Assistida. 
 
Segundo informações da Norte Energia, como o principal objetivo da reparação é 
possibilitar ações pelas quais as famílias se sintam compensadas materialmente pelas 
perdas imateriais, a possibilidade de implantação de um terceiro projeto, de piscicultura, 
pelo qual a população demonstrou interesse, foi introduzida no lugar da segunda 
alternativa anterior em alguns grupos do público alvo. 
 
Os programas voltados para a área urbana atingida pelo projeto estão tendo 
continuidade e realizados em conformidade com os objetivos do PBA (Programa de 
Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Urbana e o Programa de 
Recomposição das Atividades Produtivas Urbanas).  
 
No período em avaliação continuou o processo de remanejamento das famílias para os 
reassentamentos urbanos (Projeto de Reassentamento Urbano 4.4.3) com os seguintes 
dados, segundo o relatório da Norte Energia:  
 
Até 31 de janeiro de 2015 foram transferidas 2.123 famílias da ADA para os novos 
bairros. Até a data da missão de monitoramento foram transferidas 2.334 famílias (211 
famílias entre 31 de janeiro e 23 de fevereiro).   
 

• RUC Jatobá - O efetivo processo de mudança das famílias iniciou-se em janeiro 
de 2014 pela ocupação dos lotes no bairro Jatobá, com um total de 950 famílias 
remanejadas até 31 de janeiro de 2015 e 967 famílias até 23/02;  
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• RUC São Joaquim – início em maio de 2014 pela ocupação dos lotes, com um 
total de 610 famílias remanejadas até 31 de janeiro de 2015 e 675 famílias até 
23/02;  

• RUC Casa Nova - início em outubro de 2014, com 333 casas ocupadas até o 
mesmo período e 345 famílias até 23/02; 

• RUC Água Azul - Em 9 de janeiro de 2015 teve início o remanejamento das 
famílias para o bairro Água Azul: até o final deste mês foram reassentadas 230 
famílias e até 23/02 foram 347 famílias; 

• RUC Pedral - a previsão da relocação das famílias é de março de 2016. 
 
Em relação aos optantes pela indenização tem-se que, em 31 de janeiro de 2015, 494 
indenizados tiveram acompanhamento social no processo de mudança da ADA. Até 31 
de janeiro de 2015, houve acompanhamento social para 48 inquilinos no processo de 
saída da ADA. 
 
Destaca-se que, até 31 de janeiro de 2015, foram reassentadas nos Bairros 177 famílias 
de índios citadinos, perfazendo um total de 1.115 pessoas. 
 
Em relação ao Programa de Recomposição das Atividades Comerciais, de Serviços e 
Industriais Urbanas, até 31 de dezembro de 2014, a situação dos empresários 
interferidos era a seguinte:  
 

a) Em relação às atividades comerciais e de serviços (210) receberam fundo de 
comércio, sendo que destes: (i) 121 optaram pela recomposição da atividade; (ii) 
30 optaram por sua interrupção; (iii) 59 encontravam-se desativadas ou não se 
enquadravam nos critérios de indenização.  

b) Todos os 121 proprietários de atividades econômicas que optaram por sua 
recomposição foram contatados. Desses, 86 já se encontram recompostos, sendo 
que: (i) 42 optaram pela recomposição nos RUC (39 no RUC Jatobá e 3 no RUC 
São Joaquim); e, (ii) 44 optaram pela recomposição fora dos RUC. 

 
Em termos de metas estabelecidas pelo PBA, as capacitações previstas eram de 50% dos 
proprietários empresários e de 50% dos trabalhadores relacionados às atividades 
econômicas interferidas. Essa meta foi atingida em 65% para com os empresários, tendo 
em vista que foram capacitados com cursos e oficinas 185 empresários.  Foram feitos 
convites para palestras a 1.203 proprietários de atividades econômicas interferidas e 460 
efetivamente participaram; foram feitos 500 convites para cursos e 184 empresários 
participaram. 
 
Com relação aos trabalhadores, essa meta foi parcialmente atingida, representada por 
264 convites feitos aos trabalhadores, sendo que 124 efetivamente participaram. 
 
Para o Projeto de Recomposição das Atividades Oleiras e Extrativas de Areia e 
Cascalho(4.5.2.), a exposição da equipe responsável pela sua condução na reunião da 
missão de monitoramento demonstrou todos os esforços despendidos para que as 
atividades desse grupo de interferidos não se esgotasse, uma vez que o objetivo desse 
projeto é: garantir a continuidade da atividade oleira em Altamira após a formação do 
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reservatório do Xingu, propondo ações de melhoria e qualificação da cadeia produtiva e 
identificando fontes de matéria prima.  
 
Os trabalhos executados pelo Projeto 4.5.2 tiveram o objetivo de fornecer subsídios para 
as alternativas relacionadas ao processo indenizatório, uma vez que ao acordos e 
indenizações são tratados no âmbito do Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e 
Benfeitorias Urbanas (4.4.2). No entanto, cumprindo o objetivo de garantia da 
continuidade da atividade em novo local, foram apresentadas aos oleiros propostas de 
recomposição. 
 
Houve visitação dos oleiros, acompanhados da equipe técnica da Norte Energia, aos 
locais onde havia a possibilidade de efetuar a recomposição da atividade oleira e, em 
outubro de 2014, foram apresentadas, formalmente, as opções para a recomposição da 
atividade oleira nas localidades de Laranjeiras, Leônidas, Alcino e Panelas. 
 
Os oleiros descartaram a área denominada Leônidas por conta da sua localização; a área 
denominada Alcino apresentou-se atrativa para oito oleiros e a área do Laranjeira para 
três oleiros. Na época, 24 (vinte e quatro) oleiros manifestaram interesse em permanecer 
trabalhando nas olarias do Igarapé Panelas, assim como 57 (cinquenta e sete) 
manifestaram interesse em optar pelo processo de indenização.  
 
Além das alternativas de localidades para continuidade da atividade, foram apresentadas 
aos oleiros atividades de capacitação em cooperativismo. 
 
Apesar dessa qualificação e das propostas alternativas, até dezembro de 2014, com o 
final das negociações, todos os proprietários das 96 (noventa e seis) unidades produtivas 
cadastradas optaram pela indenização da atividade, em detrimento do processo de 
recomposição da atividade. 
 
Com a adesão de todos os oleiros proprietários das unidades produtivas à indenização, a 
recomposição da atividade oleira ficou descartada e todas as demais atividades que dela 
decorriam, tais como o extensionismo mineral, foram consideradas concluídas.  
 
Com essa solução de indenização para as pessoas consideradas proprietárias da 
atividade, os trabalhadores, anteriormente denominados de parceiros não foram 
incluídos nessa solução e estão pleiteando também indenização. Não há como deixá-los 
fora de algum atendimento, uma vez que sua atividade vai sofrer impacto após a 
formação do reservatório do Xingu.  
 
Entende-se que a negociação com essa parcela de oleiros deverá ser delicada, uma vez 
que sua expectativa está em torno da indenização. No entanto, entende-se que é mais 
importante ser oferecida a alternativa de continuidade da atividade, uma vez que esta 
não foi descartada pelo estudo realizado, tendo sido comprovada essa possibilidade. 
Entende-se, também, que essa negociação será um processo difícil, mas que deve ser 
priorizada, a fim de que as facilidades e oportunismos solicitados por alguns desse 
segmento não permitam desviar do objetivo principal do projeto proposto pelo PBA.   
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O Programa de Acompanhamento Social (4.6) por meio de seu Projeto de Atendimento 
Social e Psicológico à População Atingida (4.6.2) tem por objetivo a prestação de 
serviço de assistência social e psicológica regular e sistemática nas situações que podem 
ameaçar a população atingida pelo empreendimento, provendo encaminhamentos para 
os serviços públicos da rede de proteção socioassistencial e serviços públicos das 
demais políticas setoriais.  
 
O Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação 
(4.8.1) está sendo implementado conforme proposto e sendo adequado, na medida da 
necessidade, às interferências que ocorrem por causa da gestão dos administradores 
municipais. Do total de 92 escolas previstas, 54 tinham sido concluídas, 01 tinha as 
obras em andamento, 09 estavam em fase de contratação e 08 estavam em fase de 
elaboração de projeto. Foram instaladas 53 salas pré-moldadas em 10 unidade escolares, 
sendo 40 salas em Altamira, 2 em Vitória do Xingu, 5 em Brasil Novo e 4 em Senador 
Porfírio.  
 
Entre as nove contratações de obras, sete são em Altamira e duas em Anapu, sendo que 
as de Altamira se localizam nos novos bairros do plano de reassentamento.  Trata-se de 
uma creche com três berçários e um fraldário, uma EMEF com 12 (doze) salas de aula e 
uma EEEM com seis salas, ambas no bairro Jatobá. Nos bairros Água Azul, São 
Joaquim, Casa Nova e Laranjeiras, serão construídas quatro Escolas Municipais de 
Ensino Infantil e Fundamental (EMEIF), com 10 (dez), 10 (dez), oito e seis salas de 
aula, respectivamente. 
 
As atividades dos projetos integrantes do Plano de Requalificação Urbana (5), 
continuam em desenvolvimento, principalmente porque, no estágio atual, com as 
diversas obras de saneamento básico já implantadas em suas áreas alvo, os esforços 
concentram-se no processo de comissionamento dos equipamentos e sistemas e, em 
especial, no repasse das mesmas às administrações municipais. Dessa forma, ainda 
permanecem necessárias as articulações com as municipalidades, assim como aquelas 
com concessionárias de serviços públicos e organismos estaduais ou federais, embora o 
estágio de andamento de cada um dos projetos deste Plano seja diferente. 
 
Já concluíram suas tratativas com a municipalidade o Projeto de Diretrizes para o 
Planejamento Integrado em Altamira (5.1.6), Programa de Intervenção em Vitória do 
Xingu (5.2) e o Programa de Intervenção em Belo Monte e Belo Monte do Pontal (5.3). 
Quanto às obras de intervenção, seus Projetos e Programas encontram-se concluídos, 
inclusive a implantação das obras de drenagem e pavimentação previstas para Vitória do 
Xingu, Belo Monte e Belo Monte do Pontal. Em especial, devido à implantação da 
drenagem urbana em Altamira estar associada às áreas de intervenção, seu 
acompanhamento, previsto pelo Projeto Diretrizes para o Planejamento Integrado 
(5.1.6) passou a ser feito por meio do Projeto de Reassentamento Urbano (5.1.7) e 
Projeto de Parques e Reurbanização da Orla (5.1.8).  
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Em relação ao Programa de Intervenção em Vitória do Xingu (5.2), tem-se a 
implantação da Vila Residencial Belo Monte, construída para os trabalhadores 
associados às obras da UHE Belo Monte e as melhorias realizadas no Travessão 40, que 
interliga a sede municipal ao eixo de desenvolvimento da Rodovia Transamazônica 
(BR-230). 
 
Em relação ao Plano de Articulação Institucional, foi dado andamento às ações de 
fortalecimento da administração pública e intensificação do Sistema de Monitoramento 
Sobre a Suficiência da Infraestrutura dos Municípios. No período de 2011 a 2014 
tinham sido realizadas 108 oficinas de Planejamento e Gestão; 10 Rotinas 
Administrativas; 03 propostas de projetos voltados para captação de recursos e 
financiamentos no âmbito do Fórum Microrregional de Desenvolvimento Sustentável 
(FMDS) e 07 minutas de leis complementares apresentadas aos municípios. 
 
No Programa de Incentivo à Capacitação Profissional e ao Desenvolvimento de 
Atividades Produtivas (6.4), em 2014, com a ampliação do convênio entre 
FIEPA/REDES e Norte Energia em atendimento, foram realizadas 48 (quarenta e oito) 
capacitações de um total previsto de 98 (noventa e oito), com a participação de 898 
alunos. Destas, 48 (quarenta e oito) capacitações e 32 (trinta e dois) cursos foram 
executados pelo SEBRAE e 16 (dezesseis) pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI). Portanto, considerando-se as 11 (onze) ações de capacitação 
desenvolvidas paralelamente às negociações para o processo de implantação do Galpão 
de Oportunidades, ao longo do Programa 6.4, foram realizadas 59 (cinquenta e nove) 
capacitações, com um total de 1.274 pessoas atendidas na AID. 
 
Em relação ao Programa de Interação e Comunicação Social (7.2), na reunião de 
apresentação do monitoramento foi apresentada a campanha para o Projeto de Pontes e 
o andamento do processo de coleta de manifestações dos trabalhadores das empresas 
terceirizadas.   
 
Em relação à campanha do Projeto das Pontes dentro da linha de Ação II, que tem por 
objetivo apoiar as demandas desenvolvidas por outros Programas do PBA, o projeto 
enfatizou a melhoria da qualidade de vida da população de Altamira, visto que as 
pontes, passarelas e ciclo faixas tornarão os caminhos de Altamira mais simples e 
acessíveis. As novas pontes serão compostas de vias de mão dupla, com uma ou duas 
faixas por sentido, ciclo faixas e calçadas para o trânsito de pessoas, além de duas 
passarelas para a travessia segura de pedestres. 
 
Para as obras das pontes foi utilizado um processo de interlocução com a população que 
reside próxima ao local, onde foram disponibilizadas informações sobre as mudanças 
necessárias para a construção das novas pontes para que as pessoas pudessem realizar 
suas atividades de forma segura e em tempo hábil. 
 
Foram realizadas 529 visitas aos moradores e comerciantes nas proximidades dos 
igarapés Altamira, Ambé e Panelas: Rodovia Ernesto Acioly, Rodovia Transamazônica, 
Avenida João Coelho, Avenida Coronel José Porfírio, Avenida Tancredo Neves, 
Avenida Perimetral, Avenida Djalma Dutra, Rua Anchieta, Rua Comandante Castilho, 
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Rua Ozório de Freitas, Rua Fausto Pereira, Rua Manoel Umbuzeiro, Rua Luís 
Coutinho, Rua Pedro Lemos, Rua Magalhães Barata, Rua do Antigo Sanatório e Rua 
Gondim Lins. 
 
Em relação às formas de manifestação para os trabalhadores terceirizados, foram 
colocadas urnas em todas as empresas de prestação de serviços e definida a forma de 
instalação, divulgação e recebimento das manifestações dos trabalhadores. Foram 
colocadas urnas em 23 empresas em julho de 2014 e os procedimentos que foram 
adotados foram: 
 

• Reunião do RH da Norte Energia com os RHs das empresas 
• Apresentação do sistema às empresas 
• Validação das respostas 
• Divulgação das respostas empresa por empresa 

  
As questões apresentadas pelos trabalhadores das empresas são registradas de acordo 
com categorização dos assuntos. As categorias são: 
 

• Administração de RH; 
• Alojamento; 
• Demissão; 
• Discriminação; 
• Expressões impróprias; 
• Outras manifestações; 
• Práticas disciplinares; 
• Remuneração; 
• Saúde e Segurança; 
• Transferência. 

 
No período que compreende este relatório, as informações foram tabuladas, tendo 
ocorrido 330 manifestações dos trabalhadores das empresas prestadoras de serviços, 
sendo a maioria das manifestações, 290, sobre o tema trabalhista. As respostas para as 
questões mais simples e gerais serão colocadas no jornal mural da empresa e essas 
respostas são elaboradas pela própria empresa. 
 
Continuaram os atendimentos nos balcões fixos e móvel do Programa de Orientação e 
Monitoramento da População Migrante (7.1) visando o encaminhamento e 
monitoramento da população migrante. Os Balcões de Atendimento desde a sua 
implantação inicial, em novembro de 2010, até 31 de dezembro de 2014, apresentam o 
quantitativo total de 55.669 registros sendo que, destes, 31.125 são de migrantes. 
 
No período de funcionamento dos Balcões (sem considerar o do RH do CCBM), o total 
de registros atingiu 33.833 pessoas, conforme apresentado no quadro abaixo. Esse total 
de cadastrados é repassado ao CCBM para auxiliar no processo de seleção e eventual 
contratação de trabalhadores que preencham o perfil de necessidade de contratações. 
Aproximadamente 70% dos cadastrados são residentes ou nascidos nos seus municípios 
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de cadastro e vivem lá até hoje, ou que para lá se dirigiram antes de fevereiro de 2010. 
Já 30% deste total são classificados como migrantes, ou seja, 10.334 indivíduos. 
 
Quanto ao desenvolvimento do plano de Saúde Pública (8), conforme mencionado no 
relatório anterior, foram concluídas as obras de todas as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), Secretaria de Saúde, Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) e Núcleo de 
Vigilância em Saúde (NUVS). Também foi concluído e aprovado pela Vigilância 
Sanitária o Projeto Executivo do Hospital São Rafael Materno Infantil em Altamira. No 
período foi dado andamento as obras das UBS de Jatobá, de São Joaquim e de Laranjal 
e as obras do hospital municipal de Vitória do Xingu. Continuaram as obras dos 
hospitais de Altamira, de Anapu e da Vila de Trabalhadores do CCBM. 
 
No total, foram implantadas, na AID acrescida do município de Pacajá, 30 (trinta) 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), seis Núcleos de Vigilância em  
Saúde (NUV), um Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), um Centro de Diagnóstico, a 
sede de uma Secretaria Municipal de Saúde e três hospitais, sendo que mais um hospital 
encontra-se com suas obras já contratadas e outro com a implantação ainda em análise.  
 
Obras concluídas: 

• Foram concluídas as obras de todas as UBS, Secretaria de Saúde, CAPS e 
NUVS previstas e/ou pactuadas com as administrações municipais, à exceção 
das três UBS localizadas nos bairros de reassentamentos urbano coletivo (RUC), 
que não estavam previstas no PBA e foram incluídas como resultado de acordo 
entre a Norte Energia e o município de Altamira.  

• Hospital Geral de Altamira (Mutirão): Obra civil concluída e entregue ao 
Município, em atendimento ao Termo de Compromisso firmado entre a Norte 
Energia, Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA) e Prefeitura de 
Altamira. Atualmente está em fase de ajustes, instalação de equipamentos e de 
organização para iniciar o funcionamento. 

• Hospital da Vila dos Trabalhadores do Consórcio Construtor Belo Monte 
(CCBM) – Vila Residencial Belo Monte (Vitória do Xingu): Unidade em 
funcionamento desde 11 de novembro de 2014, que se soma aos Centros para 
Atendimento aos Trabalhadores (CAT) dos canteiros de obras para assistência à 
saúde dos trabalhadores e dos familiares que residem na Vila. Esses 
estabelecimentos de saúde contam com atendimento médico, acomodações com 
um total de 52 (cinquenta e dois) leitos e uma unidade de emergência bem 
equipada. Na cidade de Altamira, o CCBM contratou 52 (cinquenta e dois) leitos 
do Hospital Santo Agostinho para assistência aos seus trabalhadores e 
familiares.  

 
Obras em andamento: 

• Hospital Municipal de Anapu: Obra da área de ampliação concluída e a da 
reforma em fase final. O atendimento hospitalar está sendo realizado na ala 
nova. 
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• Hospital Municipal de Vitória do Xingu: Segundo a Prefeitura, o Projeto 
Executivo havia sido elaborado e se encontrava em análise pela SESPA. Devido 
às dificuldades para aprovação do Projeto junto à Vigilância Sanitária, a Norte 
Energia assumiu junto à Prefeitura de Vitória do Xingu a responsabilidade de 
contratar a mesma empresa que elaborou o Projeto Executivo do Hospital de 
Anapu para replicar o mesmo projeto para a unidade municipal de Vitória do 
Xingu, já devidamente aprovado pela Vigilância Sanitária e Bombeiros, 
alterando apenas a fachada e o projeto estrutural para se adequar à topografia do 
terreno. Entretanto, por se tratar de uma obra inteiramente nova, a Vigilância 
Sanitária solicitou alguns ajustes, que aumentou em cerca de 500 m² a área do 
prédio a ser construído. A obra foi contratada em dezembro de 2014, devendo 
ser iniciada logo após a legalização do terreno, por parte da Prefeitura com 
previsão de conclusão e entrega dose meses após o início das obras. Um fato 
positivo nesse período foi a reforma e ampliação (dezesseis leitos) do antigo 
hospital, realizada pelo município. Essa unidade está em pleno funcionamento, 
inclusive realizando cirurgias. 

• Hospital São Rafael – Materno Infantil – Após a mudança completa das 
atividades do Hospital São Rafael para o HGA, serão dados os devidos 
encaminhamentos entre os entes envolvidos para a sua definição. 

 
Obras incluídas: 

• As UBS localizadas nas áreas dos RUC não estavam previstas no PBA. 
Entretanto, foi acordado entre a Norte Energia e a Secretaria de Saúde de 
Altamira a construção de três UBS localizadas nos novos bairros Jatobá, São 
Joaquim e Laranjeiras. Foi consenso, ainda, a instalação de dois postos de saúde 
provisórios em casas dos respectivos reassentamentos, para atendimento 
provisório às famílias reassentadas nos RUC Jatobá e São Joaquim, até a 
conclusão das obras das UBS definitivas e o início de sua operação. 

• A construção dos prédios definitivos das UBS dos RUC Jatobá e São Joaquim 
foi iniciada em junho de 2014 e tinha sua conclusão originalmente prevista para 
junho de 2015. A UBS do RUC Laranjeiras também se encontra em construção, 
com previsão de entrega para julho de 2015, em acordo com seu planejamento 
inicial. No entanto, essas obras estão com o cronograma de execução bastante 
adiantado e deverão ser entregues, antecipadamente, em cerca de três meses. 

 
Em relação à conformidade entre as atividades desenvolvidas pela Norte Energia para as 
Populações Indígenas e o proposto nas condicionantes da FUNAI e no PBA-CI, desde 
setembro de 2010 a Norte Energia vem atendendo as condicionantes estabelecidas pela 
FUNAI no processo de licenciamento. Através do Parecer 21/2009 a FUNAI consolidou 
as treze condicionantes da Licença Prévia. Através do Ofício 126/2011, a FUNAI 
estabeleceu as oito condicionantes da Licença de Instalação. Para fins dessa análise de 
conformidade, as condicionantes da LP serão tomadas como ponto inicial das 
exigências que se sobrepõem ao longo das demais etapas do licenciamento. 
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A primeira condicionante fixada na LP (Parecer 21) determinava a elaboração do PBA 
do Componente Indígena. Considera-se esta condicionante plenamente atendida haja 
vista que o PBA-CI foi aprovado em julho de 2012. Na LI (Oficio 126) a exigência 
correlata, a condicionante 01, exigiu a apresentação de Plano Operativo do PBA-CI. 
Este plano foi elaborado ao longo do segundo semestre de 2012 e foi aprovado pela 
FUNAI em 01 de abril de 2013. Desde então a Norte Energia já protocolou junto à 
FUNAI quatro Relatórios Consolidados de Andamento do PBA-CI, apresentando o 
detalhamento das ações desenvolvidas a cada semestre.  
 
A segunda condicionante da LP, Elaboração e execução do Plano de Fiscalização e 
Vigilância Emergencial, que tem correlato na condicionante 04 da LI (Implementação 
do Plano de Proteção das TIs), constituiu um dos eixos do Plano Emergencial e 
constitui um Programa do PBA-CI intitulado Programa de Gestão Territorial Indígena 
(PGTI). Desde 2012, no escopo do Plano Emergencial, esta condicionante segue em 
atendimento e já resultou na construção e na entrega para a FUNAI de seis bases 
operacionais e dois postos de vigilância. No final de 2014 estas construções foram 
entregues à FUNAI que exigiu uma série de adequações construtivas. As adequações 
foram realizadas e aguardam manifestação de aceite definitivo da FUNAI. Embora a 
FUNAI tenha solicitado a construção de 7 bases operacionais e 14 postos de vigilância, 
atualmente está em análise a substituição destas instalações pela implantação do Centro 
de Monitoramento Remoto (CMR) – um sistema já empregado pelo IBAMA e ICMBio 
que, baseado em imagens de satélite, é capaz de identificar pontos de calor, 
desmatamentos, invasões e outras afetações nas terras indígenas.  A favor da 
implantação do CMR os técnicos da Superintendência de Assuntos Indígenas da Norte 
Energia argumentam que este sistema garantirá a agilidade na identificação e no 
diagnóstico das situações críticas, conferindo mais eficiência à operação das instalações 
já construídas. A decisão sobre este tema segue em discussão, contudo, já existe 
proposta técnica para a implantação do CRM. Além destas ações de vigilância, é 
importante registrar estão em andamento as atividades do Projeto de Monitoramento 
Territorial (no escopo do PGTI) as quais incluem a estruturação de base de dados 
geoespacial sobre a situação do uso do solo das terras indígenas e seu entorno. Dentre as 
ações já concluídas no Projeto de Monitoramento Territorial destaca-se a definição de 
faixa de segurança etnoambiental envolvendo todas as TIs da área envolvida nas 
atividades do PBA-CI. Para tanto, foram considerados os dados levantados e as análises 
já realizadas sobre as potencialidades (vizinhança com Unidades de Conservação - UCs, 
cabeceiras de drenagem, áreas de recursos prioritários, etc.) e fragilidades 
(assentamentos, estradas, desmatamentos, etc).  
 
A terceira condicionante da LP (Garantia de recursos para execução de todos os 
Planos e Programas durante todo o período de operação do empreendimento) tem 
correlação com a condicionante 07 da LI (Celebração de Termo de Compromisso 
garantindo a execução do PBA-CI). Considera-se esta condicionante plenamente 
atendida, pois em 27 de maio de 2014 foi assinado o Termo de Compromisso entre 
Norte Energia e FUNAI, o qual, em sua Cláusula Sétima, assegura a vigência “durante 
todo o período da concessão firmado entre a União e o Empreendedor”.  
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A quarta condicionante da LP (Criação de Plano de Comunicação para as 
comunidades indígenas) está plenamente atendida desde 2010, com a implantação do 
Programa de Comunicação Indígena (PCI). Atualmente são trinta e seis equipamentos 
de rádio instalados em todas as aldeias. Mesmo as aldeias recentemente criadas, uma na 
TI Xikrin e outra na TI Koatinemo, receberam equipamentos e capacitação para integrar 
o PCI. A efetividade da equipe, das instalações e das rotinas de trabalho do PCI foram 
incorporadas ao PBA-CI para a execução do Programa de Comunicação para os Não 
Indígenas (PCNI). Este programa tem atuado com especial ênfase junto aos 
trabalhadores envolvidos nas obras nas aldeias, constituindo-se em um importante 
mecanismo de acompanhamento das rotinas e das relações entre trabalhadores e 
indígenas. Esta condicionante não tem correlato na LI. 
 
A quinta e a sexta condicionante da LP, relacionadas à criação dos comitês indígenas 
(Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida e Comitê Gestor do PBA-CI), estão 
plenamente atendidas. Essas condicionantes foram transpostas para a LI, 
respectivamente, ações números 01 e 02.  
 
O Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida (CVR) foi criado em novembro de 
2012. Foram realizadas reuniões regulares até abril de 2013. Após um período 
inoperante, foram realizadas reuniões em 06 de dezembro de 2013 e em fevereiro de 
2014. Em março os indígenas das aldeias da Volta Grande (Paquiçamba, Muratu, Furo 
Seco e TerraWangã) foram capacitados para participar das campanhas de 
monitoramento da qualidade da água e da ictiofauna que ocorreu em abril, junho e 
outubro de 2014. A reunião do Comitê marcada para ocorrer em julho de 2014, na 
cidade de Altamira, foi cancelada por conta de desentendimentos relacionados ao 
pagamento de diárias aos indígenas. Em 08 de dezembro de 2014 foi realizada a última 
reunião do CVR. Nesta reunião foram apresentados e discutidos os resultados dos 
monitoramentos.  
 
O Comitê Gestor do PBA-CI foi criado em outubro de 2012, tendo a sua primeira 
reunião ocorrido em novembro daquele ano. Não houve reuniões deste comitê no ano de 
2013. A retomada das reuniões do Comitê Gestor ocorreu no início de 2014 após 
mobilização das lideranças indígenas e Ministério Público Federal. Em 2014 foram 
realizados três encontros na cidade de Altamira, nos dias 17 e 18 de março, 15 e 16 de 
julho e 02 a 05 de dezembro. Para além destas grandes reuniões, foram realizadas 
reuniões de subcomitês nas aldeias. Foram dez ciclos de reuniões dos Subcomitês 
envolvendo todos os grupos indígenas que participam do PBA-CI. Estas reuniões 
descentralizadas não apenas garantiram, mas qualificaram a participação dos indígenas, 
que em suas aldeias discutiram os compromissos, os projetos e os resultados já 
alcançados. As reuniões dos Subcomitês ocorreram em outubro e novembro conforme o 
quadro abaixo: 
 

Data Subcomitê Local 
07-08 out Citadinos Altamira 
09-10 out Trincheira Bacajá Aldeia Pot-krô 
15-16 out Koatinemo Aldeia Koatinemo 



 
 

 
 

                 187 

 

17-18 out Cachoeira Seca Aldeia Iriri 
21-22 out Volta Grande do Xingu Aldeia Terrawãngã 
24-25 out Arara Aldeia Laranjal 
27-28 out Kararaô Aldeia Kararaô 
29-30 out Xipaya e Kuruaya Aldeia Tukayá 
24-25/Nov Araweté Aldeia Juruãti 
29-30/Nov Apyterewa Aldeia Apyterewa 

 
 
A sétima condicionante da LP, relacionada à Eleição de área para a comunidade 
indígena Juruna do Km 17, não foi transposta para a LI, e segue em atendimento. 
Inicialmente o atendimento a esta condicionante envolveu a realização de estudos 
exigidos para a eleição da área. A partir da área eleita, Norte Energia e FUNAI 
discutiram sobre a obrigatoriedade da aquisição ou não da área. Com a mediação do 
MPOG ficou decidida a obrigatoriedade de aquisição. Diante desta decisão, técnicos da 
SAI e lideranças indígenas identificaram e propuseram a aquisição de outra área de 
aproximadamente 2.300hectares. A FUNAI, através de parecer técnico concluiu que 
esta nova área indicada é apropriada aos Juruna do Km 17. Deste modo, está próximo o 
pleno atendimento desta condicionante, restando a regularização da documentação da 
área junto ao MDA. 
 
A oitava condicionante da LP exigiu a realização de estudos complementares sobre os 
rios Bacajá e Bacajai, as terras indígenas Xipya e Kuruaya e sobre o setor madeireiro. 
A exigência dos estudos sobre o rio Bacajá foi transferida para a ação número 05 da LI 
e os estudos sobre o setor madeireiro subsidiaram o atendimento da condicionante 08 da 
LI a respeito do adensamento populacional. Consideram-se estas condicionantes 
plenamente atendidas, pois os estudos sobre os rios Bacajá, Bacajaí, e TIs Xipaya e 
Kuruaya foram apresentados para a FUNAI em abril de 2012. De forma análoga, a 
exigência de estudos sobre o setor madeireiro foi transferida para a ação número 08 da 
LI, que trata da apresentação da modelagem sobre o adensamento populacional na 
região, também é considerada plenamente atendida. Embora o estudo específico sobre o 
setor madeireiro tenha sido entregue à FUNAI ainda em 2011, a análise do 
desmatamento foi tomada como metodologia central para os estudos sobre o 
adensamento populacional. Esses estudos não apenas são objeto da condicionante 08 da 
LI, mas também fazem parte do PBA-CI no Programa de Gestão Territorial indígena, 
Projeto de Monitoramento Territorial.  
 
A nona condicionante da LP (designação de equipe específica para o acompanhamento 
do licenciamento junto à FUNAI e comunidades indígenas) foi plenamente atendida 
tanto no âmbito da implantação do Plano Emergencial, através da constituição do 
escritório de assuntos indígenas, quanto na esfera da implantação do PBA-CI, com a 
estruturação da Superintendência de Assuntos Indígenas (SAI). No total são vinte e um 
profissionais trabalhando diretamente no escritório da SAI. Importante destacar que há 
no quadro interno da SAI quatro profissionais com formação no indigenismo. Além do 
superintendente, o gerente de programas e o gestor dos grupos de Recente Contato são 
indigenistas formados na FUNAI com larga experiência no tratamento com os 
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indígenas. Já a engenheira agrônoma que controla a patrimonialização e manutenção 
dos equipamentos é indigenista com experiência de trabalho em ONGs junto aos 
Kayapó.  Atualmente, considerando todas as contratadas, são aproximadamente 100 
profissionais dedicados às atividades de implantação do PBA-CI. Destaque-se que a 
empresa Verthic, contratada para executar o Plano de Gestão e cinco programas, conta 
com a participação dos especialistas que elaboraram o PBA-CI, bem como de técnicos 
indigenistas que já trabalharam com a FUNAI e com os povos indígenas da região. 
 
A décima condicionante da LP, que trata da elaboração de programa de documentação, 
também não foi incorporada à LI. Embora o programa de documentação e registro tenha 
sido protocolado na FUNAI em abril de 2012, ainda não há uma definição institucional 
quanto à metodologia a ser empregada para o atendimento a esta exigência. Deste 
modo, considera-se esta condicionante como em atendimento. Recentemente a 
Superintendência de Assuntos Indígenas constituiu um setor de documentação que está 
em fase de estruturação com vistas a organizar o acervo de registros de todos os 
procedimentos envolvendo participação indígena ou institucional. Esses registros são 
constituídos por atas e memórias de reuniões, filmagens, fotografias e arquivo físico e 
digital da documentação pertinente. Embora ainda não definido, estima-se que o 
Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial Indígena, poderá contribuir para o 
atendimento desta condicionante. Especialmente relevantes são as ações que envolvem 
a catalogação e organização de acervos e documentos, desenvolvidas no escopo do 
projeto de reestruturação do Museu do Índio de Altamira. 
 
A décima primeira condicionante da LP obriga a Norte Energia a apoiar a criação do 
comitê da Bacia Hidrográfica do rio Xingu. Para o atendimento desta condicionante, a 
Norte Energia buscou, ainda em 2011, orientações junto à Agência Nacional de Águas 
(ANA). Sobre esse tema, a ANA informou que a criação do comitê da Bacia 
Hidrográfica do rio Xingu não é uma prioridade. 
 
A décima segunda condicionante da LP, que exigiu a melhoria da estrutura da FUNAI, 
foi atendida no escopo do Plano Emergencial, através do projeto de Fortalecimento 
Institucional, que resultou na compra de equipamentos, veículos e contratação de 
serviços. Importa também considerar que a Norte Energia construiu, e já efetuou doação 
para a FUNAI, a Casa do Índio na cidade de Altamira com capacidade para acomodar 
aproximadamente 200 indígenas. Ademais, note-se que a Norte Energia ainda aguarda a 
indicação do local para a construção da nova sede da Coordenação Regional da FUNAI.  
  
A décima terceira condicionante da LP, que obrigava a criação de uma instância 
específica para o acompanhamento da questão indígena, está plenamente atendida 
desde 2011 com a criação das gerências de assuntos e de estudos indígenas para o 
acompanhamento da implantação do Plano Emergencial. Em 2013 a Norte Energia 
ampliou as condições institucionais para o acompanhamento das atividades relacionadas 
à implantação do PBA-CI através da reestruturação administrativa, da criação da 
Superintendência de Assuntos Indígenas e da contratação de empresas especializadas no 
desenvolvimento de trabalhos e projetos junto aos indígenas. 
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À exceção da condicionante número 03, todas as exigências da LI fazem parte das 13 
condicionantes da LP. A condicionante 03 da LI, que obriga a Definição clara dos 
mecanismos de Sistema de Transposição de Embarcações, foi atendida já em setembro 
de 2012, quando a FUNAI manifestou-se favoravelmente ao STE.  Atualmente, as 
instalações do STE já estão concluídas, sendo garantida a navegabilidade de todos os 
tipos de embarcação. 
 
PD 02: Trabalho e Condições de Trabalho 
 
Capacitação da mão de obra 
 
Continuaram as atividades do Programa de Capacitação de Mão de Obra (3.3) do PAC. 
Entre julho e setembro de 2014 foram realizados treinamentos campanhas e palestras 
voltadas aos funcionários e subcontratados que abordaram as temáticas de Segurança do 
Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, e outras. Também foi dada 
continuidade aos programas de capacitação, tendo sido mantidas as parcerias com 
entidades externas. O Centro de Formação e Qualificação de Pessoas do CCBM 
promoveu cursos conveniados, tendo formado 7.015 alunos. Destaca-se que o curso 
"NR-35 - Trabalho em altura" foi o que gerou o maior número de treinados tanto no  
trimestre julho-setembro (4645). 
 
Além da capacitação/formação oferecida pelo CAPACITAR, o funcionário do CCBM 
também recebe capacitação e ou qualificação profissional no local de trabalho, por meio 
do programa de mudança de função. No período de julho a setembro de 2014, foram 
promovidos 615 funcionários a uma nova função, sendo que na nova função 207 
funcionários tiveram uma ascensão de seu nível. 
 
O CAPACITAR deu continuidade às atividades de reciclagem a operadores do CCBM, 
em atendimento à exigência da NR 12 do Ministério do Trabalho (MT), recebendo, dos 
canteiros de obras, operadores de equipamentos diversos para um treinamento de 8 
horas, que atualiza os conhecimentos do operador quanto à simbologia do equipamento, 
operação adequada e normas de segurança. No período de julho a setembro foram 
formadas 22.167 pessoas, sendo que do início destas capacitações (2011) até 
setembro/14 o total acumulado de pessoas formadas é de 68.447. 
 
O Programa 3.3 também inclui ações voltadas à alfabetização de funcionários (em 
outubro havia 341 matriculados), e programa de capacitação voltado aos filhos e 
familiares de funcionários (em outubro havia 115 jovens em treinamento). 
 
No âmbito do Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores, têm sido 
desenvolvidas ações de sensibilização dos funcionários e subcontratados por meio de 
Palestras educativas (abordando os alojados e trabalhadores); Oficinas; Visitas 
ecológicas; Folhetos (informativos e Dica da Semana); Distribuição de folhetos; 
Apresentação dos vídeos da política ambiental e dos programas ambientais do CCBM, 
instalação de sinalizações ambientais e outros. No período foram realizadas 184 
palestras, seis oficinas, 12 visitas ecológicas e três campanhas. Também foram 
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realizados cursos de ambientação que contaram com a participação de 9.235 novos 
funcionários. 
 
No período foi dada continuidade as ações de formação de Multiplicadores em 
Educação Ambiental, onde foi formado um grupo de pessoas capacitadas para 
disseminar o conhecimento e sensibilizar para as ações ambientais os demais 
trabalhadores de todos os canteiros de obras. No trimestre julho-setembro de 2014 
foram realizadas 184 palestras e abordados cerca de 23 temas, totalizando a participação 
de 4.071 funcionários. Continuaram as atividades do Programa de Capacitação de Mão 
de Obra (3.3) do PAC. No período deste relatório foram realizados treinamentos 
campanhas e palestras voltadas aos funcionários e subcontratados que abordaram as 
temáticas de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, e outras.  
 
Foram feitos treinamentos obrigatórios pela Legislação Trabalhista, tanto periódicos 
quanto de reciclagem de funcionários da CCBM - NR 10 (equipamentos elétricos), NR 
12 (segurança do trabalho em máquinas rotativas, estacionárias e auto propelidas), NR 
33 (trabalho em espaço confinado) e NR 35 (Trabalho em Altura) - além de treinamento 
na NR 18 para funcionários admitidos. Também foram feitos treinamentos de 
qualificação e também de campanhas, palestras, seminários, cursos e treinamentos 
diários em diversas áreas: Integração Admissional, Qualidade, Segurança do Trabalho, 
Meio Ambiente, Saúde Ocupacional, Responsabilidade Social, Treinamento Diário de 
Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (TDSMS’s), Integração, 
SGI – Sistema de Gestão Integrada, 5S e Outros Temas. 
 
No período de outubro a dezembro foram formadas 4.705 pessoas, sendo que do início 
destas capacitações (2011) até setembro/14 o total acumulado de pessoas formadas é de 
80.800.  
 
O Programa 3.3 também inclui ações voltadas a alfabetização de funcionários e dos 187 
alunos inscritos no curso de alfabetização do ano de 2014, 67 (sessenta e sete) o 
concluíram. 
 
O percentual de mão de obra contratada na região (Norte e Nordeste) aparece nas 
médias anuais em 2012 – 71%; 2013 – 76% e 2014 - 84%, observando-se que os 
referidos percentuais estão crescendo anualmente. Em relação à mão de obra contratada 
nas AID, AII e no estado do Pará, no ano de 2012 o percentual de contratação foi de 
60,65%, em 2013 foi de 55,46% e no ano de 2014 foi de 55,11%.  
 
Em relação ao percentual de pessoas capacitadas em temas relacionados às políticas de 
saúde, segurança e meio ambiente, dentro do universo do total de pessoas capacitadas 
no mês, a média geral é de 68% no período entre 2012 a 2014. Houve uma evolução dos 
valores obtidos ao longo dos anos chegando em 2014 num percentual de 76%.  
 
No âmbito do Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores, têm sido 
desenvolvidas ações de sensibilização dos funcionários e subcontratados. Continuaram 
as ações de sensibilização dos funcionários e subcontratados por meio de Palestras 
educativas (abordando os alojados e trabalhadores); Oficinas; Visitas ecológicas; 
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Folhetos; Distribuição de folhetos; Apresentação dos vídeos da política ambiental e dos 
programas ambientais do CCBM, instalação de sinalizações ambientais e outros. No 
total, foram realizadas no período: 100 palestras; 23 oficinas; 13 visitas ecológicas; 48 
campanhas; e capacitações. 
 
Estão sendo acompanhados dois indicadores desse Programa. O primeiro refere-se ao 
percentual de capacitações de multiplicadores ambientais por ano com base nos dados 
fornecidos pelas empresas executoras das obras e montagem eletromecânica. Em 2014 a 
previsão era de execução de quatro cursos de multiplicadores, porém só foram 
realizados dois. Nos anos anteriores a meta era de um curso por ano e a meta foi 
atendida. O segundo indicador refere-se ao percentual de capacitações realizadas com 
foco em Educação Ambiental (visitas ecológicas, oficinas, campanhas, palestras, 
amostras fotográficas). Segundo essas informações O programa apresenta andamento 
compatível com cronograma do PBA. 
 
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 
 
Norte Energia 
 
A Equipe de SST/MA mantém a gestão interna dos controles sobre os funcionários da 
NE, mas apenas das ações administrativas, tais como: solicitar EPIs para visitantes e 
funcionários; participar das reuniões do Conselho de SST da Norte Energia; participar e 
conduzir as reuniões da CIPA; aplicar e gerir treinamentos, etc. Os trabalhos dos 
funcionários da NE são basicamente administrativos, porém incluem visitas a campo, o 
que exige conhecimento mínimo de regras de segurança, além da própria condução de 
veículo. A NE como amplamente discutido neste e nos relatórios de monitoramento 
anteriores não possui um sistema de gestão formalizado que abranja seus funcionários, 
acompanhamento dos requisitos legais de SST e Monitoramento dos processos 
relacionados à Operação (STE, por exemplo), embora possua diversas ações em curso 
alinhadas com a gestão dos principais riscos. 
 
Apesar de pouco risco, não foi apresentado, até o presente momento, procedimento para 
identificação de riscos potenciais para os trabalhadores, especialmente aqueles que 
possam ameaçar sua vida (IFC, PD 02, item 2. Proteção da Mão de Obra, subitem Saúde 
e Segurança Ocupacionais).  
 
Em relação à garantia de condições mínimas para seus trabalhadores terceirizados, a NE 
determina requisitos de Segurança e Saúde Ocupacional por meio dos contratos de 
prestação de serviços e supervisiona os principais contratos, conforme apresentado na 
Seção 4.3.4.  
 
CCBM 
 
O CCBM, por apresentar um Sistema de Gestão Integrado, com uma estrutura robusta e 
adequada ao tamanho do empreendimento, cumpre e transcende as exigências previstas 
no PD 02 relacionadas à Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. 
 



 
 

 
 

                 192 

 

Montadoras e Fornecedora 
 
Como reportado na Seção 3.3, as Montadoras estão plenamente mobilizadas, porém seu 
Sistema de Gestão não acompanha o ritmo das atividades e níveis de cobrança do 
Empreendedor. O 8º RSAP, diferente dos anteriores, trouxe o reporte do desempenho e 
monitoramento interno dessas empresas, inclusive estas informações compõem o 
Relatório Final Consolidado da Fase de Implantação apresentado ao IBAMA. Nem 
todas as informações foram apresentadas pelas Montadoras para garantir o pleno 
atendimento dos Projetos 3.4.1 e 3.4.2, que correspondem à SST, tais como simulados, 
registros fotográficos e outras informações de desempenho, mais especificamente da 
Andritz. 
 
Durante a missão de monitoramento ficou evidente o trabalho de alinhamento e 
cobrança que a NE e BIOCEV estão conduzindo junto às montadoras, embora no caso 
da Andritz exista uma morosidade bastante grande na melhoria das taxas de frequência 
e de gravidade, além do atendimento dos Registros de Desvios emitidos pela NE. No 
período a NE destacou um Engenheiro de Segurança do Trabalho da EPBM para 
acompanhar e assessorar durante um mês os profissionais da Andritz para efetivamente 
melhorarem seu desempenho. O reflexo dessa assessoria deverá ser avaliado somente na 
próxima missão de monitoramento, quando estiver concluído e os primeiros resultados 
começarem a aparecer. 
 
Obras do Entorno 
 
Conforme exposto na Seção 4.3.4, as contratadas executoras das obras do entorno ainda 
apresentam resultados insatisfatórios e, em alguns casos, preocupantes em relação à 
Segurança e Saúde Ocupacional, diante do resultado de desempenho nos meses 
compreendidos por este monitoramento. A quantidade de contratos supervisionados e 
que não apresentaram resultados adequados (menores que 70%) é bastante considerável, 
tendo como base que a Supervisão das OEs iniciou em 2013. O dimensionamento da 
equipe se manteve, embora o número de contratos tenha aumentado no período 
compreendido por este relatório. Além disso, nos primeiros meses de 2015 a NE passou 
a registrar os desvios consolidando-os por disciplina (segurança, saúde e meio 
ambiente), contrariando a evolução alcançada no período, quando se apresentou os 
desvios distribuídos por macro temas (trabalho em altura, EPIs, escavação, documental 
etc.). 
 
A estrutura de gestão de muitas das empresas contratadas não comporta o atendimento 
integral dos itens deste Padrão de Desempenho, haja vista não ser possível identificar na 
maioria dos contratos procedimentos para identificação de riscos potenciais para os 
trabalhadores; documentação e notificação de acidentes, doenças e incidentes 
ocupacionais; procedimento para treinamento dos trabalhadores; e procedimento para 
acordos sobre prevenção, preparo e resposta a emergência. Nesse cenário, cabe à Norte 
Energia, enquanto empreendedora, adotar mecanismos que garantam o alinhamento 
com as diretrizes deste PD. 
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Supressão Vegetal 
 
A metodologia de supervisão das empresas executoras de supressão vegetal foi 
modificada e, a partir de 2015, passará a ser realizada com os mesmos critérios da 
supervisão das OEs, ou seja, com aplicação de Listas de Verificação, emissão de 
Registros de Desvios e Registros de Não-Conformidades. Para tanto, os profissionais da 
STCP, empresa responsável pela supervisão, recebeu treinamento. A eficácia dessa 
nova metodologia deverá ser avaliada no próximo RSAP, quando serão gerados os 
primeiros resultados de acordo com esses novos critérios. 
 
Em todos os processos de Supervisão (OP, OEs e empresas de Supressão Vegetal) ainda 
é incipiente a análise crítica evidenciada pela NE, muitas das vezes se resumindo à 
emissão de cartas e auxílio no encerramento de pendências identificadas. Não se 
registra, porém, nenhuma ação corretiva abrangente que trate as reais causas dos 
principais desvios registrados. 
 
Políticas e procedimentos de RH 
 
O CCBM mantém uma administração de Recursos Humanos unificada para todos os 
funcionários da obra, independente do sítio em que estejam locados, e que é responsável 
pela coordenação e definição de salários e benefícios, emissão da Folha de Pagamentos, 
e coordenação de relacionamento com Sindicatos e outras entidades. Cada canteiro 
dispõe de escritórios de RH para atendimento direto aos funcionários do Sítio.  
 
Segundo informações coletadas na missão anterior, a obra mantinha cerca de 33.000 
trabalhadores, patamar que já apresentava em junho de 2014, conforme informado no 6º 
RSAP (33.115 trabalhadores). Nesta missão atual, foi informado que esse número era de 
29.317 (mês de fevereiro de 2015), tendo sofrido uma queda de 3.798 trabalhadores 
desde o penúltimo relatório socioambiental.  
 
Segundo informações da equipe de recursos humanos, deveriam ser desligados cerca de 
2.300 trabalhadores no mês de fevereiro e, gradativamente, haverá desativação dos 
canteiros Diques e Canais e Pimental. Alguns trabalhadores serão remanejados para o 
canteiro Belo Monte. Esta situação deverá ocorrer ao longo do ano de 2015. 
 
Continua em implantação e sendo entregue aos trabalhadores o Código de Conduta e 
Ética que incorporou as normas éticas das empresas do consórcio construtor. Foram 
evidenciados os seguintes materiais: 
 
• Guia de Comportamento do Funcionário do CCBM; 
• Cartilha de Recursos Humanos; 
• Guia de Convívio para Compreender Melhor a Pessoa com Deficiência; 
• Manual do Encarregado; 
• Cartilha de PLR – Participação nos Lucros ou Resultados; 
• Cultura CCBM – Princípios (Conheça, Entenda e Pratique).   
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No final do ano houve a desmobilização de seis mil funcionários para visitar a família 
ou em férias. Para que essa desmobilização não alcançasse números muito grandes, 
houve um incentivo por meio de abono. Foi feito um levantamento dos que pretendiam 
deslocar-se e foram contratados ônibus, com horários de saída, almoço e retorno e 
enviaram apenas uma parcela desse contingente.  
 
Esse incentivo ocorreu para que a produção se mantivesse alta no período de final de 
ano e agregaram essa inciativa com o acordo coletivo junto ao sindicato dos 
trabalhadores. O funcionário que trabalhasse do dia 23 de dezembro a 3 de janeiro 
receberia abono e foi sorteado um carro por canteiro para esse grupo que trabalhou 
nesse período.  
 
Foi verificado o documento que evidencia o conteúdo do acordo coletivo firmado entre 
o Consórcio Construtor Belo Monte e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção Pesada e Afins do Estado do Pará, em 12 de março de 2015, com validade 
entre 1º de novembro de 2014 a 31 de outubro de 2015. 
 
Condições do Trabalho nas Obras Principais e do Entorno 
 
As condições de trabalho e das instalações de apoio aos trabalhadores (alojamentos, 
áreas de vivência, refeitórios, sanitários, áreas administrativas e áreas de apoio nas 
frentes de serviço de campo avançadas) que foram evidenciadas na OP, conforme 
constatado na Due Diligence e na missão anterior, são consideradas muito adequadas e, 
portanto, compatíveis com as melhores práticas requeridas pelo PD 02. 
 
As áreas de apoio e instalações das Montadoras ainda encontram-se em construção e 
foram projetadas de modo a atender as especificações da legislação incidente. As 
instalações provisórias atendem os padrões mínimos de conforto. 
 
No caso das OEs, as condições de trabalho são muito variáveis em função do nível de 
aderência das empresas com os requisitos da legislação brasileira de SST. Entretanto, a 
equipe de supervisão de SST da NE demonstra a cada missão conseguir acompanhar de 
forma adequada essas questões, sempre registrando e acompanhando a solução das 
pendências. 
 
Em termos de infraestrutura, durante a inspeção seletiva dos sanitários, áreas de 
vivência, áreas administrativas e frentes de trabalho das OEs, foram evidenciadas 
condições razoáveis, dentro dos limites das exigências legais, e com necessidade de 
melhoria para conformidade total com os requisitos de Condições de Trabalho 
estabelecidas pelo PD 02. 
 
Mecanismos de Reclamações disponíveis aos trabalhadores 
 
No período continuaram em funcionamento dos canais de comunicação para 
recebimento de reclamações, sugestões e críticas. Os mecanismos de comunicação 
disponíveis no canteiro de obras incluíam: caixas de sugestões, representante de 
funcionários, “Canal Aberto – Fale Conosco”, Ouvidoria, Treinamentos Diários de 
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Segurança, além de painéis e panfletos informativos, palestras e campanhas. Nas 
vistorias do Consultor Independente tem se observado que os canais de comunicação 
disponibilizados são divulgados a todos os trabalhadores próprios e terceiros que atuam 
nos canteiros de obras, por meio do Guia de Comportamento do Funcionário do CCBM 
e durante os treinamentos de integração de novos funcionários. 
 
No período continuou em operação a Ouvidoria do CCBM. As demandas da Ouvidoria 
são recebidas por meio de telefone 0800 ou o endereço eletrônico. O funcionário do 
CCBM pode optar por se identificar, e então a Ouvidoria entrará em contato caso 
necessite de maiores informações ou esclarecimentos, e seus dados serão visualizados 
pelos Ouvidores do CCBM, que analisarão a manifestação; pode se identificar apenas 
para os Ouvidores, ficando anônimo para a empresa, ou seja, para a Comissão da 
empresa que analisa as manifestações; pode ficar totalmente anônimo, não se 
identificando, mas se quiser pode informar um e-mail para contato, caso sejam 
necessárias informações adicionais. Em qualquer uma dessas opções, o contato é feito 
por um profissional da Ouvidoria, o que garante que o canal seja idôneo e imparcial. O 
mecanismo garante total sigilo do relato e da identidade do consulente. 
 
Este mecanismo continua em vigor e funcionando desta maneira, tendo sido estruturada 
a forma de avaliação estatística desses dados, o que permite analisá-los por temas. Por 
outro lado, as formas de comunicação feitas pelas caixas de sugestões e o “Canal Aberto 
– Fale Conosco” foram absorvidas pela Ouvidoria por não serem muito utilizadas e não 
expressarem resultados significativos.  
 
O trabalhador deu preferência ao atendimento no dia a dia feito por outras áreas como o 
Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) e o atendimento dos representantes do 
sindicato que possui espaço para atendê-los também diariamente. O sindicato que os 
representa é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Afins 
do Estado do Pará.  
 
Os assuntos que são mais tratados nessas incursões dos trabalhadores ao CAT referem-
se aos direitos trabalhistas, salários, promoções, etc. Os atendimentos diários são 
registrados e são feitas estatísticas que são encaminhadas aos gerentes e diretores do 
CCBM.  
 
A Ouvidoria registra todos os atendimentos pelo telefone 0800 e elabora estatísticas 
desse atendimento por canteiro de obra e por temas pré-definidos sobre as consultas 
realizadas. As consultas e reclamações são enviadas aos responsáveis pelos setores com 
prazo para resposta de quinze dias. Abaixo estão descritos alguns exemplos das 
reclamações dos trabalhadores dos canteiros em relação ao tema mais abordado que foi 
Postura Inadequada. Dentro do assunto Postura Inadequada, os registros foram 
referentes ao tratamento inadequado de líderes para liderados, como agressividade na 
fala, uso de palavras pejorativas e ofensas. 
 
Belo Monte: No comparativo de 2013-2014, na reclamação sobre o item Postura 
Inadequada por área de atividade, verifica-se que a área Civil obteve o maior índice de 
reclamações registradas na ouvidoria, seguida por Terra e Rocha, Alojamento e Oficina. 
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A diferença entre o índice de manifestações registradas em 2013 para 2014 na Civil e 
Terra e Rocha é de 8% e nas demais áreas é de 2%. 
 
Canais e Diques: No comparativo de 2013-2014, na reclamação sobre o item Postura 
Inadequada por área, verifica-se que no ano de 2014 a diferença entre 2013 é de 1% na 
Terra e Rocha e Alojamento, em contrapartida a Oficina registrou uma diferença de 9% 
de um ano para o outro. 
 
Pimental: No comparativo de 2013-2014, na reclamação sobre o item Postura 
Inadequada por área, verifica-se que ocorreu um aumento de 2% nas demandas no ano 
de 2014 em relação ao ano anterior na área Civil; na Elétrica a diferença é de 1% e na 
Oficina se manteve estável.  
 
No trimestre em avaliação foi implantado o mecanismo de acompanhamento das 
manifestações dos trabalhadores das empresas terceirizadas pela Norte Energia. Até 
setembro tinham sido registradas 330 manifestações provenientes de 23 empresas. A 
sistemática estabelecida consiste no recolhimento das manifestações quinzenalmente; 
lançamento e sistematização das informações no SAIS; encaminhamento das 
informações digitalizadas para o departamento de RH da Norte Energia e das empresas 
terceirizadas; retorno das empresas terceirizadas com as respostas às questões; validação 
da Norte Energia para as respostas; produção de jornal mural mensal para comunicação 
das respostas, específico para cada empresa. 
 
Do ponto de vista dos requisitos preconizados pelos Princípios do Equador, os 
mecanismos de reclamações na obra principal encontram-se bem organizados e 
definidos e em conformidade com o PD 02.  
 
PD 03: Prevenção e Redução da Poluição 
 
De maneira geral, observa-se que os controles ambientais que vêm sendo adotados nas 
Obras Principais (OP) têm permitido a minimização dos impactos ambientais 
associados às atividades construtivas, o que contribui para prevenção da poluição e 
conservação dos recursos naturais. 
 
Conforme observado nas inspeções de campo, a maioria das instalações dos canteiros de 
obras possui características estruturais para evitar a poluição do solo, tais como piso 
impermeável, contenção secundária e cobertura. Soma-se a isso o estabelecimento de 
procedimentos operacionais pelo CCBM, no âmbito do seu Sistema de Gestão 
Integrado, para evitar a ocorrência de poluição durante as atividades construtivas.  
 
Nesse sentido, tem-se observado também a adoção, pelas montadoras, de medidas de 
controle para minimização de impactos ambientais relacionados ao empreendimento. 
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No que diz respeito ao controle de poluição nas obras, o Programa de Controle 
Ambiental Intrínseco - PCAI, que faz parte do PAC, incorpora medidas de controle de 
erosão, gestão de efluentes domésticos e industriais e de qualidade da água para 
abastecimento, e gestão de resíduos sólidos, inclusive perigosos. A abrangência do 
tratamento das principais emissões das obras, e dos monitoramentos realizados no 
âmbito do PCAI, foram abordados no Capítulo 4.0. Como se observou nos documentos 
e nas inspeções de campo realizadas, todos os parâmetros monitorados pelo CCBM são 
comparados aos limites estabelecidos pela legislação vigente.  
 
Como se viu na Seção 4.2.1.1, o CCBM prossegue com o monitoramento de efluentes 
sanitários e industriais, da água bruta captada e tratada nas ETAs, e da potabilidade da 
água para consumo. Conforme já mencionado no Capítulo 4.0, assim que iniciado o 
funcionamento da ETA e da ETE da ANDRITZ e da ETE do CMCM, essas deverão 
passar a ser monitoradas também, com resultados reportados nos RSAP. 
 
Em relação às emissões atmosféricas, o CCBM realiza o monitoramento de fumaça 
preta nos seus equipamentos, com base nas orientações do PS CCBM 220 15 – 
Emissões Atmosféricas, utilizando a escala de Ringelmann, e controla as poeiras por 
meio da umectação constante das vias, da aspersão de água nos britadores e da 
instalação de filtro manga nas centrais de concreto.  
 
O Relatório Final Consolidado não traz informações sobre o ruído ambiental. No 
entanto, conforme mencionado no 6º Relatório de Monitoramento Socioambiental, a 
próxima medição de ruído, que é monitorado anualmente, deverá ocorrer apenas em 
março de 2015, esperando-se o seu reporte, portanto, no próximo RSAP.  
 
Como se observou nos documentos e nas inspeções de campo realizadas, todos os 
parâmetros monitorados pelo CCBM são comparados aos limites estabelecidos pela 
legislação vigente.  
 
Como se observou no Capítulo 4.0, os efluentes sanitários tratados nas ETEs são 
analisados e comparados pelo CCBM aos limites estabelecidos pela Resolução 
CONAMA 430/2011 e aos padrões do IFC. O RSAP não trouxe nenhuma informação 
sobre os monitoramentos, já que coincidiu com a emissão de relatório para o IBAMA. 
Assim, os resultados do monitoramento para o trimestre de outubro a dezembro de 2014 
foram verificados no Relatório Final Consolidado elaborado para o IBAMA, que inclui 
os resultados para todo o segundo semestre de 2014, assim como um balanço dos 
resultados desde o início de todos os monitoramentos realizados até este momento da 
fase de implantação. 
 
Os resultados apresentados no corpo do Relatório Final Consolidado trazem apenas 
tabelas, por sítio construtivo, com o número total de laudos realizados no período, o 
número de laudos insatisfatórios e o número de satisfatórios, e a eficiência do 
tratamento calculada com base no número de laudos satisfatórios em relação ao total.  
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O Relatório Final Consolidado informa não apenas os resultados do monitoramento para 
o segundo semestre de 2014, mas consolida os resultados desde o início da fase de 
construção, até o momento. No total, considerando todas as ETEs, foram analisadas 116 
amostras, sendo que 13 laudos apresentaram valores insatisfatórios para os padrões de 
lançamento estabelecidos na Resolução CONAMA Nº 430/2011. Isso resultou em uma 
eficiência de 89%. Considerando apenas o segundo semestre de 2014, de interesse para 
o presente relatório, a totalidade dos 25 laudos analisados resultou satisfatória (100% de 
eficiência). 
 
Cabe ressaltar incompatibilidades nas quantidades de laudos informadas para o segundo 
semestre de 2014. Enquanto informa-se um total de 25 laudos no 2º semestre, sendo 
todos satisfatórios, informa-se que foram 6 referentes à ETE do Sítio Belo Monte, 6 à 
ETE do Sítio Pimental, e 6 à ETE do Sítio Canais, havendo, portanto, 7 laudos cuja 
origem não foi informada. 
 
Recomenda-se que seja mantida nos RSAP, mesmo em sua versão reduzida (quando 
emitido juntamente com um Relatório Consolidado para o IBAMA), a tabela de 
consolidação feita pela BIOCEV com os resultados dos monitoramentos, comparando 
os valores obtidos em relação aos limites da CONAMA 430/11 e aos padrões do IFC. 
 
Como não foi apresentada uma tabela de consolidação dos resultados, devendo-se 
verificar cada laudo para analisar o desempenho mais detalhado, procurou-se verificar, 
neste período, apenas os casos que foram mencionados como tendo os piores resultados 
no trimestre passado. 
 
É o caso da ETE de Canais e Diques, que havia apresentado remoção de DBO de apenas 
71%. Neste trimestre, as duas amostragens realizadas, em outubro e novembro, 
resultaram em eficiência de cerca de 74% de remoção de DBO. A eficiência sobe para 
81% após o sistema de wetland. 
 
Nesses meses esta ETE também apresentou remoção de nitrogênio entre 64 e 76%. Com 
a wetland, a remoção de nitrogênio subiu de 64% para 73%. A remoção de fósforo não 
foi expressiva (18 a 24%, subindo para 45% com a wetland). 
 
Ressalta-se que novamente a ETE de Belo Monte apresentou resultados de Nitrogênio 
Total acima dos 20 mg/L estabelecidos pela CONAMA. Em outubro o efluente 
apresentou Nitrogênio Total de 50 mg/L e em novembro, 58 mg/L. A ETE Pimental 
também apresentou efluente com Nitrogênio Total de 26,905 mg/L em outubro, mas em 
novembro o resultado já foi melhor, 14 mg/L. 
 
Neste trimestre não foram apresentados laudos de análise de qualidade da água dos 
corpos receptores, a montante e a jusante dos pontos de lançamento do efluente tratado.  
 
Concluindo o tópico efluentes, foi informado que os efluentes gerados nas instalações 
do CMBM e da ANDRITZ estão sendo encaminhados para o sistema de tratamento do 
CCBM em seus respectivos sítios (Belo Monte e Pimental), mas que no próximo 
semestre deverão ser implantadas ETEs próprias dessas montadoras. Conforme já 
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recomendado na Seção 4.2.1.1, os resultados do tratamento nas ETEs das montadoras 
deverão ser reportados nos próximos RSAP, junto com os do CCBM, tão logo se inicie 
a sua operação. 
 
No Capítulo 6.0 também foram descritos os controles realizados em áreas com geração 
de efluentes industriais (oficinas mecânicas, plants de combustível, centrais de 
concreto) e com armazenamento de produtos perigosos, por meio de caixas separadoras 
de água e óleo (SAO) e bacias de sedimentação. Os efluentes industriais também são 
analisados em relação aos parâmetros da Resolução CONAMA 430/2011. Para esse 
monitoramento, ao contrário do realizado para os efluentes domésticos, não mais se 
compara os resultados com os padrões do IFC.  
 
Conforme mencionado na Seção 4.2.1.1, assim como para os efluentes domésticos, 
neste período o 8º RSAP não incluiu os resultados do monitoramento dos efluentes 
industriais, nem análise crítica dos mesmos, por coincidir com a emissão de Relatório 
para o IBAMA. Novamente, o RC para o IBAMA incluiu balando da eficiência do 
tratamento em termos da quantidade de laudos satisfatórios frente ao total de laudos 
analisados. Não se apresenta uma tabela com os resultados, comparando-os com os 
limites da Resolução CONAMA 430/11. Para verificação de detalhes, ou seja, de quais 
parâmetros resultaram nos laudos insatisfatórios, é necessário abrir cada laudo em 
anexo. 
 
Recomenda-se que seja mantida nos RSAP, mesmo em sua versão reduzida (quando 
emitido juntamente com um Relatório Consolidado para o IBAMA), a tabela de 
consolidação feita pela BIOCEV com os resultados dos monitoramentos, comparando 
os valores obtidos em relação aos limites da CONAMA 430/11. 
 
Em relação às caixas SAO, o monitoramento realizado desde o início das obras resultou 
em eficiência média de 93%, resultante da análise de 463 laudos, sendo 33 
insatisfatórios. Apenas no segundo semestre de 2014, de 118 laudos, 8 foram 
insatisfatórios, resultando também em eficiência de 93%. 
 
Para os decantadores nas centrais de concreto, o monitoramento realizado desde 2012 
mostra melhora no desempenho, graças aos controles que foram gradativamente sendo 
instalados nos canteiros. Seguem os resultados: 
 
• 2012: 31 laudos, sendo 24 com valores fora das condições e padrões de lançamento 

estabelecidos na resolução CONAMA N° 430/11, refletindo uma eficiência de 
22,6%. 

• 2013: 49 laudos, sendo 8 com valores fora das condições e padrões de lançamento, 
refletindo uma eficiência de 83,7%. 

• 2014: 31 laudos, sendo 8 com valores fora das condições e padrões de lançamento, 
refletindo uma eficiência de 74,2%. 

 
Apesar da melhora em relação a 2012, observa-se queda no desempenho de 2013 para 
2014. 
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Devido à implantação gradativa dos controles, o Relatório Final Consolidado, para 
efeito de cálculo da eficiência, considerou apenas as médias dos resultados apresentados 
entre janeiro de 2013 a julho de 2014 (4º, 5º e 6º RCs) e no 2º semestre de 2014. Para 
este período, foram analisadas 78 amostras de efluentes da Central de Concreto, sendo 
16 laudos insatisfatórios, demostrando uma eficiência de 79%. 
 
Para as montadoras CMBM e ANDRITZ, foi informado que estas estão em fase de 
aquisição e instalação das estruturas que geram efluentes industriais, devendo passar a 
ser monitoradas tão logo se inicie a operação das mesmas. 
 
No que diz respeito à água para abastecimento, o CCBM vem realizando o 
monitoramento conforme proposto, comparando os resultados das coletas realizadas nas 
ETA e nos bebedouros ao que determina a Portaria 2914/2011. 
 
Assim como para os efluentes, a eficiência do tratamento da água para abastecimento 
foi reportada no Relatório Final Consolidado na forma de porcentagem de laudos 
satisfatórios em relação à totalidade de laudos analisada. Foram disponibilizados 
também os laudos em anexo. Neste caso, o trabalho de averiguação laudo a laudo é 
ainda mais difícil, devido ao número de bebedouros. Recomenda-se que os próximos 
RSAP, mesmo em sua versão reduzida (quando emitido juntamente com um Relatório 
Consolidado para o IBAMA), incluam a tabela de consolidação feita pela BIOCEV com 
os resultados dos monitoramentos, comparando os valores obtidos em relação aos 
limites da Portaria 2914/2011 e aos padrões do IFC. Pelo menos uma análise que aponte 
que parâmetros foram responsáveis por tornar a amostra insatisfatória é recomendada. 
 
Segundo a análise apresentada no Relatório Final Consolidado, os resultados dos laudos 
de 2012 até o ano de 2014 mostram que a eficiência das ETAs é de 93% de laudos 
satisfatórios dentro do período de execução do presente Programa. Especificamente para 
o segundo semestre de 2014, de 274 laudos, 15 foram insatisfatórios, resultando em 
eficiência de 95%. 
 
A NE informa que, em geral, as medidas corretivas adotadas para os resultados 
insatisfatórios foram: a intensificação da higienização das lagoas de água bruta, 
substituição do meio filtrante (pedra, areia e carvão), substituição dos filtros das ETAs, 
retrolavagens dos filtros das ETAs e a desinfecção nas redes de distribuição. 
 
Em relação aos bebedouros, a análise realizada desde o início do monitoramento mostra 
que a eficiência foi aumentando gradualmente, de 74% a 98% no primeiro semestre de 
2014. Houve uma queda na eficiência para o segundo semestre de 2014, tendo resultado 
em 94%, sendo 1641 laudos com 92 insatisfatórios. No primeiro semestre, 2157 laudos 
haviam sido realizados, com 52 insatisfatórios. 
 
Assim como na questão dos efluentes, informou-se que as empresas de montagem 
ANDRITZ e CMBM estão recebendo do CCBM a sua água para consumo, mas que no 
primeiro semestre de 2015 está prevista a implantação de uma ETA na área da 
montadora ANDRITZ, enquanto o CMBM e a ISOLUX continuarão a receber água 
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tratada pela ETA do CCBM. A eficiência do tratamento realizado na ETA da 
ANDRITZ deverá passar a ser reportada nos resultados do monitoramento. 
 
Quanto à fumaça preta, o Relatório Final Consolidado informou que a medição no 
segundo semestre de 2104, que incluiu 2089 laudos, resultou em 9 insatisfatórios, 
representando 99,6% de eficiência das ações de manutenção e controle realizadas. 
 
Em relação aos resíduos sólidos, observou-se, de maneira geral, que a gestão tem 
ocorrido de maneira adequada. As tabelas excel de acompanhamento incluídas como 
anexo ao Relatório Final Consolidado, com os quantitativos de resíduos gerados, bem 
como a sua forma de acondicionamento, refletem o controle adequado sobre o assunto. 
 
Como ações específicas do período, foi citada a nova forma adotada pelo CCBM de 
realizar a coleta seletiva na UHE Belo Monte a partir de outubro de 2014. Agora os 
resíduos são separados em secos (recicláveis) e úmidos (não recicláveis). A separação 
de resíduos é realizada nas frentes de serviços, estendida para todo o canteiro de obras, 
inclusive nos refeitórios. O restante do processo de segregação é realizado nas Centrais 
de Triagem da obra (Belo Monte, Canais e Pimental).  
 
Em relação às montadoras, foi informado que o CMBM armazena seus resíduos em 
local provisório no pátio de montagem, aguardando o término da construção da central 
de resíduos, que estava prevista para operar a partir de janeiro de 2015.Verificou-se, no 
campo realizado em fevereiro, que a central não se encontra construída. 
 
Já a ANDRITZ conta com o apoio do CCBM na gestão dos resíduos não recicláveis, 
encaminhando-os para o aterro do consórcio. Os resíduos potencialmente recicláveis são 
armazenados em local provisório, aguardando finalização / construção da central de 
resíduos, também com início previsto em janeiro de 2015. Verificou-se, no campo 
realizado em fevereiro, que a central encontra-se praticamente concluída. 
 
O 8º RSAP informou que não ocorreram contingências ambientais no período. 
 
Segundo informado, o processo de controle das áreas contaminadas dentro da gestão 
ambiental do CCBM é realizado através do registro de anomalias e abertura de planos 
de ação para a remediação das áreas atingidas. Segundo análise crítica do próprio 
CCBM, a maioria das áreas contaminadas é gerada por motivos de falhas mecânicas de 
equipamentos. 
 
Toda a discussão acima se aplica às obras principais. Em relação às obras do entorno, 
foram disponibilizadas informações no 8º RSAP, conforme informado na Seção 4.2.1.3, 
além das constatações resultantes da vistoria de campo realizada em agosto. 
 
A amostragem seletiva realizada nas Obras do Entorno permitiu concluir sobre a 
regularidade dos principais aspectos que geram risco para o empreendimento, ou seja, a 
supervisão existe e é considerada adequada. Somada à Supervisão Ambiental das OEs, a 
NE passou a reunir e organizar os documentos que comprovam a gestão de resíduos, 
licenças ambientais e outros aspectos ambientais de modo a garantir evidências de 
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atendimento a legislação. A fragilidade identificada no período corresponde ao fato da 
NE ter regredido no processo de Supervisão nos primeiros meses de 2015, a ponto de 
registrar desvios por disciplina (Meio Ambiente) e não mais por macro temas, o que 
permitiria saber quais os temas mais críticos na gestão que devem ser tratados de 
maneira mais abrangente. Na reunião realizada com a Equipe de SST/MA, ficou clara a 
necessidade de retomar a forma de registro anterior, mesmo que isso gere mais 
Registros de Desvios. Isso deve ser retomado imediatamente.  
 
Em relação aos resíduos de construção civil, atualmente as construtoras continuam a 
destinar os mesmos para o Aterro Sanitário Municipal de Altamira, não recomendado 
para recebimento deste tipo de material. Além da necessidade de destinação deste tipo 
de resíduos pelas contratadas das OEs, a NE identificou a necessidade de destinação dos 
resíduos oriundos da demolição das casas das famílias que estão sendo reassentadas. 
Para solucionar este impasse, a NE havia proposto protocolar pedido de Licença 
Ambiental para disposição específica de Resíduos da Construção Civil, o que não foi 
evidenciado até o presente momento. 
 
PD 04: Segurança e Saúde da Comunidade 
 
Riscos Comunitários Associados ao Fluxo Migratório 
 
As propostas para os riscos associados ao fluxo migratório foram colocadas no PBA em 
seus diferentes Planos, Programas e Projetos. Estão sendo executadas várias obras de 
reforço de capacidade da infraestrutura, conforme descrito no Capítulo 6.0 (Andamento 
dos Programas do PBA), com investimentos em saneamento, equipamentos de saúde e 
educação e em programas de assistência social.  
 
A Norte Energia continua monitorando a evolução de uma série de indicadores 
socioeconômicos da AII (Programa de Monitoramento de Aspectos Socioeconômicos - 
7.4). No trimestre foi dada continuidade na captação de dados referentes a 32 
indicadores e tem sido realizada alimentação sistemática de banco de dados. 
 
As propostas para atender futuras demandas na área educacional estão sendo cumpridas 
e estão bem acompanhadas pela análise de suficiência dos equipamentos.  
 
Algumas obras que se referem às reformas de sete escolas em Altamira estavam com 
problemas na análise dos projetos por parte da prefeitura. Em julho de 2014, após 
reunião com a Prefeitura, foi encaminhada ao município a correspondência, solicitando 
a aprovação desses projetos executivos. Em resposta, a SEMED encaminhou ofício 
solicitando a inclusão de ampliações nos projetos executivos das referidas escolas. Estas 
ampliações se referem à sala de leitura, cozinha, dispensa, secretaria, refeitório, sala de 
diretoria, sala de professores e sala de Atendimento à Educação Especial (AEE).  
  
Essas ampliações não resultam em aumento de salas de aula e não estão previstas ou 
encontram respaldo no PBA, uma vez que não dizem respeito ao provimento de vagas. 
Ainda assim, mesmo que fossem solicitadas ampliações de salas de aula, pelas análises 
de suficiência que são realizadas, o município de Altamira não apresenta 
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desconformidade em relação à capacidade de receber novos alunos, o que torna 
desnecessárias possíveis ampliações. Nesse sentido, a Norte Energia continua a busca 
de entendimento com a Prefeitura Municipal de Altamira para uma solução final e 
realização dessas reformas. 
 
Em Anapu, houve a necessidade de readequações nos projetos executivos da EMEF de 
quatro salas de aula e EMEF de seis salas de aula a serem implantadas no bairro São 
Luiz, que se encontram em processo de contratação, como consequência da mudança no 
dimensionamento do terreno doado pela municipalidade. 
 
Com relação à EMEF Luiz Rebelo, localizada na comunidade da Ressaca, município de 
Senador José Porfírio, a Norte Energia recebeu a anuência do IBAMA, por meio do 
ofício OF 02001.014463/2014-88 DILIC/IBAMA, de 22 de dezembro de 2014, para 
que os recursos destinados à execução da reforma e ampliação desta escola fossem 
destinados à construção de uma nova escola com quatro salas de aula no Travessão 
Pirarara. 
 
A solicitação da permuta por parte da Prefeitura se relaciona ao fato de existir maior 
demanda por vagas na comunidade localizada no Travessão Pirarara, além da 
possibilidade de implantação de um empreendimento minerário na região, o que 
demandaria a relocação da população da Ressaca. 
 
Esse Programa 7.4, realizou a análise de suficiência de vagas e observou que algumas 
obras de escolas previstas no PBA não eram mais necessárias diante das demandas dos 
municípios. Essas unidades são: 02 EEEM e 01 EMEF em Altamira; 02 EEEM e 06 
EMEF em Vitória do Xingu; 01 EEEM em Anapu e 01 EEEM em Senador Porfírio.  
 
Por último, em levantamentos em campo e interações com as Secretarias Municipais de 
Educação, a Norte Energia verificou que alguns equipamentos de educação localizados 
na ADA não necessitarão ser reconstruídos por estarem desativados e/ou serem objeto 
de indenização. As negociações referentes a essas escolas da ADA, tanto no município 
de Altamira, quanto em Vitória do Xingu, também vêm sendo realizadas por meio de 
reuniões e contatos com as municipalidades. 
 
Quanto às obras de reforço da infraestrutura de saúde, já foram concluídas e entregues 
32 unidades às municipalidades. Nos hospitais de Altamira e de Anapu foram 
concluídas as obras civis e encontravam-se em andamento no período a montagem dos 
mobiliários e dos equipamentos médicos hospitalares. Também está sendo construído o 
hospital da Vila de Trabalhadores do CCBM. No período foi dado andamento as obras 
das UBS de Jatobá, de São Joaquim e de Laranjal e as obras do hospital municipal de 
Vitória do Xingu. Também foi concluído e aprovado pela Vigilância Sanitária o Projeto 
Executivo do Hospital São Rafael Materno Infantil em Altamira. 
 
Quanto às obras de saneamento, houve continuidade, principalmente na intermediação 
com as municipalidades e concessionária de água e esgoto quanto às definições de 
projeto e sua implantação. Estão em desenvolvimento as ações relativas ao processo de 
repasse das estruturas implantadas por estes projetos de saneamento para os 
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responsáveis pela operação, no caso, os sistemas de água e esgoto e os aterros 
sanitários, além da remediação do lixão de Altamira. Ainda estão ocorrendo as tratativas 
com a municipalidade de Vitória do Xingu em relação à remediação do lixão e com a 
prefeitura de Anapu quanto à definição do aterro sanitário que atenda à localidade de 
Belo Monte do Pontal.  
 
Continuaram os atendimentos nos balcões fixos e móvel do Programa de Orientação e 
Monitoramento da População Migrante (7.1) visando o encaminhamento e 
monitoramento da população migrante. Os Balcões de Atendimento desde a sua 
implantação inicial, em novembro de 2010, até 31 de dezembro de 2014, apresentaram o 
quantitativo total de 55.669 registros sendo que, destes, 31.125 eram de migrantes. 
 
Outros programas que acompanham o afluxo populacional causado pelo 
empreendimento têm a sua execução prosseguindo como proposto como o Programa de 
Acompanhamento Social, como parte do Plano de Atendimento à População Atingida, 
que inclui dois subprogramas: 4.6.1. Projeto de Acompanhamento e Monitoramento 
Social das Comunidades do Entorno da Obra e das Comunidades Anfitriãs e 4.6.2. 
Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida. 
 
Desse modo, pode-se considerar que os Riscos Comunitários Associados ao Fluxo 
Migratório vêm sendo monitorados e gerenciados a contento, assim como a 
compensação por meio de edificações das áreas de educação, saúde e assistência social, 
tornando essas ações, portanto, em conformidade com os Princípios do Equador. 
 
Saúde da Comunidade 
 
A saúde da comunidade, tanto de trabalhadores quanto da população residente, está 
sendo acompanhada pelo Plano de Saúde Pública (8), desmembrado no Programa de 
Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde (8.1), Programa de Vigilância 
Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças (8.2) e Programa de Ações para o 
Controle da Malária (8.3).  
 
Quanto ao desenvolvimento do plano de Saúde Pública (8), foram concluídas as obras 
de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Secretaria de Saúde, Centro de Apoio 
Psicossocial (CAPS) e Núcleo de Vigilância em Saúde (NUVS). Também foi concluído 
e aprovado pela Vigilância Sanitária o Projeto Executivo do Hospital São Rafael 
Materno Infantil em Altamira. No período foi dado andamento as obras das UBS de 
Jatobá, de São Joaquim e de Laranjal e as obras do hospital municipal de Vitória do 
Xingu. Continuaram as obras dos hospitais de Altamira, de Anapu e da Vila de 
Trabalhadores do CCBM. 
 
No total, foram implantadas, na AID acrescida do município de Pacajá, 30 (trinta) 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), seis Núcleos de Vigilância em  
Saúde (NUV), um Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), um Centro de Diagnóstico, a 
sede de uma Secretaria Municipal de Saúde e três hospitais, sendo que mais um hospital 
encontra-se com suas obras já contratadas e outro com a implantação ainda em análise.  
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Foi dada continuidade ao monitoramento das informações epidemiológicas das 
principais doenças e agravos à saúde incidentes nos municípios da AID da UHE Belo 
Monte e Pacajá. Em relação ao controle da dengue, os estudos realizados em Altamira 
apontaram uma redução significativa dos casos de dengue nos anos de 2013 e 2014. Em 
Vitória do Xingu o número de casos foi menor que os anos anteriores, mesmo tendo um 
alto número de suscetíveis expostos. Em Anapu e Senador José Porfírio houve um 
aumento do número de casos de dengue em 2014 quando comparado com 2013. Já os 
municípios da AID da UHE Belo Monte e Pacajá mantiveram estabilidade ou 
diminuição de casos. 
 
Em relação ao PACM (Programa 8.3), o apoio técnico, os insumos de combate e 
prevenção da malária, material informativo e os constantes treinamentos realizados têm 
contribuído para a melhoria na estrutura dos serviços de saúde nos municípios da AID e 
para o fortalecimento da vigilância da malária.  
 
A situação das hepatites virais nos municípios da AID Belo Monte e Pacajá apresenta 
uma tendência decrescente. Altamira diminuiu em 38% o registro de casos. Anapu, 
Brasil Novo e Pacajá apresentaram ligeiro aumento de casos. Senador José Porfírio e 
Vitória do Xingu não apresentaram casos de hepatite viral. O ano de 2014 apresentou 
redução de 30% em relação a 2011, passando de 36 (trinta e seis) para 27 (vinte e sete) 
casos em residentes na AID da UHE Belo Monte e Pacajá. 
 
A incidência de HIV/AIDS na região diminuiu 5% em 2014 (21 casos), em relação a 
2013 (22 casos). Ao se comparar 2014 com 2011 (16 casos) o aumento foi de 30%, 
passando de 16 para 21 casos Os municípios de Brasil Novo, Pacajá e Vitória do Xingu 
não apresentaram casos de HIV no decorrer deste ano. Dos municípios da região, 
Altamira (11 casos) e Anapu (sete casos) concentraram o maior número de casos, sendo 
necessário intensificar as atividades de prevenção nesses municípios, com o apoio 10º 
CRS e da Norte Energia, buscando melhorar ainda mais a situação da AIDS nos 
municípios AID da UHE Belo Monte. 
 
Os casos de sífilis em gestantes residentes na região de Belo Monte e Pacajá, no 
momento, são estáveis. A construção de unidades básicas de saúde e a aquisição de 
equipamentos para os serviços de diagnóstico, previstas nas condicionantes das licenças 
ambientais da UHE Belo Monte e financiadas pela Norte Energia, têm propiciado a 
melhoria do acesso aos serviços de saúde, com consequente identificação oportuna dos 
agravos. 
 
A melhora na detecção de sífilis em gestantes resultou na diminuição expressiva da 
sífilis congênita. As análises mensais do boletim de acompanhamento de doenças 
permitiram a tomada de decisão correta no sentido de recomendar e apoiar medidas de 
controle e prevenção.  
 
Por ser uma doença infecciosa de natureza crônica e evolução lenta, a hanseníase 
recebeu a implantação das estratégias inovadoras, lançada pelo Ministério da Saúde, que 
trabalhou com uma equipe específica de profissionais para visita domiciliar em 100% 
dos domicílios dos bairros Brasília e Aparecida. As visitas nessas áreas têm identificado 



 
 

 
 

                 206 

 

casos de hanseníase, sendo os mesmos, logo que diagnosticados, encaminhados para 
início do tratamento, a fim de quebrar a cadeia de transmissão. Essa ação tem 
contemplado parte das famílias que estão sendo reassentadas nas áreas de 
Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), em especial no tocante aos moradores das 
áreas de parte do Baixão do Tufi (Bairro Brasília) e Invasão dos Padres (Bairro 
Aparecida). 
 
Por sua vez, a tuberculose apresenta variação estável na região, não havendo, ao longo 
da Etapa de Implantação da UHE Belo Monte, mudanças significativas no número de 
casos nos municípios.   
 
Em sendo uma doença infecciosa crônica, não é comum a ocorrência de grandes 
oscilações no decorrer do ano, exceto quando são desencadeadas campanhas educativas, 
com o intuito de chamar atenção para a doença ou intensificar a busca de sintomáticos 
respiratórios. Não houve registro de casos novos de tuberculose em residentes no 
município de Senador José Porfírio em 2014. Brasil Novo e Pacajá registraram três 
casos cada, Vitória do Xingu e Anapu tiveram dois e cinco casos, respectivamente. 
Altamira foi o município com maior registro, com 36 (trinta e seis) casos, em 2014.   
 
Em relação à malária, no período de julho a dezembro de 2014, foram realizados 53.286 
exames da Gota Espessa nas unidades do Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM) 
para detecção da malária, dos quais apenas 15 (quinze) foram positivos, resultando um 
índice bastante reduzido de 0.028% de lâminas positivas.   
 
Em fase anterior ao empreendimento, houve picos na região nos anos de 2006, com 
cerca de 20.000 casos, em 2010 e 2011, com aproximadamente 12.000 casos em cada 
ano. A partir de 2011, ocorreu um declínio acentuado da curva de registro dos casos de 
malária, sendo que no ano de 2014 foram registrados 893 casos no Sivep_malária, com 
apenas 23 (vinte e três) casos no mês de dezembro. A variação de casos em 2013, em 
relação a 2012, chegou a 77% a menor. Em 2014, a variação foi de 44% inferior à taxa 
auferida no ano anterior. Houve redução de casos em todos os municípios da AID da 
UHE Belo Monte e Pacajá durante o ano de 2014, em relação a 2013. Anapu e Pacajá 
foram os que tiveram menor redução, de 14,0% e 42,0%, respectivamente. Brasil Novo 
e Vitória do Xingu tiveram as maiores variações, com 100% e 70,0% de redução, 
respectivamente. Altamira mostrou, em 2014, diminuição em 52% dos casos. 
 
Do ponto de vista dos requisitos preconizados pelos Princípios do Equador, mais 
especificamente com os requisitos do PD 04, o Plano de Saúde Pública e as ações 
voltadas para ela encontram-se em conformidade. 
 

Segurança da Comunidade 
 
A NE monitora as ocorrências de acidentes de trajeto que ocorrem com funcionários do 
CCBM por meio da indicação da quantidade de acidentes e de acidentados no período. 
É possível notar que em novembro/2014 ocorreram 3 eventos, responsáveis por 26 
acidentados, maior número de vítimas do ano (2014). Embora existam diversas 
evidências de ações adotadas para gerenciar os riscos nas vias de entorno, o resultado no 
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período traz preocupações para o projeto. A segurança das vias do entorno, mesmo que 
não seja de responsabilidade do empreendedor, tampouco do CCBM, deve ser 
plenamente acompanhada de modo a identificar oportunidades de melhoria para que o 
risco ocasionado pelo aumento da circulação de veículo seja minimizado.  
 
Preparação e Resposta de Emergências 
 
Ainda na esfera do Projeto de Segurança e Alerta, existe a necessidade de a NE 
implantar uma série de medidas aplicáveis ao gerenciamento de emergências 
envolvendo a comunidade (PD 04). Conforme informações recebidas na 5ª Missão de 
Monitoramento, a NE contratou serviço adicional da Ferreira Rocha (FR) apara elaborar 
o Plano de Atendimento a Emergência (PAE) do empreendimento (contemplando 
funcionários diretos ou indiretos). Na 8ª Missão de Monitoramento a NE apresentou a 
Revisão 00 deste PAE, porém já adiantou que está procedendo com algumas revisões no 
documento e deverá emitir para o próximo período de monitoramento a Revisão 01. 
 
O CCBM conta com um Plano de Atendimento a Emergências (PAE) adequadamente 
implantado, porém como foco no público interno e suas atividades, conforme 
apresentado na Seção 4.3.2. O ingresso das Montadoras trouxe a necessidade de 
alinhamento de ações de emergência, realização de exercícios simulados e mitigação de 
riscos entre empresas que atuam nos sítios, até então geridos única e exclusivamente 
pelo CCBM. No período ficou evidente a realização de eventos de simulação, embora 
apresentem oportunidade de melhorias, tal como apresentado na Seção 4.3.3, onde são 
indicadas a necessidade de aumentar a abrangência dos treinamentos e testar os pontos 
considerados mais frágeis para efetivação de um resgate ou atendimento a emergência. 
 
Em relação à OEs (Seção 4.3.4 e 4.3.5), a NE garante a existência de Planos de 
Atendimento a Emergências para as principais contratadas, porém deverá determinar 
diretrizes para esse atendimento para as contratadas menores e sem condições de 
estabelecerem suas próprias regras. 
 
Para o Sistema de Transposição de Embarcações – STE, primeiro sistema a entrar em 
Operação, foi elaborado Plano de Atendimento a Emergência, o qual foi avaliado na 6ª 
Missão de Monitoramento, quando se encontrava adequado. Além deste Plano, a NE 
também elaborou em conjunto com a empresa operadora desse sistema, um Manual de 
Operações. 
 
PD 05: Aquisição da Terra e Reassentamento Involuntário 
 
Plano de Ação para Compra de Terras e Reassentamento (PAR) 
 
A Norte Energia elaborou o Plano de Ação do Remanejamento (PAR) – Área Rural e o 
Plano de Remanejamento das Famílias Moradoras na Cidade de Altamira Interferidas 
pela UHE Belo Monte. Esses documentos atendem ao conteúdo de um Plano de Ação 
de Reassentamento – PAR (Resettlement Action Plan - RAP), indicada na Ação 31 do 
Plano de Ação, estando conforme com os Princípios do Equador 02, 05 e 06 / Padrão de 
Desempenho (PD) do IFC 05.  
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Atualização das Atividades em Curso no Período  
 
Atividades na área rural 
 
No período que compreende esse relatório, até o final de dezembro de 2014, havia 
registro de 1.872 propriedades interferidas, sendo que 1.174 se encontravam em 
processo de negociação amigável e 66 sendo liberadas através de processo judicial. Em 
comparação com o trimestre anterior, foram negociadas amigavelmente mais 140 
propriedades e entraram com pedido para análise judicial mais dois proprietários. 
 
Em relação à Relocação Assistida na Área Rural, foram concedidos e formalizados 379 
tratamentos desse tipo (carta de crédito) para beneficiários interferidos em áreas rurais, 
beneficiando famílias de proprietários e não proprietários.  
 
Quanto ao Reassentamento Rural Coletivo - RRC, a gleba identificada estava na fase 
final de contratação da instalação de infraestrutura: cerca perimetral, fossa séptica, 
reservatório elevado, galpão comunitário, acessos, eletrificação rural e poço tubular 
profundo (semi-artesiano. A previsão para esta alternativa é de que receber até 180 
famílias, sendo que 28 proprietários já haviam manifestado interesse. 
 
Atividades na área urbana 
 
Tem continuidade a estratégia de trabalho instituída com o Grupo Força Tarefa, que 
semanalmente vem se reunindo e coordenando as ações, estratégias e táticas de diversas 
instâncias operacionais para consecução de todas as tarefas de negociação e mudança 
para os RUC.  O registro das ações de pré-mudança, mudança e pós-mudança continua 
sendo mantido em um Banco de Dados. No período desse relatório continuaram 
mudanças das famílias residentes nos igarapés Ambé para os loteamentos RUC Jatobá e 
das famílias residentes no igarapé Altamira para o RUC São Joaquim e Casa Nova. No 
período em avaliação continuou o processo de remanejamento das famílias para os 
reassentamentos urbanos (Projeto de Reassentamento Urbano 4.4.3) com os seguintes 
dados, segundo o relatório da Norte Energia:  
 
Até 31 de janeiro de 2015 foram transferidas 2.123 famílias da ADA para os novos 
bairros. Até a data da missão de monitoramento foram transferidas 2.334 famílias (211 
famílias entre 31 de janeiro e 23 de fevereiro).   
 
Do total de 2.334 mudanças, 967 foram para o bairro Jatobá, 675 para o bairro São 
Joaquim, 345 para o bairro Casa Nova e 347 para o bairro Laranjeiras.  Para o futuro 
reassentamento Pedral há 26 optantes. 
 
As negociações continuam sendo feitas de forma adequada, e a adesão ao 
reassentamento é muito positiva, evidenciando-se grau de satisfação elevado das 
pessoas entrevistadas, que alegam agora residir em uma unidade distante de 
alagamentos, com melhor qualidade de vida.  
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Avaliação de Aspectos Legais do Reassentamento 
 
A aquisição vem sendo executada privilegiando a liberação das áreas e dando os 
encaminhamentos em paralelo para a sua regularização. Os procedimentos estão em 
conformidade com o PD 05. 
 
Arranjo Institucional para o Reassentamento Involuntário 
 
A execução do reassentamento pela NE constitui arranjo adequado, segundo a política 
da NE em buscar a negociação amigável nos processos de desapropriação e 
reassentamento.  
 
Procedimentos de Valoração e Pagamento de Indenização de Terra e Benfeitorias e 
Indenização do Deslocamento Econômico 
 
Os Procedimentos de Valoração e Pagamento de Indenização de Terras e Benfeitorias e 
Indenização do Deslocamento Econômico estão contemplados no Programa de 
Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias, tanto rurais como urbanas, integrantes 
do Plano de Atendimento à População Atingida. A valoração dos imóveis e benfeitorias 
segue normatização consagrada e as benfeitorias são indenizadas por valores de 
reposição. A negociação com os atingidos tem um valor mínimo de referência e se 
baseia em um Caderno de Preços aprovado pelo IBAMA. 
 
Medidas de Assistência à Relocação e Implementação das mesmas 
 
Estão previstas medidas de assistência à relocação. Os compromissos assumidos estão 
detalhados no PAR, discriminados segundo tipologia, e as medidas de Assistência à 
Relocação constam nos Programas e Projetos integrantes do Plano de Atendimento à 
População Atingida.  
 
Medidas de Restituição de Meios de Vida 
 
As Medidas de Restituição de Meios de Vida também constam em Programas e Projetos 
integrantes do Plano de Atendimento à População Atingida. Os programas propostos 
estão conformes com os requisitos de restituição dos meios de vida dos afetados por 
relocação compulsória, tanto nas áreas rurais como urbanas.  
 
Assim, o Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Rural 
(4.1) possui o Projeto de Recomposição das Atividades Produtivas de Áreas 
Remanescentes (4.1.4), que é atendido pelo Projeto de Apoio à Pequena Produção e à 
Agricultura Familiar (4.2.1), voltado à população que optou pela relocação assistida. 
 
O Programa de Recomposição das Atividades Produtivas Rurais (4.2) desenvolve 
atividades voltadas para os seguintes projetos: Projeto de Apoio à Pequena Produção e à 
Agricultura Familiar (4.2.1); Projeto de Recomposição das Atividades Comerciais 
Rurais (4.2.3); Projeto de Reestruturação de Extrativismo Vegetal (4.2.4); Projeto de 
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Apoio à Cadeia Produtiva do Cacau (4.2.5); Projeto de Fomento à Produção de 
Hortigranjeiros (4.2.6). 
 
Ligado diretamente ao Projeto de Reassentamento Urbano (4.4.3) está o Projeto de 
Reparação (4.4.4), que desenvolve atividades com a população já reassentada. De 
maneira geral esses projetos estão se desenvolvendo em conformidade com o que foi 
proposto no PBA, com os objetivos e metas sendo alcançados. 
 
Opções de Reassentamento e Implementação das mesmas 
 
O empreendimento está em conformidade com relação a este aspecto do PD 05 e os 
Programas de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias tanto para a área rural 
quanto urbana, integrantes do PBA, contemplam Matrizes com Critérios de 
Elegibilidade.  
 
Para atender a cada grupo de indivíduos com diferentes vínculos com as propriedades, 
foram estabelecidas as seguintes opções, conforme definido no PBA: reassentamento 
em área remanescente e reassentamento em área a ser adquirida para o reassentamento 
rural. 
 
A implementação das alternativas de reassentamento é considerada em conformidade 
com o PD 05, e vem sendo executada de acordo com os Projetos de Reassentamento 
Rural e Urbano.  
 
Medidas para Comunidades Hospedeiras (do Reassentamento) 
 
O empreendimento está em conformidade em relação a este requisito. Os equipamentos 
sociais a serem construídos nessas glebas incluem escolas de educação infantil de 
ensino fundamental, de ensino médio, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centro de 
Referência em Assistência Social (CRAS).  
 
Estruturação de equipe para compra de terras e implantação do PAR 
 
A estruturação da equipe foi considerada conforme. Existe uma equipe interna da NE, 
que dispõe de contratos com empresas especializadas para a implantação do todos os 
Programas e Projetos.  
 
Laudos de Avaliação 
 
Este aspecto foi considerado conforme. O Caderno de Preços Rurais considerou o preço 
da terra nua com base em valores de mercado negociados na região. As benfeitorias 
estão sendo avaliadas por valor de reposição. 
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Efetivação do Pagamento das Indenizações 
 
Os procedimentos estão em conformidade com esse requisito e a indenização sempre 
antecede ao reassentamento ou aos efeitos do deslocamento econômico. Outros 
benefícios estão incluídos nos casos de relocação assistida.  
 
Divulgação e Consulta Pública 
 
Esses procedimentos integram o Programa de Interação Social e Comunicação, e estão 
em desenvolvimento em conformidade com o Padrão de Desempenho 05, com base na 
Matriz de Partes Interessadas. 
 
Os materiais produzidos pelo Programa de Interação Social e Comunicação (7.2) 
reúnem peças para mídia eletrônica, assim como peças impressas distribuídas durante as 
atividades desenvolvidas pelos agentes de comunicação (mobilização e reuniões), 
eventos e o Atendimento “Belo Monte Aqui”. A mídia rádio e TV também é utilizada.  
 
Os procedimentos de divulgação e consulta estão em conformidade com os PE. 
 
Atendimento a Reclamações 
 
As demandas e reclamações da comunidade são registradas pelo telefone 0800 e nos 
Plantões Sociais implantados nos RUC. Os procedimentos de atendimento a 
reclamações estão em conformidade com os PE. 
 
Documentação e Auditoria 
 
Este aspecto foi considerado conforme. O acompanhamento do Plano de Atendimento à 
População Atingida é feito pelo IBAMA, com relatórios consolidados a cada seis 
meses. A equipe do IBAMA faz constantes vistorias e reuniões no empreendimento 
com as equipes gestoras e executoras dos programas do PBA, assim como são 
expedidos documentos ao órgão pela NE sempre que necessário.   
 
Monitoramento Pós-Relocação 
 
Segundo o Plano de Ação do Remanejamento (PAR) – Área Rural, o monitoramento 
das famílias interferidas e remanejadas pela construção da UHE Belo Monte ocorre por 
meio de diferentes Planos, Programa e Projetos do PBA. As famílias proprietárias 
optantes pela alternativa da indenização recebem como procedimento de monitoramento 
a identificação do destino informado para realização da mudança.  
 
Para alternativas de reassentamento urbano, os monitoramentos iniciaram-se junto às 
famílias que já mudaram.   
 
Como conclusão, do ponto de vista dos requisitos preconizados pelos Princípios do 
Equador, as formas de atendimento ao PD 05 encontram-se em conformidade. 
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PD 06: Preservação da Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais 
 
O Relatório de Avaliação Socioambiental - Due Diligence (julho de 2012) apresentou 
recomendações visando ao atendimento do Padrão de Desempenho 6, inclusive como 
parte do Plano de Ação. Essas recomendações são referentes a aspectos da linha de base 
biológica, dos programas de mitigação e gestão, e dos programas de compensação. Nos 
relatórios de monitoramento subsequentes, foram feitas novas recomendações baseadas 
no andamento e nos resultados desses programas. Essas recomendações e seu status de 
atendimento são apresentados nos Capítulos 7.0 e 8.0 do presente relatório. 
 
Na 8ª missão de monitoramento, foi apresentado um relatório sobre o desmatamento 
indireto na AII da UHE Belo Monte em resposta a uma recomendação do Plano de 
Ação, feita ainda em 2012. Ao longo do monitoramento, essa recomendação foi 
discutida e acordou-se que a Norte Energia faria um levantamento preliminar sobre o 
desmatamento nos municípios da AII e, dependendo dos resultados, seria feita a 
modelagem do desmatamento originalmente solicitada. Os dados apresentados, 
provenientes do Prodes/INPE, indicam que as taxas de desmatamento tiveram uma 
tendência de redução de 2002 a 2012. No entanto, foi verificado um pequeno aumento 
de 2012 para 2013, que inclui a área suprimida para a implantação da UHE Belo Monte. 
Em Altamira, o distrito que mais contribuiu para esse aumento é Castelo dos Sonhos, 
localizado a 950 km do distrito-sede do município. Assim, até o momento, os dados não 
evidenciam que o empreendimento contribuiu para o aumento do desmatamento indireto 
nos municípios da AII. 
 
Atendendo a uma recomendação feita em outubro de 2013, a Norte Energia relatou que 
em setembro de 2014 foram instaladas as parcelas de monitoramento da realocação das 
epífitas oriundas do resgate nas áreas de supressão da vegetação. O estudo está sendo 
realizado nos módulos RAPELD 5 e 7, com 945 indivíduos de 18 espécies de epífitas. 
Desde o início do projeto de salvamento da flora, mais de 148 mil indivíduos foram 
realocados, o que corresponde à grande maioria do total resgatado (ca. 97%). No 
entanto, a efetividade dessa realocação nunca havia sido avaliada quantitativamente, 
apesar de terem sido realizadas vistorias para verificar a adaptação das plantas ao novo 
ambiente. Assim, na 6ª missão (agosto de 2014), a Norte Energia apresentou a 
metodologia para o monitoramento das epífitas realocadas e a primeira medição ocorreu 
em novembro. 
 
Conforme solicitado, foram evidenciados novamente os esforços para identificação das 
espécies que permanecem com determinação incompleta no âmbito dos monitoramentos 
da flora. Foi demonstrado que a porcentagem de espécies determinadas permanece 
elevada desde o início do projeto (> 85%).  Para o projeto de salvamento da flora, essas 
informações também foram atualizadas. As porcentagens de identificação completa de 
plantas (epífitas, hemiepífitas e terrestres) e de sementes continuam elevadas, sendo 
respectivamente de 94,2% e 74,8%. Em relação às exsicatas, essa porcentagem 
permanece baixa (33,7%), devido principalmente ao aumento significativo de amostras 
confeccionadas no último ano. 
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No 7º RSAP, foram apresentados os resultados da vistoria realizada em setembro de 
2014 para ampliar a área de ocorrência da espécie nova Mourera sp. Apesar de o 
relatório informar que a espécie foi registrada fora da AID, as buscas realizadas 
ocorreram somente dentro da AID, fora da área do Reservatório do Xingu, e também da 
ADA. Assim, Mourera sp. foi descaracterizada como endêmica da Volta Grande do 
Xingu. Admitiu-se a possibilidade de que a espécie tenha uma área de ocorrência ainda 
mais ampla, em pedrais a montante do Reservatório do Xingu, de onde podem estar 
vindo os propágulos para a região da UHE Belo Monte. Ainda assim, o relatório 
apresenta o registro da espécie em seis localidades na ADA e três na AID.  
 
Na 8ª missão de monitoramento, foi discutida a dificuldade de se gerar quantitativos 
sobre a distribuição da espécie nova de Mourera devido às características da família, 
que tem ciclo de vida muito dinâmico e dependente da alteração do nível do rio. Os 
indivíduos têm porte muito reduzido e crescem formando populações densas, sendo 
muito difícil a distinção de um único indivíduo. Nessa reunião, foi esclarecido que a 
Norte Energia não havia informado no relatório do 7º RSAP todos os locais onde essa 
espécie foi registrada. Por fim, a Norte Energia explicou que os impactos nos diferentes 
trechos da ADA serão distintos e discorreu sobre a importância do hidrograma de 
consenso no TVR para minimizar os impactos sobre as populações da família 
Podostemaceae. Conforme solicitado, após a 8ª missão, a Norte Energia encaminhou 
uma revisão do relatório, o qual foi apresentado em outubro de 2014, sobre a busca por 
novos locais de registro da espécie nova. Esse documento apresentou as informações 
discutidas em reunião. Foi justificado que o método possível para quantificar as 
populações da espécie é destrutivo, pois implica em medição de biomassa, o que 
inviabiliza sua execução no âmbito deste monitoramento. Ainda, revelou que a espécie 
nova de Mourera também foi registrada em dois outros rios do Estado do Pará (Rio 
Tapajós e Rio Ratos), o que a descaracteriza como endêmica da região do 
empreendimento. Por fim, informou que nova busca será realizada fora da AID em 
setembro de 2015.  
 
De acordo com as informações fornecidas nos RSAPs e nas missões de monitoramento, 
o Projeto de Salvamento da Flora possui agora o registro de seis prováveis espécies 
novas que ainda necessitam de confirmação: Astrocaryum sp., Catasetum sp., 
Goeppertia sp., Heliconia sp., Pleurothallis sp. e Polystachya sp. Na 8ª missão, foi 
informado que se descartou a possibilidade de a espécie Stelis sp. ser nova, conforme 
havia sido especulado. Apesar de já solicitado, a nova empresa executora do projeto de 
salvamento, atuante desde o final de maio de 2014, ainda não resgatou todas as 
informações solicitadas referentes às prováveis espécies novas, as quais estavam sendo 
tratadas pela executora anterior em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi. É 
importante que a Norte Energia apresente periodicamente informações atualizadas sobre 
essas prováveis espécies novas e eventuais outras que forem registradas pelos projetos 
da flora, bem como as evidências dos esforços para sua determinação.  
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O 8º RSAP informou a confirmação de uma outra espécie nova da área de influência do 
empreendimento, Aechmea sp., a qual está sendo descrita por uma pesquisadora do 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A previsão para a submissão do artigo era fevereiro 
de 2015. Foi solicitado novamente à Norte Energia que sejam apresentadas informações 
sobre essa e a outra espécie nova confirmada (Passiflora), como todos os locais onde 
foram registradas.  
 
Em relação à Fauna Terrestre e Semi-Aquática, recomendou-se a participação de 
especialistas na taxonomia dos quirópteros coletados nos pedrais do Rio Xingu. Foi 
feita a contratação de especialista e elaborado projeto com metodologia cujos 
resultados, até o momento, apontam que deve tratar-se de uma espécie ainda não 
descrita. Os relatórios apresentados, contemplando quatro campanhas de campo e 
apresentando resultados das análises morfológicas e morfométricas daqueles indivíduos 
coletados, mostraram que a espécie é diferente de Nyctinomops laticaudatus. Os 
indivíduos da possível nova espécie foram registrados e capturados em pedrais dentro e 
fora da área de influência do empreendimento, à jusante e montante do barramento, 
sendo abundantes nos locais onde foram encontrados. Durante as camnpanhas, alguns 
exemplares foram coletados para a realização das comparações com outras espécies do 
mesmo gênero, e uma parte dos indivíduos foi marcada e solta, de forma a obter-se 
resultados sobre o uso dos pedrais e outros ambientes pela espécie. As preparações 
citogenéticas resultantes do material coletado durante as campanhas não permitiram 
análises satisfatórias. Os resultados das análises morfométricas apresentadas apontam 
que a espécie presente na área do empreendimento corresponde a uma espécie ainda não 
descrita de  Nyctinomops, com medidas do antebraço menores do que as de N. 
laticaudatus, e cuja área de distribuição estende-se além da área de influência do 
empreendimento. As atividades finais previstas dentro deste estudo complementar 
envolvem a consolidação dos resultados das comparações morfológicas e morfométricas 
dos exemplares coletados e aqueles depositados em coleções científicas.  
 
O PAN contempla estudos morfológicos e moleculares da possível nova espécie 
de Nyctinomops. Recomendou-se que as espécies de roedores confirmadas como novas 
para a ciência sejam também incluídas nas ações e objetivos do PAN. Considera-se que 
o atendimento a esta recomendação depende dos especialistas envolvidos no PAN. A 
NE informou que a inclusão das três possíveis novas espécies apenas poderá ocorrer em 
2015. Assegura, no entanto, que haverá medidas de proteção a estas possíveis novas 
espécies como decorrência da proteção de novas áreas. Esta consultoria socioambiental 
independente entende que a inclusão das espécies no PAN independe da Norte Energia, 
e que a proteção das áreas previstas até o momento, bem como a detecção das possíveis 
novas espécies de roedores fora da área de influência do empreendimento, segundo 
evidenciado nos relatórios de atendimento aos Princípios do Equador apresentados nos 
RSAP, asseguram a possibilidade de manutenção de populações viáveis dos táxons em 
questão na região da Volta Grande do Xingu. Desta forma, recomenda-se que durante a 
próxima reunião do PAN, em abril de 2015 sejam levantadas estas questões, com base 
nas conclusões dos estudos complementares de roedores, que deverão apontar se as 
espécies em questão tratam-se ou não de endêmicas e/ou ameaçadas, e ainda levando-se 
em consideração sua presença nas áreas que serão protegidas pela NE. 
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Recomendou-se a ampliação da Base de Resgate do Sítio Pimental, já com o projeto 
pronto, antes do início das atividades de supressão no futuro reservatório, de forma a 
receber os exemplares provenientes do resgate realizado durante estas atividades. As 
estruturas encontram-se já finalizadas e estão sendo utilizadas para a manutenção 
temporária dos exemplares provenientes do resgate. Estes vêm sendo destinados à 
soltura ou, quando isto não é considerado possível, encaminhados a instituições onde 
possam ser mantidos para atividades de educação ambiental. 
 
Recomendou-se a contratação de especialistas para identificar as possíveis novas 
espécies de quiróptero (Nyctinomops) e roedores (Oecomys e Neacomys) e a 
determinação de sua área de distribuição fora da área de influência do projeto. Os 
especialistas foram contratados, e todas as campanhas de campo previstas foram 
conduzidas para a localização e coleta de quirópteros e roedores. Quanto ao quiróptero, 
a possível nova espécie foi detectada fora da área de influência do empreendimento, e 
os estudos apresentados indicam que sua distribuição estende-se bem além da região do 
Rio Xingu. Durante as campanhas, alguns indivíduos foram capturados para os estudos 
comparativos, e os demais foram marcados e soltos para permitir o estudo do uso dos 
pedrais pela espécie. As análises citogenéticas não se mostraram viáveis, mas as 
comparações morfológicas mostram que trata-se de uma nova espécie, ainda não 
descrita, mas coletada em outras localidades, conforme indicado através da comparação 
dos exemplares de belo Monte com aqueles depositados em coleções científicas. Com 
relação aos roedores, também registrados em áreas fora da influência do 
empreendimento, bem como em áreas próximas cuja previsão é de serem conservadas 
pela Norte Energia, os estudos morfológicos e moleculares foram finalizados.  
 
Para Neacomys, os resultados das análises moleculares e morfológicas indicam que as 
duas margens do Rio Xingu abrigam duas espécies distintas ainda não descritas 
pertencentes ao gênero, e de ampla distribuição nos respectivos interflúvios. Além 
destas duas novas espécies, cuja distribuição não se restringe à área de influência de 
Belo Monte, um terceiro conjunto de exemplares não identificados durante os estudos 
do EIA foi identificado como pertencente à espécie Neacomys spinosus, representando 
uma extensão considerável da distribuição deste táxon, já conhecido e amplamente 
distribuído na Amazônia. Para o gênero Oecomys, os resultados apresentados apontam 
que a espécie presente na área do projeto faz parte do complexo de espécies conhecido 
como Oecomys paricola, de ampla distribuição ao sul do Rio Amazonas, indo até o 
Mato Grosso. As coletas realizadas para a elaboração dos estudos complementares 
resultaram na identificação deste táxon em diversas áreas situadas fora da influência do 
empreendimento. As próximas ações previstas no âmbito deste estudo não envolvem a 
coleta de dados, sendo necessária apenas a estruturação dos resultados morfológicos e a 
apresentação conjunta dos resultados obtidos através das duas metodologias, que no 
entanto não deverá modificar as conclusões obtidas até o momento Considera-se, desta 
forma, que os estudos realizados resultaram na identificação das espécies novas de 
roedores e na determinação de sua área de distribuição, assegurando que tais espécies 
não serão extintas ou mesmo terão suas populações impactadas de alguma forma pelo 
empreendimento.  
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Em relação à ictiofauna, baseado nos resultados acumulados nos monitoramentos 
(Projeto de Investigação Taxonômica, Projeto de Monitoramento da Ictiofauna e 
Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna) apresentados no 6º Relatório 
Consolidado para o IBAMA e nos levantamentos do Estudo de Impacto Ambiental, 
foram registradas 21 espécies da ictiofauna em situação de risco, sendo 12 espécies com 
ocorrência somente na ADA, 7 espécies com ocorrência na ADA e na AID e 1 espécie 
com registro apenas no rio Bacajá (AID).  
 
A condição descrita enquadra claramente o Rio Xingu, no trecho da Volta Grande, na 
condição de hábitat crítico e a afetação potencial das 21 espécies caracteriza uma grave 
situação de não conformidade em relação ao PD 06 e aos Princípios do Equador por 
risco de extinção de espécies. Diante deste cenário, a Consultoria Independente 
recomendou à NE elaborar um Plano de Ação para buscar, fora da área de influência do 
empreendimento, as espécies que até o momento aparecem restritas à ADA/AID. 
 
Após a semana de inspeção da 8ª missão, a NE encaminhou o Plano de Trabalho com 
Estratégias para o Atendimento do PD 06 dos Princípios do Equador para a consultoria 
independente. Segundo a NE, considerando os dados acumulados desde o início do 
PBA e a revisão continuada da bibliografia disponível, das 21 espécies endêmicas da 
Volta Grande do Xingu (VGX), 10 espécies tiveram a sua distribuição ampliada e 11 
continuam com a distribuição restrita.  
 
No Plano de Trabalho consta que, para as 11 espécies com distribuição restrita à Volta 
Grande do Xingu (Pituna xinguense, Plesiolebias altamira, Sternarchogiton zuanoni, 
Teleocichla centisquama, Teleocichla sp. “preta”, Megalodoras sp. “alto Xingu”, 
Hypancistrus sp.2 L-174 “acari-marrom”, Hypancistrus zebra, Baryancistrus sp. 
“verde”, Peckoltia aff. cavatica e Typhlobelus auriculatus), a NE realizará um esforço 
adicional de busca ativa fora da área de abrangência direta do empreendimento, para 
verificar a possível ocorrência das mesmas em área de distribuição geográfica ampliada 
além da ADA e AID. 
 
Caso as espécies da categoria de “ocorrência restrita à ADA e AID” não forem 
localizadas, as mesmas configurarão como alvo para o desenvolvimento de protocolo de 
criação em cativeiro e também do Plano de Ação de Biodiversidade Específico para a 
Ictiofauna da região da Volta Grande do rio Xingu. 
 
As atividades previstas no Plano de Trabalho são: 
 
• Realização das campanhas de avaliação da qualidade da água e caracterização do 

habitat dos peixes na Ilha Arapujá (Lago e poças). As evidências serão entregues 
no RSAP, em julho de 2015; 

 
• Realização das campanhas de busca ativa na ADA e AID e área ampliada das 

espécies de rivulideos encontrados no Lago Arapujá. As evidências serão 
entregues no RSAP, em julho de 2015; 
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• Coleta de indivíduos de rivulideos com o objetivo de manutenção em cativeiro. 
As evidências serão entregues no RSAP, em julho de 2015; 

 
• Realizar busca ativa fora da AID e ADA das 11 espécies que até o momento são 

consideradas endêmicas. As evidências serão entregues no RSAP, em julho de 
2015; 
 

• Desenvolvimento das atividades de manejo: formação de casais, experimentos 
com desova natural, larvicultura e alevinagem. As evidências serão entregues nos 
RSAPs; 

 
• Revisão das fichas técnicas das espécies endêmicas. As evidências serão entregues 

no RSAP, em julho de 2015; 
 
• Reorganização e análise dos dados biológicos pertinentes às espécies ameaçadas, 

endêmicas ou raras. As evidências serão entregues no RSAP, em outubro de 2015; 
 

• Continuidade na identificação e descrição das espécies novas. As evidências serão 
entregues nos RSAPs; 

  
• Identificação e diálogo com instituições competentes a contribuírem com um 

plano de conservação em cativeiro e em vida livre para espécies de ocorrência 
limitada à ADA e AID. As evidências serão entregues no RSAP, em outubro de 
2015. 

  
Foram selecionadas 4 regiões para as campanhas de busca ativa das espécies. As 
amostragens das espécies de corredeiras e espécies anuais serão realizadas a jusante da 
casa de força principal da UHE (região 1), a montante do remanso do Reservatório do 
Xingu (RX) (região 2) e a montante da área prevista de influência no rio Bacajá (região 
3). Estão previstas também coletas na AID (região 4) visando as espécies alvo que 
formarão o plantel do laboratório de aquicultura da UFPA. 
 
Os apetrechos utilizados nas coletas serão: mergulho, redes malhadeiras, tarrafas, redes 
de arrasto e peneiras. O esforço amostral empregado será avaliado medindo o tempo de 
exposição das redes (horas/rede) ou a quantidade de lances por área amostrada.  
 
O levantamento dos peixes anuais (Pituna xinguensis e Plesiolebias altamira) será 
realizado em poças e ambientes marginais nas áreas descritas anteriormente e que 
sofrem inundação no período de cheia. Essas espécies serão coletadas com puçás e 
peneiras.  
 
A busca ativa será realizada nos locais selecionados através de um protocolo com 
esforço amostral controlado, considerando tempo de amostragem/área/número de 
coletores, efetuando “varreduras” com uso de puçá e peneiras. 
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As coletas dos indivíduos das famílias Loricariidae e Doradidae serão realizadas por 
procura ativa, através da captura manual utilizando a técnica de mergulho livre ou 
autônomo, com uso de cilindros de ar comprimido e/ou compressores, dependendo do 
ambiente, profundidade e da espécie que será capturada. 
 
A equipe será formada por 2 biólogos e 3 ajudantes de campo. Serão necessários 
ajudantes com experiência de mergulho e coleta manual de peixes nos pedrais e pelo 
menos 1 pescador com experiência em pesca com redes de emalhar e tarrafas. 
  
O cronograma e maiores detalhes das campanhas estão apresentados no Plano de 
Trabalho no Anexo 12. Além disso, são apresentadas informações de algumas espécies 
e orientações para o sucesso na reprodução e manutenção dos peixes ornamentais em 
cativeiro.  
 
A análise da Consultoria Independente sobre o Plano de Ação gerou pedidos de 
esclarecimento e sugestões à NE, sendo que as respostas do empreendedor e eventuais 
ajustes no Plano serão apresentados no próximo relatório. 
 
PD 07: Povos Indígenas 
 
Suficiência da Linha Base 
 
Considerou-se que o empreendimento apresenta conformidade em relação à suficiência 
da linha base. 
 
Os estudos sobre as populações indígenas apresentaram informações detalhadas sobre a 
territorialidade, dinâmica demográfica, condições e modos de vida, identificando e 
localizando as formas nativas de manejo dos recursos naturais. Contudo, ao longo do 
Plano Emergencial e com implantação das ações indigenistas do PBA-CI, foram 
identificados problemas relacionados à suficiência da linha base, pois surgiram novas 
aldeias, associações e famílias indígenas ribeirinhas que reivindicam inclusão nos 
programa e projetos em desenvolvimento.  
 
O surgimento de novas aldeias foi processo característico dos primeiros anos de 
implantação do Plano Emergencial. Efetivamente, entre 2010 e 2013 o número total de 
aldeias envolvidas no processo de licenciamento passou de dezoito (18) para trinta e 
quatro (34). Este número permaneceu estável até março de 2014 quando foi 
encaminhada à Norte Energia demandas relativas ao atendimento aos indígenas da etnia 
Arara do Iriri e à criação de novas aldeias na TI Arara da Volta Grande e TI Trincheira 
Bacajá. Em face às demandas dos indígenas e ao posicionamento da FUNAI os técnicos 
da Superintendência de Assuntos Indígenas da Norte Energia adaptaram a linha base 
para incluir as novas aldeias nas atividades desenvolvidas no atendimento aos 
indígenas.  
 
Paralelamente à ampliação do número de aldeias, houve desde setembro de 2012, com a 
finalização das ações indigenistas do Plano Emergencial, um processo de ampliação da 
autoidentificação como indígena por parte das famílias ribeirinhas. Com efeito, desde o 
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EIA-CI em 2009 vem crescendo o número de famílias que no contexto urbano e 
ribeirinho se autoidentificam como indígena. Em 2009 os estudos do EIA-CI 
identificaram 340 famílias vivendo na área urbana e 40 famílias ribeirinhas. Em 2011 os 
levantamentos do Programa de Realocação e Reassentamento dos Índios de Altamira 
identificaram 592 famílias na área urbana e 85 ribeirinhas. Em 2012 este número subiu 
para 654 famílias indígenas na cidade e 98 ribeirinhas. Estes dados seguem sofrendo 
alterações. Em março de 2013 foram identificadas 115 famílias indígenas atualmente 
vivendo apenas no Trecho de Vazão Reduzida (TVR) e 73 vivendo nas margens do 
reservatório.  
  
Com relação às famílias indígenas citadinas as negociações estão em andamento. Até 
fevereiro de 2015 já haviam sido realizadas 549 (83,94%) negociações, das quais 330 
famílias optaram pela mudança para o reassentamento urbano coletivo. Duzentas e 
sessenta famílias já realizaram a mudança para a nova residência. As negociações com 
as famílias ribeirinhas seguem em ritmo menos acelerado. Até fevereiro foram 
concluídas cerca de 30% das negociações. Em ambos os casos, contudo, a linha base foi 
mantida estável, com pequenos ajustes originados nas negociações com cada família. 
 
Consulta e Participação 
 
Já em relação aos requisitos de Consulta e Participação, o empreendimento apresenta 
conformidade. 
 
Os processos de consulta e participação vêm sendo desenvolvidos desde o início dos 
estudos através de reuniões regulares e abrangentes com todos os grupos indígenas 
envolvidos. Este foi o posicionamento oficial da FUNAI, quando em 2009 emitiu 
parecer sobre a consulta aos povos indígenas: “O processo de oitiva não pode, nem é 
considerado pela Funai como um momento único e cristalizado. Tem-se procurado, 
através de reuniões específicas, levar a informação para as comunidades indígenas de 
modo a orientar o processo e dar subsídios para que elas possam se posicionar sobre o 
empreendimento e seus impactos, garantindo que a participação das mesmas seja 
informada e qualificada” (FUNAI 2009, Parecer Técnico 21, pg.14). 
 
Seguindo o princípio que define a consulta aos povos indígenas como um processo, vêm 
sendo realizadas reuniões em diferentes momentos do licenciamento, sempre 
envolvendo diferentes níveis de informação e formas de participação indígena. Antes do 
início dos estudos de impacto ambiental, entre dezembro de 2007 e dezembro de 2008, 
o projeto foi discutido com os indígenas das Terras Indígenas Paquiçamba, Arara da 
Volta Grande, Juruna do km17 (grupo 01) e Terra Indígena Trincheira Bacajá. O projeto 
foi ainda apresentado e discutido em todas as terras indígenas do grupo 02 e com índios 
citadinos e ribeirinhos (reuniões realizadas em agosto de 2008, dezembro de 2008 e 
março/maio de 2009).  
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Em setembro de 2009, ao emitir a avaliação sobre os EIA-CI a FUNAI afirmou que 
“considera que cumpriu seu papel institucional no processo de esclarecimento e 
consulta junto às comunidades indígenas, conforme explanado na Parte 01 desse 
parecer, no decorrer do processo de Licenciamento, realizando diversas oitivas nas 
aldeias.” (FUNAI 2009, Parecer Técnico 21, pg.98).  
 
Para a elaboração do PBA do Componente Indígena foram realizadas oficinas com 
representantes das comunidades indígenas na sede da FUNAI em Brasília (21-25 de 
fevereiro 2011) e reuniões de apresentação, discussão e validação do PBA-CI em todas 
as terras indígenas (abril e maio de 2011). Além da participação nos estudos e das 
consultas realizadas nas reuniões e aldeias, ao longo da elaboração do EIA e PBA, os 
indígenas participaram das audiências públicas em setembro de 2009. Segundo 
estimativa da FUNAI as audiências na cidade de Altamira reuniram mais de 5000 
pessoas das quais, aproximadamente, 200 eram indígenas.  
 
A partir da implantação do Plano Emergencial (setembro de 2010), da instalação do 
Escritório de Assuntos Indígenas (março de 2011) e, especialmente, a partir da 
estruturação da Superintendência de Assuntos Indígenas (SAI) e contratação das 
equipes para a execução do PBA-CI, a interlocução, consulta e participação dos 
indígenas passou a ser realizada através das reuniões entre representantes indígenas, 
agentes institucionais e equipe de indigenistas da Norte Energia. Estas reuniões 
motivadas tanto por pressões indígenas, quanto pela agenda das ações indigenistas, 
anteciparam em parte as atribuições dos Comitês indígenas criados apenas no final de 
2012.  
 
Efetivamente, a criação do Comitê Gestor Indígena e do Comitê de Monitoramento da 
Vazão Reduzida foi diversas vezes reivindicada já que estas Comissões constituem a 
mais representativa instância de consulta e participação indígena. A primeira reunião do 
Comitê Gestor, em 30/11/2012, contou com a participação de representantes de todas as 
terras indígenas, bem como das associações dos índios citadinos. De modo semelhante, 
as reuniões do Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida, criado em 21/11/2012, 
contaram com a participação de indígenas das Terras Paquiçamba e Arara da Volta 
Grande. É importante registrar que paralelamente à criação dos Comitês, por iniciativa 
dos próprios indígenas, a Norte Energia firmou parceria com a Associação BêboXikrin 
do Bacajá (ABEX), estabelecendo, deste modo, uma importante via de participação 
direta dos indígenas desta etnia. 
 
Após quase um ano sem atividade, as reuniões do Comitê de Monitoramento da Vazão 
Reduzida foram retomadas em dezembro de 2013. Em janeiro, fevereiro e julho de 2014 
ocorreram reuniões deste comitê. As duas primeiras foram realizadas nas terras 
indígenas. Em julho a reunião ocorreu na cidade de Altamira. É importante enfatizar 
que as reuniões deste comitê estão relacionadas à participação dos indígenas nas 
campanhas de monitoramento do trecho de vazão reduzida promovidas no escopo do 
Programa de Supervisão Ambiental do PBA-CI. Nos dias 27 e 28 de março os indígenas 
das aldeias da VGX (Paquiçamba, Muratu, Furo Seco e TerraWangã) foram capacitados 
para participar das campanhas de monitoramento. No dia 02 de abril dez indígenas 
destas aldeias acompanharam a equipe de monitoramento da qualidade da água. Entre 
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os dias 21 e 26 de abril quatro indígenas acompanharam as atividades de monitoramento 
da ictiofauna. Em junho, setembro e outubro foram realizadas novas campanhas de 
monitoramento com a participação dos indígenas. Verifica-se, portanto, que está em 
andamento um processo de ampliação e qualificação da participação dos indígenas.  
 
À semelhança das reuniões do Comitê de monitoramento, não houve reuniões do 
Comitê Gestor do PBA-CI, no ano de 2013. Com a contratação da VERTHIC, empresa 
responsável pela execução do Plano de Gestão do PBA-CI, as discussões sobre a 
realização de reuniões do Comitê Gestor foram retomadas e, em acordo com a FUNAI 
local, ficou decidido que essas reuniões seriam realizadas nas aldeias. Essa decisão teve 
por fundamento evitar que prevaleça a desigualdade e a subalternização de um grupo 
indígena por outro. Na reunião promovida pelo MPF, realizada no Centro de 
Convenções da cidade de Altamira em 14 de fevereiro de 2014, os indígenas 
questionaram essa decisão e marcaram a retomada da reunião do Comitê Gestor para o 
dia 17 de março de 2014. Neste dia o indígena Gilson Xypaia foi eleito o novo 
secretário executivo do Comitê, ficando decidido que anualmente ocorrerão duas 
reuniões descentralizadas nas terras indígenas e uma grande reunião na cidade de 
Altamira. Em 15 e 16 de julho foi realizada a primeira reunião convocada pelo 
secretário indígena do Comitê Gestor. Nesta reunião, que foi realizada na cidade de 
Altamira, cada coordenador dos programas e projetos em execução apresentou os 
resultados e o planejamento para os próximos seis meses. Com a participação de 
representantes da FUNAI, da SAI, das contratadas para execução do PBA-CI e de 
representantes indígenas, esta reunião formalizou a descentralização das próximas 
reuniões e apresentou aos indígenas o Termo de Compromisso, firmado entre Norte 
Energia e FUNAI. Entre os dias 02 e 05 de dezembro foi realizada a terceira e última 
reunião do Comitê Gestor em 2014. Nesta reunião foram confirmadas as discussões 
conduzidas durante as reuniões dos Subcomitês.  
 
As reuniões dos Subcomitês foram realizadas em outubro e novembro (quadro abaixo) 
com a participação de representantes das equipes executoras do PBA-CI (SAI, Verthic, 
Agrar/Engetec, Apoena, Biolaw) e da FUNAI local.  As datas foram definidas pela 
FUNAI. Através do Programa de Comunicação Indígena (PCI) as lideranças de cada 
comunidade foram comunicadas.  
 

Data Subcomitê Local 
07-08 out Citadinos Altamira 
09-10 out Trincheira Bacajá Aldeia Pot-krô 
15-16 out Koatinemo Aldeia  Koatinemo 
17-18 out Cachoeira Seca Aldeia Iriri 
21-22 out Volta Grande do Xingu Terrawãngã 
24-25 out Arara Laranjal 
27-28 out Kararaô Kararaô 
29-30 out Xipaya e Kuruaya Djruanti 
24-25/Nov Araweté Juruãti 
29-30/Nov Apyterewa Apyterewa 
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Os resultados das reuniões dos Subcomitês foram muito elogiados por todos os 
entrevistados. Além das informações sobre as obras e projetos em andamento, o 
coordenador da Verthic, responsável pelo Plano de Gestão, destacou que estas reuniões 
trouxeram à tona a diversidade cultural da região em um ambiente amigável de 
discussão. Cada liderança indígena que participa do Comitê Gestor desempenhou o 
papel de anfitrião, recebendo convidados, técnicos e autoridades, em suas aldeias. Nas 
aldeias as reuniões ocorreram nas casas de reuniões - construções abertas geralmente 
localizadas no centro das aldeias. As reuniões duraram dois dias inteiros e em alguns 
momentos contaram com a participação de muitos membros das comunidades.  
 
Os Subcomitês não apenas formaram um espaço de discussão, mas também 
consolidaram um meio de expressar e registrar as reclamações e as repactuações entre 
as comunidades e as equipes. Ademais, nestes contextos tanto as equipes, quanto os 
representantes institucionais e as lideranças, foram alvo da pressão das comunidades. 
Com isso, está em formação um novo padrão de compreensão, participação e 
envolvimento nas ações do PBA-CI.  
 
Além da atuação dos comitês indígenas é importante considerar que, com a atuação do 
programa de fortalecimento institucional (PFI), os indígenas passaram a ocupar assentos 
em nove conselhos regionais: 
 
• Comitê Gestor da FUNAI em Altamira (11 indígenas) 
• Conselho Local de Saúde Indígena em Altamira (número ainda não definido) 
• Conselho Distrital de Saúde Indígena (37 indígenas) 
• Comitê Gestor do Território Etnoeducacional Xingu (37 indígenas) 
• Comitê Gestor Indígena do PBA-CI (37 indígenas) 
• Comitê de Monitoramento do TVR (4 indígenas) 
• Conselho Consultivo Estação Ecológica da Terra do Meio (1 indígenas) 
• Fundo Amazônia/DEMA – Fundo Indígena do Xingu (6 indígenas) 
• PDRS – Câmara Técnica de Povos Indígenas e Populações Tradicionais (4 

indígenas) 
 
Tendo em vista a realização dos estudos, a estruturação da Norte Energia, a articulação 
interinstitucional, a participação nos conselhos regionais, a retomada das reuniões dos 
comitês e a realização das reuniões em Subcomitês, considera-se que o empreendimento 
apresenta conformidade com relação ao processo de consulta e participação. 
 
Mecanismo de Reclamações 
 
O empreendimento apresenta conformidade em relação a este requisito do PD 07. 
 
As reclamações, solicitações, demandas e informações seguem sendo dirigidas 
indiscriminadamente para a Superintendência de Assuntos Indígenas (SAI), Programa 
de Comunicação Indígena (PCI), empresas contratadas para executar os programas do 
PBA-CI e FUNAI. Tais questionamentos alimentam as atas e memórias das reuniões 
dos comitês, as anotações efetuadas nos trabalhos de campo, os registros diários do PCI, 
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(que implantou a infraestrutura necessária para o contato com todas as aldeias) e os 
registros de atendimento implantado no escritório da SAI.  
 
O acompanhamento das reclamações, encaminhadas às diferentes instâncias, segue um 
fluxo de resposta já consolidado no PCI e PCNI e constitui um ponto de pauta das 
reuniões de gestão que ocorrem semanalmente reunindo Norte Energia e contratadas e 
quinzenalmente no âmbito da Norte Energia e agentes institucionais. Além disso, as 
reuniões dos Comitês e Subcomitês mantêm como item de pauta o tema reclamações. 
 
CPLI - Consentimento Prévio, Livre e Informado (Free, Prior Informed Consent – 
FPIC) 
 
Considera-se que o projeto apresenta conformidade em relação ao CPLI. 
 
As preocupações com a implantação do PBA-CI, demonstrada desde os primeiros 
estudos e reuniões, revelam o interesse dos indígenas no desenvolvimento de ações de 
longo prazo. Contudo, tal posicionamento deve ser analisado tendo em vista as 
históricas e recorrentes expressões de oposição ao empreendimento. Os grupos das 
Terras Indígenas Arara da Volta Grande, Paquiçamba e Trincheira Bacajá, com seus 
recursos naturais diretamente afetados pelo Trecho da Vazão Reduzida manifestaram 
durante a elaboração do EIA e do PBA um posicionamento semelhante. Cada grupo a 
sua maneira registrou que embora a UHE Belo Monte não seja um projeto de interesse 
dos indígenas, eles tem interesse em participar nos estudos e nos programas de longo 
prazo do PBA-CI.  
 
As palavras do cacique da Terra Indígena Arara da Volta Grande, ao iniciar a reunião de 
apresentação do PBA, são ilustrativas, diz ele: “a comunidade não tem pressa em fechar 
o que chamam de Plano de Vida, e não PBA, e se tiverem que ficar mais tempo, 
quererão permanecer em discussão [...] Salienta que não querem a UHE Belo Monte e 
por isso há alguém chegando em sua casa que todos devem fazer perguntas para 
conhecer o melhor possível. Enquanto não contemplar a comunidade ela não fechará 
este PBA.” (FUNAI, Memória de Reunião UHE Belo-Monte/PBA, 29-30/05/2011).  
 
Junto aos Juruna da TI Paquiçamba já no EIA ficou registrado: “Apesar da posição 
expressa pela comunidade, chegaram ao entendimento de que os presentes estudos têm 
o objetivo de garantir direitos relacionados à população indígena afetada pelo 
empreendimento, caso o Ibama venha a indicar a viabilidade do mesmo e conceder a 
Licença Prévia para a realização do Leilão Público. Dentro desta perspectiva, a 
participação da comunidade foi intensa, tanto na parte de diagnóstico quanto na 
avaliação de impactos e proposição de medidas mitigadoras e compensatórias.” (EIA-
CI Vol.35.Tomo 2, pg.07). 
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Os Xikrin da TI Trincheira Bacajá o EIA-CI expressaram o mesmo posicionamento. Ao 
analisar o “Impacto do Empreendimento na Percepção dos Xikrin” os autores do EIA 
reproduziram as falas dos indígenas entrevistados: “Tem que dar dinheiro também, para 
o bem de nossos filhos e netos. Não é a casa e a terra dos Kuben (não-indígena) que 
vão ficar no rio seco. Se for fazer a barragem, que deem um dinheiro, uma 
compensação mensal. E que seja para sempre. Barragem é coisa para sempre.”(EIA-
CI, Vol.35. Tomo5. pg. 182).  
 
Estas manifestações registradas nos estudos de impacto e no PBA-CI foram transpostas 
para as pautas de reivindicações e negociações desenvolvidas ao longo do Plano 
Emergencial e ações indigenistas relacionadas à implantação do PBA-CI. De fato, os 
indígenas seguem não afirmando que são favoráveis ao empreendimento, mas registram 
em todas as atas de suas reuniões o interesse na implantação de ações dos programas do 
PBA-CI.  
 
No caso dos Xikrin, o engajamento dos indígenas ultrapassou a mera adesão ao PBA e 
atingiu as condições plenas do Consentimento Livre Prévio e Informado. Efetivamente, 
os Xikrin desde outubro de 2012, exigem que todas as ações do PBA sejam 
desenvolvidas por eles próprios. Para tanto, formalizaram Termo de Parceria com a 
Norte Energia, no qual, além de definirem suas responsabilidades, invocam o artigo 7º 
da Convenção OIT 169 que “garante aos povos indígenas o direito de escolher suas 
próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida 
em que afeta suas vidas, crenças instituições, bem estar espiritual, bem como as terras 
que ocupam e utilizam de alguma forma, e de controlar na medida do possível, o seu 
próprio desenvolvimento econômico, social e cultural”.  A opção dos Xikrin define uma 
posição de protagonista para este grupo indígena, que através do Termo de Parceria 
escolhe suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento. 
 
Este movimento dos Xikrin foi tomado como exemplo pelo Assurini, que em 20 de 
fevereiro de 2013 enviaram carta à Presidenta da FUNAI e ao Diretor da Norte Energia 
solicitando o estabelecimento de Termo de Parceria para a execução do PBA-CI no 
interior da Terra Indígena Koatinemo. Esta negociação ainda não foi confirmada.  
 
Os Arara e os Juruna da Volta Grande, também inspirados na estratégia Xikrin, já 
manifestaram interesse em constituir associação e firmar Termo de Parceria equivalente. 
No entanto, como afirmaram os próprios indígenas, a dispersão e o modo de vida não 
favorecem a reunião em associação – “Nós estamos ainda nos dividindo”, disseram. 
Sem a constituição de uma associação as condições para o estabelecimento Parcerias 
com a Norte Energia estão sendo definidas caso a caso.  
 
Com a implantação do Plano de Gestão, dos Comitês Indígenas e do Programa de 
Fortalecimento Institucional no escopo do PBA-CI estão consolidadas as condições para 
a circulação de informações estratégicas para os indígenas avaliarem continuamente 
seus posicionamentos.  
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Plano de Desenvolvimento de Povos Indígenas (IPDP) 
 
Considera-se o empreendimento conforme em relação ao PDPI. 
 
Os planos de desenvolvimento para os povos indígenas da região constituem o centro do 
PBA do Componente Indígena. O desenvolvimento do PBA-CI está articulado a partir 
de quatro eixos temáticos, a saber: eixo territorial, relacional, ambiental e 
socioeconômico e cultural. Cada um desses eixos compreende programas específicos 
voltados à proteção territorial, educação, saúde, atividades produtivas, infraestrutura, 
proteção do patrimônio cultural e fortalecimento institucional. Todas as ações previstas 
estão articuladas ao plano de gestão do PBA-CI. Por indicação dos próprios indígenas e 
os programas terão duração de trinta e cinco anos e suas metas serão definidas 
participativamente através das plenárias comunitárias e dos comitês indígenas. A 
duração de trinta e cinco anos foi confirmada através da assinatura e publicação do 
Termo de Compromisso firmado entre Norte Energia e FUNAI em maio de 2014. 
 
Para a efetivação dos planos, programas e projetos do PBA-CI a Norte Energia definiu 
junto à FUNAI e lideranças indígenas o Plano Operativo (aprovado em 01/04/2013), 
que apresenta detalhamento executivo das ações a serem desenvolvidas nos primeiros 
cinco anos. Para a plena implementação do Plano Operativo a Norte Energia 
empreendeu uma reestruturação administrativa, que envolveu a criação da 
Superintendência de Assuntos Indígenas – instância responsável pela execução e pela 
contratação das equipes de execução do PBA-CI.  
 
Em janeiro de 2013 foi contratada a empresa para o desenvolvimento dos programas de 
Atividades Produtivas e Supervisão Ambiental. Os trabalhos desenvolvidos no escopo 
do Programa de Atividades Produtivas já resultaram na colheita do primeiro ciclo 
agrário, com vistas especialmente à produção de subsistência. Desde outubro de 2014, 
estão em implantação os projetos de geração de renda que, a partir de discussões nas 
próprias aldeias definiu nove linhas de ação, a saber: produção de farinha, cacau, 
urucum, mel, produtos florestais não madeireiros, arte indígena, pesca ornamental, 
pesca comercial, frutíferas, beneficiamento do açaí. Apesar de ainda não ter resultados 
concretos, as discussões sobre os projetos de geração de renda ocupam, atualmente, o 
centro dos debates dos Comitês e Subcomitês. 
 
Em junho de 2013 foi contratada a empresa VERTHIC responsável pela implantação do 
Plano de Gestão e dos Programas de Fortalecimento Institucional, Gestão Territorial, 
Educação Escolar Indígena, Saúde Indígena, Patrimônio Cultural Material e Imaterial. 
As atividades relacionadas a estes programas tiveram inicio efetivo em agosto de 2013, 
quando foi realizado o Seminário de Planejamento Estratégico do Plano de Gestão, do 
qual participaram equipe e representantes de todas as instituições que tratam da questão 
indígena. Desde então, a VERTHIC vem conduzindo inúmeras atividades que envolvem 
a capacitação de técnicos e mesmo de indígenas, com o objetivo de qualificar as ações 
em execução no PBA-CI. Como fundamento metodológico, a VERTHIC utiliza a 
pesquisa antropológica. Deste modo, há uma forte ênfase no trabalho de campo 
intensivo e no estabelecimento de relações duradouras de confiança entre técnicos e 
indígenas. Como resultado direto desta metodologia, já foram produzidos diagnósticos 



 
 

 
 

                 226 

 

etnoambientais de cada uma das terras indígenas, os quais têm servido para subsidiar as 
decisões sobre projetos de autodeterminação e sustentabilidade das populações 
indígenas.  
 
Além da execução das ações do PBA-CI, a Norte Energia desenvolveu ao longo de 
2014 ações de infraestrutura relacionadas aos compromissos assumidos com os 
indígenas durante a execução do Plano Emergencial. Sob a coordenação da SAI um 
grupo de técnicos da SOE (Superintendência de Obras do Entorno) está integralmente 
dedicado à execução das obras relacionadas à população e terras indígenas. Como 
analisado nas considerações sobre o andamento do PBA-CI, já foram entregues ou estão 
em construção inúmeras obras, dentre as quais destacam-se: 688 residências, 499km de 
estradas, 16 km de pistas de pouso, 34 escolas, 34 unidades básicas de saúde.  
 
Com a capacitação e permanência das equipes em campo, com a atualização dos 
diagnósticos de etnoambientais, com as obras de infraestrutura, e com o alinhamento 
interinstitucional, os resultados dos projetos do PBA-CI começam a se fazer sentir. 
Neste cenário os indígenas passam a discutir sobre seus próprios projetos de 
desenvolvimento.  
 
Medidas de Indenização / Compensação de Impactos em Populações Indígenas e/ou 
Tradicionais 
 
No que diz respeito a medidas de indenização e compensação, o empreendimento 
também apresenta conformidade. 
 
Segundo o EIA-CI e conforme a avaliação da FUNAI, os impactos do empreendimento 
podem ser resumidos em dois vetores principais: (1) a redução da vazão na Volta 
Grande do Xingu; e, (2) a atração de contingente populacional. Com base nessa 
avaliação, o PBA-CI foi concebido para atender a todas as comunidades e terras 
indígenas da área de influência, pois tem por objetivo atuar sobre as alterações no 
panorama regional relacionadas à construção e funcionamento da UHE BM (PBA-
CI/PMX Vol.2. pg553).  
 
Nesse sentido, os estudos não indicaram uma divisão qualitativa entre os programas 
dirigidos ao conjunto da população indígena e às comunidades das terras especialmente 
afetadas pela vazão reduzida do Rio Xingu (TVR). Todas constituem o público-alvo dos 
programas de mitigação e compensação. O atendimento a todas as aldeias e associações 
indígenas da região constitui o princípio que orientou a implantação do Plano 
Emergencial e que orienta a implantação do Plano Operativo do PBA-CI.  
 
No âmbito da finalização do Plano Emergencial, cabe destaque para o esforço 
empreendido pela Norte Energia que, ao longo de 2014, procurar sistematizar e atender 
a todas as pendências geradas pelo Plano Emergencial. Atualmente, segundo informam 
os técnicos da SAI, já foram entregues mais de 90% dos itens negociados. Há, contudo, 
um atraso na entrega dos últimos itens. Tal demora, injustificada do ponto de vista dos 
indígenas, recentemente, tem feito ressurgir a insatisfação com a condução da quitação 
dos compromissos do Plano Emergencial. Este tema que já não ocupava mais a pauta 
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das reivindicações, vem sendo novamente considerado nas comunicações e negociações 
com os indígenas.  
 
Para além dos compromissos do Plano Emergencial, a Norte Energia tem conduzido, 
desde 2012, a implantação de obras de infraestrutura, simultaneamente atendendo as 
demandas indígenas e as exigências do PBA-CI. Sob a responsabilidade da 
Superintendência de Assuntos Indígenas e com a execução da Superintendência de 
Obras do Entorno estas obras estão em pleno andamento. O quadro abaixo apresenta 
informações atualizadas em outubro de 2014.  
 

Descrição da Obra Previsto Contratado Concluídas
Construção de casas de farinha 34 33 3 
Construção de moradias  699 668 376 
Construção da Sede DSEI – Altamira 1 0 0 
Construção do museu do índio – Altamira 1 0 0 
Construção de base operacional 7 6 6 
Construção de posto de vigilância 14 2 2 
Construção de prédio escolar 34 0 0 
Construção de posto de saúde 34 0 0 
Construção/ampliação de estradas 12 aldeias 499 km 441 km 
Abertura de Pista de Pouso 21 km 16 km 13 km 
Construção de sistema de esgotamento sanitário 34 0 0 
Construção de nova rede elétrica na aldeia 34 0 0 
Sistema de abastecimento de água 
(Perfuração/reforma/ampliação)  

34 29 19 

Ligações domiciliares no sistema de 
abastecimento de água 

34 32 18 

 
 
PD 08: Patrimônio Cultural 
 
A prospecção sistemática visando à identificação prévia de vestígios arqueológicos nas 
áreas de intervenção vem sendo executada no âmbito do Projeto de Prospecções 
Arqueológicas Intensivas do Programa de Arqueologia Preventiva. Esse Programa, 
assim como os demais relacionados ao Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 
que compõem o Plano de Valorização do Patrimônio é executado pela empresa Scientia 
Consultoria Científica.  
 
As atividades de prospecção arqueológica vêm sendo executadas em consonância com o 
cronograma de obras. O Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA, de 
fevereiro de 2015, informou, no âmbito do 9.2.1 - Projeto de Prospecções 
Arqueológicas Intensivas, que: 
 
• as prospecções na área do canteiro de obras e estruturas auxiliares encontram-se 

encerradas. 
• as prospecções nas Unidades Amostrais do Reservatório Intermediário foram 

finalizadas no primeiro semestre de 2013. 
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• Da área total prevista para as prospecções nas Unidades Amostrais do Reservatório 
Principal (8.300ha), foi executado, entre janeiro de 2013 e dezembro de 2014, um 
total de 7.873,57 ha, correspondendo a 94,86% da área inicialmente prevista. Entre 
julho e dezembro de 2014 foram prospectados 1.046,37 ha nesse Reservatório, 
concluindo as prospecções nas Unidades Amostrais do mesmo. 

 
O Relatório Final Consolidado de Andamento do PBA também informa que as 
estruturas lineares, como acessos e canais, também foram objeto de cobertura total, com 
caminhamento no traçado projetado dos novos acessos para verificação da ocorrência de 
vestígios arqueológicos aflorados em superfície, e execução de sondagens para 
verificação da existência de vestígios arqueológicos enterrados no subsolo. Nas linhas 
de transmissão, todas as praças de torre foram objeto de prospecção. 
 
Pelos números, verifica-se que o Projeto 9.2.1 continua, com o restante da prospecção 
na área do Reservatório Principal. 
 
O resgate dos sítios também prossegue. 
 
Como já vem sendo manifestado nos relatórios anteriores, todas as atividades de 
arqueologia têm sido desenvolvidas mediante autorizações e manifestações do IPHAN. 
 
Em relação à aderência dos Programas e Projetos aos cronogramas definidos no PBA, 
conforme já mencionado em missões anteriores, ainda há atrasos em algumas atividades 
dos Projetos. É o caso da viabilização do site para disponibilização do acervo 
permanente das duas casas de memória, como parte do Projeto 9.1.2, que estava 
previsto para o último trimestre de 2013 e só ocorrerá após a construção e equipagem 
das casas de memória. Segundo informado no Relatório Final Consolidado de 
Andamento do PBA, o projeto executivo da Casa de Memória de Altamira está 
concluído e em processo de contratação para construção, ao passo que, em relação à 
Casa de Memória de Vitória do Xingu, em agosto de 2014 houve alteração do local de 
construção por parte do município, demandando alteração do projeto original. 
 
O Programa de Salvamento do Patrimônio Paleontológico caminha bem, apresentando 
resultados no resgate do patrimônio Paleontológico, na apresentação das informações 
técnicas, legais e institucionais, e na divulgação de informação e formação de pessoal 
por meio dos cursos e palestras realizadas. Toda a gestão e documentação junto ao 
DNPM tem sido feita. 
 
Avalia-se que as atividades de prospecção arqueológica apresentam conformidade com 
as diretrizes do Padrão de Desempenho 8, assim como as atividades de Educação 
Patrimonial e os demais Programas e Projetos da UHE Belo Monte relacionados ao 
Plano de Valorização do Patrimônio. 
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Princípio 4.0 – Plano de Ação e Sistema de Gestão  
 
O status de atendimento ao Plano de Ação foi apresentado no Capítulo 7.0 deste 
Relatório, feito com base na avaliação, para o período, do andamento das ações e partes 
de ações em aberto com prazos de atendimento variando desde “antes da Assinatura do 
Contrato de Financiamento” até “1 ano após a sua assinatura”. 
 
A Ação 28, cujo prazo de atendimento de 6 meses antes do enchimento do reservatório 
resultaria em dezembro de 2014, se considerada a data anteriormente prevista para o 
enchimento, agora deverá ser atendida em março de 2015, com análise no próximo 
relatório, já que o enchimento foi adiado para setembro de 2015. 
 
Além da Ação 28, as próximas entregas previstas são: 
  
• 6 meses antes do início da operação da última turbina - a entrega deverá ocorrer em 

fev/2018, já que a operação da UG18 está prevista para ago/2018. Nesta data 
deverão ser atendidas as Ações 10, 14, 15, 16 e 36b. 

 
A análise incluída neste relatório baseou-se no 8º RSAP, no Relatório Final 
Consolidado de Andamento do PBA e em dados obtidos em reuniões e vistorias de 
campo realizadas na 8ª missão (23 a 27 de fevereiro de 2015). O resultado dessa 
avaliação, conforme disposto no Capítulo 7.0, foi apresentado nos Quadros 7.0.a, 
7.0.b e 7.0.c, que retratam: 
 
• Quadro 7.0.a: ações em atendimento, parcialmente atendidas e não atendidas;  
• Quadro 7.0.b: ações atendidas até a missão anterior (7ª missão); e 
• Quadro 7.0.c: ações de atendimento contínuo.  
 
Como se observou nos Quadros 7.0.a, 7.0.b e 7.0.c, de 76 ações ou partes de ações 
com atendimento previsto até a data de emissão do 8º RSAP, a situação resultante da 
avaliação do consultor socioambiental independente é que 61 ações ou partes de ações 
são consideradas atendidas; 8 ações ou partes de ações são consideradas em 
atendimento; 6 ações ou partes de ações são consideradas em atendimento contínuo nos 
RSAP; e, 1 ação (Ação 40) é considerada parcialmente atendida, somente merecendo 
maior atenção pelo atraso.  
 
Houve, portanto, evolução no atendimento aos compromissos previstos no Plano de 
Ação no período, com quatro novas ações consideradas atendidas, e que passarão a 
figurar no Quadro 7.0.b na próxima missão. Uma dessas ações era anteriormente 
considerada parcialmente atendida e merecedora de atenção pelo atraso (Ação 8), que 
está relacionada à necessidade do estabelecimento de procedimentos de gestão para SST 
pela NE. Neste período a NE apresentou o PS_NE_SSTMA_002_2014, que 
corresponde às diretrizes para Supervisão das executoras da OP e das OEs. Neste 
documento são descritas todas as atividades para garantir o monitoramento e o fluxo de 
registro e tratamento de desvios identificados. 
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Cabe chamar a atenção novamente para a Ação 37a, considerada em atendimento, e que 
demanda ações urgentes devido ao iminente enchimento do reservatório. Para 
atendimento a esta ação foi elaborado pela NE o Plano de Trabalho com Estratégias 
para o Atendimento do PD 06 dos Princípios do Equador, que prevê a realização de 
coletas complementares para buscar fora da ADA e AID do empreendimento, 11 
espécies que até agora foram registradas apenas nessas áreas de influência do projeto. 
Para  as  espécies endêmicas porventura não  localizadas nas buscas de campo 
complementares fora da AID e ADA, propõe-se o desenvolvimento de 
estudos/tentativas de criação em cativeiro. 
 
O Sistema de Gestão do empreendimento já foi discutido anteriormente, na avaliação da 
conformidade com o PD 01: Sistemas de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental do 
Princípio do Equador 3.0. 
 
Princípio 5.0 - Consulta e Divulgação 
 
O Ciclo de Divulgação e Consulta Pública do Projeto atende às diretrizes do Princípio 
do Equador Nº 5.  
 
As ações de comunicação social são desenvolvidas de maneira coordenada com vários 
programas do PBA e as informações e consultas recebidas ao longo dos vários eventos e 
contatos com partes interessadas são registradas e analisadas tematicamente, permitindo 
um constante ajuste de conteúdos e formatos mais adequados para aprimorar a 
comunicação com os diversos públicos alvo, locais e regionais.  
 
Os mecanismos de comunicação adotados pela Norte Energia incluem atuação de 
agentes de comunicação por meio de mobilizações e reuniões, atendimento por Serviço 
0800 e Plantões Sociais (Canal Belo Monte Aqui), veiculação de campanhas e spots 
informativos na rádio local (Programa “Conversando sobre Belo Monte”) e por meio de 
carro de som, moto-som ou rádio-poste, divulgação de informações sobre o 
empreendimento nos websites (www.norteenergiasa.com.br; 
www.blogbelomonte.com.br) e distribuição de materiais informativos impressos.  
 
Um importante mecanismo de consulta e divulgação adotado pela Norte Energia 
consiste na atuação de agentes de comunicação, durante as ações de mobilização e 
reuniões com a população. No período de julho a setembro de 2014, foi dada 
continuidade a realização de visitas pelos agentes de comunicação totalizando 5.083 
casas visitadas, 36 reuniões produzidas, que contaram com a participação de 1.875 
pessoas.  
 
O Atendimento “Belo Monte Aqui” apresenta duas frentes de atuação: Atendimento 
“Belo Monte Aqui” e Atendimento Eletrônico ao Colegiado do FASBM. O 
Atendimento “Belo Monte Aqui” é um canal de interação social e comunicação 
receptivo, que oferece informações e esclarecimentos à população, por meio de: 
Atendimento ao Serviço 0800 e Plantões Sociais. No período de julho a setembro de 
2014, o Atendimento “Belo Monte Aqui” recolheu 1.176 contatos, por meio do Serviço 
0800, Plantão Social e atendimento presencial.  
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As reuniões das Comissões e Comitês do FASBM também se constituíram em 
instrumentos importantes em reforço ao contexto de diálogo e transparência em relação 
ao empreendimento – inclusive como espaço para acompanhamento, assim como para 
manifestação de críticas e cobranças referentes ao cumprimento do PBA. Até setembro 
de 2014 tinham sido realizadas 12 (doze) reuniões do Colegiado do Fórum e 73 
(cinquenta e sete) reuniões das Comissões específicas e Comitês temáticos. 
 
Em relação às ações de divulgação, foram produzidos 16 planos de comunicação; 91 
peças para mídia impressa; 18 peças para mídia eletrônica; cerca de 12.180 peças 
distribuídas. Também foram realizadas campanhas que trataram os temas: “Saneamento 
é Saúde”, “Mudanças no Transito da Rua Coronel José Porfírio”; “Dicas de Como 
Viver Melhor em seu Bairro”; “Orientações de como Ampliar sua Casa”; “Bairro Novo, 
Vida Nova”; “Cartilha Águas do Xingu” e “Cartilha Energias Renováveis” e outras. 
 
Segundo resultados da pesquisa de percepção, os materiais distribuídos pelo Programa 
Interação Social e Comunicação (7.2) foram considerados de fácil compreensão por 
90% dos entrevistados da área urbana e por 100% dos entrevistados da área rural. A 
pesquisa também demonstrou que a principal fonte de informação sobre o 
empreendimento consiste na atuação dos agentes de comunicação: cerca de 40% de 
respostas na área urbana e na área rural. Em segundo lugar aparecem os materiais de 
comunicação (“Cartilha, Folder, Volante”) distribuídos pelos Agentes, com cerca de 
30%; em terceiro, as TVs locais (com cerca de 7,5% na área urbana) e rádios locais 
(9,5% na área rural).  
 
Do ponto de vista dos requisitos preconizados pelo Princípio do Equador 5.0, os 
mecanismos de consulta e divulgação encontram-se estruturados, atuantes e em total 
conformidade.  
 
Princípio 6.0 - Mecanismo de Reclamação  
 
A Norte Energia possui sistemática de recebimento de consulta e reclamações em 
conformidade com os Princípios do Equador. O gerenciamento dos mecanismos de 
comunicação ocorre pelo SIAGI - Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento da 
Informação, pelo “Módulo Cliente”, possibilitando o acesso aos dados e respectivas 
análises das atividades e resultados do Programa de Interação Social e Comunicação 
(7.2).  
 
No período em avaliação continuaram os atendimentos de consultas e reclamações por 
meio dos mecanismos Canal Belo Monte Aqui e a atuação de agentes de comunicação. 
O Atendimento “Belo Monte Aqui” apresenta duas frentes de atuação: Atendimento 
“Belo Monte Aqui” e Atendimento Eletrônico ao Colegiado do FASBM. O 
Atendimento “Belo Monte Aqui” é um canal de interação social e comunicação 
receptivo, que oferece informações e esclarecimentos à população, por meio de 
Atendimento ao Serviço 0800 e Plantões Sociais. O Comitê Interno de Comunicação 
(CIC), criado em janeiro de 2014, tem atuado também como canal de consultas e 
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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. 
 
No período de julho a setembro de 2014, os agentes de comunicação registraram 1.454 
questionamentos por meio de mobilizações, de reuniões e eventos com a população da 
AID. Em relação aos atendimentos do Canal Belo Monte Aqui, nesse mesmo período 
foram registrados 845 contatos, por meio do Serviço 0800, Plantão Social e atendimento 
presencial. A ênfase dos questionamentos refere-se aos seguintes temáticas: (i) 
benefícios à sociedade. (ii) manifestações; (iii) alterações das condições de vida da 
população; (iv) aspectos socioeconômicos e culturais / alteração na infraestrutura e 
acessibilidade; (v) ecossistemas terrestres / vegetação. 
 
No trimestre em avaliação foi implantado o mecanismo de acompanhamento das 
manifestações dos trabalhadores das empresas terceirizadas pela Norte Energia. A 
estratégia definida contemplou a distribuição de urnas, banners de 
divulgação/sinalização e formulários junto às empresas terceirizadas.  
 
As urnas para 18 empresas terceirizadas foram distribuídas entre os dias 23 e 24 de 
julho de 2014. No período, foram recolhidas 277 manifestações, em 11 destas empresas. 
A Norte Energia reportou que, na data de fechamento do relatório, as manifestações 
recebidas se encontravam em avaliação pelas respectivas empresas para preparação das 
respostas.  
 
O fluxo estabelecido, a partir da distribuição das urnas para as empresas, foi o seguinte: 
recolhimento das manifestações quinzenalmente; lançamento e sistematização das 
informações no SAIS; encaminhamento das informações digitalizadas para o 
departamento de RH da Norte Energia e das empresas terceirizadas; retorno das 
empresas terceirizadas com as respostas às questões; validação da Norte Energia para as 
respostas; produção de jornal mural mensal para comunicação das respostas, específico 
para cada empresa. 
 
Esta providência atende a mais uma recomendação do Plano de Ação (Ação 23) que 
orienta “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”. 
 
Em relação ao CCBM, são oferecidos três canais de ouvidoria para recebimento de 
reclamações, sugestões e críticas provenientes dos trabalhadores do Consórcio 
Construtor e de empresas terceirizadas que estão alocados nos postos de trabalho dos 
canteiros de obra: caixas de sugestões instaladas nas unidades, representante de 
funcionários junto ao sindicato que os representa que possui instalações nos canteiros, o 
Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT)  e a Ouvidoria com o telefone 0800. 
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Do ponto de vista dos requisitos preconizados pelo Princípio do Equador 6.0, os 
mecanismos de reclamação encontram-se bem organizados, definidos e em 
conformidade. A Norte Energia possui sistemática de recebimento de consulta e 
reclamações em conformidade com os Princípios do Equador. O gerenciamento dos 
mecanismos de comunicação ocorre pelo SIAGI - Sistema de Acompanhamento e 
Gerenciamento da Informação, pelo “Módulo Cliente”, possibilitando o acesso aos 
dados e respectivas análises das atividades e resultados do Programa de Interação Social 
e Comunicação (7.2).  
 
No período em avaliação continuaram os atendimentos de consultas e reclamações por 
meio dos mecanismos Canal Belo Monte Aqui e a atuação de agentes de comunicação. 
O Atendimento “Belo Monte Aqui” apresenta duas frentes de atuação: Atendimento 
“Belo Monte Aqui” e Atendimento Eletrônico ao Colegiado do FASBM. O 
Atendimento “Belo Monte Aqui” é um canal de interação social e comunicação 
receptivo, que oferece informações e esclarecimentos à população, por meio de 
Atendimento ao Serviço 0800 e Plantões Sociais. O Comitê Interno de Comunicação 
(CIC), criado em janeiro de 2014, tem atuado também como 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. 
 
No período de outubro a dezembro de 2014, os agentes de comunicação registraram 
1.842 questionamentos por meio de mobilizações, de reuniões e eventos com a 
população da AID. Em relação aos atendimentos do Canal Belo Monte Aqui, nesse 
mesmo período foram registrados 1.176 contatos, por meio do Serviço 0800, Plantão 
Social e atendimento presencial. A ênfase dos questionamentos refere-se aos seguintes 
temáticas: (i) benefícios à sociedade. (ii) manifestações; (iii) alterações das condições de 
vida da população; (iv) aspectos socioeconômicos e culturais / alteração na 
infraestrutura e acessibilidade; (v) ecossistemas terrestres / vegetação. 
 
No trimestre em avaliação foi implantado o mecanismo de acompanhamento das 
manifestações dos trabalhadores das empresas terceirizadas pela Norte Energia. A 
estratégia definida contemplou a distribuição de urnas, banners de 
divulgação/sinalização e formulários junto às empresas terceirizadas.  
 
As urnas para 23 empresas terceirizadas foram distribuídas e, no período, foram 
recolhidas 324 manifestações, em 22 destas empresas. A Norte Energia reportou que, na 
data de fechamento do relatório, as manifestações recebidas se encontravam em 
avaliação pelas respectivas empresas para preparação das respostas.  
 
O fluxo estabelecido, a partir da distribuição das urnas para as empresas, foi o seguinte: 
recolhimento das manifestações quinzenalmente; lançamento e sistematização das 
informações no SAIS; encaminhamento das informações digitalizadas para o 
departamento de RH da Norte Energia e das empresas terceirizadas; retorno das 
empresas terceirizadas com as respostas às questões; validação da Norte Energia para as 
respostas; produção de jornal mural mensal para comunicação das respostas, específico 
para cada empresa. 
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Esta providência atende a mais uma recomendação do Plano de Ação (Ação 23) que 
orienta “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”. 
 
Em relação ao CCBM, são oferecidos três canais de ouvidoria para recebimento de 
reclamações, sugestões e críticas provenientes dos trabalhadores do Consórcio 
Construtor e de empresas terceirizadas que estão alocados nos postos de trabalho dos 
canteiros de obra: caixas de sugestões instaladas nas unidades, representante de 
funcionários junto ao sindicato que os representa que possui instalações nos canteiros, o 
Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT)  e a Ouvidoria com o telefone 0800. 
 
Do ponto de vista dos requisitos preconizados pelo Princípio do Equador 6.0, os 
mecanismos de reclamação encontram-se bem organizados, definidos e em 
conformidade.  
 
Princípio 8.0 – Compromissos Contratuais 
 
A NE vem cumprindo com a legislação Brasileira incidente sobre o Projeto, sem 
prejuízo de eventuais ultrapassagens de padrões ambientais legais e/ou normas relativas 
à segurança do trabalho ou condições de trabalho. 
 
O Plano de Ação compromissado junto aos Agentes Repassadores vem sendo 
implementado, devendo-se considerar, no entanto, alguns atrasos no atendimento a 
ações ou partes de ações, conforme disposto na avaliação do Princípio 4.0. Como 
mostra o Quadro 7.0.a do Capítulo 7.0 deste Relatório, nem todos os produtos 
previstos para as datas marco conforme determinado no Plano de Ação elaborado por 
ocasião do Relatório de Due Diligence foram entregues/atendidos, havendo ações ou 
partes de ações atrasadas e outras apenas parcialmente atendidas ou em atendimento.  
 
Há ainda algumas ações importantes que continuam em aberto, como a Ação 37a, que 
consiste na busca de espécies da ictiofauna até agora localizadas apenas na AID e ADA, 
fora da área do projeto, em tempo de obter resultados antes do enchimento do 
reservatório. 
 
Recomendações pontuais e oportunidades de melhoria não incluídas no Plano de Ação, 
e que foram feitas no processo de Due Diligence e nas missões posteriores de 
monitoramento estão sendo gradativamente atendidas, conforme mostra o Quadro 8.0.a 
do Capítulo 8.0 deste Relatório. Assim como para as ações do Plano de Ação, as 
reuniões realizadas durante as missões de campo estão resultando no fechamento de 
várias recomendações pendentes. 
 
A obrigação de apresentar relatórios periódicos no formato acordado com o Agente 
Repassador continua a ser atendida com a emissão do 8º RSAP em 13/02/2015.  
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10.0 
Conclusões e Recomendações 
 
10.1 
Conclusões 
 
O monitoramento socioambiental da UHE Belo Monte no período de outubro a 
dezembro de 2014 registrou as seguintes constatações principais elencadas a seguir.  
 
No período coberto pelo relatório as obras prosseguem em ritmo acelerado, 
simultaneamente às atividades de montagem, com o Consórcio Montador Belo Monte – 
CMBM atuando no Sítio de Belo Monte, e a Andritz, no Sítio Pimental.  
 
Neste trimestre foi protocolado no IBAMA o Relatório Final Consolidado de 
Andamento do PBA e Atendimento de Condicionantes, que subsidiou o pedido de 
Licença de Operação parcial para o empreendimento, já que está previsto o início da 
formação do Reservatório do Xingu em setembro de 2015. Dois meses depois está 
previsto o início do processo de enchimento do Canal de Derivação e do Reservatório 
Intermediário. 
 
No período, a Isolux prossegue nas atividades de construção e montagem das Linhas de 
Transmissão do Sistema Restrito. Da mesma forma, prosseguem as atividades de 
supressão de vegetação no reservatório intermediário, realizada por cinco empresas: 
Consórcio LEI, DWE, LAEC, CKTR e Naturasul. Em função do cronograma de 
enchimento mencionado acima, a consultoria independente considera a 
compatibilização com o cronograma de supressão de vegetação do futuro reservatório 
Xingu um aspecto que demanda atenção especial. A análise da situação da supressão é 
apresentada adiante, na descrição do andamento do Projeto de Desmatamento. 
 
Conforme ressaltado constantemente nos relatórios, os impactos e riscos de obra estão 
sendo controlados pelo conjunto de medidas mitigadoras e preventivas implementadas 
pelo CCBM, como parte do PCAI ou no âmbito do seu SGI.  
 
A BIOCEV prossegue suas atividades de supervisão ambiental das atividades nas OPs. 
Os resultados da supervisão são registrados por meio do SIG-BIO, desenvolvido pela 
empresa para controlar os registros de desvios (RDs) identificados nas vistorias. São 
geradas planilhas de controle de geoprocessamento e mapas referentes aos locais onde 
foram identificados registros de desvio.  
 
O balanço geral da supervisão desde o seu início, apresentado no Relatório Final 
Consolidado do PBA, mostra os seguintes números, com data de corte em dezembro de 
2014: 
 
• 92% dos RDs estão encerrados; 
• 5% têm pendência a vencer; 
• 2% estão vencidos; 
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• 1% aguarda verificação em campo. 
 
Em relação ao PRAD: 
 
• 87% dos RDs estão encerrados; 
• 6% têm pendência a vencer; 
• 5% estão vencidos; 
• 2% aguardam verificação em campo; 
• 1 (0%) aguarda evidências. 
 
Esses números mostram que houve evolução na resolução dos desvios desde o início da 
supervisão, reduzindo os números de registros em aberto. O PRAD continua 
apresentando pior desempenho quando comparado ao PCAI. O Sítio Belo Monte 
continua sendo aquele com maior número de desvios em relação ao PCAI: 94% do total 
de RDs. 
 
Neste período, o 8º RSAP incluiu como anexo o Relatório Gerencial Mensal da 
Coordenadora – RGM-C – consolidado julho a dezembro (adaptado), onde consta a 
análise crítica da Gestão dos RDs feita pela BIOCEV. Neste relatório verifica-se que a 
empresa coordenadora controla os desvios com base nos seguintes indicadores: 
 
• Tipos de Registros de Desvio do PCAI e do PRAD em aberto; 
• Local de ocorrência dos RDs em aberto para o PCAI e PRAD; 
• Status dos RDs em aberto (aguardando evidências, com pendência a vencer, 

vencido) para o PCAI e para o PRAD; 
• Status dos RD’s em aberto por tipo e local da ocorrência, para o PCAI e PRAD; 
• Categoria dos RDs em aberto do PCAI (efluente, processo construtivo, organização 

e limpeza, e resíduos) e PRAD (obras/processo erosivo e processo construtivo); 
• Status total de RD’s do PCAI e PRAD (aguardando evidências, aguardando 

verificação em campo, encerrado, com pendência a vencer, vencido). 
 
Em relação às montadoras e à Isolux, são controlados: 
 
• Status dos RD’s (encerrado ou vencido) para o PCAI e PRAD (só para a Isolux); 
• Categoria dos RD’s (efluente, processo construtivo, organização e limpeza, 

resíduos, obras/processo erosivo) para o PCAI e PRAD (só para a Isolux). 
 
Já no trimestre passado o fluxo de tratamento das não conformidades estava disponível 
no SGP, contendo as evidências de todo o processo, tais como relatórios, imagens, 
registros do desvio, até seu encerramento. Esses registros eram inseridos também no 
SIG-A para espacialização e visibilidade. No entanto, há três meses os Registros de 
Desvio via SGP ainda não estava completamente operacionalizado, sendo que o 
gerenciamento dos RDs era realizado ainda de forma externa pela BIOCEV, FR, NE e 
executoras. Neste trimestre a NE finalmente informou o início da operacionalização do 
SGP em conjunto com o GeoExplo. Resta evidenciar a sua utilização como ferramenta 
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para a gestão do fluxo de documentos e dos registros de desvio resultantes da 
supervisão de meio ambiente e de SST. 
 
Os resultados dos sistemas de controle de documentos e dos controles operacionais 
ambientais foram verificados, de maneira amostral, com base nas inspeções de campo 
em algumas das frentes de obra realizadas pelo consultor independente no período de 24 
a 26 de fevereiro de 2015. Nessas inspeções foram evidenciadas situações adequadas e 
inadequadas de adoção das medidas de controle ambiental e de recuperação previstas, 
respectivamente, no PCAI e no PRAD. O resultado detalhado dessas inspeções foi 
apresentado com detalhe na Seção 4.2.1.1, sendo que, para as situações inadequadas 
foram geradas recomendações que constam na Seção 10.2, adiante. 
 
Com relação ao PCAI, merece destaque, no período, os esforços para melhoria e 
correção das condições de exploração e reconformação de áreas de empréstimo 
localizadas fora do reservatório intermediário e a ampliação da ETE no Sítio Belo 
Monte; o acompanhamento do regime de utilização dos bota-foras remanescentes e a 
recuperação de passivos ambientais ao longo dos Travessões 27 e 55 no Sítio Canais e 
Diques; e o planejamento e abertura das áreas de apoio previstas para a Margem Direita 
do Sítio Pimental, incluindo pedreira, área de empréstimo e bota-foras.  
 
As ações de controle ambiental adotadas pelas montadoras CMBM (Sítio Belo Monte) e 
Andritz (Sítio Pimental), apesar de em contratos independentes, apresentam condições 
semelhantes Ambas as montadoras apresentam situações muito aquém do esperado e 
previsto, pois as suas estruturas de apoio (alojamento, escritórios, refeitórios, 
lavanderias, estações de tratamento de água e efluentes sanitários e industriais e outros) 
encontram-se incompletas ou nem sequer tiveram a sua instalação iniciada. Além disso, 
foi verificado um descompasso evidente na divisão de esferas de atuação entre CCBM, 
CMBM e Andritz. 
 
A implantação do PRAD prossegue, com destaque para a recuperação dos bota-foras ao 
longo do canal de derivação (Sítio Canais e Diques) e, recentemente, para as áreas de 
empréstimo do Sítio Belo Monte. Apesar da quantidade de áreas recuperadas até o 
momento já ser significativa, cerca de 190 ha, e serem previstos mais 95 ha para o ano 
de 2015/2016, é importante que a NE esteja atenta para as crescentes necessidades de 
manutenção dos plantios. A manutenção tem a importância aumentada com o acréscimo 
de novas áreas que tenham recebido plantio, mas também pelas dificuldades enfrentadas 
com espécies herbáceas nativas e exóticas que apresentam crescimento muito agressivo. 
Considera-se importante que a NE atente para soluções que maximizem os esforços de 
manutenção. 
 
Em relação ao SGA, ainda não foi evidenciada a versão revisada e aprovada do Manual 
de Auditoria Ambiental, que continua em processo de revisão pela Norte Energia. Sem 
a análise desse documento e dos boletins informativos com os resultados das auditorias, 
não é possível afirmar que as auditorias mensais conduzidas pelo NAC eliminam a 
necessidade de realizar auditorias específicas para avaliação do SGA e auditorias 
específicas de conformidade legal, pois o consultor independente não tem subsídios 



 
 

 
 

                 238 

 

suficientes para atestar que essas auditorias englobam todos os temas / processos 
incorporados na documentação do SGA. 
 
Em relação as Sistema de Gestão de SST da Norte Energia, foi evidenciado no 
período que o processo de supervisão das contratadas da Obra Principal e do Entorno 
foi formalizado, embora este já estivesse sendo adotado na prática. A partir de agora, 
pode-se comparar o processo praticado com os resultados encontrados em campo para 
concluir sobre sua eficiência e busca de melhoria contínua. 
 
Nas reuniões realizadas com o CCBM no Sítio Belo Monte e Pimental foi possível 
conferir os resultados da gestão sobre alguns dos aspectos, bem como confrontá-los com 
as situações identificadas na inspeção de campo. A interface e divisão de 
responsabilidades sobre áreas compartilhadas com as empresas de montagem em ambos 
os sítios, continua sendo ponto crítico da gestão. Assim, a NE deverá manter como item 
fixo das pautas das reuniões de interface eventuais conflitos, além de criar mecanismos 
de agilizar assuntos urgentes em campo, sem necessariamente aguardar a reunião 
formal. 
 
É evidente que o CCBM apresenta manutenção de seu processo de aperfeiçoamento por 
meio de monitoramento e correção de desvios que identifica. Certamente, novas 
necessidades de correção serão identificadas em campo (e continuarão sendo 
registradas), porém conclui-se que a identificação e a gestão de desvios são adequadas. 
 
A grande preocupação continua relacionada às montadoras que, cada vez mais 
compartilham espaços antes utilizados somente pelo Consórcio Construtor. O 
planejamento adequado das atividades, determinação e implantação de controles 
operacionais e monitoramento interno para verificação da efetividade das proteções, são 
itens fundamentais para se garantir a segurança dos funcionários.  
 
Embora existam evidências claras de melhoria de desempenho desde o início de 
supervisão das atividades das Obras do Entorno, até o momento ainda não é 
demonstrada análise crítica consistente do desempenho de Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde por parte da NE sobre a metodologia empregada de gestão/supervisão. Além 
disso, também não são identificadas ações corretivas concretas que resultem em 
melhorias contínuas, exceto a emissão de cartas e realização de reuniões de 
alinhamento. 
 
Diante da aproximação do início da Fase de Operação do Sítio Pimental para os 
primeiros testes com as turbinas, recomenda-se a apresentação de uma estrutura e/ou 
desenho conceitual do Sistema de Gestão a ser proposto para esta fase e que deverá ser 
estendido para todo o Empreendimento e gestão das empresas contratadas. 
 
Em relação ao Sistema de Gestão Integrado do CCBM, o mesmo encontra-se 
implantado, porém algumas oportunidades de melhoria foram identificadas e são objeto 
de ações corretivas, conforme disposto no Capítulo 4.0.  
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Em relação ao Plano de Ação da UHE Belo Monte, a análise apresentada no Quadro 
7.0.a do Capítulo 7.0 reflete o atendimento das ações ainda em aberto no período, com 
os respectivos prazos. Os próximos entregáveis estão programados para as seguintes 
datas-marco: 6 meses antes do enchimento do reservatório (março de 2015); e 6 meses 
antes do início da operação da última turbina (2018). 
 
A avaliação realizada pelo consultor socioambiental através de consulta à documentação 
e inspeções de campo de fevereiro de 2015 resultou na verificação do atendimento de 
quatro novas ações, confirmando a tendência de evolução no atendimento aos 
compromissos previstos no Plano de Ação. 
 
Das ações que eram consideradas parcialmente atendidas, merecendo maior atenção 
pelo atraso, registra-se que foi considerada atendida a Ação 8, que trata da estruturação 
e documentação das diretrizes para gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. Esta ação 
tinha um alerta pelo atraso, pois o seu atendimento era previsto para antes do 1º 
Desembolso Financeiro. A outra ação, Ação 40, foi considerada em atendimento (ainda 
com ponto de atenção, já que o prazo inicial era 3 meses após a assinatura do Contrato 
de Financiamento).  
 
No total, incluindo a Ação 40, há 9 ações que continuam em aberto, com status de “Em 
Atendimento” (8) ou “Parcialmente Atendida” (1). Há outras 6 ações ou partes de ações 
consideradas em atendimento contínuo nos RSAP, e que constam no Quadro 7.0.c. 
 
Uma das ações em aberto e que assumiu maior importância e urgência no atendimento 
em função do enchimento iminente do reservatório é Ação 37a, que, originalmente no 
Plano de Ação, consistia em realizar, fora da AID, coletas de dados adicionais 
específicas para as espécies de ictiofauna ameaçadas (Acari zebra, pacu capivara e 
arraia de fogo) e de Loricarídeos (ornamentais), já citadas como restritas à Volta Grande 
do Rio Xingu. Esta ação, no entanto, foi tomando maior abrangência depois da 
incorporação das informações resultantes dos monitoramentos do PBA. Maiores 
detalhes do planejamento para atendimento a esta ação são apresentados adiante, nas 
conclusões sobre os programas do PBA relacionados à ictiofauna. 
 
Em relação ao processo de implantação dos Programas Ambientais integrantes do PBA, 
a análise apresentada no Quadro 6.0.b do Anexo 7 indica que está sendo cumprida a 
maior parte dos objetivos e metas propostos para os programas no PBA. Além disso, os 
programas estão seguindo os procedimentos metodológicos previstos no PBA, e estão 
sendo monitoradas as espécies-chave que foram estabelecidas para os mesmos. Para os 
Programas e Projetos que apresentam atrasos em relação aos cronogramas 
estabelecidos, verificou-se se estão sendo realizadas as devidas tratativas com o IBAMA 
ou demais órgãos intervenientes.  
 
Em relação aos Programas do Meio Físico não se verificam desvios significativos no 
desenvolvimento dos programas e projetos. O ano de 2015 será de grande importância 
para praticamente todos os programas do meio físico, pois ocorrerá o enchimento dos 
reservatórios e, consequentemente, a alteração das condições ambientais observadas até 
aqui. A partir deste momento, com o monitoramento na fase de operação, será o 
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possível verificar os prognósticos e verificar a suficiência e efetividade das medidas de 
mitigação previstas. 
 
Em relação ao Plano de Conservação dos Ecossistemas Terrestres, o Parecer Técnico 
1.553/2014 – COHID/IBAMA, de 17 de abril de 2014, considerou a implantação dos 
módulos RAPELD concluída, conforme exposto no Parecer Técnico N° 7.244/2013. 
 
Os projetos relacionados à Vegetação estão, de forma geral, sendo executados em 
conformidade com o PBA, as exigências do IBAMA e atendem ao preconizado nos 
Princípios do Equador. Os últimos pareceres técnicos do órgão ambiental (N° 
1.553/2014 – COHID/IBAMA de 17 e Nº 2.586/2014 - COHID/IBAMA), ainda 
referentes ao 5ª Relatório Consolidado (julho de 2014), contêm poucas recomendações à 
maior parte desses projetos. A Norte Energia informou que não foram emitidos novos 
pareceres referentes aos mesmos. 
 
Para os projetos de monitoramento da flora, ressalta-se que a 2ª campanha bianual de 
medição do monitoramento fitossociológico nos módulos foi finalizada no 3º trimestre 
de 2014, porém para nenhum deles o intervalo entre as medições foi de 24 meses, como 
preconizado pelo PBA, variando de 16 a 28 meses. Isso não inviabiliza a comparação 
dos resultados entre as duas campanhas que, porém, pode ser prejudicada. A Norte 
Energia informou que esse fato não foi questionado pelo IBAMA. Ressalta-se que as 
datas de execução de cada campanha em cada módulo não foram explicitadas no 7º 
Relatório Consolidado. 
 
A parceria do Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Flora com o 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro tem funcionado satisfatoriamente para a 
identificação taxonômica do material resgatado. Atendendo a uma recomendação, foram 
destinadas mais sementes do Projeto de Formação de Banco de Germoplasma para uma 
instituição de pesquisa (Faculdade de Engenharia Florestal da Universidade Federal do 
Pará), aumentando assim a rede de instituições parceiras para aproveitamento do 
material proveniente desse projeto. 
 
Conforme solicitado, foram evidenciados novamente os esforços para identificação das 
espécies que permanecem com determinação incompleta no âmbito dos monitoramentos 
da flora e do projeto de salvamento da flora. Foi demonstrado que as porcentagens de 
identificação completa das espécies permanecem elevada, com exceção das exsicatas.  
 
No 7º RSAP, haviam sido apresentados os resultados da vistoria realizada em setembro 
de 2014 para ampliar a área de ocorrência da espécie nova Mourera sp. Apesar de o 
relatório informar que a espécie foi registrada fora da AID, as buscas realizadas 
ocorreram somente dentro da ADA e da AID. Admitiu-se a possibilidade de que a 
espécie tenha uma área de ocorrência ainda mais ampla, em pedrais a montante do 
Reservatório do Xingu, de onde podem estar vindo os propágulos para a região da UHE 
Belo Monte. Ainda assim, o relatório informou seis registros dessa espécie dentro da 
ADA e três na AID. 
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Na 8ª missão de monitoramento, a Norte Energia explicou as dificuldades em apresentar 
dados quantitativos sobre a ocorrência dessa espécie, devido à sua forma e ciclo de vida. 
Ainda, informou que possui outros registros de ocorrência da espécie que não foram 
apresentados no relatório e discorreu sobre a importância do hidrograma de consenso no 
TVR para minimizar os impactos sobre as populações da família Podostemaceae. 
Conforme solicitado, após a 8ª missão, a Norte Energia encaminhou o relatório revisado 
sobre a busca por novos locais de registro da espécie nova, contendo agora as 
informações discutidas em reunião. Revelou que a espécie nova de Mourera também foi 
registrada em dois outros rios do Estado do Pará (Rio Tapajós e Rio Ratos), o que a 
descaracteriza como endêmica da região do empreendimento. Por fim, informou que 
nova busca será realizada fora da AID em setembro de 2015.  
 
De acordo com as informações providas nos RSAPs e nas missões, o Projeto de 
Salvamento da Flora registrou seis possíveis espécies novas que ainda necessitam de 
confirmação. Foi solicitado novamente à nova empresa executora do projeto que 
resgatasse as informações referentes às possíveis espécies, que estavam sendo tratadas 
pela executora anterior, para retomar os esforços para sua determinação. Ainda é 
necessário que a Norte Energia apresente periodicamente informações atualizadas sobre 
essas prováveis espécies novas e eventuais outras que forem registradas, bem como as 
evidências dos esforços para sua determinação.  
 
Foi confirmada uma terceira espécie nova para a área de influência da UHE Belo 
Monte, Aechmea sp., cuja descrição já havia sido iniciada. Além dela, permanece 
confirmado o registro de mais duas espécies novas da flora na área do empreendimento 
(Mourera sp. e Passiflora sp.). A Norte Energia ainda deve apresentar informações 
solicitadas para essas espécies, como todos os locais onde foram registradas. 
 
Em relação ao Projeto de Desmatamento, continuava em atraso o andamento da 
supressão nos reservatórios. A estimativa em dezembro de 2014 era de que 39% das 
áreas dos reservatórios já haviam sido objeto de supressão. Desde o segundo semestre 
de 2014, a Norte Energia vem tomando providências para dar mais celeridade às 
atividades de supressão da vegetação, como a queima de resíduos finos da ilha e a 
revisão de procedimentos operacionais. No entanto, considerando o rendimento da 
supressão da vegetação no ano passado, verifica-se que será necessária uma grande 
mobilização adicional para atingir as metas nos prazos estipulados. Deve-se mencionar 
que a Norte Energia informou na 8ª missão a contratação de mais três empresas de 
supressão para atuarem no Reservatório Intermediário no próximo período, as quais 
poderão ser realocadas para o Reservatório do Xingu quando o nível das águas baixar. 
 
Por outro lado, no âmbito do Projeto de Delineamento da Capacidade do Mercado 
Madeireiro, a destinação do material lenhoso gerado pelo empreendimento não teve 
grandes avanços no último trimestre de 2014. Estimava-se que o volume total de 
madeira em toras e mourões armazenado era de mais de 150 mil m³, além de 500 mil m³ 
de volume de resíduo grosso. Nesse período, não foram executadas as destinações 
externas que estavam anteriormente em andamento ou sendo providenciadas (doação à 
AIMAT, doação à prefeitura de Brasil Novo e destinação da fitomassa lenhosa para a 
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SIDEPAR). Os motivos para essa paralisação são vários, mas são principalmente devido 
a dificuldades e a morosidade dos procedimentos exigidos pela legislação e o IBAMA. 
 
A Norte Energia informou que submeteu ao IBAMA uma proposta para realizar ajustes 
no sistema de controle da madeira gerada pelo empreendimento, visando dar maior 
agilidade na destinação desse material e possibilitar seu melhor aproveitamento. Esses 
ajustes, baseados na experiência acumulada da Norte Energia ao longo do 
desenvolvimento do projeto, visam a eliminar gargalos que têm constituído um entrave 
à destinação do material gerado. Até o fechamento deste relatório, o IBAMA não havia 
se manifestado formalmente sobre a proposição do empreendedor. 
 
Até o quarto trimestre de 2014, todos os programas do PBA relacionados à fauna 
terrestre e semi-aquática, incluindo o monitoramento nos Módulos RAPELD, cavernas, 
pedrais, e transectos nos rios e igarapés, tiveram seu andamento e atividades conforme o 
cronograma previsto. A oitava campanha de monitoramento foi realizada em todos os 
módulos para todos os grupos de fauna, já no primeiro trimestre de 2015, e o Relatório 
Final Consolidado apresenta os dados consolidados e análises referentes ao 
monitoramento realizado até a sétima campanha, no final de 2014. Os programas que 
dizem respeito à fauna terrestre e semi-aquática (quelônios, crocodilianos, aves, 
mamíferos aquáticos e semi-aquáticos) tiveram seus resultados apresentados no 8o 

RSAP e durante as apresentações da equipe da NE, evidenciando que seguem o 
cronograma e metodologias propostos no PBA e aprovados pelo Órgão Ambiental. As 
análises apresentadas no Relatório Final Consolidado mostram que os Programas 
cumprem, até o momento, os objetivos e metas propostos. 
 
Os programas que implicam no afugentamento, resgate e salvamento da fauna estão 
sendo conduzidos de acordo com os protocolos discutidos com o IBAMA, que já 
haviam sido implementados, e foram aprovados no parecer apresentado por este órgão 
quando da avaliação do 5o RC. Foram apresentados os quantitativos de espécimes 
afugentados, resgatados, e que vieram a óbito durante as atividades de supressão. A 
metodologia de afugentamento e resgate foi ajustada de forma a facilitar o resgate de 
alguns grupos, especialmente primatas, durante a supressão da vegetação nas ilhas, 
conforme comunicado pela Norte Energia 
 
O projeto de controle de endemias tem suas atividades realizadas de forma continua, e a 
NE encaminhou ao Órgão Licenciador uma Nota Técnica ressaltando o fato de que o 
apoio à campanha de vacinação de animais domésticos, conforme solicitado pelo 
IBAMA, não faz parte do escopo do projeto. 
 
O programa de mitigação da perda de indivíduos da fauna por atropelamento teve suas 
atividades concluídas no período. A sinalização indicativa da travessia de fauna, bem 
como as demais estruturas previstas no programa de redução dos impactos causados 
pela perda dos indivíduos da fauna por atropelamento, encontram-se instalados e são 
regularmente vistoriados. Os redutores de velocidade foram também instalados. As 
passagens de fauna, juntamente com as passagens de água, vêm sendo monitoradas, e 
estão sendo utilizadas pela fauna. 
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Os programas que dizem respeito à fauna terrestre e semi-aquática (quelônios, 
crocodilianos, aves, mamíferos aquáticos e semi-aquáticos) tiveram seus resultados 
consolidados apresentados no 8o RSAP e durante a conference call, evidenciando que 
seguem o cronograma e metodologias propostos no PBA e aprovados pelo Órgão 
Ambiental. O monitoramento dos mustelídeos realizado na última campanha seguiu a 
metodologia aprovada pelo IBAMA, no sentido de excluir o monitoramento nos 
módulos RAPELD. Foram feitas no 8o RC solicitações ao órgão ambiental no sentido 
de restringir-se o monitoramento, em campanhas após o enchimento, a alguns táxons e 
na AID do empreendimento. 
 
Os projetos relacionados aos quelônios aquáticos serão avaliados pelo IBAMA em 
parecer próprio, e ainda não há uma resposta formal quanto à condução e apresentação 
dos dados de ecologia e biologia de quelônios dentro de um mesmo projeto. No entanto, 
após vistoria realizada pelo Órgão Ambiental, houve parecer informal favorável às 
ações que estão sendo conduzidas, conforme reportado pela NE durante a Conference 
Call. Os dados exigidos pelo órgão licenciador vêm sendo obtidos segundo o PBA, no 
âmbito dos três projetos. 
 
Dentro do Plano de Ação para atendimento aos Princípios do Equador, recomendou-se a 
participação de especialistas na taxonomia dos quirópteros coletados nos pedrais do Rio 
Xingu. Em 2013 foi realizada a contratação de especialista, com a elaboração de projeto 
com metodologia que deverá resultar na identificação taxonômica e determinação da 
distribuição da possível nova espécie, e campanhas de campo para coletas de 
exemplares, com foco principalmente na possível nova espécie de Nyctinomops.  
 
Recomendou-se ainda a contratação de especialistas para identificar as possíveis novas 
espécies de roedores (Oecomys e Neacomys) e a determinação da área de distribuição 
destas espécies e do quiróptero Nyctinomops sp. fora da área de influência do 
empreendimento.  
 
Os especialistas contratados elaboram relatórios trimestrais de acompanhamento, onde 
descrevem o andamento das atividades.  
 
Com relação a estas possíveis espécies de pequenos mamíferos novas para a ciência, os 
trabalhos para identificação e busca destes táxons fora da área de influência do 
empreendimento foram conduzidos de forma a obter conclusões finais, especialmente 
no que diz respeito à taxonomia, mas também à distribuição das espécies que são objeto 
dos estudos. 
 
Os anexos do 8o RSAP mostram que para os roedores, sendo dois morfotipos 
pertencentes ao gênero Neacomys, e um morfotipo de Oecomys, entre outubro e 
dezembro de 2014 foram direcionados esforços às análises moleculares para testar as 
hipóteses levantadas no EIA-RIMA sobre as potenciais espécies novas. O 5o Relatório 
Técnico apresenta os resultados finais das análises moleculares do material coletado 
durante as campanhas para elaboração do EIA, com base no citocromo b e comparação 
com sequências depositadas no GenBank para seis espécies do gênero Neacomys e dez 
espécies do gênero Oecomys. Para Neacomys, os resultados indicam que as duas 
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margens do Rio Xingu abrigam espécies ainda não descritas pertencentes ao gênero. A 
espécie da margem direita tem distribuição reportada na literatura indo desde a margem 
do Xingu até a Ilha de Marajó, passando pelo sudeste do estado do Pará no município de 
Marabá e, possivelmente, até as áreas de transição entre o Cerrado e a Floresta 
Amazônica ao sul dessa região. 
 
Para a espécie da margem esquerda as amostras são todas de Vitória do Xingu, a jusante 
da UHE Belo Monte, mas sua área de distribuição deve incluir todo o interflúvio 
Tapajós/Xingu, uma vez que não há nenhuma barreira geográfica evidente que possa 
limitar sua distribuição a oeste até a margem direita do rio Tapajós e ao sul até área de 
transição entre a Floresta Amazônica e o Cerrado.  
 
Além destas duas novas espécies, cuja distribuição bastante ampla de forma alguma se 
restringe à área de influência de Belo Monte, um terceiro conjunto de exemplares não 
identificados durante os estudos do EIA foram identificados através deste estudo 
complementar  como pertencentes à espécie Neacomys spinosus, representando uma 
extensão considerável da distribuição deste táxon, já conhecido e amplamente 
distribuído na Amazônia.  
 
Para Oecomys, os resultados apresentados apontam que a espécie presente na área do 
projeto faz parte do complexo de espécies conhecido como Oecomys paricola, de ampla 
distribuição ao sul do Rio Amazonas, indo até o Mato Grosso. As coletas realizadas 
para a elaboração dos estudos complementares resultaram na identificação deste táxon 
em diversas áreas situadas fora da influência do empreendimento, que incluem o 
Módulo 8 e a Terra do Meio, entre os rios Xingu e Iriri, além das amostras de Senador 
José Porfírio e Vitória do Xingu.  
 
As próximas ações previstas para identificação taxonômica dos roedores incluem 
a estruturação dos resultados morfológicos e a apresentação conjunta dos resultados 
obtidos através das duas metodologias, que no entanto não deverá modificar as 
conclusões obtidas até o momento e apresentadas neste 5o relatório. Considera-se, desta 
forma, que os estudos resultaram na identificação das espécies novas de roedores e na 
determinação de sua área de distribuição, assegurando que tais espécies não serão 
extintas ou mesmo terão suas populações impactadas de alguma forma pelo 
empreendimento.  
 
Para a possível nova espécie de quiróptero, as atividades realizadas durante o último 
trimestre tiveram como objetivo preparar o material osteológico e realizar medidas que 
permitam comparar a espécie presente nos pedrais com aquelas já descritas na literatura.  
Nos relatórios anteriores, os resultados apresentados mostram que já haviam sido 
coletados exemplares fora da área dos futuros reservatórios, entre outubro e novembro 
de 2013, e nesta ocasião a espécie foi considerada abundante nas áreas onde foi 
encontrada. Os resultados das análises empregando técnicas citogenéticas não foram 
satisfatórios, ainda que nova campanha de campo com o objetivo de obter exemplares 
para estas análises tenha sido conduzida em dezembro. Os resultados das análises 
morfométricas apresentadas apontam que a espécie presente na área do empreendimento 
é de fato uma espécie ainda não descrita de Nyctinomops, o que é corroborado pela 
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comparação das medidas do antebraço dos exemplares. A área de distribuição da 
espécie, conforme já evidenciado nos relatórios anteriores, estende-se além da área de 
influência do empreendimento. As atividades finais previstas dentro deste estudo 
complementar envolvem a consolidação dos resultados das comparações morfológicas e 
morfométricas dos exemplares coletados e aqueles depositados em coleções científicas.  
 
O andamento dos trabalhos de identificação das possíveis novas espécies progrediu de 
forma satisfatória, demonstrando que os táxons presentes, embora em parte novos para a 
ciência, e identificados de forma conclusiva a partir das análises conduzidas, não têm 
sua distribuição restrita à área do empreendimento. São espécies de distribuição ampla e 
em sua maioria abundantes naquelas localidades onde ocorrem, não devendo ser 
impactadas pelas atividades relacionadas ao projeto. Os relatórios finais a serem 
apresentados deverão consolidar os dados morfológicos, morfométricos, moleculares e 
de distribuição obtidos, encerrando desta forma as questões relacionadas a espécies da 
fauna terrestre novas para a ciência na área de influência da UHE Belo Monte.  
 
Em relação à limnologia e ictiofauna, de forma geral, o Programa da Conservação da 
Ictiofauna, Programa de Conservação e Manejo de Hábitats Aquáticos, Programa de 
Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques e o Programa de 
Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água estão sendo executados em 
conformidade com o PBA e com os Princípios do Equador. Ainda assim, são 
necessários alguns ajustes em alguns projetos do Programa da Conservação da 
Ictiofauna (Projeto de Investigação Taxonômica e Projeto de Monitoramento da 
Ictiofauna).  
 
Até o presente momento foram identificadas 458 espécies de peixes, sendo que, destas, 
27 espécies são novas para a ciência (5,7% da riqueza total) e 52 para a bacia do rio 
Xingu (11% da riqueza total). Estão sendo elaboradas fichas técnicas (98 fichas) com 
ênfase nas espécies novas, endêmicas e ameaçadas, para mostrar a ocorrência dessas 
espécies dentro e fora da Área de Influência Indireta (AID).  
 
Em função da identificação de 11 espécies da ictiofauna registradas somente na ADA e 
na AID do empreendimento, a consultoria independente fez várias recomendações para 
a NE realizar campanhas fora da área de influência do empreendimento, com o objetivo 
de ampliar a distribuição dessas espécies.  
 
Após a semana de inspeção da 8ª missão, a NE elaborou um Plano de Ação Preliminar, 
onde são apresentadas as principais atividades que serão desenvolvidas antes do 
enchimento do Reservatório do Xingu, visando a identificar e mapear, o melhor 
possível, as áreas de ocorrências dessas 11 espécies, estabelecer os pontos de 
monitoramento para cada uma, com detalhamento de protocolos de monitoramento a 
serem adotados em cada caso e, se possível, ampliar, nesse esforço, o número de pontos 
de ocorrência conhecida dessas espécies dentro da ADA. Para as espécies endêmicas 
porventura não localizadas nas buscas de campo complementares fora da AID e ADA, 
propõe-se o desenvolvimento de estudos/tentativas de criação em cativeiro. 
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A partir do conhecimento da biologia de cada espécie (micro-habitat preferencial, ciclo 
reprodutivo, alimentação, utilização da coluna d’água) propõe-se que a NE identifique 
oportunidades de criação de micro-habitats na Volta Grande, no Trecho de Vazão 
Reduzida (TVR) que favoreçam a continuidade das espécies mais vulneráveis (podendo 
incluir medidas no próprio leito da Volta Grande e medidas de conectividade entre a 
Volta Grande e os rios tributários). 
 
Os resultados obtidos nessas campanhas complementares para atendimento às demandas 
dos Princípios de Equador, mais especificamente do PD 06, serão apresentadas para 
análise da Consultoria Independente nos próximos RSAPs. 
 
Em relação ao Meio Socioeconômico, os 26 Programas são organizados no PBA em 
sete Planos.  
 
A avaliação do andamento dos diversos programas e projetos tem sido realizada de 
forma completa e abrangente por meio de documentos, e de forma mais seletiva e 
detalhada, nas vistorias periódicas e reuniões realizadas com equipes executoras em 
campo.  
 
A vistoria de monitoramento constatou a continuidade adequada no andamento dos 
planos, programas e projetos, somada às informações apresentadas no 8o. RSAP. Os 
membros das equipes estão trabalhando de forma integrada, com as diversas equipes 
responsáveis pelos programas buscando a melhor sinergia para alcançar melhores 
resultados. Verifica-se grande empenho na realização das ações de maneira a lograr a  
finalização de alguns projetos. É possível verificar, também, que os resultados positivos 
estão mais transparentes, motivando as equipes em suas ações do cotidiano. 
 
Como comentário de caráter geral, a execução dos programas da área social referentes à 
etapa de construção alcançou um ritmo de execução bastante satisfatório, possibilitando 
o atendimento ao objetivo principal das equipes da Norte Energia que é ajustar-se cada 
vez mais ao cronograma de solicitação de Licença de Operação ao IBAMA.  
 
Atualmente, os diversos programas e projetos estão com andamento sintonizado com a 
execução da obra, destacando-se principalmente os avanços concretos com a fase de 
finalização em diversas obras dos programas de saúde, educação e saneamento.  
 
No caso do programa de reassentamento urbano em Altamira, embora ainda com um 
desafio de cronograma até a sua conclusão, merece ser destacada a realidade atual da 
construção bastante adiantada de cinco novos bairros em Altamira com qualidade 
urbanística inegável. Os procedimentos de negociação e mudança tiveram equipes 
reforçadas, permitindo maior dinâmica às mudanças, com o aumento no número de 
atendimentos e a aceleração no processo de liberação de áreas ocupadas nos igarapés, 
principalmente nas travessias viárias onde as novas pontes estão em processo adiantado 
de construção.  
 
A aceitação positiva das novas moradias pelas mais de 1.800 famílias que já se 
mudaram espelha o resultado positivo na execução do programa.    
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Como já comentado anteriormente, uma boa parte dos novos moradores já está 
introduzindo ampliações e novas construções nas novas residências. A NE continua 
acompanhando estas reformas e orientando os moradores acerca da legislação municipal 
e padrões de ocupação permitidos.  
 
No que diz respeito aos Princípios do Equador, o relatório anterior já reiterava a 
necessidade de identificar e registrar a evolução da realidade dos atingidos em relação à 
restituição dos seus meios de vida. Foi sugerido que fossem feitos registros fotográficos 
das mesmas imagens para trazer contribuições e refinamento aos indicadores 
socioeconômicos que estão sendo monitorados, contribuindo para a captura de 
mudanças tais como, por exemplo, a rapidez com que foram feitas benfeitorias na casa; 
o aumento de consumo de eletrodomésticos; aumento no consumo de energia, entre 
outros. 
 
Nas visitas realizadas nessa missão, foi possível observar que, além da conclusão das 
desocupações das áreas para implantação das novas pontes, prossegue em ritmo 
acelerado o restante das negociações e mudanças.  Menciona-se que, devido ao porte de 
algumas edificações comerciais, com grande estoque de produtos, a logística da 
mudança deverá ter um planejamento próprio e cuidadoso para não implicar em atrasos 
ou reclamações dos afetados.  
 
Durante as vistorias são realizadas entrevistas não estruturadas com os moradores dos 
novos bairros, que têm demonstrado satisfação com suas novas condições de moradia e 
de vida, expressando opiniões positivas em relação aos bairros e os benefícios que 
obtiveram com a mudança. Constatou-se que o trabalho integrado das equipes das 
Superintendências Fundiária e de Socioeconomia vem surtindo efeitos positivos, 
permitindo atendimento correto e abrangente dos compromissos do reassentamento e 
monitoramento da recomposição das condições de vida das famílias. 
 
Quanto ao  novo reassentamento urbano coletivo junto ao rio Xingu (Pedral), destinado 
prioritariamente para atender a famílias de índios citadinos e pescadores, além dos 
atuais moradores da orla e do igarapé Panelas iniciou-se o levantamento topográfico da 
área.  Os procedimentos para aquisição da gleba ainda estão tramitando. Consultas sobre 
esta opção para esses públicos alvo vêm sendo feitas no cadastramento, com poucas 
adesões até o momento. Foi informado que até o momento 26 famílias de índios 
citadinos e nenhuma de pescador mostraram interesse em ser reassentados nesse 
loteamento. Menciona-se que já mudaram para os loteamentos existentes 201 famílias 
de índios citadinos.  
 
Reitera-se a recomendação feita pela Consultoria Socioambiental Independente, de que 
o Plano de Ação de Reassentamento Urbano deverá incorporar esta nova opção 
representada pelo RUC Pedral, uma vez que esta alternativa não consta do PAR em 
vigor.  Essa revisão ainda não foi apresentada.  
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Como já havia sido mencionada em relatórios anteriores, reforçado por recomendação 
do IBAMA, a alternativa proposta como opção de Reassentamento Rural Coletivo 
deveria ter-se concretizado. O IBAMA, em seu parecer reitera, e recomenda, que a 
Norte Energia reveja sua forma de ação, não oferecendo mais a alternativa de Relocação 
Assistida para a categoria “não proprietário rural residente”. Com a suspensão dessa 
oferta, foi restabelecido público voltado à opção de Reassentamento Rural Coletivo, 
com 28 famílias optantes.  
 
Deve-se destacar que a assistência técnica à população que optou pela relocação 
assistida está apresentando excelentes resultados, com aumento de produtividade e 
maior engajamento na produção e comercialização com as cidades vizinhas. A 2ª 
pesquisa de satisfação do público alvo, desenvolvida em novembro de 2014 aponta que 
82 % dos atendidos no projeto 4.2.1 estão satisfeitos ou muito satisfeitos com as ações 
de ATES desenvolvidas junto às famílias e propriedades. 
 
É importante colocar como ponto de atenção que, apesar de todos os esforços envidados 
para que a atividade dos oleiros tivesse continuidade, com apresentação de várias 
propostas alternativas, até dezembro de 2014, com o final das negociações, todos os 
proprietários das 96 (noventa e seis) unidades produtivas cadastradas optaram pela 
indenização, em detrimento do processo de recomposição da atividade. O ponto de 
atenção deve voltar-se para os trabalhadores da atividade que receberam capacitação em 
cooperativismo, estão incluídos em outras capacitações, mas sua expectativa está 
dirigida para a indenização. Trata-se de uma negociação muito delicada.  
 
Deve-se destacar a diminuição significativa de doenças transmissíveis por vetores, com 
maior destaque para a malária. A organização e integração entre os diferentes 
segmentos da saúde pública, a Norte Energia e o CCBM, trouxeram benefícios 
importantes para a saúde da população dos municípios interferidos. Acrescenta-se a isso 
a quantidade de unidades de saúde que foi construída e reformada, além da implantação 
de equipes de saúde, equipamentos e veículos.  
 
Quanto à instalação da rede básica de saneamento de Altamira, havia sido feita a 
recomendação na Missão anterior de que a NE buscasse esclarecer, por meio de 
comunicação à comunidade, quais suas competências e as da futura empresa 
responsável pelas ligações domiciliares individuais e operação do sistema de 
saneamento básico. Entende-se que em função do avanço das tratativas com Prefeitura 
Municipal e COSAN, melhorou a articulação dos órgãos envolvidos nessa questão, 
diminuindo os riscos de percepção equivocada pela população das atribuições que 
cabem à Norte Energia em função do licenciamento ambiental.   
 
No que se refere aos temas voltados para a Consulta e Divulgação, o Programa de 
Interação Social e Comunicação (7.2) vem sendo conduzido de forma clara, objetiva, 
integrada desde o início do empreendimento, acumulando experiências e procedimentos 
que têm enriquecido e complementado o Banco de Dados de tal forma que é possível 
aos integrantes da Norte Energia ter acesso a todas as informações sobre as partes 
interessadas e as formas mais adequadas de estabelecer essa comunicação com elas, 
conforme Princípio do Equador 5.  



 
 

 
 

                 249 

 

 
Acrescenta-se a isso a introdução aos Mecanismos de Reclamação que já atendem as 
comunidades, de procedimentos dirigidos aos trabalhadores das obras do entorno da 
UHE Belo Monte. Cabe também lembrar que esses mecanismos de reclamação já 
existem dentro do CCBM e são diversificados e organizados de forma a responderem e 
atenderem a contento às necessidades e demandas, conforme preconiza o Princípio do 
Equador 6.  
 
Em relação ao Componente Indígena, em 2014 a Norte Energia, através da 
Superintendência de Assuntos Indígenas (SAI), consolidou e qualificou sua atuação 
junto às populações indígenas. Como indicadores desta consolidação, destacam-se: a 
reestruturação administrativa da Norte Energia, com a criação da SAI e a contratação de 
técnicos e indigenistas; o andamento das obras de infraestrutura com as parcerias com a 
SOE; os resultados do projetos de subsistência do Programas de Atividades Produtivas 
(PAP); a negociação com 83,94% das famílias indígenas citadinas, acompanhadas pelo 
Programa de Reassentamento e Realocação/índios citadinos e ribeirinhos (PRR); a 
realização de reuniões do Comitê Gestor; a realização de reuniões dos Subcomitês nas 
aldeias; as reuniões do Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida; a participação 
efetiva dos indígenas nas campanhas de monitoramento da qualidade da água e 
ictiofauna; e a participação dos indígenas nos conselhos regionais.   
  
Verifica-se, portanto, um avanço significativo nas ações do PBA-CI, com resultados 
que repercutem positivamente junto às populações indígenas. A desconfiança em torno 
da equipe da SAI e do PBA-CI foi efetivamente superada. Nesse sentido, as reuniões 
dos Subcomitês constituem um marco, pois trouxeram à tona a diversidade cultural da 
região em um ambiente amigável de discussão, criando plenas condições para o 
desenvolvimento das atividades indigenistas implicadas no processo de licenciamento 
ambiental. 
 
Muito embora a Norte Energia tenha construído no último ano um contexto indigenista 
favorável à participação indígena e à implantação de programas ambientais, há pontos 
críticos que ainda apresentam resultados insatisfatórios e que são muito contestados 
pelos indígenas, a saber: a finalização das pendências do Plano Emergencial e o 
desenvolvimento dos projetos de geração de renda. O equacionamento desses dois 
pontos é fundamental para estabilizar o relacionamento com os indígenas e impulsionar 
a execução das atividades de todo o PBA-CI.   
 
Em relação ao atendimento às condicionantes da LI 795/2011, as informações foram 
atualizadas no período, mas apenas com base na avaliação da NE. Não foi emitido 
Parecer do IBAMA mais recente que o de julho de 2014 (Parecer 001553/2014 
COHID/IBAMA, encaminhado pelo OF 02001.007620-2014-07-DILIC-IBAMA, de 
15/07/2014, que analisava o 5º Relatório de Andamento do PBA), já discutido em dois 
relatórios de monitoramento socioambiental anteriores. 
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A análise do status das condicionantes segundo a NE é apresentada no Relatório Final 
Consolidado de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes, emitido no 
início de fevereiro de 2015 para subsidiar o pedido de LO para a UHE Belo Monte. O 
detalhamento do status das condicionantes é retratado no Quadro 5.0.a, no Anexo 6. 
 
Como se pode observar nos Quadros de acompanhamento do Anexo 6, na avaliação da 
NE, grande parte das condicionantes antes consideradas em atendimento foram alçadas 
para o status de atendidas neste semestre. Do balanço feito com base no Relatório Final 
Consolidado de Andamento do PBA, verifica-se que a NE considera 19 condicionantes 
como atendidas, 3 com em atendimento e uma parcialmente atendida (2.4, que tem itens 
atendidos e um deles ainda em atendimento). 
 
Já na análise do IBAMA, evidenciada no PT 001553/2014 COHID/IBAMA, das 
condicionantes para as quais cabe atendimento nesta fase (condicionantes 2.20 e 2.23 
são consideradas de “status não pertinente” pelo órgão), 6 eram consideradas atendidas 
na data de emissão do Parecer, 10 estavam em atendimento (inclusive a condicionante 
2.22, que antes era considerada não exigível pelo IBAMA), e 3 eram consideradas 
parcialmente atendidas. A condicionante 2.7, com três itens a serem atendidos, foi 
considerada atendida nos itens a) e b), mas não atendida para o item c), que era 
considerado em atendimento no período anterior. 
 
No que diz respeito às condicionantes da FUNAI, da avaliação apresentada nos Quadros 
de acompanhamento do Anexo 6, resultante das informações coletadas no 4º Relatório 
de Andamento do PBA-CI e de avaliação do especialista da equipe de consultoria 
socioambiental independente, do total de 8 ações estabelecidas no Ofício 126/PRES-
FUNAI, 7 ações estão atendidas e 1 em atendimento, mesma situação reportada no 
trimestre passado. Em relação às 13 ações estabelecidas no Parecer nº 
21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, 9 ações são consideradas atendidas e 4 em atendimento. 
 
10.2 
Recomendações 
 
Esta Seção inclui recomendações pontuais e oportunidades de melhoria indicadas pelo 
consultor socioambiental independente após realização da inspeção de novembro de 
2014 e análise de toda a documentação fornecida (Relatório Final Consolidado de 
Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes, 8º RSAP e seus anexos, e 
documentos adicionais solicitados após a vistoria de campo).  
 
As recomendações apresentadas a seguir são divididas por tema avaliado, e foram 
geradas a partir das lacunas identificadas na análise de conformidade do Capítulo 9.0 e 
na avaliação do andamento dos Programas do PBA do Capítulo 6.0 deste Relatório de 
Monitoramento Socioambiental Independente.  
 
Para todas as recomendações foi estipulado um prazo para atendimento, sendo que a 
avaliação do seu cumprimento será feita no âmbito do Quadro 8.0.a do Anexo 11 (ver 
Capítulo 8.0), no próximo Relatório de Monitoramento Socioambiental Independente, 
somadas às recomendações em aberto que já o compõem.  
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Obras – PCAI/PRAD 
 
Padrão de Desempenho da NE 
 
• O documento INSPEÇÃO DE SUPERVISÃO E AUDITORIA DE SAÚDE, 

SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE (Padrão de Desempenho 
PS NE SSTMA 002/2014) apresenta com campo de atuação (item 2) o seguinte: 
“As inspeções das obras principais estão restritas à questões relativas à Saúde e 
Segurança do Trabalho (SST) enquanto que as demais inspeções contemplam 
questões relativas à Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente (SSTMA), 
assim onde no procedimento estiver relatando sobre a Obra Principal e falar em 
SSTMA, leia-se SST.”. Considerando a importância deste documento na 
normatização da supervisão dos aspectos de SSTMA da obra, recomenda-se um 
estudo de verificação de abrangência com vistas à inclusão da supervisão ambiental 
da obra principal no Campo de Aplicação do Padrão de Desempenho PS NE 
SSTMA 002/2014. Prazo: 9º RSAP. 

 
Sítio Belo Monte 
 
• Área de Empréstimo AE-B3, Sítio Belo Monte: Planejar e implantar um sistema de 

drenagem provisória capaz de captar, conduzir e dissipar o escoamento superficial 
da área de escavação; este sistema deve proteger o solo contra a formação de 
feições de erosão e a área úmida (igarapé) localizada a jusante do carreamento de 
solo e assoreamento. Prazo: 9º RSAP. 

 
• Rotatória da ETC na BR-230 (Rodovia Transamazônica), Sítio Belo Monte: 

Planejar e implantar um sistema de drenagem provisória capaz de captar, conduzir e 
dissipar o escoamento superficial da área de escavação; este sistema deve proteger 
o solo contra a formação de feições de erosão e a área úmida (igarapé) localizada a 
jusante do carreamento de solo e assoreamento. Prazo: 9º RSAP. 

 
Sítio Canais e Diques 
 
• Oficina mecânica / Tamafer, Sítio Canais e Diques: Verificar e demarcar a área 

liberada para trabalho na oficina mecânica, especialmente no limite com a mata. A 
falta de demarcação da área liberada para trabalho ocasiona dúvidas com relação à 
deposição ou não de peças em área não autorizada na mata. Realizar uma análise da 
abrangência do problema no restante do Sítio Canais e Diques e solucionar 
situações semelhantes. Apresentar evidências de todas as ações realizadas. Prazo: 9º 
RSAP. 

 
Sítio Pimental 
 
• Acesso entre a Ombreira Direita e a Pedreira e BF-MD3/2, Sítio Pimental: O acesso 

em construção atravessa uma área úmida com, pelo menos dois pequenos igarapés. 
O CCBM estava substituindo os tubos dos bueiros para melhorar o fluxo de água e 
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diminuir o empoçamento de água a montante do acesso. Apresentar evidências de 
que os dispositivos de drenagem adotados foram suficientes para solucionar o 
problema de empoçamento de água montante do acesso e, consequentemente, do 
afogamento permanente da vegetação da área úmida. Prazo: 9º RSAP. 

 
• Área de Empréstimo da Margem Direita, Sítio Pimental : A exploração da área de 

empréstimo, aparentemente, está realizada de jusante para montante. Este método 
de exploração dificulta a recuperação anterior, pois obriga a realização de extensos 
serviços de reconformação da escavação. É importante que a exploração seja 
realizada conforme um plano de utilização formal que considere a situação final de 
exploração, a implantação do PRAD e propicie elementos para a atuação da 
supervisão ambiental da NE. Recomendamos a apresentação de um planto de 
utilização da área, incluindo os procedimentos de exploração. Prazo: 9º RSAP. 

 
SST e Condições de Trabalho 
 
NE – OP 
 

• Garantir uma melhor devolutiva do resultado da Supervisão de SST pela NE 
para as contratadas para que estas possam trabalhar nos desvios identificados de 
forma eficaz e conhecer o resultado de desempenho, tendo em vista que algumas 
dos resultados de Listas de Verificação pareceram surpreender o CCBM, por 
exemplo, quando foram questionados sobre tal durante a missão de 
monitoramento. Prazo: evidências no 9º RSAP; 

• Adotar ações (plano de ação) e apresentar a avaliação de eficácia para melhoria 
de Gestão de SST das Montadoras de modo a garantir a implantação dos 
Projetos 3.4.1. Projeto de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Segurança 
do Trabalho e 3.4.2 Projeto de Segurança e Alerta, inclusive como repercussão 
nas taxas de acidentes e de gravidade. Prazo: evidências no 9º RSAP; 

• Apresentar Plano de Ação e evidências de seu cumprimento com o objetivo de 
melhorar a gestão completa do processo de gestão de andaimes pela Montadora 
Andritz, incluindo no mínimo os seguintes tópicos: aquisição/locação, 
recebimento, armazenamento, qualificação mínima da equipe, estrutura 
hierárquica da equipe, treinamento de capacitação e aperfeiçoamento, 
montagem, diretrizes de segurança e uso, manutenção e desmontagem. Prazo: 
evidências no 9º RSAP;  

• Garantir a adoção de ações para garantir a plena interface entre as montadoras e 
o CCBM nos Sítios Belo Monte (com o CMBM) e Pimental (com a Andritz), 
que continua trazendo preocupações para o projeto, tendo em vista que nem 
todos os aspectos dessa estreita relação estão definidos. Prazo: evidências no 9º 
RSAP. 
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NE – OEs 
 

• Recomenda-se que a NE (i) retome o Registro de Desvios por macro tema, tal 
como ocorreu até o 7º RSAP de modo a possibilitar a identificação dos temas 
críticos do período e (ii) apresentar a partir dos próximos RSAPs as ações 
corretivas definidas a partir da análise crítica dos dados do período sobre os 
temas considerados críticos no processo de Supervisão de SST. Prazo: 
evidências no 9º RSAP; 

• Apresentar evidências de melhoria das condições de segurança do trabalho e 
saúde ocupacional no Pátio de pré-moldados operado pela SA Paulista; e, 

• Apresentar informações e evidências para a solução definida para destinação dos 
resíduos da Construção Civil pelas empresas executoras das Obras do Entorno 
que utilizam o novo Aterro Sanitário de Altamira. Prazo: evidências no 9º 
RSAP. 

 
Princípio 3.0 – Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis  
 
PD 01 
 

• Voltar a apresentar, nos próximos RSAP, as não conformidades levantadas pelo 
próprio CCBM, em suas inspeções de auto-monitoramento. 

 
PD 03 
 

• Reportar os resultados do monitoramento da eficiência do tratamento realizado 
nas ETEs da ANDRITZ e do CMCM assim que as mesmas começarem a ser 
operadas. Prazo: evidências nos próximos RSAP; 

• Reportar os resultados do monitoramento da eficiência do tratamento realizado 
na ETA da ANDRITZ assim que esta começar a ser operada. Prazo: evidências 
nos próximos RSAP; 

• Recomenda-se que seja mantida nos RSAP, mesmo em sua versão reduzida 
(quando emitido juntamente com um Relatório Consolidado para o IBAMA), a 
tabela de consolidação feita pela BIOCEV com os resultados dos 
monitoramentos, comparando os valores obtidos em relação aos limites da 
CONAMA 430/11 e do IFC. 

 
Vegetação 
 

• Manter nos Relatórios Consolidados a seção referente às espécies invasoras, 
conforme solicitado anteriormente no Plano de Ação. 

 
• Visando a ampliar as coleções da nova espécie de Passiflora, recomenda-se doar 

exsicatas e sementes dessa espécie para outros herbários e instituições de 
pesquisa. Sugere-se que sejam atendidos ao menos o Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro e a Universidade Federal do Pará – campus de Altamira. O Projeto de 
Salvamento e Aproveitamento Científico da Flora possui apenas uma coleta 
dessa espécie na AID do empreendimento, realizada em área antropizada. Essa 
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espécie foi cultivada no Centro de Estudos Ambientais, onde cresce 
abundantemente, e suas sementes foram utilizadas no PRAD que está sendo 
realizado no entorno desse centro. Prazo: evidência no próximo RSAP. 

 
Fauna Terrestre  
 
Não há. 
 
Ictiofauna 
 
Não há. 
 
Socioeconomia 
 
• Reitera-se a recomendação de que o Plano de Ação de Reassentamento Urbano 

deverá incorporar a nova opção representada pelo RUC Pedral, uma vez que esta 
alternativa não consta do PAR em vigor.  Essa revisão ainda não foi apresentada. 

 
Componente Indígena 
 
• A finalização do Plano Emergencial já consumiu grandes esforços da Norte Energia 

e já motivou severas contestações por parte dos indígenas e de instituições. Nas 
últimas missões foi constatado atraso no atendimento das pendências pactuadas 
com as lideranças indígenas ao longo de 2013 e 2014. Este atraso repercute muito 
negativamente, colocando em risco a confiança e estabilidade alcançada no 
relacionamento com as populações indígenas. Recomenda-se fortemente a proceder 
à finalização das pendências do Plano Emergencial como pactuadas com as 
lideranças indígenas. Assim, recomenda-se apresentar, nos próximos RSAP, 
evidência da finalização das pendências do Plano Emergencial. 

 
 
11.0 
Aspectos Críticos a serem Verificados na Próxima Missão de 
Monitoramento 
 
SGA 
 
• Aprovação do Manual de Auditoria. 
• Avaliação da Sistemática de Conformidade Legal do empreendimento. 
• Status da inserção das planilhas originais de dados dos programas e projetos no 

SGP. 
 



 
 

 
 

                 255 

 

Obras 
 
• Manejo de não conformidades da Norte Energia. 
• Avaliação dos esforços despendidos no período para completo atendimento das NCs 

e ROs registradas pela BIOCEV e pela Equipe das OEs. 
• Análise de abrangência do Padrão de Desempenho PS NE SSTMA 002/2014. 
• Integração das montadoras dos Sítios Belo Monte e Pimental aos procedimentos de 

controle, monitoramento e supervisão ambiental da BIOCEV e NE. 
• Evolução da construção dos alojamentos, escritórios administrativos e canteiro de 

obras, bem como de todos os equipamentos de proteção ambiental nas áreas sob 
responsabilidade do CMBM e Andritz. Especial atenção será dada aos equipamentos 
sanitários, depósitos de produtos químicos, estação de tratamento de água, estação 
de tratamento de esgoto, sistemas de separação água e óleo, postos de 
abastecimento, central de gerenciamento de resíduos e outros equipamentos e/ou 
instalações de interesse ao controle ambiental. 

• Atividades de recuperação ambiental (PRAD) previstas no Plano de Ação para o ano 
agrícola de 2014/2015, incluindo áreas que já tiveram a sua exploração e/ou 
utilização encerradas. Será dada especial atenção aos bota-foras e áreas de 
empréstimos dos “Sítios Belo Monte” e “Canal e Diques” localizados fora dos 
futuros reservatórios. 

• Utilização e recuperação de áreas de empréstimo localizadas fora do futuro 
reservatório intermediário na região do Sítio Belo. 

• Utilização de áreas de apoio e instalações industriais e implantação de caminhos de 
serviço da Margem Direita do Sítio Pimental. 

 
Meio Físico 
 
• Atividades do Programa de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios na região 

do Gráben do Macacão. 
• Evolução do levantamento topobatimétrico dos 5 pontos críticos a navegabilidade 

dos ribeirinhos no TVR e Rio Bacajá. 
• Evolução das atividades do Programa de Acompanhamento de Direitos Minerários. 
 
Vegetação 
 
• Informações atualizadas sobre as prováveis espécies novas da flora e evidências de 

esforços para a sua determinação; 
• Informações complementares (locais de registro) sobre as três espécies novas 

confirmadas para a área da UHE Belo Monte; 
• Andamento da supressão da vegetação nas áreas dos futuros reservatórios; 
• Andamento da destinação externa e interna das toras e fitomassa lenhosa geradas 

pelo empreendimento. 
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Fauna Terrestre, Aquática e Semi-aquática 
 
• Andamento dos projetos de investigação taxonômica de roedores e quiróptero, 

segundo os Princípios do Equador: 
− quirópteros: verificar a consolidação das análises morfológicas e 

morfométricas, na apresentação do relatório final de identificação e 
distribuição da nova espécie de Nyctinomops, contendo mapa com distribuição 
obtida para a espécie baseada no exame de exemplares de museus.  

− roedores: verificar o resultado final consolidado das análises morfológicas e 
morfométricas, e das análises moleculares, para as novas espécies de Oecomys 
e Neacomys, contendo mapa com distribuição obtida para tais espécies baseada 
no exame de exemplares de museus. 

 
Ictiofauna 
 
• Verificar o andamento da identificação das espécies novas para a ciência até o 

menor nível taxonômico; e, 
• Verificar o cumprimento do Plano de Trabalho com Estratégias para o Atendimento 

do PD 06 dos Princípios do Equador. 
 

Socioeconomia 
  
• Reassentamentos Urbanos Coletivos; 
• Procedimentos para implementação do RUC Pedral; 
• Situação das famílias em processo de indenização e/ou reassentamento na área rural 

dos novos casos de aquisição e negociação da SAF; 
• Implementação das alternativas do Reassentamento Rural Coletivo; e, 
• Estratégias de comunicação social para entrega das obras de saneamento em 

Altamira. 
 
Gestão de SST 
 
• OP/OEs: Acompanhamento das pendências anteriores; 
• OP/OEs: Avaliação das ações proativas adotadas pela NE frente ao resultado da 

Coordenação e Supervisão das OP e Supervisão das OEs e empresas executoras dos 
programas do PBA; 

• OP/OEs: Verificar a tabulação dos dados coletados na aplicação de LVs e divisão 
por tema para posterior análise crítica e tomada de ações; 

• OP/OEs: acompanhar e verificar evidências da realização das reuniões de início de 
contrato, conforme apresentado pela Equipe de SST/MA da NE; 

• OP/OEs: Avaliar os resultados da análise crítica dos dados de supervisão e as ações 
corretivas definidas a partir dessa análise; 

• OP/CCBM: Visita ao Sítio Belo Monte para acompanhamento das atividades de 
SST; 

• OP/Andritz: Visita ao Sítio Canais e Diques para acompanhamento das atividades 
de SST; 
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• OEs: Visita às Obras do Entorno, acompanhamento das atividades de SST e dados 
da supervisão. 

• OEs: Avaliação do RGM-OE; e, 
• OEs: Auditoria Interna e do Ministério do Trabalho. 
 
Assuntos Indígenas 

 
• Avaliação da percepção indígena quanto à equipe e desenvolvimento das ações do 

PBA-CI (entrevistas com as lideranças das terras indígenas da região). 
• Registro e análise do andamento dos programas do PBA-CI. 
• Identificação e documentação das ações relacionadas aos projetos de geração de 

renda PAP. 
• Avaliação da implantação do setor de documentação na SAI.  
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Anexo 1 – Lista de Documentos Avaliados 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
Anexo 2 – Reuniões, Vistorias e Entrevistas Realizadas  
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
Anexo 3 – Registro Fotográfico das Inspeções do PCAI 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
Anexo 4 – Registro Fotográfico das Inspeções de SST na OP 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
Anexo 5 – Registro Fotográfico das Inspeções de SSTMA nas OEs 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
Anexo 6 – Acompanhamento do Atendimento a Condicionantes 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
Anexo 7 – Situação de Andamento dos Planos, Programas e Projetos 

do PBA 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
Anexo 8 – Registro Fotográfico das Vistorias às Atividades 

Relacionadas aos Programas do PBA 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
Programas de Flora 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
Programas de Socioeconomia 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
Programas de Ictiofauna 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
Programas de Limnologia e Qualidade da Água 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
Anexo 9 – Registro Fotográfico do PBA-CI 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Anexo 10 – Quadro 7.0.b – Ações do Plano de Ação Atendidas até a 7ª 

Missão 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Anexo 11 – Quadro 8.0.a – Controle do Atendimento às 

Recomendações da Consultoria Socioambiental 
Independente 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
Anexo 12 – Plano de Trabalho com Estratégias para o Atendimento do 

PD 06 dos Princípios do Equador 
 
 
 
 


