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Programa de Fortalecimento Institucional (PFI)

Foto 01: Oficina sobre gestão de projetos na aldeia Guary-Duan.

Foto 02: Oficina sobre gestão de projetos na aldeia Terrawangã.

Foto 03: Oficina de diagnóstico, captação de recursos, Foto 04: Reunião com Liderança Asurini na aldeia Ita-aka.
planejamento sede da ABEX.

Foto 05: Grupo 1 – Mapeamento Participativo.

Foto 06: Grupo 2 – Mapeamento Participativo.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fonte: 8º Relatório de Andamento do PBACI.

Foto 07: Construção do Plano de Ação da TI Apyterewa.

Maio/2017

UHE Belo
Monte

Foto 08: Kawore mediando o levantamento dos recursos para a
elaboração do Projeto com a participação ativa das mulheres.

Programa de Educação Escolar Indígena (PEEI)

Foto 09: Representantes das comunidades das aldeias Foto 10: Representantes da comunidade escolar durante
Paquiçamba, Mïratu e Furo Seco, reunidos para discutir o PPP da elaboração da nova versão do PPP da escola Juruna da TI
escola Juruna da TI Paquiçamba.
Paquiçamba.

Foto 11: Cartazes com perguntas e respostas norteadoras da Foto 12: Oficina de elaboração do material didático da TI
discussão e construção da proposta que inclui conhecimentos Trincheira Bacajá.
diferenciados e específicos.
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Foto 13: Oficina de elaboração do material didático da TI Foto 14: Reunião de apresentação do projeto na aldeia Curuatxe.
Trincheira Bacajá.

Foto 15: Início da produção dos desenhos da comunidade escolar Foto 16: Elaboração do material didático.
da aldeia Curuatxe.

Foto 17: Organização dos desenhos produzidos conforme a narrativa.
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Programa Integrado de Saúde Indígena (PISI)

Foto 18: Antiga UBSI/alojamento à direita e
UBSI/alojamento - Aldeia Kwatinemu - TI Koatinemo.

atual Foto 19: Checklist UBSI Aldeia Paquiçamba - TI Paquiçamba.
Verificação da parte elétrica, hidráulica e esgoto do consultório
odontológico.

Foto 20: Ckecklist UBSI Tipo II Aldeia Paquiçamba – TI Foto 21: Equipamentos da sala do AISAN UBSI Tipo I Aldeia
Paquiçamba.
Miratu - TI Paquiçamba.

Foto 22: Equipamentos da sala de curativo UBSI Tipo I Aldeia Foto 23: TI Apyterewa - Aldeia Apyterewa – Reunião para
Miratu – TI Paquiçamba.
encontros com cuidadores indígenas e equipe de saúde do
DSEI/Altamira.
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Foto 24: TI Apyterewa – Aldeia Apyterewa – Reunião para Foto 25: Reunião com líderes e parteiras aldeia Juruãti – TI
encontros com cuidadores indígenas e equipe de saúde do Araweté Igarapé Ipixuna.
DSEI/Altamira.

Foto 26: Encontro com pajés e parteiras aldeia Juruãti – TI Araweté Igarapé Ipixuna.

Programa de Atividades Produtivas (PAP)

Foto 27: Realização de biometria, aldeia Paquiçamba.

Foto 28: Realização de biometria, aldeia Furo Seco.
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Fotos 29 e 30: Realização de biometria, aldeia Furo Seco.

Foto 31: Flutuante instalada na aldeia Paquiçamba.

Foto 32: Utilização de flutuante na atividade de Biometria,
aldeia Paquiçamba.

Fotos 33 e 34: Levantamento de área para plantio de cacau, TI Paquiçamba.

17º Relatório de Monitoramento Socioambiental
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fonte: 8º Relatório de Andamento do PBACI.

Foto 35: Construção de viveiro, TI Paquiçamba.
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Foto 36: Preparo de mudas, TI Paquiçamba.

Fotos 37 e 38: Acompanhamento da construção dos aviários na aldeia Boa Vista.

Foto 39: Acompanhamento da atividade de criação de aves na Foto 40: Acompanhamento técnico da cultura de abóbora na
aldeia Boa Vista.
aldeia Boa Vista.
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Foto 41: Acompanhamento técnico da atividade de colheita de Foto 42: Colheita e beneficiamento da mandioca ciclo 1516 –
abóbora na aldeia Boa Vista.
Aldeia Bacajá.

Foto 43: Acompanhamento técnico no manejo dos animais Foto 44: Indígena realizando a ordenha, aldeia Pukayako.
(vacinação, sanidade e reprodução) – Aldeia Pukayakó.

Foto 45: Fornecimento de ferramentas
implementação de cultivos anuais, Thiatata.

do

projeto

de Foto 46: Fornecimento de sementes do
implementação de cultivos anuais, Paranopiona.

projeto

de
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Foto 47: Fornecimento de sementes do
implementação de cultivos anuais, Raio do Sol.

projeto

Maio/2017

de Foto 48: Fornecimento de sementes
implementação de cultivos anuais, Thiatata.

UHE Belo
Monte

do

projeto

de
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Anexo 11 – Quadro 7.0.d – Histórico de Atendimento das Ações do
Plano de Ação em Aberto até a 16ª Missão

Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Prazo Plano de
Etapas / Entregáveis
Ação
Plano de Ação
Princípio do Equador 02 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 01
Ação 10 - 6 meses antes do início da operação da última turbina.
Sistema de
Ação 14 - Desenvolver 6 meses antes do Minuta do sistema de
Gestão / Planos uma minuta do sistema início da operação gestão integrado de
de gestão integrado de da primeira turbina. Meio Ambiente, Saúde
e
Meio Ambiente, Saúde
Procedimentos
e
Segurança
e
e
Segurança
e
/ Sistema de
Responsabilidade
Responsabilidade
Gestão
Social para a fase de
Social para a fase de
Ambiental e de
operação.
operação, compatível
Saúde e
com os requisitos do
Segurança
Padrão de Desempenho
durante a
N° 1 do IFC. Este
Operação
sistema
deverá
contemplar,
minimamente,
procedimento
de
garantia
de
conformidade
e
programas
operacionais relativos
às ações de operação,
bem
como
de
andamento
dos
programas do PBA que
apresentem ações na
Fase de Operação. Essa
minuta deverá ser
submetida à Caixa
Econômica
Federal
(CEF) para validação.
Componente

Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório

A NE informa no 9º RSAP que as ações
previstas para atendimento 6 meses antes do
enchimento do reservatório e 6 meses antes da
operação da 1ª turbina estão sendo tratadas por
um grupo de trabalho multidisciplinar
estruturado na NE para este fim.
O 10º RSAP não apresentou evidências de
evolução sobre esse assunto, informou que essa
questão seria abordada em reunião específica a
ser definida com o Consultor Independente
responsável pelo tema, porém a mesma não
ocorreu em tempo hábil para emissão desse
relatório.
No 11º RSAP a NE informou que o contrato
com a Eletronorte para assumir a operação do
empreendimento já foi assinado, no entanto,
aspectos socioambientais referentes à fase de
operação ainda estão em discussão pelas
diretorias de ambas as empresas: Norte Energia
e Eletronorte.
No 12º RSAP a NE informou que a situação
relatada durante a 11ª missão permanece:
‘aspectos socioambientais referentes à fase de
operação ainda estão em discussão pelas
diretorias de ambas as empresas. Este assunto
seria abordado durante a vistoria de campo
prevista para fevereiro de 2016, o que não
ocorreu.
Meio Ambiente: No 13º RSAP informou-se que
as regras operativas estão sendo discutidas entre
técnicos da Eletronorte, da NE e consultores
contratados para este fim. Em função das
exigências do licenciamento quanto às vazões
para o TVR e Reservatório Intermediário, como
também das características particulares da
Usina, com grau de complexidade maior que as
demais, quaisquer solução e decisão a ser
tomada estão sendo cuidadosamente discutidas
internamente.
Informações sobre o status relacionadas à
adequação do SGA para a fase de operação
poderão ser obtidas durante a próxima vistoria
de campo prevista para maio de 2016.
a) Meio Ambiente: No 14º RSAP informou-se
que foi desenvolvida uma proposta de
estruturação do Plano Integrado de Gestão
Ambiental e Sociopatrimonial da UHE Belo
Monte - PIGASP, considerando os seguintes
aspectos:
contrato
de
concessão
do
empreendimento, exigências do licenciamento

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

17º RSAP

Dentro do prazo para atendimento
Durante reunião com os responsáveis pelo SGA, realizada no
escritório da JGP em março de 2015, foi possível evidenciar o
registro das primeiras discussões com a alta administração sobre a
adequação da gestão para a fase de operação da UHE. Conforme
informado na ocasião, no dia 06 de janeiro 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.
Posteriormente, a NE informou por e-mail que nos meses de
fevereiro e março/15 ocorreram discussões internas sobre esses
temas nas reuniões periódicas do conselho e das superintendências
da NE, destacando-se uma reunião ocorrida em 25/03 para definição
do plano de ação em atendimento às demandas mencionadas acima.
Destaca-se, no entanto, que esse plano não foi apresentado à
consultoria independente nesse período de monitoramento, nem
discutido no 9º RSAP.
Análise 10ª missão:
Dentro do prazo para atendimento (outubro de 2015)
Está prevista para outubro de 2015 a entrega dos procedimentos do
sistema de gestão integrado de Meio Ambiente, Saúde e Segurança
e Responsabilidade Social para a fase de operação.
Estava prevista a entrega de um plano de ação para construção
desses documentos aplicáveis à fase de operação do
empreendimento, porém tal plano não foi apresentado à consultoria
independente neste período de monitoramento.

Prazo

Etapas / Entregáveis

Evidenciar procedimentos do
sistema de gestão de Meio
Ambiente e Responsabilidade
Social para a fase de operação.



Análise 11ª missão:
Não atendida.
Em relação aos ajustes na documentação do SGA para a fase de
operação da UHE, ressalta-se que o 11º RSAP não apresentou
nenhuma evidência de evolução relacionada a esse tema. Conforme
mencionado pela NE, o contrato com a Eletronorte para assumir a
operação do empreendimento já foi assinado. No entanto, aspectos
socioambientais referentes à fase de operação ainda estão em
discussão pelas diretorias de ambas as empresas.
Análise 12ª missão:
a) Meio Ambiente: Não Atendida.
Não foram apresentadas evidências relacionadas à adequação do
SGA para a fase de operação da UHE. Em reunião realizada com
representantes da NE e da empresa Ferreira Rocha foi informado
que as regras operacionais da usina ainda não foram claramente
estabelecidas pela Eletronorte, uma vez que a UHE Belo Monte

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
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
ambiental, cláusulas previstas nos contratos
junto aos agentes financiadores (protocolos a
serem seguidos, notadamente Princípios do
Equador), ativos e passivos ambientais e
patrimoniais adquiridos durante a etapa de
implantação, além das demandas operacionais
específicas ao funcionamento da UHE; que
requer decisões e ajustes de manejo imediato e
sem precedentes no cenário nacional.
Além disso, o PIGASP foi estruturado
considerando possíveis demandas intempestivas
advindas de processos judiciais envolvendo o
empreendimento e o empreendedor, assim
inicialmente foi previsto um Plano Integrado
atuando em 11 macroprocessos conforme
indicado na Figura 1 do ANEXO 4.1.1 do 14º
RSAP.
Esta estrutura foi submetida à DS que está
analisando para encaminhar ao CMA.
Somente após a deliberação do CMA, deverá
ser feito o detalhamento do PIGASP, para então
ser colocado em prática.
a) Meio Ambiente: no 15º RSAP foi informado
que a minuta ainda estava em análise pela
direção da NE, aguardando definição da nova
estrutura organizacional da empresa.
a) Meio Ambiente: No 16º RSAP informou-se
que a partir de dezembro/16, foi dado início ao
processo de detalhamento do Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) para a Etapa de Operação da
UHE Belo Monte, seguindo, em linhas gerais,
os mesmos preceitos metodológicos adotados
para a organização do SGA na Etapa de
Implantação e está descrito no Anexo 02 do 16º
RSAP.
Para fins de estruturação do SGA, conforme
consta do citado Anexo, já foram identificados
macro-compartimentos nos quais o Sistema
deverá ser aplicado, considerando os setores da
UHE Belo Monte onde se desenvolverão
processos durante toda a Etapa de Operação, ou
nos quais ainda há processos em curso, com
duração de, pelo menos um ano, abrangendo
todo o ano de 2017. São eles: Sítio Pimental,
Sítio Belo Monte, Reservatório Xingu,
Reservatório Intermediário, Trecho de Vazão
Reduzida, Vila Residencial Belo Monte,
Estação de Transbordo de Carga (ETC) e Obras
do Entorno.
Em relação a cada um desses macrocompartimentos, estão sendo identificados os
processos, atividades, aspectos, impactos e
riscos ambientais associados, bem como as
ações para fazer frente aos impactos e riscos
ambientais, procedimentos e a análise da sua

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

possui características diferentes das demais usinas operadas pela
empresa. Segundo os representantes, essas definições deverão ser
apresentadas até agosto deste ano.
Análise 13ª missão:
Meio Ambiente: Não Atendida.
A situação do SGA para a fase de operação permanece a mesma, ou
seja, os aspectos socioambientais ainda estão em discussão pelas
diretorias de ambas as empresas, NE e Eletronorte. Em reunião
realizada com representantes da NE durante os trabalhos de campo
da 13ª missão, foi informado que a empresa já mapeou as
ações/tarefas necessárias para adequação do sistema de gestão à fase
de operação, mas nenhuma evidência objetiva relacionada esse tema
foi apresentada a consultoria independente.
Análise 14ª missão:
Meio Ambiente: Não Atendida.
Em relação aos ajustes na documentação do SGA para a fase de
operação da UHE, nesse período de monitoramento a NE
apresentou uma proposta de estrutura do PIGASP (Plano Integrado
de Gestão Ambiental e Sociopatrimonial). Esse documento indica os
11 macroprocessos relacionados à operação, a saber:
 Gestão dos Monitoramentos dos Meios Físico e Biótico;
 Gestão Jurídica;
 Gestão da O&M Eletronorte;
 Saúde e Segurança;
 Gestão do Trecho de Vazão Reduzida (TVR);
 Gestão do Componente Indígena;
 Assessoria Técnica e Estratégica à Gestão;
 Gestão Socioeconômica;
 Gestão Fundiária;
 Segurança Sociopatrimonial;
 Gestão dos Reservatórios.
Conforme descrito nesta ação, antes da NE apresentar a
documentação do sistema de gestão para a fase de operação, deve
apresentar uma minuta compatível com o PD 01, ou seja, um
desenho conceitual do sistema. Neste sentido, o documento
apresentado não atende ao solicitado. Portanto, a situação de
atendimento permanece a mesma.
Análise 15ª missão:
A situação permanece a mesma informada no relatório anterior, ou
seja, até o momento a NE não apresentou a minuta do SGA para a
fase de operação da Usina.
Conforme prazo acordado nesse plano de ação, essa minuta deveria
ter sido encaminhada para análise e aprovação da CEF seis meses
antes do início da operação da primeira turbina, ou seja, em outubro
de 2015. Esse atraso, que já ultrapassa 14 meses, além de
comprometer o atendimento a esse Plano de Ação, pode
comprometer o desempenho socioambiental do projeto.
Análise 16ª missão:
Como já indicado nos relatórios anteriores, os documentos do
Sistema de Gestão Ambiental - SGA para a fase de operação ainda
não foram disponibilizados, no entanto, neste período de
monitoramento a NE apresentou relatório específico sobre o

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Legenda:
Plano de Ação

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
efetividade.
Essas informações, consolidadas em matrizes
individualizadas por macro-compartimento,
constituem-se, em instrumentos objetivos de
visualização da gestão ambiental da etapa de
operação, denominadas de Matriz de Gestão
Ambiental para a Etapa de Operação.
Nesse sentido, já foram desenvolvidas as
versões preliminares das Matrizes de Gestão
Ambiental para a Etapa de Operação para os
macro-compartimentos Sítio Pimental e Sítio
Belo Monte, conforme apresentado no Anexo
XX. Durante o mês de fevereiro/17 as matrizes
para os demais macro-compartimentos serão
propostas pela empresa contratada em
dezembro/16 para assessorar a gestão ambiental
da Norte Energia, sendo que as mesmas deverão
ser validadas pela Norte Energia até meados de
março/17.
O conjunto de procedimentos associados às
ações de gestão ambiental já está identificado,
sendo também apresentado no Anexo 02, sendo
que o mesmo terá sido desenvolvido, na íntegra,
até o final de março/17, conforme cronograma
apresentado neste RSAP. Este documento
também inclui os procedimentos que, em acordo
com
esse
cronograma,
já
foram
desenvolvidos/ajustados e validados pela Norte
Energia.
É importante destacar que a execução de todos
os Programas e Projetos ambientais referentes
ao PBA para a Etapa de Operação já foi
contratada, e sua Matriz de Responsabilidade,
no que tange à supervisão dessa execução
internamente à Norte Energia, também já foi
definida. Essas responsabilidades – pela
execução e sua supervisão – também são
identificadas em colunas específicas da Matriz
de Gestão Ambiental proposta.
Registra-se ainda que, para o próximo RSAP,
além da apresentação das Matrizes de Gestão
Ambiental para a Etapa de Operação, válidas
para os diferentes macro-compartimentos,
proceder-se-á ainda à primeira avaliação da
efetividade das ações de gestão ambiental em
curso. Nesse sentido, observa-se que os
resultados dessas avaliações periódicas,
incluindo a proposição de ajustes ou novas
medidas, também constarão das Matrizes de
Gestão Ambiental para a Etapa de Operação,
conforme pode ser observado nos dois pilotos
constantes do Anexo 02.
SST: Segundo informado no 13º RSAP, este
assunto será abordado em reunião presencial
durante a próxima vistoria de campo prevista
para maio de 2016.
A NE ressalta que as minutas dos

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

andamento do processo de estruturação do sistema, com previsão de
término em abril de 2017.
Apresentou também uma matriz com os documentos que serão
incorporados ao sistema. Destaca-se, no entanto, que nessa matriz
não foram identificados alguns documentos considerados de
garantia para a melhoria contínua do SGA, como por exemplo, os
padrões para realização de auditorias internas, para análise crítica da
alta direção, para avaliação da conformidade legal e para gestão dos
treinamentos. Também não foi identificado procedimento para
gestão de compras e contratação de terceiros, além de outros
referentes aos controles ambientais. A abrangência dessa
documentação e as lacunas identificadas pela consultoria
independente foram discutidas em reunião específica realizada no
dia 14 de março, com a presença de representantes da JGP, da
Ferreira Rocha e da NE.

Análise 13ª missão:
Em atendimento.
De acordo com o Plano de Ação (para estruturação do Sistema de
Gestão de SST da NE), houve a revisão de alguns documentos que
já se encontravam emitidos na missão anterior. A situação de



17º RSAP

Evidenciar
os
procedimentos
definitivos da Norte Energia e da
Eletronorte, conforme distribuição
de responsabilidades a ser
definida/formalizada,
alinhados

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
procedimentos já estão em pauta na diretoria
correspondente.
Segundo informado no 14º RSAP, o
macroprocesso referente a SST já está em
desenvolvimento. Na ocasião da vistoria serão
atualizadas as informações sobre este assunto.
Segundo informado no 15º RSAP, para os
assuntos relacionados a esta recomendação, na
missão de agosto foi discutido junto aos
auditores o sistema de gestão para a etapa de
operação, em complementação do que já estava
sendo aplicando no período da implantação.
No 16º RSAP, informa-se que os
procedimentos são encaminhados junto com o
RGT no Anexo 03.

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

atendimento do plano como um todo está em 75,6%, contra 52% na
missão anterior. As ações do Plano que mais se adequam a esta
Ação 14 são os objetivos 1 (Política de SST); 2 (Procedimentos
Operacionais); e 3 (Manual de Gestão), os quais apresentam
resultados distintos, que variam de 18% a 70%.
Diferentemente do que havia sido previsto na fase de Due
Diligence, a UHE será operada por uma empresa contratada, cujas
ações serão fiscalizadas pela NE. Esta decisão, no entanto, não
desobriga que a empresa operadora defina e implante seu Sistema
de Gestão ainda no âmbito desta ação. Isso posto, é importante
informar que alguns dos procedimentos apresentados são
provenientes de outra UHE operada pela Eletronorte e que foram
trazidos (ou adaptados) para a UHE Belo Monte. Até o momento
não é conhecida a estrutura de gestão proposta pela Eletronorte.

Etapas / Entregáveis
com a estrutura de gestão proposta
para a Operação.
Esta gestão deverá contemplar
processos periféricos relacionados
com a presente fase, construção,
montagem e execução dos
programas
ambientais,
por
exemplo.

Análise 14ª missão:
Em atendimento
Durante a missão de monitoramento a Equipe de SST da NE
informou que prevê entregar a relação do manual e procedimentos
que pretende desenvolver e implantar para a Fase de Operação,
agora considerando que a própria NE abarcará tal escopo. Essa
relação contemplaria a abrangência de cada documento,
minimamente suas inter-relações, o escopo e os objetivos.
Entretanto, esse descritivo não foi recebido a tempo de ser incluído
neste relatório.
Análise 15ª missão:
A NE apresentou a proposta do Sistema de Gestão que contempla
todos os elementos requeridos pelo PD01, inclusive apresentou a
minuta da maioria dos procedimentos previstos e alguns
procedimentos já implantados. Ainda devem ser elaborados para a
próxima fase: Manual de Gestão; Controle de Atendimento de
Requisitos Legais; Avaliação de Perigos e Riscos; Treinamentos
Obrigatórios; Procedimento para Bloqueio e Identificação de
Energias Perigosas; revisão do Procedimento de Espaços
Confinados; e, Análise Crítica e Oportunidade de Melhoria.

Após a análise pela
CEF,
deverá
ser
elaborado o Sistema
definitivo para a fase
de operação.

Após análise e
aprovação da CEF.

Sistema de gestão
definitivo para a fase
de operação.

Nenhuma informação foi apresentada sobre esta
ação no 12º RSAP ou durante a missão.
13º RSAP: Idem à Ação 14, acima.
No 14º RSAP informa-se que:
Em relação a MA-OP: ainda permanece em
discussão interna como será a dinâmica de
funcionamento da auditoria ambiental da NE,
uma vez que deverá ocorrer reestruturação da
empresa para a etapa de operação, considerando
ainda o estabelecimento de um Plano Integrado
de Gestão Ambiental e Sociopatrimonial PIGASP.
Em relação a SST: Já está em desenvolvimento.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Análise 16ª missão:
Pouca evolução foi registrada neste trimestre no que concerne ao
Plano de Ação de implantação do sistema de SST. A Ação continua
sem atendimento. É esperado que no próximo trimestre a situação
seja revertida.
Análise 12ª missão:
c) MA e SST: Não Atendida.
Os documentos definitivos ainda não foram apresentados.
Análise 13ª missão:
Como amplamente divulgado em relatórios anteriores, a NE
pretende manter Sistemas de Gestão independentes para Meio
Ambiente e para Segurança do Trabalho.
a) Meio Ambiente: Idem à Ação 14, acima. Não Atendida.
b) SST: Em Atendimento.
A Equipe de SST apresentou a revisão do procedimento de
supervisão que está sendo utilizado para acompanhar os trabalhos da
empresa responsável pela operação da UHE, a Eletronorte.
Apresentou também o Plano de Atendimento a Emergência (PAE),
o Procedimento Controle Acesso Áreas Restritas (que será revisto
para não se sobrepor àquele que pertence à Eletronorte) e também a

17º RSAP
a)

Evidenciar
os
procedimentos
definitivos para a fase de operação
e manutenção da UHE.


b)



Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
Na ocasião da vistoria serão atualizadas as
informações sobre este assunto.
a) Meio Ambiente: No 15º RSAP informou-se
que a minuta ainda estava em análise pela
direção da NE, aguardando definição da nova
estrutura organizacional da empresa.
a) Meio Ambiente: No 16º RSAP informa-se
que na estruturação da Gestão Ambiental para a
Etapa de Operação, contida no Anexo 02, são
apresentadas a Matriz de Documentos e a
Listagem de Procedimentos, com o respectivo
cronograma de elaboração, além dos pilotos de
Matrizes de Gestão Ambiental para dois macrocompartimentos. Destaca-se, ainda, que no
Anexo 02 do 16º RSAP também é apresentado o
cronograma detalhado para consolidação do
referido SGA para a Etapa de Operação.

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

revisão do Procedimento de Comunicação de Incidentes de
Terceiros.
No contexto da operadora, foi apresentado o Manual de Operação e
Manutenção da Geração e Transmissão (Norma de Operação NO13TR02), documento que contém somente diretrizes relativas a:
• Programação e Execução de Serviços nas Instalações da
Transmissão e Geração, Revisão 00 de 06/01/2016; e,
• Anexo XV – Procedimentos para a Realização de Serviços por
Terceiros em Instalações da Eletronorte, Revisão 00 de
01/08/2007.
Na avaliação realizada de todos os documentos apresentados, é
possível concluir sobre a necessidade de elaboração de outros que
darão amparo à gestão total do empreendimento, tais como:
Procedimento de Trabalho em Altura, Espaço Confinado,
Movimentação de Carga, Gestão de Terceiros, Monitoramento e
Medição, Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos,
Procedimento de Monitoramento e Medição, entre outros.
Análise 14ª missão:
a) Meio Ambiente: Idem à Ação 14, acima.
b) SST: Em atendimento
Nenhum novo documento foi apresentado, além daqueles avaliados
na 13ª Missão de Monitoramento.
Análise 15ª missão:
a) Meio Ambiente: A situação permanece a mesma informada no
relatório anterior, ou seja, até o momento a NE não apresentou os
ajustes necessários no SGA para a fase de operação da Usina.
b) SST: A NE apresentou as minutas de diversos documentos já
elaboradas, as quais deverão ser consolidadas para avaliação final.
Com base no que pôde ser avaliado em campo (minutas) os
documentos demonstraram estar coerentes com as melhores práticas
do mercado e legislação brasileira. A única exceção se relacionou
com a instrução sobre espaço confinado que apresentou
desalinhamento com o que preconiza a NR-33, porém a Equipe de
SSTMA da NE já foi alertada e irá proceder com os ajustes
necessários para encaminhar a versão final para aprovação.
Análise 16ª missão:
A NE apresentou relatório específico sobre o andamento do
processo de estruturação do sistema, com previsão de término em
abril de 2017.

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

Ação 16 - Incorporar,
no escopo do Sistema
de Gestão Ambiental,
de
SST
e
Responsabilidade
Social, procedimentos
de
supervisão
e
auditoria que garantam
a verificação constante
da conformidade das
atividades realizadas
fase de operação do
empreendimento.

Legenda:
Plano de Ação

6 meses antes do
início da operação
da primeira turbina.

Procedimentos
de
supervisão e auditoria
para
a
fase
de
operação.

Reportado pela Norte Energia

O 10º RSAP não apresentou evidências de
evolução sobre esse assunto, informou que essa
questão seria abordada em reunião específica a
ser definida com o Consultor Independente
responsável pelo tema, porém a mesma não
ocorreu em tempo hábil para emissão desse
relatório.
Idem Acima. No 11º RSAP a NE informou que
o contrato com a Eletronorte para assumir a
operação do empreendimento já foi assinado, no
entanto, aspectos socioambientais referentes à
fase de operação ainda estão em discussão pelas
diretorias de ambas as empresas: Norte Energia
e Eletronorte.

Análise 10ª missão:
Idem à Ação 14.
Análise 11ª missão:
Idem à Ação 14.
Análise 12ª missão:
a) Meio Ambiente: Não Atendida.
Idem à Ação 14.

17º RSAP



Evidenciar versão final dos
procedimentos
de
garantia
previstos no Sistema de Gestão
Ambiental para a fase de operação
da Usina

Análise 13ª missão:
a) Meio Ambiente: Idem à Ação 14, acima. Não Atendida.
b) SST – Atendida (12º Missão).
Análise 14ª missão:

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

Idem à Ação 14, acima. Não Atendida.
Meio Ambiente: segundo consta no 12º RSAP,
aspectos socioambientais referentes à fase de
operação ainda estão em discussão pelas
diretorias de ambas as empresas: Norte Energia
e Eletronorte. Até o momento, não se tem
informações adicionais sobre este assunto. Este
assunto seria abordado durante a vistoria de
campo prevista para fevereiro de 2016, o que
não ocorreu.
SST: a NE decidiu que manterá sua
metodologia de gestão para ambas as fases. Para
a interface (Ação 16b), a Equipe de SSTMA
evidenciou
que
a
Eletronorte
possui
metodologia de gestão de interfaces com as
montadoras, considerando a passagem do
Comissionamento para a Operação.

Análise 15ª missão:
a) Meio Ambiente: Idem a Ação 14.
b) SST: A NE apresentou as minutas de diversos documentos já
elaboradas, as quais deverão ser consolidadas para avaliação final.
Análise 16ª missão:
Idem a Ação 14

Meio Ambiente:
13º RSAP: Idem à Ação 14, acima.
Meio Ambiente:
14º RSAP: Ainda permanece em discussão
interna como será a dinâmica de funcionamento
da auditoria ambiental da NE, uma vez que
deverá ocorrer reestruturação da empresa para a
etapa de operação, considerando ainda o
estabelecimento de um Plano Integrado de
Gestão Ambiental e Sociopatrimonial PIGASP.
Meio Ambiente: no 15º RSAP informou-se que
a minuta ainda estava em análise pela direção
da NE, aguardando definição da nova estrutura
organizacional da empresa.
SST: segundo informado no 15º RSAP, para os
assuntos relacionados a esta recomendação, na
missão de agosto foi discutido junto aos
auditores o sistema de gestão para a etapa de
operação, em complementação do que já estava
sendo aplicando no período da implantação.

Considerando que no
início da operação das
primeiras
unidades
geradoras ainda haverá
atividades
de

Legenda:
Plano de Ação

6 meses antes do
início da operação
da primeira turbina.

Procedimento
de
gestão integrada para
atividades
concomitantes
das
fases
de

Reportado pela Norte Energia

Meio Ambiente: no 16º RSAP informa-se que
na estruturação da Gestão Ambiental para a
Etapa de Operação, contida no Anexo 02, são
apresentadas a Matriz de Documentos e a
Listagem de Procedimentos e respectivo
cronograma de elaboração.
SST: segundo informado no 16º RSAP, durante
a próxima missão da JGP serão apresentadas as
versões finais das minutas dos procedimentos
apresentados na 15ª missão.
Meio Ambiente: no 15º RSAP informou-se que
a minuta ainda estava em análise pela direção
da NE, aguardando definição da nova estrutura
organizacional da empresa.

Análise 10ª missão:
Idem à Ação 14.
Análise 11ª missão:
Idem à Ação 14.



17º RSAP

Evidenciar procedimentos de
gestão de meio ambiente para
atividades concomitantes das fases
de
obras/comissionamento
e
operação.

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

6

Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação
construção
em
andamento,
desenvolver
procedimento de gestão
integrada,
com
a
definição
de
responsabilidades e de
comunicação interna,
considerando
as
atividades
concomitantes
das
fases
de
obras/comissionamento
e operação.

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação
obras/comissionamento
e operação.

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
Meio Ambiente: No 16º RSAP informou-se que
na estruturação da Gestão Ambiental para a
Etapa de Operação, contida no Anexo 02, são
apresentadas a Matriz de Documentos e a
Listagem de Procedimentos e respectivo
cronograma de elaboração, destacando-se, nas
mesmas, procedimentos específicos voltados
para as obras ainda em curso, em especial
aquelas denominadas “obras de entorno”, a
continuidade da recuperação das áreas
degradadas,
e
outros
destinados
ao
detalhamento de ações de gestão ambiental
durante as atividades de comissionamento e
geração dos equipamentos eletromecânicos,
com destaque para salvamento e resgate da
ictiofauna.
SST: no 16º RSAP informou-se que para a
questão de SST, esta demanda está concluída.

Princípios do Equador 02 e 04 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 02
Gestão da
Ação 20: Vide IFC PD 01 - Sistema de Gestão Integrada de Programas
Saúde e
de Saúde e Segurança – Construção
Segurança /
Gestão da
Saúde e
Segurança na
Construção
Gestão da
Ação 21: Vide IFC PD 01 - Implementação do Assurance Interno
(Supervisão, Auditoria, Relatórios)
Saúde e
Segurança /
Assurance
Interno
(Supervisão,
Auditoria,
Relatórios)
Gestão de
Ação 22: Vide IFC PD 01 - Sistema de Gestão Integrada de Programas
Recursos
de Saúde e Segurança –Construção e IFC PS 1 - Implementação do
Humanos /
Assurance Interno (Supervisão, Auditoria, Relatórios)
Condições do
Trabalho
Princípio do Equador 03 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 03
6 meses antes do
Apresentar inventário
Fase de
Ação 28: Elaborar
inventário de emissões
enchimento do
de emissões de
Operação /
de carbono para os
reservatório.
carbono para os
Balanço de
reservatórios da UHE
reservatórios.
Carbono
Belo Monte.

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.

No 9º RSAP informa-se que as ações previstas
para atendimento 6 meses antes do enchimento
do reservatório e 6 meses antes da operação da
1ª turbina estão sendo tratadas por um grupo de
trabalho multidisciplinar estruturado na NE para
este fim. Será agendada uma reunião na semana
de vistoria para a atualização do assunto e
demonstração de respectivas evidências.

Segundo informado no 11º RSAP, no âmbito da
primeira fase do projeto Balcar foi feita

Reportado pela Norte Energia

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

Análise 12ª missão:
c) Meio Ambiente: Não Atendida.
Idem à Ação 14.
Análise 13ª missão:
Idem à Ação 14, acima. Não Atendida.
Análise 14ª missão:
Idem à Ação 14, acima. Não Atendida.
Análise 15ª missão:
A situação permanece a mesma informada no relatório anterior, ou
seja, até o momento a NE não apresentou o procedimento requerido
nesta ação.
Análise 16ª missão:
As versões finais dos procedimentos não foram apresentadas,
ficando para a próxima missão de monitoramento.

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

Vide IFC PD 01 - 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)

Segundo o 10º RSAP, este assunto será
abordado em reunião específica a ser definida
com o Consultor Independente responsável pelo
tema.

Legenda:
Plano de Ação

Avaliação

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.
Análise 9ª missão:
A NE informou a estruturação de um grupo de trabalho
multidisciplinar para atendimento das ações previstas para 6 meses
antes do enchimento do reservatório e 6 meses antes da operação da
1ª turbina, mas não atendeu a esta Ação, que já tem o prazo vencido.
Nenhuma reunião sobre este tema ocorreu na semana de vistoria.
Considera-se a ação Não Atendida.

17º RSAP

Apresentar Inventário de emissões
de carbono para os reservatórios.



Análise 10ª missão:
Não atendida.
Nenhuma menção ao atendimento a esta ação foi feito no 10º
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
medição da fase rio para compor estudos
completos de emissão de gases de efeito estufa,
inclusive inventário destas emissões.
No entanto, a primeira fase do projeto se
encerrou e as verbas para a segunda fase ainda
estão em negociação entre a COPPE e demais
empresas participantes.
Em contatos feitos com o pesquisador
responsável pelo estudo durante o mês de
agosto, a NE solicitou que fosse realizado um
planejamento (físico-financeiro) com vistas a
avaliar a possibilidade de apoiar a continuidade
da pesquisa e realizar nova medição das
emissões
durante
o
enchimento
dos
reservatórios. A NE ainda não recebeu tal
informação da COPPE.
Segundo informado no 12º RSAP, a NE
envidou esforços para a realização da medição
durante o enchimento dos reservatórios. No
entanto, não houve retorno em tempo hábil dos
pesquisadores que conduzem os estudos no
âmbito do Projeto BALCAR. A estratégia
adotada pela empresa foi a de dar continuidade
à coleta de dados nos mesmos moldes dos dados
coletados anteriormente, para que seja possível
comparar as emissões entre as condições de rio,
de enchimento e de reservatório.
Segundo informado no 13º RSAP, contatos
foram retomados com a Eletronorte e
pesquisadores responsáveis pelos levantamentos
na fase rio para verificar a possibilidade de dar
continuidade à coleta de dados.

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

RSAP, tampouco foi tratado do assunto durante a missão de campo.

Análise 11ª missão:
Foi apresentada justificativa, mas a ação é considerada Não
Atendida.
Análise 12ª missão:
No período foi apresentada a mesma justificativa dada na missão
anterior. A ação permanece com status de Não Atendida.
Análise 13ª missão:
No período foi evidenciada apenas a retomada dos contatos entre as
empresas e pesquisadores, sem avanço concreto na execução da
ação, que permanece com status de Não Atendida.
Análise 14ª missão:
Não atendida.
Ação com quase 1 ano de atraso no atendimento.
Novamente apenas justificado.
Análise 15ª missão:
Não atendida.
Ação com mais de 1 ano de atraso no atendimento.
Nesta missão, a falta de avanço não foi sequer justificada.
Foi incluída uma marca de atenção no status, para ressaltar o grande
atraso no atendimento.
Análise 16ª missão:
A NE, neste 16º RSAP, voltou a informar ações para dar andamento
à mesma, ao contrário do período anterior. Portanto, retira-se, nesta
análise, a marca de atenção no status, para ressaltar o grande atraso
no atendimento.
De qualquer forma, a ação continua não atendida.

Segundo informado no 14º RSAP, a Norte
Energia buscou contato com os pesquisadores
responsáveis pelo projeto Balcar, porém, o
projeto finalizou. Permanece pendente a
prestação de contas junto às empresas que
custearam tal projeto de P&D. Estão sendo
analisadas alternativas para atender tal
demanda.
Segundo informado no 16º RSAP, no âmbito do
projeto Balcar foi feita a coleta entre jun/2012 a
jan/2013 na região do Reservatório do Xingu,
quando foi feita a caracterização limnológica e
análise do metabolismo planctônico, bem como
concentração de gases nos sedimentos. O
balanço das emissões resultantes das coletas
efetuadas no período de pré-enchimento
encontram-se apresentadas na Tabela 2.2.6.1
(Anexo 04).
Após a emissão do documento sobre emissões
de gases de efeito estufa em Reservatórios, o
Projeto Balcar foi finalizado, contatos com o

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Princípios do Equador 02, 05 e 06 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 05
Ação 45: Cumprir
todas as
recomendações
estabelecidas na Seção
13.2 do Relatório de
Avaliação
Socioambiental – Due
Diligence no prazo.

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
pesquisador que realizou as análises no período
pré-enchimento foram infrutíferos.
Atualmente, a NE está discutindo com outros
especialistas que atuam na área de GEE para
verificar o melhor período e possibilidade de
usar a mesma metodologia adotada no período
de pré-enchimento de modo a realizar novas
análises para a fase pós-enchimento e,
consequentemente, avaliar o balanço das
emissões de carbono para a UHE Belo Monte.
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-CCBMQMSSRS 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.
No 9º RSAP informa-se que as evidências estão
em outros itens apresentados neste RSAP.
Evidências estão em outros itens apresentados

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

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 10 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.

Prazo

17º RSAP

Etapas / Entregáveis

Para encerramento desta Ação,
evidenciar o atendimento às
recomendações 26 e 79 do Quadro
8.0.a, as quais continuam sendo
consideradas como em
atendimento.

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
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
no 10º RSAP.
No 12º RSAP a NE informou que as respostas
às recomendações estão na planilha 4.2-2 do
ANEXO 4.2.
A NE informou que as informações sobre as
recomendações podem ser observadas no
ANEXO 6.2-1 do 13º RSAP.
A NE informou que o Capítulo 4 do 14º RSAP
apresenta as respostas e evidências às
recomendações e oportunidades de melhorias
apontadas pelo Consultor Socioambiental
Independente nas missões de monitoramento da
UHE Belo Monte.
No 16º RSAP foi informado, em relação à
recomendação 26, que o incinerador continua
em estado inoperante, devido à necessidade de
manutenção de peças.
O CCBM está realizando um estudo de
viabilidade econômica/financeira para a
reativação dos incineradores ou destinação para
empresa contratada. Em complemento, informa
que serão realizadas destinações dos resíduos
estocados até que se defina o modelo de
destinação a ser adotado.
Foram também enviadas evidências de
atendimento à recomendação 79.

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

campo, durante as inspeções do consultor independente.
Análise 4ª missão:
As evidências de atendimento às recomendações de
responsabilidade do CCBM estão sendo encaminhadas no RSAP, e
evidências verificadas em campo também estão permitindo fechar
outras recomendações em aberto.
Como a análise desta ação foi se esta Ação pedia que fossem
atendidas as recomendações da Seção 13.2 da Due Diligence, e há
várias recomendações da Due Diligence estão ainda em aberto, esta
ação permanecerá com status de Em Atendimento, e não contínuo,
porque o texto original da Ação previa que o atendimento ocorresse
no prazo.
Análise 5ª missão:
Em Atendimento.
Nessa missão foram atendidas as recomendações 30, 99 e 151, que
foram estabelecidas ainda na fase de Due Diligence. Dessa fase
ainda faltam algumas recomendações para serem atendidas.
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.
Análise 9ª missão:
Em Atendimento.
Das recomendações do Quadro 8.0.a vinculadas a esta Ação,
listadas no trimestre passado, uma foi considerada atendida nesta
missão, a 59. Além desta, as recomendações 75 a 78 foram
eliminadas, pois seu conteúdo está sendo acompanhado na Ação
38b do Plano de Ação (Quadro 7.0.a).
As demais continuam em atendimento ou não atendidas.
Análise 10ª missão:
Em Atendimento.
Das recomendações do Quadro 8.0.a vinculadas a esta Ação,
listadas no trimestre passado, nenhuma foi considerada atendida
nesta missão. Apenas a recomendação 58 foi desvinculada desta
ação, pois foi transformada como de atendimento contínuo pelo
Consultor Independente.
As demais continuam em atendimento ou não atendidas.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
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 11ª missão:
Em Atendimento.
Das recomendações do Quadro 8.0.a vinculadas a esta Ação,
listadas no trimestre passado, nenhuma foi considerada atendida
nesta missão.
Duas foram alçadas à categoria de atendimento contínuo
(recomendações 81 e 82).
As demais continuam em atendimento ou não atendidas.
Análise 12ª missão:
Esta ação permanece Em Atendimento, tendo ocorrido o seguinte
avanço no período:
 81; 82: transformadas em atendimento contínuo. Serão
excluídas desta Ação.
 104: atendida, conforme já mencionado acima, na Ação 26b.
Análise 13ª missão:
Esta ação permanece Em Atendimento, com as três recomendações
pendentes, 26, 64 e 79, consideradas em atendimento no período.
Análise 14ª missão:
Esta ação permanece Em Atendimento, com as três recomendações
pendentes, 26, 64 e 79, consideradas em atendimento no período.
Análise 15ª missão:
Esta ação permanece Em Atendimento, com duas recomendações
pendentes (26 e 79), consideradas em atendimento no período.
Destaca-se que no período a Ação 64 foi considerada atendida,
conforme apresentado no Quadro 8.0.a (Anexo 12).
Análise 16ª missão:
Esta ação permanece Em Atendimento, com duas recomendações
pendentes (26 e 79), consideradas em atendimento no período.
Destaca-se que no período anterior a Ação 64 foi considerada
atendida.
AÇÕES DE ATENDIMENTO CONTÍNUO
Princípio do Equador 02 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 01
Ação 6: Apresentar o
3 meses após a
Apresentar o Plano de
Plano de Ação de
assinatura do
Ação de Emergência
Emergência solicitado
Contrato de
pelo IBAMA no
Financiamento.
Parecer Técnico
Sistema de
143/2011, referente ao
Gestão / Planos
atraso na
e
implementação das
Procedimentos
ações antecipatórias
/ Sistema de
(condicionante 2.11 da
Gestão
LP).
Integrada de
Programas
Ambientais

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

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.

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:

17º RSAP

Continuar a incluir o status das
obras nos RSAP.
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
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 4.21 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.
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).

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

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:
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.
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
Maiores detalhes e status das obras constam do
“Texto das Obras do Entorno” – ITEM 4.2 do
9º RSAP, e dos Relatórios mensais do Plano de
Requalificação Urbana (PRU), anexos do
referido texto (CE 014/2015; CE 041/2015-DS
e CE 070/2015-DS).
Informações foram apresentadas como anexo ao
10º RSAP.
Informações foram apresentadas como anexo ao
11º RSAP.
Nesta missão, os avanços relativos às obras do
entorno (educação e saúde) são reportados no
Item 2.2 do 12º RSAP. Já as informações
relacionadas às obras de saneamento, são
apresentadas
nos
relatórios
enviados
mensalmente ao IBAMA (ANEXO 2.2- 1 do
12º RSAP – PRU), os quais, no período coberto
por este relatório também foram enviados ao
Ibama.
Segundo a NE, as informações podem ser
consultadas no ANEXO 4.2-1 do 13º RSAP,
referente à apresentação dos PRU do período.
Informa-se que o Capítulo 2 do 14º RSAP e
seus respectivos anexos apresentam as
informações sobre as obras do entorno,
incluindo os Relatórios do PRU emitidos de
abril a junho.
Nota-se que o 10º RC do Ibama também
apresenta as informações consolidadas para o 1º
Semestre de 2016.
O 15º RSAP trouxe como anexo os Relatórios
mensais do Plano de Requalificação Urbana.
O 16º RSAP informou que as obras
relacionadas à saúde e educação constam do
texto do relatório das obras do entorno.
No caso das obras de saneamento, os resultados
constam dos relatórios mensais do Plano de
Requalificação Urbana que continuam a ser
emitidos ao órgão ambiental (CE 505/2016 –
Relatório - Out, CE 548/2016 - Relatório – Nov,
e CE 602/2016 – Relatório - Dez).

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

Drenagem Urbana – Concluído.
Obras em Belo Monte e Belo Monte do Pontal:
Abastecimento de Água – Em Atendimento.
Esgotamento Sanitário - Concluído.
Aterros Sanitários – Em Atendimento.
Drenagem Urbana - Concluídas.
Aterro Sanitário Belo Monte – prefeitura de Vitória do Xingu
solicitou permuta por maquinário, aceito pelo IBAMA.
Aterro Sanitário Belo Monte do Pontal – Prefeito aguarda
confirmação de pleito junto ao Governo Federal de um incinerador.
Análise 5ª missão:
Obras em Altamira
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – em atendimento.
Aterro Sanitário – Atendido, em funcionamento.
Remediação do Lixão – está concluído, porém em função das fortes
chuvas, constatou-se uma erosão localizada que, a pedido da
municipalidade, será estabilizada antes da entrega formal à
prefeitura em breve.
Drenagem Urbana – Em Atendimento.
Educação – Em Atendimento.
Saúde - Em Atendimento.
Obras em Vitória do Xingu:
Abastecimento de Água – A NE recebeu somente em março de
2014 um pedido da Prefeitura para complementação de rede de
abastecimento implementada pela FUNASA. Está em análise para
avaliação do atendimento.
Esgotamento Sanitário - Em Atendimento. Três das cinco ETEs já
foram concluídas.
Aterro Sanitário –
Drenagem Urbana – Concluído.
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.
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
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

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 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.
Análise 9ª 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 janeiro, fevereiro e março de 2015). A apresentação das
informações correspondentes encontra-se na Seção 4.1.2 deste 9º
Relatório de Monitoramento Socioambiental.
Análise 10ª missão:
O andamento das obras do entorno (Educação, Saúde, Saneamento)
continua sendo reportado pela NE por meio do RSAP (Itens 2.2.1 e
2.2.2 do 10º RSAP e Relatórios do Plano de Requalificação Urbana

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia
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Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
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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

referentes aos meses de abril, maio e junho de 2015). A
apresentação das informações correspondentes encontra-se na Seção
4.1.2 deste 10º Relatório de Monitoramento Socioambiental.
Análise 11ª missão:
O andamento das obras do entorno (Educação, Saúde, Saneamento)
continua sendo reportado pela NE por meio do 11º RSAP e
Relatórios do Plano de Requalificação Urbana referentes aos meses
de julho, agosto e setembro de 2015). A apresentação das
informações correspondentes encontra-se na Seção 4.1.2 deste 11º
Relatório de Monitoramento Socioambiental.
Análise 12ª missão:
O andamento das obras do entorno (Educação, Saúde, Saneamento)
continua sendo reportado pela NE. Neste período as informações
foram obtidas no 12º RSAP e nos Relatórios do Plano de
Requalificação Urbana referentes aos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2015. A apresentação das informações
correspondentes encontra-se na Seção 4.1.2 deste 12º Relatório de
Monitoramento Socioambiental.
Análise 13ª missão:
O andamento das obras do entorno (Educação, Saúde, Saneamento)
continua sendo reportado pela NE. Neste período as informações
foram obtidas no 13º RSAP e nos Relatórios do Plano de
Requalificação Urbana referentes aos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2016. A apresentação das informações correspondentes
encontra-se na Seção 4.1.2 deste 13º Relatório de Monitoramento
Socioambiental.
Análise 14ª missão:
O andamento das obras do entorno (Educação, Saúde, Saneamento)
continua sendo reportado pela NE. Neste período, as informações
foram obtidas no 14º RSAP e nos Relatórios do Plano de
Requalificação Urbana referentes aos meses de abril, maio e junho
de 2016. A apresentação das informações correspondentes encontrase na Seção 4.1.2 deste 14º Relatório de Monitoramento
Socioambiental.
Análise 15ª missão:
O andamento das obras do entorno (Educação, Saúde, Saneamento)
continua sendo reportado pela NE. Neste período, as informações
foram obtidas no 15º RSAP e nos Relatórios do Plano de
Requalificação Urbana referentes aos meses de julho, agosto e
setembro de 2016. A apresentação das informações correspondentes
encontra-se na Seção 4.1.2 deste 15º Relatório de Monitoramento
Socioambiental.
Análise 16ª missão:
O andamento das obras do entorno (Educação, Saúde, Saneamento)
continua sendo reportado pela NE. Neste período, as informações
foram obtidas nos Relatórios do Plano de Requalificação Urbana
referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016,
anexos ao 16º RSAP. A apresentação das informações
correspondentes encontra-se na Seção 4.1.2 deste 16º Relatório de
Monitoramento Socioambiental.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

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

Prazo Plano de
Ação
Trimestralmente
nos Relatórios de
Conformidade
Socioambiental.

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação
Apresentar evidências
do atendimento às não
conformidades maiores
nos Relatórios
Trimestrais de
Conformidade
Socioambiental.

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
Não foram reportados pela NE no seu 1º RSAP
os indicadores de Não Conformidade / Ações
Corretivas gerados pelo CCBM no período
deste relatório.
Foi encaminhado, como anexo ao 1º RSAP, um
resumo das Não Conformidades Maiores
resultantes das inspeções de campo realizadas
pela equipe da Ferreira Rocha no período de
setembro de 2011 a agosto de 2012, cinco
relatórios de NCM abertas entre outubro e
dezembro de 2012, e 14 NCM registradas em
fevereiro de 2013.
Em relação ao fluxo de não conformidades,
evidenciou-se, por meio da Comunicação
Interna CI-0031/2013-GCT/DS, que as NCM
listadas acima, incluindo aquelas geradas no
final de 2012, ainda tramitavam internamente à
NE em abril de 2013. Apenas no dia 1/4/2013
essas NCMs foram encaminhadas da DS para a
DC, para depois serem apresentadas ao CCBM.
As atas das reuniões do CGA e de discussão dos
Princípios do Equador, encaminhadas no
RT_001-2012_PRINCÍPIOS
DO
EQUADOR_R00 (ver Ação 13b, a seguir),
evidenciam a discussão das não conformidades
entre os temas tratados.

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

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.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

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.
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.

Prazo
17º RSAP

Análise 1ª missão:
Não atendida.

Etapas / Entregáveis
Meio Ambiente OP:
Continuar apresentando evidências
consistentes da supervisão de MA
e de SST.
Para MA, procurar melhorar a
resolução das pendências,
principalmente as do PRAD.



Análise 3ª missão:
Em relação a meio ambiente, a situação era considerada crítica até a
última missão, já que a NE não realizava a supervisão das atividades
do CCBM nas OP, e as não conformidades ainda tramitando no
sistema eram aquelas geradas até abril/2013. Há inclusive não
conformidades geradas desde outubro de 2012, e que ainda
encontram-se pendentes.
Agora, com a contratação da BIOCEV, será possível reiniciar as
atividades de supervisão da NE sobre as OP, o que deverá 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,
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
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 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

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

apesar de ter sido possível evidenciar a participação da NE (Técnico
de Segurança do Trabalho) e EPBM (Engenheira de Segurança) em
reuniões quinzenais onde são discutidas as RNCs registradas.
Para o próximo período existe a expectativa proveniente do ingresso
da Coordenadora do PAC, a BioCev, que também deve contribuir
para essa análise crítica.
Análise 4ª missão:
Parcialmente Atendida.
Meio Ambiente OP: conforme informado no 4º RSAP e evidenciado
nas reuniões durante a 4ª missão, houve avanço no período em
relação à agilização do fluxo de não conformidades. Com a
assinatura do desvio pelo CCBM em campo, o consórcio já pode dar
início imediato à elaboração do Plano de Ação para solução da NC
ou da RAF, no caso do RO.
No entanto, o preenchimento do RNC ainda pode ser considerado
burocrático, tendo contribuições da NE, do CCBM e da FR. Além
disso, o CCBM não tem acesso ao SGP, onde tramita o RNC.
Assim, o Plano de Ação é enviado por e-mail à NE, que o revisa,
valida e insere no SGP. Toda tramitação NE/CCBM que resulta na
versão aprovada do Plano de Ação é feita hoje por e-mail.
Maior agilidade seria alcançada com a permissão de acesso ao SGP
para o CCBM.
Apesar da melhoria descrita acima, após a análise das informações
das planilhas de acompanhamento de ocorrências e notificações de
não conformidade da Supervisão Ambiental, elaborada pela
NE/BIOCEV/FR, fica evidente a necessidade de incrementar os
esforços para o completo atendimento das ocorrências negativas
dentro dos prazos especificados nos respectivos documentos, ou
seja, de priorizar e agilizar as medidas corretivas e/ou a implantação
dos planos de ação propostos pelo CCBM. A solução das
ocorrências negativas tem o efeito imediato de neutralizar os
impactos negativos decorrentes dos desvios ou situações não
previstas, mas também demonstra o nível de comprometimento das
empresas com o sistema de gestão desenvolvido e implantado para
as obras.
Além disso, observou-se que, com o início das atividades da
BIOCEV, o 4º RSAP passou a informar apenas os resultados das
suas inspeções, não atualizando o status de resolução de não
conformidades antigas registradas pela Ferreira Rocha quando
atuava como coordenadora do PAC, e que ainda permanecem em
aberto.
SST OP: a NE, em conjunto com a BIOCEV e a EPBM, estabeleceu
(mas não formalizou) e segue sistemática de registro de RNC. As
RNCs são apresentadas e analisadas no 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
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
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 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
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observa é o início recente de análise dos dados pela BIOCEV
através do seu RGM-C.
SSTMA OEs: as contratadas da NE não possuem sistemática de
tratamento de não conformidades. Nesse sentido, o
acompanhamento dá-se através dos "Registros de Desvios" abertos
pela Equipe de SSTMA-OE, os quais se configuram num
documento emitido em duas vias (uma para a contratada e outra
para arquivo da NE).
Na amostragem verificada durante a 4ª missão de monitoramento
pôde-se constatar registros abertos desde outubro/2013 e que a
grande maioria dos RDs não possuíam avaliação de eficácia,
conforme previsto.
Os dados dessa supervisão passaram a ser lançados a partir de
setembro/2013 para SST e a partir de dezembro/2013 também para
MA. No 3º RSAP a NE determinou conteúdo mínimo para o que se
chamou de Relatório Gerencial Mensal das Obras do Entorno
(RGM-OE), o qual deveria trazer a exposição de dados e a análise
crítica das informações, além de determinar ações corretivas sempre
que se fizerem necessárias para correção do rumo. O RGM-OE não
foi elaborado em tempo de ser analisado pela consultoria
independente.
Análise 5ª missão:
As evidências apresentadas mostram que a gestão da NE se
consolida a cada missão, em parceria com a BIOCEV e EPBM,
apresentando análise de dados e informações consistentes em
relação às não conformidades, registros de ocorrências e termos de
notificação.
No caso específico das OE, a morosidade no encerramento das
pendências ainda é bastante evidente.
No entanto, ainda não é possível evidenciar o envolvimento da alta
direção da NE nas deliberações das não conformidades mais
significativas e de maior abrangência.
Espera-se que com a implantação do SGP, a gestão se tornará mais
eficiente e atingirá todos os níveis pretendidos e necessários da NE.

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
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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 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
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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 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.
Análise 9ª missão:
MA OP: O 9º RSAP trouxe as evidências da supervisão realizada
pela BIOCEV, mostrando que ela vem se estendendo às
subcontratadas e às montadoras.
SST/MA: Em relação às contratadas da Obra Principal, a NE deverá
criar articulação entre as Equipes de Gestão Ambiental e de
SST/MA para que os Projetos de SST do PAC sejam acompanhados
de forma apropriada, tal como determinam os diversos Padrões de
Sistemas relacionados (NAC, Auditoria e outros). Assim, as nãoconformidades necessárias poderão ser registradas (RNCs / SGP) e
tratadas adequadamente, para que não voltem a ocorrer. Duas nãoconformidades identificadas no período são: lacunas na aplicação do
PGRS da NE sobre as Obras do Entorno e ausência do reporte de
desempenho da Montadora Andritz no âmbito dos Projetos de SST
do PAC. Uma recomendação neste sentido foi aberta e constará no
Quadro 8.0.a.
Análise 10ª missão:
MA OP: O 10º RSAP trouxe as evidências da supervisão realizada
pela BIOCEV, mostrando que ela vem se estendendo às
subcontratadas e às montadoras.
Análise 11ª missão:
MA OP: O 11º RSAP trouxe as evidências da supervisão realizada
pela BIOCEV, mostrando que ela vem se estendendo às montadoras
e demais empresas que atuam nas OP, como a Isolux e a São Simão,
responsáveis pela implantação das LTs e SEs do Projeto.
Análise 12ª missão:
MA OP: O 12º RSAP trouxe as evidências da supervisão realizada
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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 SSTOP 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_SSTMAOBRAS\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.
No 9º RSAP informa-se que, em relação a
MAOP, a BIOCEV apresenta no ANEXO 2.3-2
– MA-OP deste RSAP o Balanço dos Registros
de Desvio de cada Executora, atualizada em
06/04/2015.
A NE informa que a Alta Direção (CCBM e
NE) recebe semanalmente o status de
andamento das Não-Conformidades no Sistema
de Alerta da Ferreira Rocha.
Em relação à SSTMA-OE e SST-OP, os dados
continuarão sendo reportados nos RGT.
Destaca-se, no período, a operacionalização
plena do fluxo de não conformidades no âmbito
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pela BIOCEV, mostrando que ela vem se estendendo às montadoras
e demais empresas que atuam nas OP, como a Isolux e a São Simão,
responsáveis pela implantação das LTs e SEs do Projeto.
Observa-se que a maior parte (74%) dos RDs abertos para o PCAI
no período encontra-se encerrada. Já em relação ao PRAD, o
encerramento de pendências é mais difícil. Dos 16 ROs abertos para
o PRAD no período, apenas 6 estavam encerrados na data da
emissão do relatório.
O encerramento dos desvios do PCAI identificados para as demais
empresas também aparenta ser mais difícil do que o fechamento dos
do CCBM.
Análise 13ª missão:
MA OP: O 13º RSAP trouxe as evidências da supervisão realizada
pela BIOCEV, mostrando que ela vem se estendendo às montadoras
e demais empresas que atuam nas OP.
A partir dos dados apresentados foi possível verificar que todos os
RDs (NCs e ROs) do PCAI abertos para a Andritz e para o CMBM
desde 2014 até o momento encontram-se encerrados. No caso da
São Simão, além de uma NC vencida de 2016, há outras duas NCs
de 2015 ainda pendentes de atendimento (vencidas). Para a Isolux
foram enviados apenas os dados do primeiro trimestre de 2016, não
sendo possível verificar se há alguma pendência mais antiga.
O CCBM possui também pendências de 2015, no caso, duas NCs
aguardando verificação em campo, uma no Sítio Belo Monte
(manutenção de equipamento) e outra no Sítio Canais (ETE).
Em relação ao PRAD, verifica-se que a dificuldade de encerramento
é maior que para o PCAI.
Além dos 44 RDs abertos para o PRAD no período, sendo 40 NCs e
4 ROs, 33 encontram-se vencidos, 9 têm pendência a vencer, 1
aguarda verificação em campo e 1 aguarda evidências. Além destes,
referentes apenas ao 1º trimestre de 2016, há pendências de 2015
ainda em aberto, no caso, 2 NCs vencidas, 3 NCs com pendências a
vencer e 1 RO aguardando evidências.
Análise 14ª missão:
MA OP: Independente das informações disponibilizadas no 14º
RSAP, neste período, as evidências da supervisão realizada pela
BIOCEV foram obtidas principalmente no Relatório Gerencial
Mensal da Coordenadora – RGM-CRGM-C_PAC de julho/16, com
dados consolidados do 1º semestre de 2016.
A partir dos dados apresentados foi possível verificar que:
Foram abertos 42 RDs no trimestre para o PCAI, 4 vezes mais do
que no trimestre anterior (11). 33 encontram-se encerrados, 8 estão
vencidos (todos NCs), e 1 tem pendência a vencer (também uma
NC). A maior parte dos RDs do PCAI foi registrada no Sítio Belo
Monte, e está relacionada a resíduos.
Para o PRAD, a quantidade de registros foi alta, mas inferior ao
total do trimestre anterior (44). Dos 35 RDs registrados no período,
sendo 30 NCs e 5 ROs, apenas 11 encontram-se encerrados. 24
estão vencidos, todos NCs. Assim como nos períodos anteriores, o
Sítio Belo Monte concentra a maior parte dos RDs relacionados ao
PRAD (14 RDs do total de 36), seguido do Sítio Pimental (10 RDs
dos 36). 25 dos 36 RDs são relacionados a processos erosivos
Segundo as evidências, a BIOCEV continua supervisionando
também as atividades e instalações das empresas montadoras,
Andritz e CMBM, e da Isolux.
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do SGP e a implantação de um sistema de alerta
específico para não conformidades, também no
SGP. Ainda, via SGP, são recebidos os registros
das Não conformidades afetas ao PAC, para
incorporação no SIG-A.
Maiores detalhes constam do item “Gestão da
Conformidade”, Capítulo 2 deste RSAP.
O 10º RSAP informa que, conforme já relatado
em várias vistorias, a gestão dos programas de
SST e MA, estão sob gerências distintas, porém
até abril estava sob a mesma responsabilidade
de aprovação dos relatórios. A partir desta data
este fato foi corrigido, passando a
responsabilidade de aprovação e análise dos
relatórios dos programas do PBA referentes a
SST, para a gerência de SSTMA. Com isso a
mesma tem ação sobre as contratadas, para
exigir as melhorias necessárias. Quanto ao
reporte dos dados dos programas da montadora
Andritz, foi enviado o RGT-OPRevisado
referente ao período de janeiro a Março com as
informações da ANDRITZ.
Está sendo realizada uma força tarefa para que a
mesma coloque em dia as informações no
sistema.
Quanto às não conformidades, serão emitidas no
sistema de SST, para melhor controle das
informações. As pendências foram cobradas em
RD, RNC e por Carta.
Quanto à aplicabilidade do PGRS da NE, o
mesmo está sendo revisado, e está sendo
desenvolvido documento específico para as
obras do entorno.
Como resposta a esta Ação, a NE informou que
o RGM-C da Biocev, referente ao mês de
Setembro, apresentado no Capítulo 5 do 11º
RSAP, em anexo correspondente, traz
informações do 3º trimestre de 2015.
Nesta missão, o RGM-C da Biocev referente ao
mês de dezembro mostra informações do 4º
trimestre de 2015. É apresentado no Capítulo 3
do 12º RSAP, em anexo correspondente.
Segundo a NE, as informações podem ser
consultadas nos ANEXOS 5.1-1 e 5.2-1 do 13º
RSAP.
Segundo a NE, o ANEXO 4.1.2 do 14º RSAP
apresenta o Quantitativo de RDs – Coordenação
BIOCEV-06-2016, referente à ação 13a, no qual
é apresentado o quantitativo dos Registros de
Desvio elaborados desde o início de suas
atividades (outubro 2013), até o presente
momento.
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Conforme havia sido alertado no período anterior, houve nova
redução no quadro de supervisão da BIOCEV neste trimestre e a
desmobilização completa da empresa está prevista para o início de
setembro de 2016. Essa situação inspira grande preocupação, pois
ainda deverá ser realizada ou continuada, por exemplo, parte das
obras civis, especialmente na margem direita do rio Xingu no Sítio
Pimental, além da continuidade das atividades de montagem no
Sítio Belo Monte e Pimental e a operação dos equipamentos de
saneamento e gerenciamento de resíduos sólidos. Além disto,
existem elementos da obra a serem concluídos, protegidos ou
complementados, como, por exemplo, saias de aterro de barragens e
diques, taludes de corte no canteiro de obras e nas margens do
Reservatório Intermediário e áreas a serem recuperadas no âmbito
do PRAD, como os bota-foras, áreas de empréstimo e caminhos de
serviço temporários em todos os sítios, e áreas industriais a serem
desmobilizadas, descontaminadas e recuperadas. Todas essas
atividades necessitam de supervisão e monitoramento. A NE
informou que iria fazer uma nova cotação no mercado para um novo
contrato de supervisão ambiental das obras, mas que o respectivo
termo de referência ainda estava sendo aprimorado nas instâncias
internas técnicas e administrativas. Durante a missão de
monitoramento não foram apresentadas alternativas para
continuidade da supervisão ambiental no período compreendido
entre a desmobilização da BIOCEV e a mobilização da nova
contratada.
SST:
A NE evidencia o atendimento por meio de seu Relatório gerencial
Trimestral de Saúde e Segurança do Trabalho (RGT-SST), o qual
passou a estar unificado com a descrição de desempenho das Obras
do Entorno. Este RGT passou a indicar quais os pontos críticos a
serem trabalhados pelas empresas executoras da OP,
supervisionados pelo empreendedor.
Análise 15ª missão:
MA OP: Neste período, as evidências da supervisão realizada pela
BIOCEV foram obtidas no Relatório Gerencial Mensal da
Coordenadora – RGM-C de agosto/16.
A partir dos dados apresentados foi possível verificar que:
Foram abertos 47 RDs no trimestre para o PCAI, sendo 17 RO e 20
NC. Para o PRAD, o total de RDs no período foi 28, sendo 27 NCs
e 1 RO.
Os RDs do PRAD continuam sendo encerrados com dificuldade
maior que os do PCAI. Faltam 11,3% dos RDs do PCAI para serem
encerrados, enquanto que para o PRAD faltam aproximadamente
47%.
Há RIC-BIOs de 2015 ainda pendentes ou em atendimento. A maior
parte deles (10 pendentes e 7 em atendimento) é do CCBM. Há um
RIC-BIO em atendimento da Andritz e 1 da Isolx, além de 1
pendente da Votorantim.
A supervisão da BIOCEV foi desmobilizada no início de setembro
de 2016. No entanto, a NE realizou uma cotação no mercado para o
novo contrato de supervisão ambiental das obras, que resultou na
recontratação da BIOCEV. O novo contrato possui escopo
ligeiramente diferente do anterior, uma vez que ficou restrito ao
acompanhamento do PCAI e PRAD, ao passo que o contrato
anterior abrangia o acompanhamento do PCAI, PRAD, PEAT e
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representantes da Alta
Administração no
conhecimento e
tratativa das demandas
ambientais, de SST e
de responsabilidade
1

Prazo Plano de
Ação

Quando da
realização das
Reuniões de
Análise Crítica

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Quando da realização
das Reuniões de
Análise Crítica

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
Na “NOTA” do anexo (página 02) é
apresentado o quantitativo total dos Registros
de Desvio elaborados por ano, e a análise crítica
correspondente.
Apesar do quantitativo de Registros de Desvio
já
elaborados
até
o
momento,
o
acompanhamento realizado pelas atividades de
coordenação da BIOCEV contribui para a
identificação dos desvios em campo e,
consequentemente, por meio da fiscalização
diária, para o acompanhamento mais intenso e
resolução das pendências pelas executoras.
Outras informações poderão ser consultadas no
10º RC do Ibama, nos dados consolidados para
o 1º Semestre de 2016.
No 16º RSAP foi informado que o quantitativo
de Registros de Desvio elaborados demonstra o
acompanhamento constante realizado pelas
atividades de Coordenação da BIOCEV, o que
contribui para a identificação dos desvios em
campo. A partir deste acompanhamento, são
realizadas reuniões para alinhamento quanto às
ações a serem tomadas e, consequentemente,
solução das pendências. Em Anexo 05 a esta
recomendação são apresentados os Resultados
da Gestão dos RDs atualizados para o mês de
dezembro/2016.
Em relação aos RIC-BIOs, desde o início da
aplicação desta ferramenta foram elaborados
264 RIC-BIOs. Do total dos relatórios,
encontram-se encerrados 245, estando 11 em
atendimento e 09 pendentes. Dentre os RICBIOs pendentes, observa-se que 10 são do
CCBM (sendo 09 referentes ao PRAD e 01
referente ao PCAI), e 01 da Votorantin. O
quantitativo de RIC-BIOs referentes ao PRAD,
ainda não encerrados, está associado ao
quantitativo de desvios identificados em campo.
Cabe ainda destacar que a NESA tem aplicado
retenções financeiras para as NC’s vencidas a
mais de 15 dias sem Planos de Ação e/ou com
Planos de Ação revisados pela terceira vez.
No prazo estabelecido para a ação, no RT_0012012_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

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

PCMO.
SST:
A NE evidencia o atendimento por meio de seu Relatório gerencial
Trimestral de Saúde e Segurança do Trabalho (RGT-SST), o qual
passou a estar unificado com a descrição de desempenho das Obras
do Entorno. Este RGT passou a indicar quais os pontos críticos a
serem trabalhados pelas empresas executoras da OP,
supervisionados pelo empreendedor.
Análise 16ª missão:
MA OP:
MA OP: Neste período, as evidências da supervisão realizada pela
BIOCEV foram obtidas no Relatório Gerencial Mensal da
Coordenadora – RGM-C de dezembro/16, consolidando todos os
resultados do segundo semestre de 2016.
A partir dos dados apresentados foi possível verificar que:
Foram abertos, no trimestre outubro-dezembro, 61 RDs para o
PCAI, sendo 31 RO e 28 NC. Para o PRAD, o total de RDs no
período foi 36, sendo 35 NCs e 1 RO. Em relação ao fechamento
desses RDs, faltam aproximadamente 15% do PCAI para serem
encerrados e 16% do PRAD.
Há RIC-BIOs de 2015 ainda pendentes ou em atendimento. A maior
parte deles (9 pendentes e 11 em atendimento) é do CCBM. Apenas
um RIC-BIO em atendimento é de outra executora (Andritz).
SST:
A Equipe de SST da NE demonstra apresentar os resultados de sua
supervisão em reuniões com as equipes das empresas executoras e,
quando o atendimento fica aquém do esperado, emitem cartas via
Diretoria.

17º RSAP

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.

1)

1

2 e 3) Prosseguir informando as
reuniões realizadas no período e
disponibilizando os boletins de
auditoria no RSAP.

2)


3)

Ação 13b, item 1) – ver Quadro 7.0.b.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

social de maior
gravidade.

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
anterior); comitê da licença de operação;
reuniões e seminários do IBAMA; aplicação do
tratamento e registro de não conformidades;
entre outros.
Foram apresentadas, também, memórias das
reuniões realizadas com as Diretorias,
Superintendências e Gerências (DS) da Norte
Energia S.A. responsáveis pelos temas de
atendimento ao Plano de Ação dos Princípios do
Equador – novembro de 2012, e a apresentação
Geral sobre as demandas urgentes do Plano de
Ação mostra os temas que foram abordados
com as diferentes Diretorias, Superintendências
e Gerências (DS) da NE.

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

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

As reuniões do Comitê de Meio Ambiente
da NE 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.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação
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.

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis



Em relação ao período da 1ª missão, ressalta-se que foram
realizadas reuniões do CGA entre janeiro e março, diferentemente
do que foi afirmado na análise acima (reuniões em 07, 14, 21 e
28/01; em 04, 20 e 25/02; e em 04, 12 e 18/03).
Análise 3ª missão:
Em relação às reuniões de análise crítica, considera-se que é
necessário que a NE insira nos procedimentos do SGA a sistemática
para condução dessas reuniões, a qual deverá incluir:
 periodicidade;
 participantes (com participação obrigatória da alta
administração);
 principais resultados do período, incluindo: recomendações do
consultor independente, não conformidades, acompanhamento
dos objetivos e metas do SGA, consultas e reclamações
recebidas no período, implementação do SGA, etc (entradas);
 ações derivadas da análise crítica (saídas).
Ressalta-se que as reuniões do NCA não substituem a reunião de
análise crítica, já que não incluem participação da alta
administração da NE.
Em relação às reuniões de análise crítica do CCBM, avalia-se,
diferentemente do que foi inicialmente requerido, que a NE não
precisa obrigatoriamente participar das mesmas. É importante, no
entanto, que o CCBM reporte os resultados dessas reuniões à NE.
No 2º RSAP foi informado que esse reporte ocorre nos RGM-E do
PAC, documento de circulação interna à NE. Mais uma vez reiterase 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.
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

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
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 análise crítica da NE consta do
Manual de Gestão, o qual está em processo de
finalização.
Em relação à OP, o ANEXO 4.2-1 – ação 13b
do 4º RSAP contém uma apresentação da NE
que ilustra as responsabilidades contratuais
sobre a fiscalização e os passos para o fluxo das
Não Conformidades que não são atendidas pelo
CCBM.
O CCBM apresentou à NE o Relatório de
Análise Crítica do SGI do 1º Semestre de 2013
(ANEXO 4.2-1 – ação 13b_CCBM – analise –
critica - SGI do 4º RSAP). O relatório do
segundo semestre está em fase de elaboração,
com previsão de conclusão no final do mês de
janeiro.
Em relação a SST da OP, é realizada a análise
de performance das coordenadoras da OP
através do RGM-SST, cujos resultados para o
período podem ser observados no Capítulo 3.2
do 4º RSAP.
Segundo informado pela NE no 5º RSAP, a
análise crítica das auditorias e do Sistema de
Gestão Integrado do CCBM é realizada
semestralmente, conforme prevê as normas
NBR 9001, NBR 14001.
Foram realizadas duas auditorias Internas no
Sistema de Gestão Integrada (SGI), sendo uma
no primeiro semestre de 2013, no mês de

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

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 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

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
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.
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.

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

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.
Análise 9ª missão:
A análise documental da sistemática de auditorias implementada no
empreendimento não permite afirmar que as avaliações mensais
conduzidas pelo NAC eliminam a necessidade de realizar auditorias
específicas (interna) para avaliação do SGA, pois o consultor
independente não tem subsídios suficientes para atestar que essas
auditorias englobam todos os temas / processos incorporados na
documentação do sistema. Acredita-se que após a disponibilização
dos resumos dos boletins será possível avaliar a abrangência das
auditorias realizadas e concluir sobre sua suficiência.
Análise 10ª missão:
Apesar da Consultoria Independente não ter acesso às atas das
reuniões realizadas nas diferentes instâncias (CGA, CMA, GT’s e
reuniões periódicas diversas), a NE informou que as mesmas
continuam sendo realizadas para promover a análise crítica
sistêmica e integrada e a melhoria contínua do SGA.
Análise 11ª missão:
A situação permanece a mesma informada na missão anterior.
Análise 12ª missão:
Meio Ambiente: a NE informou que as reuniões de análise crítica do
SGA continuam sendo realizadas nas diferentes instâncias da
empresa.
SST: a Equipe de SST mantém reuniões mensais com representantes
das empresas que compõem a Norte Energia e tratam dos assuntos
contidos nos Relatórios de Gestão.
Análise 13ª missão:
As reuniões realizadas no período foram evidenciadas por meio dos
relatórios e boletins de auditoria disponibilizados no RSAP.
Análise 14ª missão:
A situação permanece a mesma informada no relatório anterior, ou
seja, as reuniões realizadas no período foram evidenciadas por meio
dos relatórios e boletins de auditoria disponibilizados no RSAP.
Análise 15ª missão:
Nesse período de monitoramento não foram disponibilizados os
boletins de auditoria, pois o RSAP foi elaborado de forma
simplificada.
Análise 16ª missão:
Nesse período de monitoramento não foram disponibilizados os
boletins de auditoria, pois o RSAP foi elaborado de forma
simplificada.

No 8º RSAP informa-se que este assunto será

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
abordado no ato da próxima vistoria de campo.

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

Segundo o 9º RSAP, o Programa de auditoria
ambiental interna, realizado continuamente pelo
NAC e liderado pelo Gestor Geral do PBA, por
parte da empresa GESTORA, permite, no
âmbito das reuniões das diferentes instâncias
(CGA, CMA, Grupos de Trabalho – GT’s e de
caráter periódico) o acompanhamento efetivo
dos resultados, do desempenho e promover a
análise
crítica sistêmica
e
integrada,
contribuindo assim para a agilidade no processo
decisório e a melhoria contínua do SGA, pela
sua retroalimentação.
Destas reuniões e GT’s participam também
Consórcios Construtor e Montador, e equipes de
SST.
São estruturados Boletins de Auditoria,
discutidos e validados pela alta direção em
reuniões periódicas das quais resultam decisões
e a validação das diretrizes e dos planos de
ação.
O resumo desses boletins será apesentado assim
que validado pela NE.
Maiores detalhes constam do item 2.3 do 9º
RSAP.
Segundo o 10º RSAP, este assunto será
abordado em reunião específica a ser definida
com o Consultor Independente responsável pelo
tema.
O Programa de Auditoria Ambiental Interna,
realizado continuamente pelo NAC desde 2013,
e liderado pelo Gestor Geral do PBA, por parte
da GESTORA, continua a permitir, no âmbito
das reuniões das diferentes instâncias internas, o
acompanhamento efetivo dos resultados e do
desempenho do PBA, bem como a análise
crítica sistêmica e integrada, o que contribui
para a agilidade no processo decisório e a
melhoria contínua do SGA, pela sua
retroalimentação.
Maiores detalhes podem ser obtidos no item 2.3
do 11º RSAP e seus respectivos anexos,
destacando o resumo dos Boletins de Auditoria
do período.
Segundo o 12º RSAP, em função do período de
transição entre as etapas de implantação e
geração, a alta direção da Norte Energia está
avaliando a possibilidade de alterar a dinâmica
de funcionamento da auditoria ambiental
interna, cujo processo ainda está em discussão.
Como em rotina, na semana de vistoria de
campo será entregue ao CSI o boletim resumido
dos temas auditados no período.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
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 a NE, as informações podem ser
consultadas no ANEXO 5.2-1 do 13º RSAP,
relativa às citações das reuniões nos RGM-Es
do PCAI.
O item 2.3 do RSAP cita em linhas gerais as
reuniões realizadas no período, bem como o
resumo dos boletins de auditoria demonstrando
os direcionamentos e providências dos
principais temas.
Segundo a NE, o ANEXO 4.1.3 do 14º RSAP
apresenta as informações sobre o Sistema de
gestão Ambiental da NE no período, contendo
informações sobre as reuniões realizadas,
incluindo o resumo do boletim de auditoria do
período. Maiores detalhes poderão ser
consultados no 10º. RC do Ibama nos
respectivos pacotes de trabalho.
Conforme informado no 16º RSAP, o processo
de auditoria para a Etapa de Operação está em
discussão com a Norte Energia, será abordado
no próximo RSAP.
Vale mencionar que para o próximo RSAP, o
SGA para a Etapa de Operação já estará
consolidado e validado pela NE, bem como a
primeira avaliação da efetividade das ações de
gestão ambiental para a Etapa de Operação terá
sido realizada. Assim, haverá condições mais
adequadas para definição do processo de
Auditoria para a Etapa de Operação, incluindo
sua Matriz de Responsabilidade.
Princípio do Equador 03 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 03
Ação 26a: Monitorar
Trimestralmente
Apresentar evidências
todas as fontes
nos Relatórios de
da implementação nos
emissoras.
Conformidade
Relatórios Periódicos
Fase de
Implementar todos os
Socioambiental.
Trimestrais de
Construção /
procedimentos e
Conformidade
Socioambiental e nos
Organização de diretrizes de controle
Frentes de Obra ambiental previstos nas
Relatórios Semestrais
e Práticas de
diretrizes do PAC,
Consolidados de
Prevenção de
especificamente no
Andamento do PBA.
Poluição
Programa de Controle
(Gerenciamento Ambiental Intrínseco.
de Resíduos
Sólidos;
Gerenciamento
de Efluentes
Líquidos;
Controle de
Produtos
Perigosos)

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

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

Análise 1ª missão:
Parcialmente atendida.
Todas as fontes emissoras com monitoramento previsto no PAC
estão sendo monitoradas.
As águas tratadas estão sendo monitoradas de acordo com a Portaria
nº 2914/2011 do Ministério da Saúde.
O monitoramento da potabilidade da água dos bebedouros
distribuídos em todas as Unidades também está sendo feito de
acordo com a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde.
Os efluentes domésticos e industriais são analisados mensalmente
através dos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA
430/2011.
No caso das ETEs, os resultados estão sendo reportados no RSAP
apenas como sendo “satisfatório” e “insatisfatório”, não se fazendo
menção aos parâmetros.
Os parâmetros estão sendo comparados apenas com os limites da
legislação brasileira, não se atendendo à Ação 25, acima, no que diz
respeito à necessidade de comparação com os padrões do
Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines do IFC.
Não foi avaliada a correlação entre o planejado (monitoramentos
previstos frente às estações em operação) e o realizado (resultados
das coletas realizadas).

17º 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).
Anexar ao RSAP os RGM-E do
PCAI completos, tanto do CCBM
como das demais empresas.
Evidenciar a alternativa que vem
sendo dada para o tratamento dos
resíduos Classe I, já que o
incinerador da obra tem passado a
maior parte do tempo sem operar.
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
da NE (Diretoria Socioambiental), que por sua
vez avalia as informações e encaminha ao
CCBM por meio da Diretoria de Construção da
NE. São avaliadas as seguintes categorias:
Processo construtivo; Resíduos perigosos;
Efluentes sanitários e industriais; Obras /
processos erosivos; e Água para consumo
humano.
No 2º RSAP, a NE informa que a resposta a
esta ação é a mesma da ação anterior.
A NE apresentou, nos ANEXOS dos capítulos 3
(RGM-e do PAC) e capítulo 5 do 3º RSAP, os
resultados dos monitoramentos realizados pelo
CCBM.
Os
relatórios
gerenciais
da
empresa
coordenadora do PAC (BIOCEV) serão
fornecidos a partir do próximo mês,
considerando o início das atividades no dia
14/10/13.
Em relação à comparação dos resultados do
monitoramento com os padrões do IFC, a NE
apresenta a mesma argumentação do item
anterior.
Para as questões de monitoramento de emissões
atmosféricas e qualidade do ar, a NE informa
que o CCBM está monitorando as emissões de
fumaça preta (no PCAI). Para as demais
emissões, o CCBM está sistematizando as
informações a serem reportadas a partir do 4º
RSAP.
Com relação ao controle de erosão e seu
monitoramento, a NE solicitou à BIOCEV a
apresentação de indicadores no RGM-C de
outubro, a ser apresentado em meados de
novembro, objetivando refletir a efetividade das
ações realizadas pelo CCBM.
Segundo o 4º RSAP, conforme entendimentos
anteriores da consultoria independente com as
diretorias da NE, os RGM não serão fornecidos
à consultoria por se tratarem de instrumentos
gerenciais da empresa. Porém, todas as
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

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

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.
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.
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
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
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.

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

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, 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.

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

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

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.
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
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.
Segundo a NE, o Capítulo 5 do 9º RSAP e seus
anexos, bem como os anexos das
recomendações e plano de ação
deste RSAP reportam em rotina os resultados
referenciados acima.
O monitoramento de ruído foi realizado,
conforme previsto. Evidência da realização da
medição pela empresa SAVI, encontra-se no
ANEXO 4.2-1, subpasta 4-2_1- 2_MA-OP,
Ação 26-a deste documento.
Os resultados dos monitoramentos realizados,
como também a análise crítica e comparação
com a legislação brasileira e IFC, encontram-se
no Relatório Consolidado do CCBM (RGM-E
D.2 – 3.1 PCAI), referente ao 1º semestre de
2015, nos anexos: Anexo 3.1 - 18 - Quadro
Sintetizado do resultado das análises dos
efluentes sanitários tratados e Anexo 3.1 - 19 –
Quadro comparativo do resultado das análises
dos efluentes tratados. Estas informações
podem ser consultadas no ANEXO 3.1-1 do 10º
RSAP.
Segundo a NE, as informações solicitadas
podem ser encontradas nos ANEXOS 5.1-1 e
5.2-1 do 11º RSAP.
Segundo o 12º RSAP, a análise crítica foi
revisada e é apresentada no anexo 3.1-18 do 9º
RC enviado ao Ibama.
Segundo a NE, as informações podem ser
consultadas nos ANEXOS 5.1-1 e 5.2-1 do 13º
RSAP.
O relatório de medição de ruído ambiental
encontra-se no ANEXO 4.1.2 do 14º RSAP, no
arquivo TEC-5644-5222-R1 referente à Ação
26a.
No 16º RSAP informou-se que o
monitoramento do tratamento de efluentes
sanitários apresentou valores satisfatórios para
os padrões de lançamento estabelecidos na
Resolução CONAMA nº 430/2011.
Os valores apresentados na tabela do IFC são
referenciais como forma de buscar a melhoria
contínua dos processos. Dessa maneira, é dada
continuidade no acompanhamento das ações

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

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 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.
Análise 9ª missão:
No 9º RSAP foram incluídos os resultados dos monitoramentos de
água para abastecimento (ETAs e bebedouros), efluentes
(domésticos e industriais) e fumaça preta.
Não foi evidenciada a medição de ruído ambiental, que tem
periodicidade anual e estava prevista para março.
Em relação à comparação dos resultados tanto com os limites da
CONAMA quanto com os padrões do IFC, para os efluentes foi
evidenciada no Anexo 3.1 - 19 do 9º RSAP- Quadro Comparativo
do resultado das análises de efluentes sanitários tratados, a
inclusão dos limites do IFC. Nesse quadro não são marcados em
vermelho os valores que extrapolam os limites do IFC, conforme
previsto na legenda do quadro.
Este quadro inclui também uma análise do desempenho do
tratamento, mas apenas em relação a DBO e com base na
CONAMA.
O Relatório Gerencial Mensal da Executora – RGM-E do PCAI, que
inclui esse quadro como anexo, inclui a análise de eficiência do
tratamento, mas apenas em relação à porcentagem de laudos
satisfatórios e insatisfatórios em relação ao total de laudos. No caso
dos laudos insatisfatórios, não se tem ideia do parâmetro que
extrapolou os limites, a não ser que se verifique laudo a laudo.
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Quadro 7.0.d
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Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
para aumentar a eficiência das ETEs com a
intensificação da limpeza superficial das lagoas
e das caixas de passagem de efluente, com o
objetivo aumentar o metabolismo das bactérias
que degradam a matéria orgânica, atingindo
assim, maior remoção de DBO no tratamento
final.
Está sendo providenciada a contratação dos
serviços para atendimento ao monitoramento de
ruído ambiental, em atendimento à NBR 10151.
Esta atividade será realizada dentro do primeiro
trimestre de 2017. Assim que realizada, o laudo
será encaminhado via RGM E.
O incinerador continua em estado inoperante,
devido à necessidade de manutenção de peças.

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

Análise 10ª missão:
No 10º RSAP foram incluídos os resultados dos monitoramentos de
água para abastecimento (ETAs e bebedouros), efluentes
(domésticos e industriais) e fumaça preta.
Em atendimento a recomendação da 9ª missão, foi encaminhado o
Relatório de Monitoramento de Ruído Ambiental, evidenciando a
medição de ruído ambiental realizada em março de 2015, conforme
a periodicidade prevista.
Em relação à comparação dos resultados tanto com os limites da
CONAMA quanto com os padrões do IFC, para os efluentes foi
evidenciado como anexo ao 10º RSAP o Quadro Comparativo do
resultado das análises de efluentes sanitários tratados, que inclui os
limites do IFC. No entanto, os padrões são apenas apresentados, não
sendo marcados em vermelho os valores que extrapolam os limites
do IFC, conforme previsto na legenda do quadro.
Este quadro inclui também uma análise do desempenho do
tratamento, mas apenas em relação a DBO e com base na
CONAMA 430/11.
O RGM-E do PCAI, que inclui esse quadro como anexo, há uma
análise da eficiência dos tratamentos tanto de água quanto de
efluentes, mas apenas em relação à porcentagem de laudos
satisfatórios e insatisfatórios em relação ao total de laudos. No caso
dos efluentes, domésticos e industriais, não é feita, para os laudos
insatisfatórios, uma análise do parâmetro que extrapolou os limites.
Essa verificação poderia ser feita verificando o laudo; no entanto,
isso não foi possível neste trimestre, já que o RGM-E do PCAI de
junho de 2015, anexado ao 10º RSAP, veio incompleto, com apenas
3 dos seus 32 anexos.
Análise 11ª missão:
O RGM-E do PCAI de setembro foi enviado como anexo ao 11º
RSAP, composto de todos os seus anexos, conforme recomendado.
Além deste RGM-E do CCBM, foram enviados também os RGM-E
do PCAI das montadoras Andritz e CMBM, e das empresas Isolux e
São Simão. Prosseguir anexando esses relatórios completos nos
próximos RSAP.
Em relação à comparação dos resultados dos monitoramentos com
os padrões do IFC, prossegue-se mantendo esses valores no Quadro,
mas sem incluir uma análise.
A única diferença em relação ao trimestre anterior corresponde à
inclusão da seguinte frase ao Quadro:
“Apesar de alguns valores não atenderem o IFC, a tabela não se
aplica, pois, no Brasil a legislação que prevalece é a local, portanto
todos os parâmetros apresentaram valores satisfatórios”.
Atentar para o fato de que o empreendimento tem financiamento por
instituição signatária dos Princípios do Equador, e em determinadas
questões tem que ter desempenho que ultrapassa as exigências da
legislação brasileira.
Admite-se que os padrões do IFC são muito restritivos para
determinados parâmetros, como DBO, por exemplo, e que
dificilmente seriam alcançados, mas a justificativa apesentada não é
aceitável.
Análise 12ª missão:
O Relatório do PCAI que consta no 9º RC possibilitou a verificação
do monitoramento de água, efluentes sanitários e industriais e
fumaça preta realizado pelo CCBM e demais empresas no segundo
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semestre de 2015.
O próximo RSAP deverá encaminhar os RGM-E das empresas
CCBM, Andritz, CMBM, Isolux e São Simão, já que a missão não
coincidirá com a emissão de um RC.
O Quadro Comparativo do resultado das análises de efluentes
sanitários tratados que consta no Relatório do PCAI faz uma
avaliação da eficiência em termos de remoção de DBO, em
comparação aos limites da CONAMA 430/11. Os padrões do IFC
são mostrados e os resultados que os ultrapassam são ressaltados em
vermelho. Sobre esta ultrapassagem dos padrões, consta no quadro a
seguinte afirmação: “Apesar de alguns valores não atenderem o
IFC, a tabela não se aplica, pois, no Brasil a legislação que
prevalece é a local, portanto todos os parâmetros apresentaram
valores satisfatórios.” Não se entrará mais nessa discussão. Em
várias oportunidades já se atentou para o fato de que o projeto é
tomador de empréstimo de instituições signatárias dos Princípios do
Equador, não devendo se ater apenas ao cumprimento da legislação
brasileira.
Neste Quadro, a avaliação crítica dos resultados é feita apenas para
DBO.
Ao longo do texto do Relatório do PCAI, a eficiência é discutida
apenas em relação à porcentagem de laudos satisfatórios e
insatisfatórios em relação ao total de laudos. Para os laudos
insatisfatórios não se aponta o parâmetro que extrapolou os limites.
Para os laudos insatisfatórios indica-se a realização de ajustes no
tratamento e recoletas para comprovar sua eficiência.
Análise 13ª missão:
Atendendo ao requerido no relatório passado, foram enviados, como
anexo ao 13º RSAP, os RGM-Es do PCAI do CCBM e das
montadoras CMBM e Andritz para o período de janeiro a março de
2016. Nesses relatórios e seus anexos é possível verificar o
monitoramento de água, efluentes sanitários e industriais e fumaça
preta realizado pelo CCBM e demais empresas.
O monitoramento do tratamento de efluentes sanitários é feito
comparando-se os resultados aos limites da CONAMA 430/11, com
análise feita apenas em termos de remoção de DBO, já que a
legislação brasileira estabelece limites para poucos parâmetros.
Os padrões do IFC passaram a constar nos quadros, ressaltando-se
em vermelho os resultados que os ultrapassam. Isso ocorre para a
maioria dos parâmetros, já que os padrões do IFC via de regra são
bastante mais rigorosos que a legislação brasileira. Apenas os
resultados de SST, cujo padrão é de 50 mg/L; Nitrogênio Total
(mg/L), cujo padrão é 10 mg/L; e em alguns casos, DQO e óleos e
graxas, os padrões estão sendo atendidos pelos efluentes das ETEs
dos Sítios Construtivos. Nenhuma ação é tomada nos casos que
extrapolam os padrões do IFC, justificando-se que esses limites
devem ser adotados em países que não possuem legislação, e que o
consórcio é obrigado a atender à legislação brasileira, o que está
sendo feito.
Os RGM-Es foram enviados completos, com todos os anexos,
incluindo os laudos das análises realizadas, o que permitiu a
consulta àqueles não satisfatórios, para verificar o parâmetro que
extrapolou os limites.
Foi evidenciado que todos os monitoramentos foram realizados no
período, inclusive dos gases do incinerador. A única pendência
identificada corresponde à medição anual de ruído, que era esperada
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para março de 2016.
Análise 14ª missão:
Com base no Relatório do PCAI do 10º RC para o IBAMA,
referente ao período de janeiro a junho de 2016, foi possível
evidenciar a continuidade, no período, do monitoramento de água,
efluentes sanitários e industriais e fumaça preta realizado pelo
CCBM e demais empresas.
O monitoramento do tratamento de efluentes sanitários é feito
comparando-se os resultados aos limites da CONAMA 430/11, com
análise feita apenas em termos de remoção de DBO, já que a
legislação brasileira estabelece limites para poucos parâmetros.
Os padrões do IFC estão sendo incluídos no quadro comparativo,
sendo indicados em vermelho aqueles resultados que os extrapolam.
Isso ocorre para a maioria dos parâmetros, já que os padrões do IFC,
via de regra, são bastante mais rigorosos que a legislação brasileira.
Um dois mais difíceis de atender é a DBO, cujo limite estabelecido
pelo IFC é de 30 mg/L. Verifica-se que o sistema de tratamento de
Canais, com a wetland, gerou resultados em abril e maio que
atendem ao limite do IFC. Já os parâmetros Sólidos Suspensos
Totais (SST), cujo padrão é de 50 mg/L, Nitrogênio Total (mg/L),
cujo padrão é 10 mg/L, e óleos e graxas, cujo padrão é 10 mg/L, são
atendidos com folga em quase todos os casos, ocorrendo apenas
uma extrapolação para SST (ETE Belo Monte, em maio, com 52
mg/L).
Foi evidenciado que todos os monitoramentos foram realizados no
período, inclusive dos gases do incinerador. Neste período inclusive
foi evidenciada a realização, em maio/16, da medição de ruído anual
que era esperada para março/16.
Análise 15ª missão:
Com base no Gerencial Mensal das Executoras – RGME do PCAI
do CCBM, CMBM e Andritz, foi possível evidenciar a
continuidade, no período, do monitoramento de água, efluentes
sanitários e industriais e fumaça preta realizado pelas empresas.
O monitoramento do tratamento de efluentes sanitários é feito
comparando-se os resultados aos limites da CONAMA 430/11, com
análise feita apenas em termos de remoção de DBO, já que a
legislação brasileira estabelece limites para poucos parâmetros.
Os padrões do IFC continuam sendo incluídos no quadro
comparativo, sendo indicados em vermelho aqueles resultados que
os extrapolam, mas sem demonstrativo de que ações estejam sendo
tomadas para melhorar a eficiência.
No período não houve monitoramento de ruído, como já era
esperado, já que a periodicidade é anual.
Também não foi evidenciado o monitoramento das emissões do
incinerador, já que este não operou no período, por estar em
manutenção.
Análise 16ª missão:

Legenda:
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Com base no Relatório Gerencial Mensal das Executoras – RGME
do PCAI do CCBM, CMBM e Andritz, foi possível evidenciar a
continuidade, no período, do monitoramento de água, efluentes
sanitários e industriais e fumaça preta realizado pelas empresas.
O monitoramento do tratamento de efluentes sanitários é feito
comparando-se os resultados aos limites da CONAMA 430/11, com
análise feita apenas em termos de remoção de DBO, já que a
legislação brasileira estabelece limites para poucos parâmetros.
Os padrões do IFC continuam sendo incluídos no quadro
comparativo, sendo indicados em vermelho aqueles resultados que
os extrapolam, mas sem demonstrativo de que ações estejam sendo
tomadas para melhorar a eficiência.
No período não houve monitoramento de ruído, como já era
esperado, já que a periodicidade é anual.
No período foi evidenciado o monitoramento das emissões do
incinerador, que mostrou que o equipamento esteve parado durante
o segundo semestre de 2016, segundo informado, devido ao ciclone
estar em manutenção.
Princípio do Equador 02 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 06
Ação 37a - Realizar,
6 meses após a
Apresentar
fora da AID, coletas de assinatura do
metodologia a ser
dados adicionais à
Contrato de
utilizada nas coletas
linha base da
Financiamento.
adicionais.
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
Aspectos da
como restritas à Volta
Linha Base
Grande do Rio Xingu.
Biológica /
Suficiência da
linha base
biológica para
identificação de
nichos
ecológicos ou
habitats
naturais críticos

Legenda:
Plano de Ação
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No prazo definido foi encaminhado o RT_0062013_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

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.

17º RSAP

Prosseguir apresentando os mapas
com a distribuição das espécies
com distribuição restrita dentro e
fora da AID.
Identificar e mapear, o melhor
possível, as áreas de ocorrência das
02 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.



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

Prosseguir com as tentativas de
criação em cativeiro dessas
espécies, até que se consiga o
protocolo de reprodução das
mesmas em cativeiro, ou até que se
comprove a manutenção/existência
dessas espécies na natureza, com
base nas buscas ativas.

Análise 5ª missão:
O 5º RSAP não trouxe informações sobre o atendimento a esta ação.
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13.3.1.3.1 - Projeto de Investigação
Taxonômica) e no banco de dados do
último RTT-E do Projeto 13.3.4;
 Arraia-negra (Potamotrygon leopoldi): está
na lista do PAN como espécie endêmica
com relevante grau de ameaça às suas
populações. Esta espécie também ocorre na
região de montante (região de São Feliz do
Xingu) e o Projeto de Monitoramento da
Ictiofauna já capturou diversos exemplares
desta espécie no setor à montante da AID,
sítios (IC01 e IC02). Informação disponível
no último RTT-E do Projeto 13.3.4.
 Para o acari zebra (espécie ameaçada) e
outras espécies de loricarídeos citados como
restritos à Volta Grande do Xingu, ainda
não se tem nenhuma nova informação sobre
a ocorrência em áreas fora da AID.
O 2º RSAP não traz informações sobre o
atendimento a esta ação.
No 3º RSAP, a NE informou que as respostas a
esta ação seriam apresentadas durante a 3º
missão, entre 04 e 08 de novembro de 2013.
Segundo informado no 4º RSAP, o anexo
13.3.1-7
do
Projeto
de
Investigação
Taxonômica que consta no 5º RC apresenta os
mapas com a distribuição das espécies em
questão.
Segundo o 5º RSAP, o Mapa requerido foi
apresentado no 5º Relatório Consolidado para o
IBAMA. Segundo a NE, esse Mapa será
atualizado semestralmente nos RC, junto aos
resultados do período.
Uma vez iniciado o estudo, a NE comprometese 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.

Legenda:
Plano de Ação
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A NE informou que está sendo preparado um artigo científico sobre
a ocorrência da espécie Ossubtus xinguense no rio Iriri. Considerase 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 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.

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.

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.

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

Análise 9ª missão:
A equipe da NE realizou campanhas no lago Arapujá para capturar
as espécies Plesiolebias altarmira e Pituna xinguesis. Os indivíduos
coletados estão sendo mantidos em aquários no Laboratório de
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
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.
O 9º RSAP informa que em abril foram
realizadas duas coletas de Rivulideos no Lago
Arapujá para iniciar os estudos de cultivo.
No 10º RSAP a NE informa que, de acordo
com o plano de trabalho “Estratégias para
atendimento do PD 06 dos Princípios do
Equador”, das 12 espécies que ainda não
haviam sido localizadas fora da AID do
empreendimento até abril de 2015, 05 foram
identificadas à montante do empreendimento.
O Relatório de Atendimento às Metas - RAM
protocolado em 10/07/2015 no IBAMA
apresenta em seus anexos informações
adicionais sobre o atendimento a esta e demais
recomendações.
Por outro lado, o Anexo V, situado na pasta do
ANEXO 4.2-1, subpasta 4-2_1-1_Biótico
contém o Relatório de Andamento do PA dos
Peixes, sendo também apresentadas as
informações sobre as localizações onde foram
realizadas as coletas complementares para
atendimento à ação 37a (vide item 5.4 do
referido Relatório).
No Anexo VI (ANEXO 4.2-1, subpasta 4-2_11_Biótico), são apresentadas as informações
sobre as localizações onde foram realizadas as
coletas complementares. Foram elaborados

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

Aquicultura e Peixes Ornamentais no campus da UFPA. No dia 15
de maio uma equipe saiu para coleta em busca das espécies de
distribuição restrita (11 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.
Análise 10ª missão:
No período de maio, junho e julho foram realizadas coletas
complementares no rio Xingu, à montante da ADA/AID e no rio
Bacajá. Nessas expedições foi possível ampliar a distribuição de 6
espécies.
Atualmente, 6 espécies permanecem com registro somente na
ADA/AID.
Antes do enchimento do reservatório será realizada mais uma coleta
complementar fora da AID, para buscar as espécies com
distribuição restrita à área de influência do empreendimento.
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.
Análise 11ª missão:
No período de julho a setembro de 2015 foram realizadas novas
expedições fora da ADA/AID para buscar as espécies com
distribuição restrita. Durante as campanhas complementares, 3
espécies (Peckoltia aff. cavatica, Hypancistrus zebra e Teleocichla
centisquama) registradas somente na ADA/AID foram encontradas
em outros locais, ampliando a distribuição. Atualmente, 4 espécies
(Baryancistrus sp “verde”, Hypancistrus zebra “marrom”,
Sternachogiton zuanoni e Typhlobelus auriculatus) permanecem
registradas somente no Trecho de Vazão Reduzida (ADA/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.
Análise 12ª missão:
No período de outubro a dezembro de 2015 não foram realizadas
expedições fora da ADA/AID para buscar as espécies com
distribuição ainda restrita.
Após processo de revisão taxonômica, a espécie Sternarchogiton
zuanoni, foi reidentificada como Sternarchogiton nattereri. Essa
espécie apresenta ampla distribuição.
Atualmente, 3 espécies (Baryancistrus sp “verde”, Hypancistrus
zebra “marrom” e Typhlobelus auriculatus) permanecem registradas
somente no Trecho de Vazão Reduzida (ADA/AID). As espécies
Baryancistrus sp. “verde” e Hypancistrus sp “marrom” estão sendo
mantidas no Laboratório de Aquicultura na UFPA.
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. Levando em conta o caráter de
atendimento contínuo assumido pela Ação, nesta missão ela está
sendo reclassificada desta forma, e passará a integrar o Quadro
7.0.c na próxima missão.
Análise 13ª missão:
No mês de março foi realizada a 17ª Campanha de monitoramento.
A NE está realizando as expedições junto com as campanhas
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
mapas de distribuição para 444 espécies (Anexo
VII situado na pasta do ANEXO 4.2-1, subpasta
4-2_1-1_Biótico). O Anexo VIII, situado na
mesma pasta citada acima, apresenta a evolução
da ampliação da distribuição das espécies
restritas à AID.
Segundo o 11º RSAP, de acordo com o plano
de trabalho “Estratégias para atendimento do
PD 06 dos Princípios do Equador”, das 12
espécies que ainda não haviam sido localizadas
fora da AID do empreendimento até abril de
2015, 06 foram identificadas à montante do
empreendimento, 01 à jusante e 01 no Rio
Bacajá.
No Anexo 2.3-2.1 – ação 37ª são apresentadas
as informações sobre as localizações onde
foram realizadas as coletas complementares. O
Anexo 2.3-2.2 apresenta a evolução da
ampliação da distribuição das espécies restritas
à AID.
Realizado atualização dos mapas de distribuição
das 444 espécies dentro e fora da AID (Anexo
2.3-2.3).
A 16ª Campanha de Monitoramento da
Ictiofauna está em execução (outubro/15),
sendo dada atenção especial para as 04 espécies
registradas somente na AID e os resultados
desta campanha serão disponibilizados no
próximo RSAP.
Segundo informado pela NE no 12º RSAP, os
mapas de distribuição das espécies dentro e fora
da AID estão apresentados no Anexo 13.3.1 – 2
do 9° Relatório Consolidado encaminhado ao
Ibama.
Após processo de revisão taxonômica, a espécie
Sternarchogiton zuanoni, foi reidentificada,
agora sendo chamada de Sternarchogiton
nattereri, espécie de distribuição ampla, não
apenas no rio Xingu. Sendo assim, apenas 3
espécies permanecem restritas a AID,
Baryancistrus sp verde, Hypancistrus sp
marrom, Typhlobelus auriculatus. (ver ANEXO
4.2_ PA _ ICTIOFAUNA do 12º RSAP). Para
as espécies restritas a AID, duas delas estão
sendo mantidas no Laboratório de Aquicultura
na
UFPA
(Baryancistrus
sp.
verde,
Hypancistrus sp marrom).
Segundo informado pela NE no 13º RSAP, não
houve nenhum avanço em relação às
informações apresentadas no 9º RC veiculado
ao Ibama em janeiro de 2016 e no 12º RSAP,
apenas a realização da 17ª campanha de
monitoramento da ictiofauna.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

trimestrais de monitoramento para procurar as espécies registradas
até o momento na ADA e AID do empreendimento.
Assim como evidenciado na missão passada, 3 espécies
(Baryancistrus sp “verde”, Hypancistrus zebra “marrom” e
Typhlobelus auriculatus) permanecem registradas somente no
Trecho de Vazão Reduzida (ADA/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.
Análise 14ª missão:
No mês de abril ocorreu a realização da 18ª Campanha de
monitoramento. A NE está realizando as expedições junto com as
campanhas trimestrais de monitoramento para procurar as espécies
registradas até o momento na ADA e AID do empreendimento.
Assim como nas últimas missões, 3 espécies (Baryancistrus sp
“verde”, Hypancistrus sp “marrom” e Typhlobelus auriculatus)
permanecem registradas somente no Trecho de Vazão Reduzida
(ADA/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.
A recomendação é de que as ações prossigam por pelo menos 3
anos após o início da operação, especificamente para as espécies
Hypancistrus sp “marrom” e Baryancistrus sp “verde”.
Se os resultados desse monitoramento indicarem que não houve
declínio populacional dessas espécies, mesmo que não se amplie a
sua distribuição, as buscas podem ser encerradas.
Análise 15ª missão:
No período de julho a setembro ocorreu à realização da 19ª
Campanha de monitoramento. A NE está realizando as expedições
junto com as campanhas trimestrais de monitoramento para procurar
as espécies registradas até o momento na ADA e AID do
empreendimento.
Assim como nas últimas missões, 3 espécies (Baryancistrus sp
“verde”, Hypancistrus sp “marrom” e Typhlobelus auriculatus)
permanecem registradas somente no Trecho de Vazão Reduzida
(ADA/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.
A recomendação é de que as ações prossigam por pelo menos 3
anos após o início da operação, especificamente para as espécies
Hypancistrus sp “marrom” e Baryancistrus sp “verde”.
Se os resultados desse monitoramento indicarem que não houve
declínio populacional dessas espécies, mesmo que não se amplie a
sua distribuição, as buscas podem ser encerradas.
Análise 16ª missão:
No período de outubro a dezembro ocorreu a realização da 20ª
Campanha de monitoramento. A NE está realizando as expedições
junto com as campanhas trimestrais de monitoramento para procurar
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
Segundo informado pela NE no 14º RSAP, as
informações solicitadas podem ser consultadas
no 10º RC emitido ao Ibama em julho/2016.
Vide respostas e evidências às recomendações
27, 28, 44, 49, 50 e 51 do 16º RSAP.
Os relatórios específicos estão em fase de
consolidação e assim que forem protocolados
no IBAMA no âmbito do 11º RC serão
disponibilizados à JGP.

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

2

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_0062013_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

Avaliação
as duas espécies (Hypancistrus sp “marrom” e Typhlobelus
auriculatus) registradas até o momento no Trecho de Vazão
Reduzida (ADA/AID).
Após um estudo genético verificou-se que a espécie Baryancistrus
sp “verde” deixou de ser considerada uma espécie distinta de
Baryancistrus xanthellus.
Considera-se essa ação contínua, pois as ações de verificação da
ocorrência das espécies dentro e fora da AID estão sendo
evidenciadas, mas devem prosseguir.
A recomendação é de que as ações prossigam por pelo menos 3
anos após o início da operação, especificamente para a espécie
Hypancistrus sp “marrom”.
Se os resultados desse monitoramento indicarem que não houve
declínio populacional dessa espécie, mesmo que não se amplie a sua
distribuição, as buscas podem ser encerradas.
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.

Situação/
Risco

Prazo

17º RSAP

Etapas / Entregáveis

3) Apresentar evidências do
andamento das identificações.

1) 2

2)

3)



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

Ação 38a, itens 1) e 2) - ver Quadro 7.0.b.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia
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Quadro 7.0.d
Histórico das avaliações do atendimento às recomendações do Plano de Ação da UHE Belo Monte que ainda permanecem em aberto ou que são de atendimento contínuo (situação até a 16ª missão)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas / Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
monitoramentos de flora (florestas de terra
firme, aluviais e formações pioneiras).
Cabe ressaltar que todos estes projetos, além do
inventário florestal (42.000ha amostrados), têm
especialistas botânicos e parcerias institucionais
que subsidiam as identificações até o menor
nível taxonômico possível, quando há dúvida
quanto à especificidade do indivíduo coletado.
O 2o RSAP menciona que já foram feitos
alguns contatos com especialistas na taxonomia
dos quirópteros, e ainda que os exemplares
coletados na etapa do EIA já foram localizados.
No 3º RSAP, a NE informou que as respostas a
esta ação seriam apresentadas durante a 3º
missão, entre 04 e 08 de novembro de 2013.
Respostas do 4º RSAP:
1)
Fauna:
o
documento
“ESTUDO
COMPLEMENTAR
INVESTIGAÇÃO
TAXONÔMICA E DA BIOLOGIA DE
NYCTINOMOPS SP. – CONDICIONANTE
DOS PRINCÍPIOS DO EQUADOR”, apresenta
as evidências do andamento da identificação
desta espécie e demais informações sobre a
condução do referido estudo em geral (ANEXO
4.2-1- ação 38a do 4º RSAP).
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 comprometese 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

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

pertencentes aos gêneros Neacomys e Oecomys, o especialista
contratado deverá ainda realizar o levantamento nas áreas situadas
fora da área de influência do projeto, segundo descrito na Nota
Técnica
NT_01_PMMT_26_04_13_BIOTA:
Investigação
Taxonômica de Pequenos Roedores – Condicionante dos Princípios
do Equador.
No caso da espécie ainda não identificada e possivelmente nova
para a ciência de Nyctinomops, a NE mostrou evidências de que foi
feito o contato com especialista na Universidade Federal de Goiás,
que deverá identificar os exemplares coletados até o momento. Os
exemplares testemunho coletados durante as atividades do EIA e
armazenados em diferentes instituições de pesquisa foram
localizados, segundo informado pela NE, etapa essencial para que a
investigação taxonômica progrida. Modificações pontuais foram
solicitadas
por
esta
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
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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:
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

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

empreendimento. Para quirópteros, além da realização de uma
campanha direcionada para a localização da espécie fora da área de
influência, foram reunidos, no relatório apresentado, os dados das
campanhas de monitoramento dos pedrais. No total foram
capturados 32 indivíduos, em pedrais dentro e fora da cota de
inundação. Alguns exemplares foram sacrificados para os estudos
taxonômicos com base em análises morfométricas. Os resultados
obtidos até o momento não permitem uma conclusão sobre tratar-se
ou não de uma espécie nova para a ciência. No caso dos roedores
pertencentes aos gêneros Neacomys e Oecomys, foram realizados
levantamentos nas áreas situadas fora da área de influência do
projeto, e ainda na área do Módulo 5, que embora esteja dentro da
área de influência do empreendimento, é parte da proposta de áreas
a serem conservadas pela NE. Os passos seguintes, conforme
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
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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.
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
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encontram-se em preparação. Os exemplares coletados durante o
EIA, bem como outros coletados em momento anterior e
depositados em coleções científicas, foram incluídos nas análises
morfológicas que se encontram em andamento. Todos os
exemplares obtidos até o momento associados a amostras de tecidos
para análises moleculares estão sendo sequenciados. As próximas
ações previstas neste projeto, segundo os documentos apresentados,
incluem: (i) visita a coleção de mamíferos do Museu de Zoologia da
USP (MZUSP); (ii) análises qualitativas e quantitativas dos
indivíduos coletados nas duas campanhas de campo e comparação
com o material proveniente do EIA-RIMA; (iii) análise molecular
do material enviado para sequenciamento e comparação com as
sequencias disponíveis no Genbank; (iv) realização de mais dois
campos extras na região do rio Bacajá fora da cota demarcada para
o Trecho de Vazão Reduzida em busca do morfotipo Oecomys sp1.
Dentro do projeto referente à investigação taxonômica e de
distribuição da possível nova espécie de quiróptero, o relatório
anterior informa que foram realizadas atividades de busca da
espécie nos pedrais, dentro e for a da área de influência do
empreendimento, com o registro de indivíduos em vários pedrais, e
coleta de alguns para comparações morfológicas e morfométricas.
Os exemplares testemunhos coletados durante o EIA já haviam sido
localizados.
Segundo informado no 5o RSAP, a segunda campanha de campo foi
realizada em fevereiro de 2014. Em virtude da cheia, nesta segunda
campanha, o Pedral do Porcão foi o único amostrado.
Para a investigação taxonômica foram coletados alguns exemplares
para realização de biometria externa e interna (craniana). As
comparações taxonômicas estão sendo feitas com a espécie
Nyctinomops laticaudatus por semelhança morfométrica. Cinco dos
exemplares coletados tiveram material retirado para análises
citogenéticas. As análises preliminares mostram que os exemplares
capturados na área da UHE Belo Monte apresentam dimensões
menores do que aquelas encontradas na literatura para N.
laticaudatus, fortalecendo a suposição de se tratar de um novo táxon
desconhecido da ciência. Conforme informado, os resultados das
análises citogenéticas serão apresentados no próximo relatório.
Considera-se que o andamento dos trabalhos de identificação das
possíveis novas espécies vem progredindo de forma satisfatória, de
forma a garantir que não serão convertidos hábitats essenciais para a
manutenção de populações viáveis de espécies novas para a ciência
e com distribuição desconhecida.
Considera-se este item da ação Em Atendimento.
2) Em relação à flora, foi esclarecido em reunião que todos os
materiais coletados na fase do EIA da UHE Belo Monte que foram
encontrados na coleção do MPEG correspondem aos 16 materiais já
reportados no 4ª RSAP. Quanto à identificação desse material até
nível específico, foi informado que a equipe do museu havia
comunicado que os mesmos estavam comprometidos, dificultando
sua determinação taxonômica. A identificação do material
registrado no âmbito do PBA será tratada nas recomendações 67-6 e
68-2. Considera-se que este item da ação está Atendido.
3) Em relação à ictiofauna, o 5º RSAP não trouxe informações
sobre o atendimento a esta ação. Até o presente momento foram
encontradas 29 espécies novas para a ciência e 46 espécies de peixes
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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.
Respostas do 9º RSAP:
1) Fauna:
Para estes dois grupos estudados (roedores e
quirópteros), as atividades foram concluídas
com elucidação das dúvidas taxonômicas
quanto à identificação destas espécies.
Os relatórios finais e os respectivos bancos de
dados são apresentados no ANEXO 2.3-2 –
FAUNA do 9º RSAP.
No entanto, seguem de forma resumida os
resultados obtidos em cada estudo: Quirópteros
(Nyctinomops) –
A partir das análises morfológicas concluiu-se
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/AID da UHE Belo Monte. Também há
registros da espécie no Estado do Mato Grosso,
bacia do rio Teles Pires.
Roedores (Neacomys) – Durante o Estudo
Complementar foram realizadas análises
moleculares com o gene Cytb para duas
amostras da margem direita e 10 da margem
esquerda para posicionar os indivíduos do baixo
rio Xingu em relação às espécies que vem sendo
reconhecidas na literatura e também para
comparar estes indivíduos com um espécime da
margem direita do rio Xingu, que foi analisado
por Patton et al. (2000) e considerado por este
como uma nova espécie. Foram reconhecidas
duas espécies novas do gênero Neacomys
(Neacomys sp.2 – margem direita; e Neacomys
sp.6 – margem esquerda) e uma ampliação de
distribuição de espécie já conhecida deste
gênero (N. spinosus). Neacomys sp.2 ocorre a
partir da margem leste do rio Xingu até a Ilha
de Marajó e ao sul até o município de Marabá
no Estado do Pará.
Neacomys sp.6 é conhecida na margem
esquerda do baixo rio Xingu, no município de
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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_15-072014_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 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.
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Vitória do Xingu, no Estado do Pará.
Contudo, a real distribuição deve ser mais
ampla que a reportada no Estudo Complementar
(vide discussão no RT do ANEXO 2.3-2 –
FAUNA). Neacomys spinosus é conhecido
desde a região central da Colômbia até o leste
do Equador e Peru, norte da Bolívia e nos
Estados do Amazonas e Pará. O Estudo
contribuiu
para
uma
ampliação
de
aproximadamente 600 km na distribuição ao
Nordeste da área conhecida, na margem oeste
do baixo rio Xingu;
Roedores (Oecomys) – Para nortear as análises
morfológicas foi realizada uma análise
molecular com o gene Cytb de 14 amostras
desse gênero para posicionar os indivíduos do
baixo rio Xingu em relação às espécies válidas e
também para comparar com os espécimes
sequenciados e disponibilizados da região do
baixo rio Xingu pelo Dr. Jim Patton. Concluiuse que o morfotipo considerado como espécie
nova do gênero Oecomys está, na verdade,
incluído em um complexo de espécies crípticas
pertencente ao grupo paricola, que ocorre ao sul
do Rio Amazonas e no Brasil Central (PA, MT
e MS). Os espécimes utilizados neste EC foram
coletados nos Módulos RAPELD 1 e 8, ambos
fora da ADA da UHE Belo Monte.
Os relatórios técnicos finais com os resultados
de ambos estudos complementares, como
também os bancos de dados dos estudos
encontram-se no ANEXO 2.3-2 – FAUNA do
9º RSAP.
3) Ictiofauna:
Após a elaboração do 7° RC, mais uma espécie
foi descrita, Pseudancistrus asurini.
Segundo o 10º RSAP, após a elaboração do 7°
RC, foi descrito Pseudancistrus asurini3. O
total de espécies novas no mês de abril de 2015,
é de 26 (Anexo XIX situado na pasta do
ANEXO 4.2-1, subpasta 4-2_1-1_Biótico). O
Anexo X, situado na mesma pasta, apresenta a
evolução da descrição das espécies novas após o
9° RSAP.
Segundo a NE, o Anexo 2.3-2.4 Ação 38ª do
11º RSAP, apresenta a evolução da descrição
das 26 espécies novas até o mês de outubro de
2015.
Segundo o 12º RSAP, no 9° Relatório
Consolidado do Projeto 13.3.1 enviado ao
Ibama, o Quadro 13.3.1 – 2 apresenta a lista de
espécies ainda não descritas, e o Quadro 13.3.1
– 3 apresenta resumo das ações realizadas e
situação atual do processo de descrição das
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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, verificouse 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. "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
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Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
espécies de responsabilidade dos integrantes da
equipe do Projeto de Investigação Taxonômica.
Segundo o 13º RSAP:
Baryancistrus sp. "verde" - Análises de
alinhamento das sequências de pares de bases
nucleotídicas foram efetuadas no início de 2016.
Segundo
os
marcadores
mitocondriais
analisados, as populações de Baryancistrus sp
“verde” são muito similares às populações de
Baryancistrus xanthellus., indicando que
possivelmente pertençam à mesma espécie.
Mais sequências estão sendo testadas para
corroborar esta hipótese.
Panaqolus sp. – Artigo submetido para a revista
Plos ONE. Aguardando pareceres.
Tometes sp. "papagaio" & Tometes sp.
"kraponha" - Artigo publicado no “Journal of
Fish Biology”. Artigo apresentado no
Anexo.2.3- 5.1_ICTIOFAUNA do 13º RSAP.
Segundo informado pela NE no 14º RSAP, as
informações solicitadas podem ser consultadas
no 10º RC emitido ao Ibama em julho/2016.
Segundo o 16º RSAP, três espécies foram
publicadas:
Leporinus
torrenticola
(Hypomasticus gr. megalepis "alto"), Panaqolus
tankei (Panaqolus sp.) e Pseudacanthicus
pirarara (Pseudacanthicus sp. "vermelho")
(BIRINDELLI et al., 2016 ; CRAMER &
SOUSA, 2016 ; CHAMON & SOUSA, 2016 ).
Manuscritos referentes à descrição de novas
espécies de peixes estão em preparação, vide
Anexo da Recomendação 28 – Quadro 8.0.a.
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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 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
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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 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
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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. Considerase, 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.
Análise 9ª missão:
1) Em relação à fauna, no ANEXO 2.3-2 do 9º RSAP foram
apresentados
os
Relatórios
Técnicos
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RT_06_EstudoComp_Nyctinomops_10_03_15_BIOTA
e
o
RT_06_EstudoComp_Roedores_30_03_2015_BIOTA, onde são
apresentados os resultados e conclusões finais dos dois estudos
complementares para atendimento aos Princípios do Equador.
Para a nova espécie de quiróptero, os estudos realizados com o
material proveniente das campanhas realizadas dentro deste Estudo
Complementar, nos pedrais do rio Xingu, indicam que a espécie
tratada como Nyctinomops sp. deve ser considerada uma espécie
nova, carecendo de uma descrição formal para a ciência. A espécie
está sendo descrita com base nos exemplares coletados durante o
EIA, porém não é possível determinar o estágio atual da descrição,
conduzida por um pesquisador não ligado ao presente estudo. Os
resultados apresentados neste relatório final permitem uma
descrição diagnóstica da nova espécie, e lançam uma luz sobre sua
biologia e distribuição, bem como uso dos pedrais na área de estudo
(que abrange não apenas a área de influência do empreendimento,
mas também regiões a jusante que não deverão ser afetadas pelo
enchimento do reservatório). A partir destes mesmos resultados,
acredita-se que a espécie tenha uma distribuição mais extensa na
Bacia Amazônica. Os estudos realizados apontam alguns aspectos
de sua biologia, indicando que Nyctinomops sp. nova se alimenta de
insetos. Os locais de abrigo que ocupam nos pedrais do rio Xingu
são principalmente fendas verticais nas rochas, que podem
compartilhar com Noctilio albiventris. Ressalta-se que em todos os
pedrais analisados, Nyctinomops sp. nova foi localizada, incluindo
áreas a jusante e a montante do futuro barramento da UHE Belo
Monte. Desta forma, a espécie pode ser considerada amplamente
distribuída na região de estudo, não estando restrita à área de
influência direta da UHE. Há ainda um possível registro da espécie
em pedrais do rio Teles Pires no Estado do Mato Grosso (21L
0568117 e 8952124; 21L 0522774 e 8972217), segundo
observações do pesquisador especialista em quirópteros que
conduziu os estudos, o que aumentaria significativamente sua
distribuição. Com base nos resultados, conclui-se ainda que apesar
da perda de alguns pedrais, submersos pela formação do
reservatório, deve-se destacar que outros emergirão no Trecho de
Vazão Reduzida, e poderão eventualmente ser colonizados pela
espécie em foco e outras espécies especialistas de pedrais. Ademais,
pode-se observar que a região apresenta vastas áreas de pedrais fora
da AID da UHE Belo Monte. Estes pedrais estão distribuídos em
grande extensão pelo rio Xingu, de forma que não há o risco de
extinção desta espécie.
No que diz respeito aos roedores, o Relatório Técnico
RT_06_EstudoComp_Roedores_30_03_ 2015_BIOTA apresenta os
resultados conclusivos do “Projeto de investigação das áreas de
ocorrência e da delimitação taxonômica dos roedores pertencentes
aos gêneros Neacomys e Oecomys – Condicionante dos Princípios
do Equador”. Análises moleculares, morfológicas e biogeográficas
do material biológico coletado no baixo rio Xingu durante os
inventários do EIA e do Estudo Complementar subsidiaram os
resultados apresentados. Três morfotipos pertencentes aos gêneros
Oecomys (um morfotipo) e Neacomys (dois morfotipos), apontados
como potenciais espécies novas no EIA-RIMA da UHE Belo Monte
(campanhas de campo realizadas em 2000/2001 e 2007/2008;
LEME, 2009), constituíram-se gêneros-alvo desse Projeto. Para
coleta de novos exemplares, foram realizadas duas campanhas:
novembro-dezembro/2013 e março-abril/2014. Em síntese, dos
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morfotipos alvos desse estudo, foram reconhecidas duas espécies
novas e uma ampliação de distribuição de uma espécie já conhecida
do gênero Neacomys. Ainda, foram obtidas evidências de que o
morfotipo considerado como espécie nova do gênero Oecomys está
incluído em um complexo de espécies crípticas pertencentes ao
grupo paricola. Os objetivos do projeto eram de investigar os táxons
pertencentes a esses gêneros na região da UHE Belo Monte, com
enfoque na delimitação taxonômica dos morfotipos Neacomys sp.1
e sp.2 e Oecomys sp.1, levantados no âmbito do EIA-RIMA, e
investigar a distribuição geográfica desses roedores no baixo Rio
Xingu, em regiões dentro e fora da área de influência da UHE Belo
Monte. Como resultados do estudo, foram reconhecidas duas
espécies novas do gênero Neacomys (Neacomys sp.2 – margem
direita; Neacomys sp.6 – margem esquerda) e uma ampliação de
distribuição de espécie já conhecida deste gênero (N. spinosus).
Ainda, concluiu-se que o morfotipo considerado como espécie nova
do gênero Oecomys está, na verdade, incluído em um complexo de
espécies crípticas pertencente ao grupo paricola. Quanto à
distribuição geográfica das espécies investigadas, destaca-se que
Neacomys sp.2 ocorre a partir da margem leste do rio Xingu até a
Ilha de Marajó e ao sul até o município de Marabá no Estado do
Pará; Neacomys sp.6 é conhecida na margem esquerda do baixo rio
Xingu, no município de Vitória do Xingu, no Estado do Pará, mas
sua real distribuição deve ser mais ampla que a reportada no estudo
Complementar, com base nos padrões biogeográficos; Neacomys
spinosus é conhecido desde a região central da Colômbia até o leste
do Equador e Peru, norte da Bolívia e nos Estados do Amazonas e
Pará. O estudo contribuiu para uma ampliação de aproximadamente
600 km na distribuição ao Nordeste da área conhecida, na margem
oeste do baixo rio Xingu; e por fim, Oecomys gr. paricola ocorre ao
sul do Rio Amazonas e no Brasil Central (PA, MT e MS). Desta
forma, evidencia-se que nenhum destes táxons corre risco de
extinção em decorrência do empreendimento, atendendo assim aos
Princípios do Equador, no que diz respeito à biodiversidade.
Considera-se este item da ação Atendido.
3) Em relação à ictiofauna, a NE informou que o gênero
Pseudancistrus sp. foi identificado como Pseudancistrus asurini
(Silva, Roxo & Oliveira, 2015). Até o presente momento, 26
espécies (5,67% da riqueza total) são novas para ciência e estão
sendo estudadas. Considera-se que este item da ação está ainda Em
Atendimento.
Análise 10ª missão:
3) Em relação à ictiofauna, a NE informou que das 26 espécies
novas para a ciência, 18 espécies estão sendo estudadas e 8 espécies
estão sem especialistas associados ao processo de descrição.
Considera-se que este item da ação está Em Atendimento.
Análise 11ª missão:
3) Em relação à ictiofauna, foram observados poucos avanços em
relação a identificação das espécies novas. A NE informou que das
26 espécies novas para a ciência, 18 espécies estão sendo estudadas
e 8 espécies estão sem especialistas associados ao processo de
descrição. Considera-se que este item da ação está Em Atendimento.
Análise 12ª missão:
No período de outubro a dezembro de 20185, após processo de
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Avaliação

Situação/
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Prazo

Etapas / Entregáveis

revisão taxonômica, a espécie Sternachogiton zuanoni foi
reidentificada como S. nattereri, espécie de distribuição ampla. Até
o momento, 25 espécies (5,3% da riqueza total) são novas para a
ciência e estão em processo de descrição científica. Atualmente
existem 3 espécies (Hypancistrus zebra “marrom”, Baryancistrus sp
“verde” e Typhlobelus auriculatus) que foram registradas somente
na ADA/AID do empreendimento.
Considera-se a ação Em Atendimento, pois as ações estão sendo
evidenciadas, mas devem prosseguir. Levando em conta o caráter de
atendimento contínuo assumido pela Ação, nesta missão ela está
sendo reclassificada desta forma, e passará a integrar o Quadro
7.0.c na próxima missão.
Análise 13ª missão:
Não foram apresentados avanços em relação à identificação das
espécies novas. A NE informou que há 25 espécies novas para a
ciência, as quais estão em processo de descrição científica.
No período de janeiro a março de 2016 foi realizada a análise
genética da espécie Baryancistrus sp. “verde”. Segundo os
resultados, as populações de Baryancistrus sp “verde” são muito
similares às populações de Baryancistrus xanthellus, indicando que
possivelmente pertençam à mesma espécie.
No período ocorreu a publicação do artigo científico sobre as
espécies Tometes kranponhah e Tometes ancylorhynchus e foi
submetido para publicação na revista científica PLOS ONE o
trabalho sobre a espécie Panaqolus sp.
Considera-se que este item da ação está ainda Em Atendimento.
Análise 14ª missão:
A NE informou que 22 espécies são novas para a ciência e estão em
processo de descrição científica. Desde o último relatório
Consolidado (9º Relatório Consolidado), as duas espécies de
Tometes e Teleocichla sp. “preta” foram publicadas (ANDRADE et
al., 2016; VARELLA et al., 2016). Considera-se que este item da
ação está ainda Em Atendimento.
Análise 15ª missão:
A NE informou que 22 espécies (4,6% da riqueza total) são novas
para a ciência e estão em processo de descrição científica.

Aspectos
da
Linha
Base
Biológica
/
Suficiência da
linha
base
biológica para
3

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

Análise 16ª missão:
A NE informou que 17 espécies (4,6% da riqueza total) são novas
para a ciência e estão em processo de descrição científica. Desde o
último relatório consolidado (10ª. RC), três espécies foram
publicadas: Leporinus torrenticola (Hypomasticus gr. megalepis
"alto"), Panaqolus tankei (Panaqolus sp.) e Pseudacanthicus
pirarara (Pseudacanthicus sp. "vermelho") (BIRINDELLI et al.,
2016; CRAMER & SOUSA, 2016; CHAMON & SOUSA, 2016).
Considera-se que este item da ação contínuo.
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

1) 3

2)

17o RSAP

3) Apresentar evidências do
andamento das identificações.
Continuar apresentando dados
sobre o status de conservação
conforme as listagens das agências
nacionais e IUCN.

Ação 38b, itens 1) e 2) - ver Quadro 7.0.b.
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Ação

Prazo Plano de
Ação
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Plano de Ação

identificação de
nichos
ecológicos ou
habitats
naturais críticos

Status de Atendimento reportado pelo
Cliente no Relatório
no próximo RSAP (4º RSAP) e no 5º RC do
IBAMA previstos para 01/02/14, considerando
que o RC é o instrumento de consolidação
semestral das informações.
No 4º RSAP foi apresentada nenhuma resposta
adicional, com exceção da fauna terrestre.
Para pequenos mamíferos das Ordens Rodentia
e Chiroptera, no 4o RSAP foram apresentados
relatórios de andamento das atividades, que
visam
à
identificação
taxonômica
e
determinação da distribuição geográfica das
espécies com possibilidade de serem novas para
a ciência. Os relatórios evidenciam que foram
realizadas atividades voltadas para a localização
de espécimes fora da área de influência do
empreendimento, e ainda que os exemplares
capturados estão sendo utilizados em análises
que visam à determinação de sua identidade
taxonômica. Os relatórios para ambos os grupos
mostram que ainda não foi possível identificar
corretamente as espécies, mas as atividades se
encontram em andamento.
Respostas do 5º RSAP:
1) Fauna: a segunda campanha de campo para
pequenos mamíferos foi iniciada em
20/03/2014. Os resultados serão consolidados e
apresentados no 6º RSAP (agosto/2014), devido
ao tempo necessário para o tratamento das
informações coletadas em campo.
Uma vez iniciado o estudo, a NE comprometese 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

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação
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.

Situação/
Risco
3)

Prazo

Etapas / Entregáveis



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 682.
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.
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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 32 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.
Respostas do 9º RSAP:
1) Quirópteros e Roedores: são apresentados no
ANEXO 2.3-2 – FAUNA do 9º RSAP os
relatórios
finais
RT_06_EstudoComp_Nyctnomo
ps_10_03_15_BIOTA_RS_LP_RS
e
RT_06_EstudoComp_Roedores
_30_03_2015_BIOTA_RS_Rev_
03_RS, com as conclusões das atividades de
identificação e verificação da distribuição das
espécies citadas como novas para a ciência no
EIA-RIMA da UHE Belo Monte. A NE
considera que os resultados foram conclusivos e
elucidativos.
3) Embora não tenha ocorrido alteração no
número de espécies novas do 6° para 7°
Relatório Consolidado, houve avanços com
relação a identificação de espécies
(ANEXO 2.3-2 – FAUNA do 9º RSAP).
No intervalo do 6° para 7° RC, foi descrita a
espécie Spatuloricaria sp. que foi publicada
como Spatuloricaria tuira no periódico
científico COPEIA. Spectracanthicus sp. cinza
foi reidentificada como Spectracanthicus cf.
immaculatus. Potamotrygon sp. foi retirada da
lista de espécies novas por haver muitas
incertezas com relação a sua identificação.
Dessa maneira, estas três espécies foram
retiradas do quadro de “novas espécies”
apresentado no 7° RC. Entretanto, também no
intervalo do 6° para 7° RC, três novas espécies
foram identificas e inseridas no quadro de
espécies novas, Baryancistrus aff. niveatus,
Otocinclus sp. e Peckoltia aff. cavatica. Dessa
maneira, o número de espécies novas mantevese em 27 no 7° RC.
Após a elaboração do 7° RC, mais uma espécie
foi descrita, Pseudancistrus asurini.

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

Considera-se que este item da ação está ainda Em Atendimento.
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.
Considera-se esta parte da ação Em Atendimento, pois as ações
estão sendo evidenciadas, mas devem prosseguir.
Análise 9ª missão:
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O Anexo X, situado na pasta do ANEXO 4.2-1,
subpasta 4-2_1-1_Biótico do 10º RSAP,
apresenta o status da descrição das espécies
novas após o 9° RSAP.
Segundo a NE, o Anexo 2.3-2.4 Ação 38ª do
11º RSAP, apresenta a evolução da descrição
das 26 espécies novas até o mês de outubro de
2015.
Segundo o 12º RSAP, no 9° Relatório
Consolidado do Projeto 13.3.1 enviado ao
Ibama, os Quadros 13.3.1 – 2 e 13.3.1 – 3
apresentam o status atual de identificação de
cada uma das espécies.
13º RSAP: Idem acima, Ação 38a.
Segundo informado pela NE no 14º RSAP, as
informações solicitadas podem ser consultadas
no 10º RC emitido ao Ibama em julho/2016.
Vide respostas e evidências às recomendações
27, 28, 44, 49, 50 e 51 do 16º RSAP.
Os relatórios específicos estão em fase de
consolidação e assim que forem protocolados
no IBAMA no âmbito do 11º RC serão
disponibilizados à JGP.

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis

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, foram apresentados os relatórios finais de identificação e
determinação da distribuição das novas espécies de quiróptero e
roedores coletados durante o EIA. 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 foram
consolidados em relatórios finais, tanto para quirópteros quanto para
roedores. Os resultados apresentados demonstram 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 Atendido.
3) Em relação à ictiofauna, a NE informou que até o momento:
 26 espécies são novas para ciência. Destas:
 8 espécies estão sem especialista associado ao processo de
descrição
 7 espécies estão no estágio final de redação para
publicação
 5 espécies estão no estágio de levantamento de
informações
 2 espécies têm os dados morfológicos sendo colhidos
 1 espécie tem o manuscrito já submetido para publicação
 1 espécie, que já foi identificada, tem o manuscrito já na
fase de correção
 1 espécie já foi estudada na dissertação de mestrado
Considera-se que este item da ação está ainda Em Atendimento.

Análise 10ª missão:
Em relação à ictiofauna, a NE informou que até o momento:
 26 espécies são novas para ciência. Destas:
 8 espécies estão sem especialista associado ao processo de
descrição
 5 espécies estão no estágio de redação para publicação
 4 espécies estão no estágio de levantamento de
informações
 2 espécies têm os dados morfológicos sendo colhidos
 3 espécies tem o manuscrito já submetido para publicação
 2 espécies o manuscrito foi submetido para a publicação e
estão aguardando os comentário do revisores
 1 espécie está sendo elaborada a primeira versão do
manuscrito
 1 espécie foi estudada na dissertação de mestrado
Considera-se que este item da ação está ainda Em Atendimento.
Análise 11ª missão:
Em relação à ictiofauna, a NE informou que foram identificadas 26
espécies novas para a ciência. Destas:
 8 espécies estão sem especialista associado ao processo de
descrição;
 1 espécie tem o material genético sequenciado;
 1 espécie está no estágio de redação para publicação;

Legenda:
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3 espécie estão no estágio de levantamento de
informações;
1 espécie têm os dados morfológicos sendo colhidos;
4 espécies tem o manuscrito já submetido para
publicação;
4 espécies o manuscrito foi submetido para a publicação e
estão aguardando os comentário do revisores;
1 espécie está sendo elaborada a primeira versão do
manuscrito;
1 espécie foi estudada na dissertação de mestrado;
1 espécie com dissertação defendida;
1 espécie com estágio final de redação do artigo;

Considera-se que este item da ação está ainda Em Atendimento.

Análise 12ª missão:
No 12º RSAP a NE informou que 25 espécies são novas para a
ciência. Destas:
- 7 espécies estão sem especialista associado ao processo de
descrição;
- 4 espécies estão no estágio de redação para publicação;
- 4 espécies estão no estágio de levantamento de informações;
- 2 espécies têm os dados morfológicos sendo colhidos;
- 3 espécies tem o manuscrito já submetido para publicação;
- 2 espécies o manuscrito foi submetido para a publicação e estão
aguardando os comentários dos revisores;
- 1 espécie está sendo elaborada a primeira versão do manuscrito;
- 1 espécie com dissertação defendida;
- 1 espécie com estágio final de redação do artigo;
Considera-se a ação está Em Atendimento, pois as ações estão
sendo evidenciadas, mas devem prosseguir. Levando em conta o
caráter de atendimento contínuo assumido pela Ação, nesta missão
ela está sendo reclassificada desta forma, e passará a integrar o
Quadro 7.0.c na próxima missão.
Análise 13ª missão:
Não foram apresentados avanços em relação à identificação das
espécies novas. A NE informou que há 25 espécies novas para a
ciência, as quais estão em processo de descrição científica. Destas
25 espécies, 7 estão sem especialista associado ao processo de
descrição.
Considera-se que este item da ação está ainda Em Atendimento.
Análise 14ª missão:
A NE informou que 22 espécies são novas para a ciência e estão em
processo de descrição científica. Desde o último relatório
Consolidado (9º Relatório Consolidado), as duas espécies de
Tometes e Teleocichla sp. “preta” foram publicadas (ANDRADE et
al., 2016; VARELLA et al., 2016). Das 22 espécies novas, 6
espécies estão sem especialista associado ao processo de descrição.
Considera-se que este item da ação está ainda Em Atendimento.
Análise 15ª missão:
A NE informou que 22 espécies são novas para a ciência e estão em

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia
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processo de descrição científica. Das 22 espécies novas, 6 espécies
estão sem especialista associado ao processo de descrição. Das 477
espécies identificadas até o momento, 12 espécies são ameaçadas de
extinção segundo a Portaria N° 445/2014.

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.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Análise 16ª missão:
A NE informou que 17 espécies (4,6% da riqueza total) são novas
para a ciência e estão em processo de descrição científica. Desde o
último relatório consolidado (10ª. RC), três espécies foram
publicadas: Leporinus torrenticola (Hypomasticus gr. megalepis
"alto"), Panaqolus tankei (Panaqolus sp.) e Pseudacanthicus
pirarara (Pseudacanthicus sp. "vermelho") (BIRINDELLI et al.,
2016; CRAMER & SOUSA, 2016; CHAMON & SOUSA, 2016).
Considera-se que este item da ação contínuo.
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.

17º RSAP

Apresentar o quantitativo da área
de vegetação cuja supressão foi
evitada por meio do mapeamento
dos fragmentos florestais usado
para o desbloqueio de
componentes das obras civis.



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
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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.

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.
No 9º RSAP informa-se que os fragmentos de
vegetação fazem parte da rotina de inspeção
pela BIOCEV desde 2014. Poderá ser
observado na vistoria de campo o mapa dos
pontos de controle de inspeção. Sugere-se
levantar a questão com a equipe de MA da OP,
em reunião, durante a própria vistoria.
No 10º RSAP a NE informa, em relação aos

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação
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Prazo

Etapas / Entregáveis

seu término.
Análise 3ª missão:
Em atendimento.
Não foi realizada uma reunião específica durante a 3ª missão como
proposto pela Norte Energia no 3º RSAP. Diferentemente, o assunto
foi discutido em reuniões independentes com diferentes membros da
equipe da NE e do CCBM.
A consultoria independente entende que, devido à situação avançada
das obras, a elaboração do plano de gestão sugerido e a sua efetiva
aplicação, não seriam mais a melhor alternativa para contornar os
problemas que motivaram essa recomendação.
Como informado anteriormente, foi observado, nas vistorias
anteriores, que fragmentos de vegetação nas áreas das obras foram
impactados desnecessariamente pelas atividades de construção (ex.
usados como depósito de entulho) ou que sua manutenção não
estava sendo observada (ex. a ocorrência de processos erosivos).
Durante a 3ª missão de monitoramento, a consultoria independente
conversou com o CCBM sobre esses acontecimentos e sugeriu que
o consórcio relatasse em um documento as medidas que foram e são
aplicadas para evitar a intervenção e para promover a conservação
de fragmentos de vegetação na área do empreendimento, visando a
atender a essa recomendação, em substituição ao plano de gestão
originalmente requerido.
Ainda, para atender a essa recomendação, solicita-se a inclusão, no
âmbito da ação 24b deste Plano de Ação, dos fragmentos de
vegetação que não serão afetados pelas atividades de construção do
empreendimento como pontos de controle a serem verificados em
campo pela BIOCEV nas suas atividades de supervisão da OP.
Análise 4ª missão:
Parcialmente Atendida.
Conforme disposto na análise da Ação 24b, a NE e a Biocev estão
desenvolvendo um SIG, no qual estão sendo cadastrados os pontos
da OP que são/devem ser objeto de supervisão ambiental. Conforme
recomendado na missão anterior, a NE deve evidenciar que, entre os
pontos de controle inseridos no SIG, estejam contemplados os
fragmentos remanescentes nos sítios construtivos. Dessa 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
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remanescentes florestais, que foram observados
em todas as solicitações de desbloqueio de
áreas, áreas de empréstimo e bota-foras, se estas
interviam nos remanescentes, não sendo
verificada nenhuma área onde houvesse
intervenção nos remanescentes. Por este motivo,
não houve alteração do quantitativo dos
remanescentes florestais.
Os pontos de controle permanecem sendo
vistoriados pela Coordenadora, mensalmente,
de forma a monitorá-los continuamente.
Segundo o 11º RSAP, quanto ao aspecto de
supressão da vegetação da OP, está no escopo
da fiscalização da NE e da BIOCEV verificar se
as áreas liberadas para o CCBM desempenhar
suas atividades construtivas estão sendo
trabalhadas dentro do limite requerido ao órgão
ambiental. Nesse sentido, informamos que não
houve supressão fora dos limites autorizados
pelo IBAMA. Cabe destacar que algumas áreas
de empréstimo e de bota-fora não foram
utilizadas em sua totalidade, tais como BF-33
em Canais, área de empréstimo F2 e C em Belo
Monte. A quantificação dessas áreas será
realizada no final das obras civis.
Segundo o 12º RSAP, este quantitativo pode ser
obtido no 9º RC do projeto de desmatamento,
como também no relatório final da supressão,
anexo do referido RC.
Segundo a NE, o Mapa dos fragmentos
florestais é apresentado no ANEXO 2.35.2_VEGETAÇÃO do 13º RSAP.
Segundo informado pela NE no 14º RSAP, as
informações solicitadas podem ser consultadas
no 10º RC emitido ao Ibama em julho/2016.
Quantitativo apresentado nos mapas contidos no
Anexo 06 do 16º RSAP.

Avaliação
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Prazo

Etapas / Entregáveis

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 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.
Análise 9ª missão:
Em reunião, a Norte Energia e Biocev apresentaram o mapeamento
dos remanescentes florestais dentro da poligonal da LI, o qual foi
elaborado em abril de 2014. Foi informado que a Biocev tem
realizado um monitoramento em pontos fixos de controle no âmbito
do PCAI, e que tem realizado também um monitoramento em
pontos aleatórios, que consiste em um controle visual de sinais de
erosão, deposição de entulho, invasão aos limites das ASVs. Foi
relatado que esse mapeamento tem sido considerado pela Norte
Energia para o desbloqueio dos projetos no âmbito das obras civis
(p.ex. bota-fora), visando à sugestão de alterações para evitar a
intervenção em remanescentes de vegetação. Por fim, informou-se
que se pretende calcular, ao final das obras, a área de vegetação cuja
supressão foi evitada por meio desse procedimento.
Esta ação será considerada a partir desta missão como de
Atendimento Contínuo, devendo constar no Quadro 7.0.a a partir do
próximo relatório.
Análise 10ª missão:
Em Atendimento.
A NE informou que foi verificado que não haveria intervenção nos
remanescentes florestais nos casos das solicitações de desbloqueio
de áreas, áreas de empréstimo e bota-foras. Assim, não houve
alteração do quantitativo dos remanescentes florestais. Os relatórios
de monitoramento da BIOCEV com pontos de controle foram
apresentados no 10º RSAP.
Análise 11ª missão:
Em Atendimento
No 11º RSAP, foi apresentado o “Resumo do Relatório Gerencial
Mensal da Coordenadora – RGM-C/ PAC – Obra Principal” com
mapas dos pontos de controle. Foi informado que não houve
supressão fora dos limites autorizados pelo IBAMA e que algumas
áreas de empréstimo e de bota-fora não foram utilizadas em sua
totalidade, cuja quantificação das áreas será realizada no final das
obras civis.
Análise 12ª missão:
No 9º Relatório Consolidado para o IBAMA foram fornecidos os
quantitativos totais de áreas com vegetação suprimida (20,9 mil ha),
o qual foi muito inferior ao total autorizado em ASVs pelo IBAMA
(42,6 mil ha). No entanto, o total autorizado foi muito superior ao

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia
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previsto na fase de licenciamento prévio (33,2 mil ha).
No 12º RSAP foram apresentados os resultados do monitoramento
realizado no âmbito do Programa de Controle Ambiental Intrínseco.
Ainda deve ser apresentado no próximo RSAP o quantitativo de
área de vegetação cuja supressão foi evitada por meio do
mapeamento dos fragmentos florestais usado para o desbloqueio de
projetos no âmbito das obras civis, conforme informado
anteriormente na 9ª missão.
Análise 13ª missão:
No 9º Relatório Consolidado foram fornecidos os quantitativos
totais de área com vegetação suprimida (20,9 mil ha), que foram
muito inferiores ao total autorizado em ASVs pelo IBAMA (42,6
mil ha). No 13º RSAP foram apresentados os resultados do
monitoramento realizado no âmbito do Programa de Controle
Ambiental Intrínseco.
Ainda deve ser apresentado no próximo RSAP (14º) o quantitativo
de área de vegetação cuja supressão foi evitada por meio do
mapeamento dos fragmentos florestais usado para o desbloqueio de
projetos no âmbito das obras civis, conforme informado
anteriormente na 9ª missão.
Análise 14ª missão:
Não foram encontradas no 10º RC as informações solicitadas.
Na 14ª missão, essa questão foi abordada com a equipe do PRAD
das obras civis, que informou que a quantificação solicitada está
sendo feita e que deverá ser finalizada no final deste ano.
Análise 15ª missão:
Em documento complementar enviado após o 15º RSAP, a Norte
Energia informou que a quantificação solicitada ainda está em
curso. Na 14ª missão, essa questão foi abordada com a equipe do
PRAD das obras civis, que informou que a quantificação solicitada
seria finalizada no final deste ano.

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.

Legenda:
Plano de Ação

Trimestralmente
após a Assinatura
do Contrato de
Financiamento.

Apresentar Relatórios
Trimestrais de
Conformidade
Socioambiental.

Reportado pela Norte Energia

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.

Análise 16ª missão:
O quantitativo e os mapas apresentados referem-se ao total de
remanescentes florestais na área licenciada da UHE Belo Monte, e
não à área de supressão evitada.
Ação em atendimento (contínua).
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Reportado pela Norte Energia

Status de Atendimento reportado pelo
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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.
O 9º RSAP, referente ao trimestre de janeiro a
março de 2015, foi encaminhado em
30/04/2015.
O 10º RSAP, referente ao trimestre de abril a
junho de 2015, foi encaminhado em
31/07/2015.
O 11º RSAP, referente ao trimestre de julho a
setembro de 2015, foi encaminhado em
30/10/2015.
O 12º RSAP, referente ao trimestre de outubro
a dezembro de 2015, foi encaminhado em
29/01/2016.
O 13º RSAP, referente ao trimestre de janeiro a
março de 2016, foi encaminhado em
29/04/2016.
O 14º RSAP, referente ao trimestre de abril a
junho de 2016, foi encaminhado em
01/08/2016.
O 16º RSAP, referente ao outubro a dezembro
de 2016, foi encaminhado em 02/02/2017.

Avaliação

Situação/
Risco

Prazo

Etapas / Entregáveis
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Anexo 12 – Quadro 7.0.b – Ações do Plano de Ação Atendidas até a 16ª
Missão

Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

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

1. Antes do 1º
Desembolso
Financeiro

2.Trimestralmente
nos Relatórios de
Conformidade
Socioambiental

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação
Evidências de que
os traçados das
LTs que são
instalações
associadas ao
projeto não
interceptam TIs,
UCs de Proteção
Integral, ou outras
áreas protegidas.
Informar nos
RSAP sobre o
estado do
processo de
licenciamento das
LTs.

Avaliação
Ambiental e
Sistema de
Gestão /
Implementação /
Instalações
Associadas

Sistema de
Gestão / Planos e
Procedimentos /
Procedimento de
Gestão de
Mudanças

Ação 2: Elaborar o
Procedimento de Gestão
de Mudanças de projeto,
de forma a sistematizar
a incorporação das
variáveis ambientais e a

Legenda:
Plano de Ação

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro

Apresentar o
procedimento.

Reportado pela Norte Energia

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório
A NE apresentou, como anexo ao RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00, mapa com a situação do traçado das LTs associadas ao
projeto em relação às áreas protegidas e UCs.

No 1º RSAP há informações apenas sobre as LTs 34,5, 69 e 230 kV, que são
destinadas a fornecer energia às obras da UHE Belo Monte. Não há menção ao
licenciamento da LT 500 kV para interligação da SE Belo Monte à SE Xingu.
No 2º RSAP a NE esclareceu que o processo de desbloqueio da LT de 500 kV
ainda não foi formalizado junto ao IBAMA, e que os materiais solicitados na
recomendação estão em elaboração e serão e encaminhados
concomitantemente à demanda do IBAMA.
No 3º RSAP a NE esclarece que após reunião realizada em agosto/2013 com o
IBAMA para melhor compreensão das solicitações do OF-02001.0091942013-57 DILIC/IBAMA, a NE está providenciando a documentação
necessária. Falta apenas a quantificação das áreas de cortes raso e seletivo da
vegetação, com previsão de conclusão em 8/11/13.
O ANEXO 4.2-1 do 4º RSAP (ação 1) apresenta as informações relativas ao
tema – correspondências e conteúdos técnicos trocados com o IBAMA.
Em 12/11/13, a NE complementa informações prestadas na correspondência
CE 234/2013-DS.
Em 13/12/13, NE faz reunião no IBAMA para mostrar detalhes sobre a
dificuldade técnica de alteração do traçado original proposto na CE 234/2013DS. Os técnicos do IBAMA compreenderam que a LT 500kV deverá ficar no
traçado proposto, mas informam que solicitarão reunião com a comunidade
(possivelmente em fevereiro/2014). Nessa reunião o IBAMA quer que NE
apresente o traçado da LT e explique para a comunidade a impossibilidade de
alteração do traçado da mesma.
Em 15/1/14, por meio da CE 006/2014-DS a NE encaminhou ao IBAMA
detalhamento de informações prestadas na correspondência CE 434/2013-DS e
expostas na Reunião de 13/12/2013 com o órgão.
No 5º RSAP a NE informou que em 27/01/2014 o Ibama emitiu o Ofício
02001/000745/2004-06 DILIC/IBAMA o qual acusa o recebimento das
informações sobre o projeto da LT (enviados pela NE em dez/2013), porém,
solicita informações sobre os aspectos socioeconômicos e respectivo cadastro.
A previsão para o cadastro é maio de 2014.
No 6º RSAP informa-se que, no período, foram encaminhadas ao IBAMA as
seguintes correspondências:
 CE 160/2014-DS
 CE 180/2014-DS
 CE 182/2014-DS
Foi obtido o desbloqueio da LT 500 kV por meio do OF. 02001.6332-2014-27
DILIC/IBAMA.
Todos os documentos citados acima se encontram no ANEXO 4.2-1.1 do 6º
RSAP.
No prazo estabelecido para a ação, a NE apresentou, como anexo ao RT_0012013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, a versão preliminar do
procedimento, informando que o mesmo se encontra em processo de análise e
aprovação.
No 2º RSAP a NE informa que o procedimento de Gestão de Mudanças de
No 2º RSAP a NE informa que o procedimento de Gestão de Mudanças de

Avaliação

Situação/
Risco

A ação foi atendida no prazo estabelecido.
No Mapa apresentado, na escala 1:500.000, é possível visualizar o traçado das LTs 69, 230 e
500 kV em relação a Terras Indígenas e Unidades de Conservação.

Análise 1ª missão:
Para atender à condicionante 2.4 c) da LI 795/2011, a implantação da LT 500 kV está
condicionada à apresentação, ao IBAMA, do traçado da Linha sobre imagem de alta
resolução, com discriminação da faixa de servidão e acessos a serem abertos para sua
implantação.
Assim, 1º Relatório de Monitoramento recomendou-se que essas informações, quando
preparadas para o IBAMA, fossem encaminhadas também no RSAP. Recomendou-se que LTs
e estradas existentes fossem incluídas na Figura, para verificação do posicionamento do
traçado da LT 500 kV em relação a essas infraestruturas.
Análise 2ª missão:
Diante da resposta da NE encaminhada no 2º RSAP, considera-se que esta ação não
apresentou avanço no período, permanecendo com status de Em Atendimento.
Permanece a recomendação de apresentar o traçado da LT 500 kV sobre imagem de alta
resolução, com indicação da faixa de servidão, acessos a serem abertos para construção e LTs
e outras infraestruturas existentes, quando do desbloqueio dessa estrutura no IBAMA.
Análise 3ª missão:
Diante da reposta da NE, considera-se a ação ainda em atendimento, aguardando-se o mapa
solicitado.
Análise 4ª missão:
Considera-se a ação em atendimento.
Foram avaliadas todas as tratativas com o IBAMA para aprovação do traçado original da LT
500 kV, incluindo as argumentações técnicas da NE para a manutenção do mesmo.
Resta verificar a resposta do IBAMA à CE 006/2014-DS, e a evidência do desbloqueio da
faixa de servidão dessa LT.
Análise 5ª missão:
Segundo informado pela NE no 5º RSAP, a aprovação do traçado da LT pelo IBAMA ainda
encontra-se pendente, tendo o órgão solicitado informações socioeconômicas relacionadas a
cadastro, as quais serão obtidas apenas em maio. Considera-se esta ação ainda em
atendimento.
Análise 6ª missão:
Atendida.
As evidências encaminhadas no 6º RSAP mostram que a NE atendeu a todas as informações
solicitadas pelo IBAMA para desbloqueio das LTs 13,8 e 500 kV.
Em 17/06/2014, por meio do OF 02001.006332/2014-27 DILIC/IBAMA, o IBAMA
desbloqueou as LTs 13,8 e 500 kV, ressaltando que os traçados originalmente propostos no
documento CE 234/2013-DS estão mantidos, devido à inviabilidade técnica de alteração dos
mesmos.

Análise 1ª missão:
A ação é considerada em atendimento.
A versão preliminar do procedimento foi encaminhada no prazo estabelecido, mas ainda não
foi apresentado o procedimento aprovado.
A versão preliminar foi analisada e considerada adequada ao empreendimento, porém ressaltase que o documento apresentado não faz referência ao Padrão de Sistema para
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Avaliação
Ambiental /
Suficiência do
EIA / Linha Base
Ambiental

Prazo Plano de
Ação

Ação
análise de alternativas
técnicas e locacionais. O
procedimento deve
ainda ser estruturado de
modo a sistematizar as
informações e
documentação
associada, o que inclui
estudos complementares
para composição de
linha base, estudos
locacionais, comparação
das mudanças do
footprint do projeto e
manifestação e
aprovação do IBAMA.
Ação 3a - No âmbito do
Programa de
Conservação e Manejo
da Flora, complementar
o diagnóstico da flora
nos campos inundáveis
(vegetação herbácea
sem palmeiras) e na
vegetação de corredeira
das Formações
Pioneiras com
influência fluvial e/ou
lacustre por meio de
coleta de material
botânico. Integrar esses
dados com o
monitoramento da
fauna, a fim de avaliar o
impacto da eliminação
dessas formações
vegetacionais sobre a
fauna.

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

Legenda:
Plano de Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

Projeto será revisado com vistas à sua integração com o PS NES GABM SGA
001/2013 - Padrão de Sistema para Acompanhamento e Atualização Periódica
dos Impactos Ambientais, devendo ser encaminhado para avaliação no 3º
RSAP.

Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos Ambientais (PS NES GABM SGA
001/2013), que estabelece a metodologia para avaliação de novos impactos e, também, não
estabelece a necessidade de análise, pela área de segurança do trabalho, das eventuais
mudanças identificadas para o Projeto.
Análise 2ª missão:
Conforme informações disponibilizadas pela NE no 2º RSAP essa ação continua em
andamento, pois o procedimento será revisado para incluir as recomendações da JGP e
apresentado para avaliação no próximo RSAP.
Análise 3ª missão:
Considera-se essa recomendação atendida com a revisão e aprovação do Padrão de Sistema de
Gestão de Mudança nos Projetos, que incorporou as recomendações feitas pelo consultor
relacionadas à interação do referido documento com o PS NES GABM SGA 001/2013,
incluindo ainda, a necessidade de avaliação da mudança pela área de saúde e segurança do
trabalho.

A NE ressalta que realiza reuniões semanais de planejamento e produção, nas
quais a equipe de SST da NE acompanha as mudanças de projeto, atuando em
conjunto com CCBM e EPBM para a adequada supervisão. Informa que serão
produzidas evidências deste acompanhamento para inclusão no 3º RSAP.
No 3º RSAP a NE anexou (ANEXO 2.3-2.1) o PS – 007 – 2012 – DS – PROJ
– R002 - Gestão de Mudança nos Projetos revisado, incluindo os ajustes
solicitados na presente demanda.

6 meses após a
assinatura do
Contrato de
Financiamento

Apresentar
metodologia para
realização da
coleta
complementar.

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

1 ano após a
assinatura do
Contrato de
Financiamento.

Relatório com os
resultados da
coleta
complementar.

Reportado pela Norte Energia

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

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

Situação/
Risco
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Ação 4: Elaborar
procedimento para
acompanhamento da
ocorrência dos impactos
declarados no EIA, e
para identificação e
avaliação de novos
impactos que possam
surgir no decorrer do
Projeto. No caso de
novos impactos, os
mesmos deverão ser
avaliados conforme
metodologia utilizada
no EIA.

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Apresentar minuta
do procedimento.

Avaliação
Ambiental e
Sistema de
Gestão / Planos e
Procedimentos /
Identificação e
Avaliação de
Impactos e
Riscos

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

evidências das vistorias realizadas pela NE na área do empreendimento,
evidenciando que as ocorrências referem-se à vegetação secundária e não
foram identificados campos inundáveis.
No 4º RSAP a NE informou que seria apresentada durante a próxima vistoria
do Consultor Independente (fevereiro de 2014) a nota técnica referente à
vistoria de campo realizada na área em questão.
No 5º RSAP a NE informou que as evidências de atendimento a esta demanda
seriam apresentadas no ato da vistoria de campo. Após a 5ª missão, foi
apresentado um documento complementar ao 5º RSAP, no qual constava um
relatório técnico sobre a busca pelos campos inundáveis realizada na área de
influência do empreendimento.
No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00, a NE informou que o procedimento estava em elaboração e
seria encaminhado em fevereiro de 2013.
No RT_002_2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 a NE apresentou o
procedimento para Acompanhamento e Atualização periódica dos impactos PS – 006 – 2012 – DS – IMP – R001, já validado, e informou que o mesmo
seria integrado ao sistema de gestão e aplicado aos relatórios periódicos dos
Princípios do Equador (primeiro relatório a ser emitido em 30/04).
No Anexo 2-1-1 do 1º RSAP foi incluída a Planilha de Acompanhamento e
Atualização Periódica dos Impactos Significativos e das Ações de Gestão da
UHE Belo Monte.
No 2º RSAP a NE informou que no procedimento de atualização periódica dos
impactos já está previsto o acompanhamento das ações propostas para os
novos impactos, bem como a definição e/ou detalhamento das atividades
necessárias para implementação, em sua plenitude. Evidências mais detalhadas
serão fornecidas a partir do próximo RSAP, considerando-se o aporte de
profissionais especializados nos diferentes temas à equipe de gestão. A NE
informa ainda que está em constituição o NAC – Núcleo de Análise Crítica do
PGA, formado por consultores especializados, cujo objetivo será acompanhar
os procedimentos e resultados das atividades da NE, em cumprimento ao
estabelecido no PBA e demais documentos que regem os compromissos da
empresa.
No 3º RSAP a NE esclarece que a ferramenta para o acompanhamento das
novas ações relativas aos impactos da UHE Belo Monte surgirá das análises
que serão proporcionadas pela equipe do NAC, cujas atividades foram
iniciadas em agosto e setembro de 2013. Até o final de novembro será
apresentado o PS para operacionalização do NAC, no qual serão abordadas
não só as atividades, mas objetivos e metas previstos para o núcleo. Vale
ressaltar que os consultores envolvidos no NAC irão realizar a análise técnica
crítica das ações de gestão e medidas planejadas em curso ou propostas, para
prevenção, mitigação ou compensação dos impactos ambientais associados ao
empreendimento em tela, ou mesmo de potencialização de impactos positivos
por ele gerados, com base na atual Planilha de Atualização dos Impactos.
Os documentos que detalham as atividades a serem realizadas pelo NAC
foram incluídos como anexo ao 3º RSAP.
No 4º RSAP, a NE informou que o NAC elabora mensalmente análises
críticas dos RGM-E’s, verificando se há ou não novos impactos sendo gerados
e aferindo a magnitude daqueles que já estavam previstos e que estão
efetivamente ocorrendo. Suas avaliações são repassadas e discutidas,
periodicamente, com a equipe de gestão ambiental de campo, que as aborda,
junto aos Superintendentes, Gerentes e Coordenadoras, nas reuniões semanais
do CGA e nas reuniões, semanais ou quinzenais, dos diferentes Grupos de
Trabalho e Força Tarefa (no caso do RUC).
Nessas reuniões são abordados não só eventuais novos impactos identificados,
como também ações para mitigá-los e, quando de sua implementação, a

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

Situação/
Risco

Análise 1ª missão:
Em atendimento.
A ação não foi atendida no prazo, mas, quando encaminhado (com atraso de cerca de 60 dias),
o procedimento já consistia na versão validada. O procedimento foi avaliado e considerado
adequado.
A Planilha de Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos Significativos e das
Ações de Gestão da UHE Belo Monte corresponde à primeira aplicação da ferramenta de
Acompanhamento e Atualização periódica dos impactos, tendo resultado na identificação de
11 novos impactos (4 considerados de alta magnitude) e reclassificação de 26 impactos (com 7
passando de média magnitude para alta)
Para vários impactos, incluindo novos, para os reclassificados e até para os que permaneceram
foram propostas novas ações de gestão. A esse respeito, recomenda-se que NE estabeleça uma
ferramenta para acompanhamento das ações propostas na coluna denominada “Novas Ações
de Gestão Propostas”, bem como a definição e/ou detalhamento das atividades necessárias
para implementação, em sua plenitude, dessas novas ações.
Análise 2ª missão:
Considera-se essa ação ainda com status de Em Atendimento.
A resposta fornecida pela NE no 2º RSAP não evidencia a existência de acompanhamento da
efetiva implementação das ações propostas para novos impactos identificados ou para
impactos cuja magnitude foi reclassificada.



Análise 3ª missão:
Considera-se essa recomendação em atendimento, pois não foi evidenciado o
acompanhamento das novas ações inseridas na coluna “Novas Ações de Gestão Propostas”.
Conforme informado pela Ferreira Rocha esse acompanhamento ocorrerá como parte das
ações do NAC – Núcleo de Análise Crítica, ainda em fase de operacionalização.
Análise 4ª missão:
Considera-se essa ação Atendida.
A Planilha de Impactos foi revisada, tendo-se incluído as colunas “Pacote(s) de Trabalho
Responsável(is) pelas Novas Ações de Gestão” e “Verificação da Efetividade das Novas
Ações de Gestão”.
Essas colunas não detalham as atividades e os prazos para conclusão das ações, pois se
referem especificamente à efetividade das novas ações de gestão propostas. No entanto, foi
verificado, durante os trabalhos de campo, que essas ações são discutidas durante as reuniões
do CGA e dos Grupos de Trabalho, onde são definidos os próximos passos para implementálas.
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Ação 5: Toda a
documentação dos
sistemas de gestão da
NE e CCBM deverá
evidenciar a
comparação de cada
parâmetro
monitorado/controlado
com os Padrões de
Desempenho do IFC e
com os Princípios do
Equador.

3 meses após a
assinatura do
Contrato de
Financiamento.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

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

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório
avaliação de sua efetividade.
A efetividade das novas Ações de Gestão propostas é acompanhada pela
equipe do NAC e culmina com a atualização da planilha de impactos, cujo
formato foi ajustado para evidenciar isso.
O 4º RSAP encaminha como anexo a Planilha de Impactos atualizada.
No ANEXO I do RT_003_2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 são
apresentados os instrumentos dos sistemas de gestão da NE e do CCBM,
descritos no corpo do relatório, junto com exemplos para sua adequada
compreensão.
No 2º RSAP a NE informa que esta recomendação tem sido encaminhada ao
CCBM, o qual se manifesta em termos contratuais alegando o atendimento aos
parâmetros citados. A NE informa que insiste na demanda e aguarda
posicionamento do consórcio construtor.
A NE apresenta os RGM-E relativos ao PAC no ANEXO 3-2 do 3º RSAP e
informa que os mesmos serão disponibilizados a partir da presente data em
todos os relatórios de atendimento aos EP.
Segundo o documento do IFC “Environmental, Health, and Safety (EHS)
Guidelines” os parâmetros a serem adotados são os estabelecidos na legislação
nacional/local. Na ausência de padrão local é que se recomenda aplicar os
parâmetros indicados no referido documento. Dessa maneira, a NE e o CCBM
entendem que os PE estão sendo atendidos e que não se aplica a solicitação de
considerarmos os parâmetros mais restritivos.

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

O Capítulo 3.1 do 4º RSAP apresenta os resultados gerais dos monitoramentos
do CCBM em relação aos efluentes domésticos e industriais, com algumas
comparações e análises referentes aos padrões da IFC. Os detalhes dos
resultados dos monitoramentos podem ser consultados no 5º RC do Ibama,
capítulo 3.1 – PCAI/PAC.
O Capítulo 3.2 do RSAP apresenta, em um dos seus anexos, uma comparação
amostral realizada pela BIOCEV em relação aos parâmetros da IFC para
efluentes industriais e domésticos, e potabilidade.
Entretanto, alguns parâmetros previstos pela IFC não são apresentados. A NE
solicitou ao CCBM um Plano de Ação para adequação desta questão para os
demais monitoramentos.
Segundo a NE, as informações sobre a demanda são apresentadas no item
5.1.1.2 do 5º RSAP e seus respectivos anexos. Ressaltam-se: Análises de
lançamento de efluentes; evidências de melhoria no Sistema de Tratamento de
Efluentes; Monitoramento de ruído.
A NE ressalta ainda que foram elaborados registros de ocorrência para as
situações: lançamento de efluentes no Sítio Canais e Diques (RO-31.0222013-PAC); Não Conformidade NC-31.021-2014-PAC e NC-31.024-2014PAC; Situações de lançamento de efluentes no Sítio Belo Monte: RNC3100018-2014-PAC (ANEXO 7 do plano de ação apresenta os RDs acima).

1

Avaliação

Situação/
Risco

Análise 1ª missão:
Parcialmente atendida.
No Manual do Sistema de Gestão do CCBM informa-se que o mesmo observa as políticas e
diretrizes ambientais e sociais do IFC e do Banco Mundial. No entanto, no que diz respeito a
parâmetros comparáveis, conforme observado no 1º RSAP e de acordo com informação obtida
em reunião com a equipe de meio ambiente do CCBM por ocasião da vistoria, verificou-se
que a comparação dos parâmetros monitorados é realizada apenas com os limites estabelecidos
pela legislação brasileira.
Análise 2ª missão:
Considera-se essa ação ainda com status de Parcialmente Atendida.
Na vistoria de campo realizada em setembro/13 o consultor independente reuniu-se com
representantes do CCBM para identificar qual a dificuldade encontrada para atendimento a
esta recomendação. Verificou-se que o CCBM na verdade desconhece os parâmetros do IFC
que deve utilizar na comparação. O consultor independente então se comprometeu a
encaminhar ao CCBM esses parâmetros, o que foi feito no dia 10/09 (via NE). O consórcio,
por sua vez, comprometeu-se a incluir esses parâmetros na verificação da eficiência dos
monitoramentos que realiza.
Análise 3ª missão:
Os requerentes de empréstimo a instituições signatárias dos Princípios do Equador têm que se
adequar a padrões às vezes mais restritivos que a legislação brasileira, apesar da mesma ser
bastante completa quando comparada às de outros países. Segue trecho do Princípio do
Equador 3 que fala sobre essa questão:
“Para projetos localizados em países Non-Designated (a lista de países na categoria
Designated consta no site dos Princípios do Equador1, da qual o Brasil não faz parte), o
processo de avaliação deve cumprir os padrões de desempenho do IFC aplicáveis
(padrões de desempenho) e as diretrizes ambientais e de saúde e segurança do Banco
Mundial (EHS Guidelines).”
Segue trecho do Padrão de Desempenho 3 (PD 03), que dispõe sobre controle de poluição, e
que trata da comparação entre os padrões do IFC e a legislação do país:
“O cliente se baseará nas EHS Guidelines ou outras fontes internacionalmente reconhecidas,
conforme o caso, na avaliação e seleção de eficiência de recursos e na prevenção de poluição
e técnicas de controle para o projeto. As EHS Guidelines contêm os níveis de desempenho e
medidas que são normalmente aceitáveis e aplicáveis aos projetos. Quando as normas do
país diferem dos níveis e medidas apresentados nas EHS Guidelines, os clientes deverão
alcançar o que for mais restritivo.”
Sugere-se realizar a comparação, para detectar se há e quais são os pontos em que os
resultados dos monitoramentos não atendem aos padrões do IFC, para então serem avaliadas
as medidas/soluções a serem tomadas. Com isso, o empreendedor demonstrará que pelo menos
estão sendo despendidos os melhores esforços (best efforts) para atingir a conformidade com o
PD 03, cumprindo os padrões mais restritivos pelo menos na maior parte dos parâmetros.
No caso da DBO, por exemplo, cujo limite estabelecido pelo IFC (30 mg/L) é muito mais
restritivo que o da legislação, pode-se considerar, como saída para a conformidade, a
demonstração de que a qualidade da água no ponto de lançamento não se altera (com base na
CONAMA 357/05, já que o IFC não possui padrão de qualidade da água) se aplicados os
padrões de emissão da CONAMA 430/11.
Análise 4ª missão:
Considera-se a ação Parcialmente Atendida.
A comparação com os padrões do IFC foi feita no período para efluentes domésticos e
industriais e para qualidade da água das ETAs e dos bebedouros. Verificou-se que os



http://www.equator-principles.com/index.php/ep3/designated-countries.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

Situação/
Risco

resultados de vários parâmetros monitorados (DBO, DQO, SST, Nitrogênio amoniacal Total NH4-N, fósforo total, coliformes) extrapolam os limites do IFC.
Ressalta-se que os resultados dos sistemas de tratamento no período foram ruins de forma
geral, não atendendo inclusive aos limites da legislação brasileira para alguns parâmetros.
Diante da verificação de que os resultados extrapolam em muito os padrões do IFC, foi
realizada uma das ações sugeridas pela consultoria independente na 3ª missão para esta ação
(ver acima). Trata-se da realização de amostragem de qualidade da água nos pontos de
lançamento dos efluentes tratados, de forma a comprovar que não há alteração da qualidade da
água no corpo receptor. Essa análise foi feita pelo CCBM, mas apenas para o ponto de
lançamento da ETE Belo Monte. Para as demais ETEs não foi feita tal análise, nem
apresentada justificativa para a não realização.
As análises de qualidade da água a montante e a jusante devem ser feitas em todos os pontos
de lançamento de efluente tratado, seja doméstico ou industrial (este último para os casos em
que o circuito não for fechado ou em que não houver reuso do efluente), e principalmente para
lançamentos que ocorrem em cursos d’água com vazão menor que a do Rio Xingu.
O 4º RSAP traz uma análise crítica dos desvios dos valores obtidos no monitoramento em
relação à legislação brasileira e ao IFC. Para este último, no entanto, a análise é confusa,
incluindo-se novamente, para alguns parâmetros como SST e óleos e graxas, a avaliação em
relação à legislação nacional e não ao IFC.
Em relação aos efluentes industriais, são comentados apenas os desvios dos valores de SST em
relação aos padrões do IFC. Não se menciona a extrapolação dos óleos e graxas, que também
resultaram acima dos limites para as SAO.
A comparação com os padrões do IFC também deve ser feita para os demais monitoramentos
realizados, como o de ruído.
Análise 5ª missão:
O 5º RSAP evidencia a comparação com os padrões do IFC para os resultados dos
monitoramentos de efluentes sanitários e industriais e incluiu, neste período, também o ruído.
Em relação à análise crítica que consta no RSAP, observa-se que são apontados os desvios e
avaliadas as possíveis causas para o mesmo. Em alguns casos são descritas as medidas
tomadas para correção do desvio.
Em relação aos padrões do IFC, o 5º RSAP assume o não atendimento para a maioria absoluta
dos parâmetros, mas não estabelece medidas para incremento dos resultados. Em relação aos
efluentes domésticos apenas se afirma que, mesmo não atendendo aos padrões do IFC, a
legislação brasileira está sendo atendida (mesmo assim com um desempenho ruim para alguns
parâmetros, como DBO) e a qualidade da água a jusante do lançamento está sendo mantida.
A esse respeito cabe ressaltar que a campanha de coleta realizada pela BIOCEV em fevereiro,
que resultou no Relatório de Inspeções nas ETE’s dos Sítios Belo Monte, Pimental e Canais e
Diques, verificou resultados ruins de remoção de DBO para a ETE do Sítio Belo Monte e
piora na qualidade da água no ponto de lançamento do efluente dessa ETE em relação aos
parâmetros turbidez, OD, DBO e coliformes. Esses resultados não foram avaliados no RSAP.
Cabe ressaltar, no entanto, que atendendo a uma recomendação da consultoria independente
(ver recomendação 11 do Quadro 8.0.a), o CCBM informou que está providenciando a
contratação de um profissional especializado com experiência na área de saneamento, que fará
a caracterização de todos os efluentes gerados, avaliação das condições de funcionamento e
dimensionamento dos sistemas e definição de ações para correção dos desvios, com objetivo
de tornar os resultados estáveis, melhorar o atendimento aos padrões de desempenho do IFC e
garantir o atendimento à legislação Nacional.
Considera-se que a análise crítica dos resultados está sendo feita, mas ainda necessita ser
melhorada e mais aprofundada.
Como o conteúdo original desta ação consistia em realizar a comparação dos resultados dos
monitoramentos com os padrões do IFC, e isso agora está sendo feito, esta ação será
considerada Atendida.
No entanto, as melhorias em relação à análise crítica dos resultados e em relação à redução da
discrepância dos mesmos quando comparados com os padrões do IFC continuarão a ser
avaliadas e discutidas no âmbito da Ação 26a, de atendimento contínuo e, portanto, avaliada
no Quadro 7.0.c, a seguir.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Sistema de
Gestão / Planos e
Procedimentos /
Plano(s) de
Compensação
Ambiental
(excluindo os
que fazem parte
do PD 06)

Prazo Plano de
Ação

Ação
Ação 7a: Apresentar, no
âmbito do Programa de
Compensação
Ambiental, tratativas
com o IBAMA sobre o
atendimento ao Decreto
Federal Nº 6.640/08
(Art. 4o, § 1o) e à
Instrução Normativa
MMA No 2/2009 (Art.
21).a , que preveem
preservação de duas
cavidades de igual
relevância, como
compensação para cada
cavidade
permanentemente
inundada ou impactada
pelo projeto.
Ação 7b: No âmbito do
Programa de
Compensação
Ambiental e Projeto de
Criação de Unidades de
Conservação,
considerar, entre as
áreas avaliadas para
criação de novas UCs,
aquelas com interesse
espeleológico, conforme
dispõe o Decreto
Federal Nº 6.640/08
(Art. 5o, § 4o) e a
recomendação de áreas
prioritárias para
conservação do
PROBIO.

1. 3 meses após a
assinatura do
Contrato de
Financiamento.

2. 3 meses após a
assinatura do
Contrato de
Financiamento.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação
1. Apresentar
resultado das
tratativas com o
IBAMA sobre a
questão da
compensação
relacionada a
cavernas.

2. Apresentar
resultados da
avaliação das
possíveis áreas de
interesse
espeleológico
para o Programa
de Compensação
Ambiental.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

No ANEXO II do RT_003_2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 foi
apresentado o histórico das tratativas com o IBAMA, desde o protocolo do
EIA-RIMA (2009). São destacados os estudos sobre a relevância espeleológica
das cavidades naturais e os estudos iniciais de bioespeleologia. No item 3 pode
ser observado o histórico das informações bem como a lista de documentos
que referencia o tema.
Resumidamente, segundo a NE, as demandas estão associadas à condicionante
2.24 da LP 242/2010. No entanto, devido às alterações do projeto executivo da
obra, foram evitadas interferências sobre cavidades naturais, alterando o
panorama inicialmente abordado no EIA-RIMA.
Subsidiada pelo documento “Considerações Técnicas Sobre Condicionantes da
Licença
Prévia
342/2010”
(apresentado
no
Anexo
II
do
RT_003_2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00), foi realizada uma
reunião técnica entre a NE e o IBAMA, na qual o órgão emitiu documento
com compromissos e indicações de ações visando a complementar o EIARIMA e dar prosseguimento ao processo de licenciamento de instalação.
Foram iniciados estudos complementares que resultaram na análise de
relevância das cavidades e indicação de inserção de dois projetos relacionados
à espeleologia: levantamento fotográfico e cartográfico das cavidades da AID
e monitoramento da fauna subterrânea. Esses estudos foram incorporados ao
PBA, após sua revisão e ajuste no 1º semestre de 2011.
A Licença de Instalação 795/2011 (01/06/2011) não remeteu ao assunto
espeleologia por este ter sido atendido nos projetos adicionados ao PBA (fauna
subterrânea, fauna de quirópteros e registro cartográfico de outros abrigos).
Quanto à indicação de criação de UCPI em área de relevante interesse
espeleológico, como sugestão de condução de trabalho, foram indicados,
mediante os estudos espeleológicos que compõem o EIA e programas
ambientais associados às cavernas e abrigos, quais destes são relevantes e
poderão ser foco de ações de conservação específicas, sendo que tais ações
encontram-se previstas no escopo do PBA.
Quanto à compensação ambiental, o PBA prevê o desenvolvimento de dois
projetos para a aplicação dos recursos da compensação ambiental
(condicionante 2.23 da LI nº 795/11), cujo processo está em andamento. A NE
ressalta que as cavidades naturais não necessariamente serão alvo de
constituição de UC, o que não impede a contribuição dos estudos em
andamento para a definição das regras para uso, manutenção e conservação
das mesmas. A NE destaca ainda que os trâmites relacionados a ambos os
temas – cavidades naturais e compensação ambiental, vêm sendo
acompanhados diretamente pelo IBAMA e estão sendo conduzidos em
atendimento à Política Nacional de Conservação da Natureza, contemplando
as ações estratégicas de conservação preconizadas não só pelo IBAMA como
por outras autarquias que executam esta política, notadamente o ICMBio –
Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade.

Análise 1ª missão:
Consideram-se ambas as partes da ação em atendimento.
Foram apresentados os resultados das tratativas com o IBAMA sobre a questão da
compensação relacionada a cavernas.
Realmente as alterações de projeto deixaram de afetar cavidade de relevância máxima
(Kararaô) e alteraram o panorama inicialmente abordado no EIA-RIMA. De qualquer forma,
segundo o relatório de espeleologia (Análise De Relevância Das Cavidades Naturais Na AID e
ADA DA UHE Belo Monte) duas cavidades de alta relevância (Abrigo do Abutre e Abrigo da
Gravura) estão sujeitas à inundação após o enchimento do reservatório, o que poderia implicar,
conforme o art. 4º do decreto 6.640 de 07 de novembro de 2008, como condicionante que o
empreendedor adotasse medidas e ações para assegurar a preservação em caráter permanente
de duas cavidades naturais subterrâneas com o mesmo grau de relevância, mesma litologia e
com atributos similares à que sofreu impacto, que serão consideradas cavidades
testemunho. No entanto, nas conclusões do relatório, também se coloca que as duas cavidades
de alta relevância encontradas na ADA (Abrigo do Abutre e Abrigo da Gravura) estão sujeitas
a inundação periódica devido à sazonalidade natural do Rio Xingu, do que se subentende que a
inundação destas independe do empreendimento.

Situação/
Risco

Como foi possível observar, as condicionantes citadas, relacionadas à preservação de duas
cavidades similares para cada uma de alta relevância afetada, não foram consideradas como
parte do processo, entendimento tanto por parte do IBAMA como do ICMBio. Não há, no
entanto, um documento formal e recente dos órgãos a respeito desse entendimento.
Foram apresentados também os resultados da avaliação das possíveis áreas de interesse
espeleológico para o Programa de Compensação Ambiental.
a)
Análise 2ª missão:
Considerando que nenhuma informação foi disponibilizada pela NE sobre o andamento a esta
recomendação, considera-se que a mesma permanece com status de Em Atendimento.
Análise 3ª missão:
Justificada.

b)




A consultoria independente reconhece a gestão realizada pela NE junto ao IBAMA no que diz
respeito às ações de compensação ambiental, e que o empreendedor de fato não pode se
responsabilizar pela falta de posicionamento formal do órgão ambiental.

Não consta no 2º RSAP nenhuma informação a respeito do atendimento às
demandas estabelecidas pelo consultor independente.
No 3º RSAP a NE informou que entende que todas as ações visando ao
atendimento da condicionante 2.24 da LP já foram realizadas, e que tais
evidências já foram apresentadas em relatórios anteriores. Além disso, a NE
entende que a partir do momento em que o IBAMA emitiu a LI com novas
condicionantes, todas as condicionantes da LP foram atendidas. Por outro lado,
a empresa informa que também tem feito gestão junto ao IBAMA para obter
seu posicionamento oficial quanto às ações de compensação ambiental,
apresentado, em todos os relatórios consolidados, informações técnicas sobre o
tema, para subsidiar a decisão do órgão licenciador.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

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

Prazo Plano de
Ação

Ação

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

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

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

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório
A NE informa que não pode se responsabilizar pelo não posicionamento do
IBAMA, uma vez que ações institucionais e emissão de documentos
solicitando um posicionamento têm sido sistematicamente realizados.
Esclarecimentos adicionais e outras argumentações da NE sobre esse assunto
poderão ser apresentadas durante a 3º Missão.
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 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

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Análise 1ª missão:
Parcialmente Atendida.
A existência de procedimentos adequados para supervisão das empresas subcontratadas pela
NE para a Obra Principal, Obras do Entorno e Programas Ambientais e a estruturação de uma
equipe bem dimensionada com recursos materiais adequados é essencial para que o
empreendedor cumpra com o PD 01 e PD 02.
Solicita-se que a NE apresente, em caráter de urgência, o seu Plano Diretor de SST
aprovado, acompanhado de todos os Procedimentos de Supervisão / Auditoria de SST
(incluindo todas as Listas de Verificação) para serem avaliadas e aprovadas pelo Consultor
Socioambiental Independente.
Análise 2ª missão:
Parcialmente Atendida.
Apesar das Equipes de SST da OP e OEs não contarem com nenhum plano de gestão ou
diretor aprovado, essas equipes já executam diversas atividades, o que demonstra falta de
planejamento. No caso da equipe da OP, a mesma baseia-se na supervisão realizada pelo
EPBM. A equipe das OEs está realizando a supervisão também das empresas executoras dos
programas do PBA.
Diante desse contexto, continua-se enfatizando a necessidade de apresentar um Plano Diretor
de SST (ou equivalente) consolidado e que contemple a estrutura de todas as ações necessárias
à garantia de atendimento dos requisitos aplicáveis.
Análise 3ª missão:
Parcialmente atendida.
A NE ainda não definiu e formalizou sua estrutura de supervisão de contratados (OP, OEs,
Executoras do PBA e subcontratadas da NE). Foram evidenciados diversos avanços em cada
uma das Equipes de SST – OP (reuniões quinzenais de acompanhamento das pendências junto
ao CCBM e início de supervisão da Locaservice) e SSTMA – OE (iniciado processo de
inspeção através de lista de verificação de SST e aumento da equipe).
Análise 4ª missão:
Parcialmente Atendida.
A NE disponibilizou minuta para análise do procedimento de supervisão de SST para a OP e
de SSTMA para as OEs (este último durante a 4ª missão de monitoramento).
Os procedimentos ainda não estão aprovados e, em alguns pontos, não condizem com a
necessidade atual do empreendimento. De fato, as rotinas estabelecidas para supervisão e
análise de dados têm se mostrado estáveis desde a 3ª missão, somente tendo ocorrido o
ingresso da Coordenadora BIOCEV na OP e o início da supervisão ambiental nas OEs.
Agora resta a finalização e aprovação dos documentos que formalizam a atuação de ambas as
equipes (SST da OP e SSTMA das OEs).
Análise 5ª missão:
Parcialmente Atendida.
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 (Nãoconformidade, auditoria interna, atendimento de legislação, objetivos e metas entre outros).
Neste sentido, é esperado que o próximo RSAP traga outras informações relacionadas ao
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

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.

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.
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.

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.

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

Ação 9a: 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).

1. 3 meses após a
assinatura do
Contrato de
Financiamento.

1. Apresentar
evidências de
contratação.

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

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

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 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.
1. No prazo estabelecido para a ação, no RT_003_2013_Princípios do
Equador_R00:
 Em relação a SST, a NE informou, no prazo estabelecido para a ação, que
emitiu um Termo de Referência para contratação de equipe para a
realização de inspeções das obras do entorno (apresentado no
RT_001_2013_Princípios do Equador_R00). Recebeu propostas de
diferentes empresas e optou em realizar um estudo para contratação de
equipe interna. No momento ambos os resultados estão para análise e
respectiva tomada de decisão da Diretoria da Norte Energia.
O Plano de Contratação foi encaminhado no 1º RSAP, em abril de 2013. A
estruturação da equipe de supervisão da OP, conforme mencionado no
Capítulo 4.0, está sendo feita via equipe da EPBM (Consórcio de Engenharia
do Proprietário), por meio de uma equipe conformada por uma Engenheira de
Segurança coordenadora e 4 supervisores de campo, supervisionados por um
Coordenador de SST da NE e 1 Técnico de Segurança do Trabalho.
Para a supervisão das OE a NE conta apenas com o Coordenador de SST, que
ainda aguarda a contratação de uma equipe de 15 supervisores de campo de
SST para fiscalizar as cerca de 66 OE atualmente em execução de um total de
244 previstas.
O Coordenador Geral de SST e os dois (2) TST para apoio as coordenações
Geral e das OE ainda não haviam sido contratados até a data da missão de

Situação/
Risco

Análise 1ª missão:
Parcialmente Atendida.
Recentemente (1º trimestre de 2013) a supervisão de SST nas OP foi designada para a
Engenharia do Proprietário de Belo Monte (EPBM); porém, no caso das OE, a NE ainda não
conta com uma equipe e procedimentos estruturados para iniciar o processo de supervisão
destas obras.
Desta forma solicita-se que a Norte Energia conclua a contratação do quadro de profissionais
pendentes, segundo o perfil indicado no Plano de Contratação enviado.
Estes profissionais são:
01 Coordenador Geral de SST
15 Supervisores de SST para as OE
01 TST para apoiar a Coordenação das OE
01 TST para apoiar a Coordenação Geral de SST



Em relação a Meio Ambiente, as informações obtidas na vistoria de campo são de que a
empresa até pouco tempo responsável pela coordenação do PAC e execução da supervisão
ambiental das obras principais (Ferreira Rocha) não está mais à frente dessas atividades.
Sendo assim, atualmente não há supervisão ambiental sendo realizada pela Norte Energia, seja
nas obras principais, seja nas do entorno.

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

futuras do projeto.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

Situação/
Risco

monitoramento.
Análise 2ª missão:
Segundo informado no 2º RSAP, a atual equipe de SST da NE é constituída
pelos seguintes componentes:
- 1 coordenador geral de SST (OP e OE);
- 1 coordenador para a OP;
- 1 engenheiro de SST para a OP;
- 1 coordenador para as OE.
A supervisão de SST da OP é realizada pela EPBM, em ações integradas com
a NE.
Segundo informado no 2º RSAP, foi aprovada a contratação de 5 (cinco)
integrantes para a equipe de supervisão de SST para as OE, vinculados à SOE
da DS, com início das atividades previsto para setembro de 2013.
Ainda, para a OP foi elaborado Termo de Referência para contratação de mais
1 engenheiro e 2 técnicos de segurança do trabalho. O TR já foi respondido
pelas empresas e está sob avaliação da Diretoria Colegiada a decisão para
contratação da empresa ou a internalização da equipe.


Em relação a Meio Ambiente, o 1º RSAP informa que a Ferreira Rocha
está apenas interinamente à frente da coordenação do PAC, e que a equipe
desta empresa realizou as atividades de supervisão ambiental no período
do relatório. No entanto, as informações obtidas durante as reuniões e
vistorias de campo são de que a Ferreira Rocha teve o contrato encerrado
para as atividades de coordenação do PAC.
No 1º RSAP, há mais informações sobre as obras complementares. Informa-se
que está em processo de contratação um analista ambiental para a equipe da
NE, para supervisão sobre as obras do entorno. Em outro trecho do RSAP
informa-se que está em discussão junto às diretorias da NE providências em
relação à contratação de equipe para a supervisão ambiental nas obras do
entorno.
Não há informações de contratação para a supervisão da obra principal.
No RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, enviado em
01/07/2013, informa-se que foi aprovada a contratação de um analista
ambiental para apoio às atividades, a qual está em trâmite.
No 2º RSAP a NE informa que emitiu Termo de Referência para contratação
de empresa para a coordenação do PAC. A análise das propostas recebidas
pela DS foi concluída, tendo sido discutida e validada junto ao Comitê de
Meio Ambiente (CMA) da NE em reunião ocorrida em 13/08/13, com
subsequente encaminhamento para decisão pelo Conselho de Administração.
Conforme reunião realizada entre o consultor socioambiental independente e a
NE em 08/08/2013, esta se comprometeu em finalizar o processo de escolha e
contratação da empresa até início de setembro de 2013.
Ainda, segundo o 2º RSAP, foi aprovada a contratação de um analista
ambiental para apoio à supervisão ambiental da obra principal, com início das
atividades previsto para setembro de 2013.
Em relação às Obras do Entorno, o 2º RSAP informa que serão contratados
mais 5 integrantes para a equipe de supervisão da SOE, visando ao
acompanhamento das ações de SST e meio ambiente da obras do entorno.

Considera-se essa ação ainda com status de Parcialmente Atendida.
Em relação a SST, a Equipe apresenta-se muito mais estruturada (foram contratados 5
Técnicos de Segurança do Trabalho - TST) se comparada com a formação anterior (1
Coordenador de SST e 1 Analista Ambiental)
Cabe informar que essa equipe de TST, acrescida de uma analista ambiental contratada desde
julho, também supervisionará as questões de meio ambiente nas OEs.
Ressalta-se que o início da atuação da equipe completa das OE ocorreu em setembro de 2013,
sendo que sua eficácia certamente deverá ser avaliada no próximo monitoramento.
Além desse incremento de equipe para as OE, a NE emitiu TR para contratação de empresa
coordenadora dos Programas do PAC, a qual deve iniciar suas atividades, incluindo
supervisão, antes do final do ano.
A contratação do analista ambiental para apoio à supervisão ambiental da OP, citada no 2º
RSAP, não foi evidenciada.
Ainda não foi evidenciado de forma satisfatória que a equipe formada, apesar de sua
comprovada capacidade, seja suficiente para as demandas atual e futura (incluindo o início
previsto da supressão vegetal do Reservatório Intermediário).
Análise 3ª missão:
SST:
Atendida.
Em relação a SST, a NE demonstrou ter estruturado uma equipe para atendimento das atuais
demandas, porém a Ação 9a, item 2 (abaixo), deverá permanecer aberta até que as lacunas
apontadas (aumento das atividades de montagem , supervisão de trabalhos noturnos, de finais
de semana e feriados) sejam sanadas.
Meio Ambiente:
Atendida.
No período finalmente foi efetivada a contratação da BIOCEV para supervisão ambiental da
OP. O início das atividades de campo da empresa ocorreu em novembro, segundo informado
em reunião pela Ferreira Rocha.
Em relação às OE, ressalta-se que a contratação de apenas uma analista ambiental na equipe
está bastante aquém das necessidades. No entanto, com um checklist bem elaborado, a atuação
dos técnicos de segurança para verificação das questões ambientais pode dar resultado.
Assim como para SST. Manter-se-á aberto o item 2 da ação 9ª, de forma a avaliar os
resultados das atividades da BIOCEV na OP, e maiores resultados da equipe de supervisão da
OE no que diz respeito às questões ambientais.

No 3º RSAP é informado que as evidências em relação às ações de SST, de
responsabilidade da DG, seriam apresentadas durante a 3ª missão, entre 04 e
08/11/13.
Em relação a Meio Ambiente, a NE informa, no 3º RSAP, que foi contratada a
empresa BIOCEV (contrato no ANEXO 2.3_2.3 do RSAP) para realizar as

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

2. Antes do 1°
Desembolso
Financeiro.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

2. Apresentar
Plano de
Contratação.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório
atividades de supervisão do PAC, cujas atividades iniciaram em 14/10. A
partir dessa data foram realizadas reuniões com a NE, FR e CCBM, para
repasse de informações.
A NE informa que será emitido um resultado inicial e preliminar das
atividades da BIOCEV no início do mês de novembro, por meio de um
relatório de atividades e respectivo planejamento.
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.
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.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

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), 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.

Situação/
Risco



Análise 4ª missão:

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

Situação/
Risco

Parcialmente Atendida
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.

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.

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 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

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

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 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 SSTMAOEs 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.
Contratadas da OP em relação a SST: na 5ª missão de monitoramento ficou evidente que

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

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.

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.
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.
Análise 1ª missão:
a) Em relação a SST, considera-se atendida.
b) Em relação a Meio Ambiente, considera-se em atendimento. Apesar de considerada
inicialmente satisfatória, a equipe do CCBM sofreu nova reestruturação, voltando à gestão por

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 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.

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

Legenda:
Plano de Ação

3. Apresentar
histograma de
mão de obra de
supervisão

Reportado pela Norte Energia

3. Em relação à supervisão nas obras principais e do entorno pela NE, a
situação atual e as informações sobre a previsão de contratação já foram
detalhadas no item 1, acima.

Situação/
Risco

a)
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Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
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demandas futuras
do projeto.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

No prazo estabelecido para a ação, no RT_003_2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00, a NE apresentou o organograma da equipe de gestão do
CCBM, que inclui a equipe de meio ambiente e SST, inicialmente avaliada
como satisfatória frente à demanda atual.

sítio construtivo. Não está clara qual é a estrutura organizacional ligada a cada uma das 6
gerências propostas no organograma, bem como a distribuição de responsabilidades entre elas.
Recomenda-se a apresentação da estrutura ligada a cada uma das gerências e a matriz de
responsabilidades dos profissionais envolvidos.
Análise 2ª missão:
As informações apresentadas pela NE sobre o organograma do CCBM são as mesmas já
apresentadas no 1º RSAP. Não foram atendidas as solicitações de detalhamento dos
profissionais que estão alocados em cada uma das 6 gerências de QMSSRS, e principalmente,
não foi fornecida a Matriz de Responsabilidades, com a descrição do papel e das
responsabilidades de cada um desses profissionais.
Em relação ao item b) a ação permanece Em Atendimento.
Análise 3ª missão:
Apesar deste item da ação estar relacionado ao CCBM, a resposta dada pela NE é de que o
atendimento é de responsabilidade da DG, setor de RH. Questionada em reunião ocorrida no
dia 02/12, a empresa Ferreira Rocha esclareceu que a ponte entre a demanda da consultoria e o
CCBM é será feito pelo setor de RH da NE.
Essa questão não foi tratada durante a 3ª missão.
O item b) da ação continua, portanto, Em Atendimento.
Análise 4ª missão:
Considera-se o item b) desta ação ainda Em Atendimento.
O organograma da Diretoria de QMSSRS do CCBM foi encaminhado como anexo ao 4º
RSAP. Diferentemente dos documentos observados anteriormente, tal organograma traz a
quantificação dos profissionais de meio ambiente alocados em cada um dos Sítios. No total,
são 19 profissionais no Sítio Belo Monte, 7 no Sítio Pimental, 14 no Sítio Canais e Diques e 6
no Sítio Bela Vista, 46 no total, incluindo coordenadores, analistas, engenheiros e técnicos.
Na vistoria de campo da 4ª missão, no entanto, foi informado que recentemente houve nova
reestruturação na Diretoria de QMSSRS, tendo-se dispensado alguns profissionais, como, por
exemplo, o Coordenador de Meio Ambiente do Sítio Canais e Diques.
Não foi analisado o novo organograma, refletindo essas mudanças mais recentes.
Análise 5ª missão:
O organograma atual da Diretoria de QMSSRS do CCBM foi apresentado no 5º RSAP,
indicando a alocação de 13 profissionais de meio ambiente no Sítio Belo Monte, 11 no Sítio
Pimental, 11 no Sítio Canais e Diques e 6 no Sítio Bela Vista. Foi encaminhada também uma
descrição de cada um dos cargos desempenhados pelos profissionais que fazem parte da
Diretoria.
Do total de profissionais citado acima, entende-se que aqueles que realizam a supervisão
ambiental das obras são 10 no Sítio Belo Monte, 9 no Sítio Pimental, 5 no Sítio Canais e
Diques e 4 no Sítio Bela Vista.
Considera-se o item b) da ação Atendido.
Atendida.

No 2º RSAP a NE reapresenta informações sobre o sistema de gestão do
CCBM, incluindo o contingente alocado nas diferentes áreas.
A NE informou, no 3º RSAP, que as evidências em relação às ações de
responsabilidade da DG, setor de RH, seriam apresentadas durante a 3ª missão,
entre 04 e 08/11/13.
No 4º RSAP informa-se que o organograma do CCBM já foi apresentado à
Consultoria Independente na remessa de documentos de novembro de 2013,
após a vistoria de campo da 3ª Missão. Dados complementares são
apresentados no ANEXO 4.2-1 – ação 9a do 4º RSAP, referente à matriz de
responsabilidade do CCBM. Constam deste anexo o organograma da equipe de
meio ambiente e a descrição de parte dos cargos dos profissionais de SST.
No 5º RSAP, no ANEXO 2 do plano de ação, são apresentadas as informações
sobre a equipe de QMSSRS do CCBM contendo: organograma, a descrição de
cargos e funções e o dimensionamento de acordo com SESMT.

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

Legenda:
Plano de Ação

1. Antes do 1°
Desembolso
Financeiro

1. Apresentar
Organograma
detalhado, com
descrição de
Responsabilidades
da Equipe.

2. 60 dias após o
1º Desembolso
Financeiro

2. Apresentar
evidências da
contratação.

Reportado pela Norte Energia

1. No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00, foi apresentado o organograma da equipe de coordenação
de SST da NE, com a respectiva definição das responsabilidades.
No RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, enviado em
01/07/2013, informa-se que, como demanda da vistoria de campo realizada
pela consultoria socioambiental em maio de 2013, no dia 10/06 foi
encaminhado à empresa o arquivo Organograma Detalhado Saúde e Segurança
do Trabalho - 1a Revisão.docx, com o respectivo organograma revisado.
No prazo estabelecido para a ação, a NE informou que emitiu um Termo de
Referência para contratação de equipe para a realização de inspeções de SST
das obras do entorno (apresentado no RT_001_2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00). Recebeu propostas de diferentes empresas e optou em
realizar um estudo para contratação de equipe interna. No momento ambos os
resultados estão para análise e respectiva tomada de decisão da Diretoria da
Norte Energia.
Segundo reportado pela NE durante a Missão não foi possível cumprir com o

Situação/
Risco

b)




Análise 1ª missão:
Não Atendida.
Uma vez que a NE ainda não finalizou a estruturação de um Sistema de Supervisão e
Monitoramento de SST e Condições de Trabalho para as Obras do Entorno, o empreendimento
encontra-se em descumprimento do PD 01 e PD 02. Esta supervisão foi designada
recentemente (1º trimestre de 2013) para a Engenharia do Proprietário de Belo Monte
(EPBM), porém no caso das OE e Programas Ambientais, a NE ainda não conta com uma
equipe e procedimentos estruturados para iniciar o processo de supervisão destas atividades.
Análise 2ª missão:
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Procedimento para
Supervisão de Obras e
Equipamentos Sociais
da NE e no
Procedimento para
Supervisão dos
Requisitos de Saúde,
Segurança e Condições
de Trabalho da Obra
Principal.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

previsto no Plano de Contratação quanto à estruturação de uma equipe de
Supervisão de SST para as OE. Segundo informado não será mais contratada
uma empresa especializada para supervisão de SST das OE, de modo que esta
sendo estruturada uma equipe de 1 coordenador de SST (contratado
recentemente) e uma equipe de 15 supervisores de campo para cobrir as mais
de 60 obras do entorno atualmente em execução, num raio de
aproximadamente 400 km de distância.

Não Atendida.
Conforme evidenciado em campo na vistoria de setembro, os integrantes previstos para a
equipe de supervisão das OE foram contratados, contando a mesma agora com um
coordenador e 6 integrantes, responsáveis pela verificação tanto das questões de SST como de
meio ambiente nas obras realizadas pelas subcontratadas da NE.
O organograma detalhado, demonstrando as atividades que cada integrante da equipe terá
como escopo de trabalho, prometido pela NE para o dia 02/09, não foi evidenciado.
Análise 3ª missão:
A NE informa que a ação é de responsabilidade da DG, setor de RH. No entanto, o entregável
da ação refere-se às Obras do Entorno (Matriz de Responsabilidades da equipe de supervisão),
as quais, segundo informado pela própria NE estão sob a responsabilidade direta da DS, e não
da DG.
O atendimento a esta demanda não foi tratado durante a 3ª missão. Portanto, este item da ação
permanece não atendido.
Análise 4ª missão:
Parcialmente Atendida.
Em relação a SST na OP: a NE tem informado sua estrutura (SST-OP, EPBM e BIOCEV)
durante as missões de monitoramento. As responsabilidades dos integrantes da SST-OP
constam na minuta do Plano Diretor de SST (não aprovado); da EPBM constam na Instrução
de Trabalho “Ferramentas e Indicadores de SST”; e, da BIOCEV, constam no “Plano Anual de
Trabalho”.
Em relação a SSTMA nas OEs: a NE apresentou a minuta (ainda não aprovada) da Matriz de
Responsabilidade da Equipe de SSTMA-OE para análise.
Verificando a Matriz, a Consultoria Independente considera que as atividades descritas no
documento correspondem à necessidade do setor e não àquelas efetivamente desempenhadas
pelos 7 integrantes dessa equipe.
Entre as atividades descritas na Matriz e que não têm evidência de realização no período estão:
"Verificar a eficácia das ações realizadas no plano de ação"; "Relatório Gerencial Mensal Supressão Vegetal (RGM-SV)"; "Auditoria" e "Relatório de Auditoria (RA)", previstas para
março/2014; "Relatório Gerencial Mensal - Obras do Entorno e Atividades Condicionantes do
Plano Básico Ambiental (RGM-OE/PBA)"; e, acompanhamento das atividades de "Inspeção
Supressão Vegetal".
As considerações feitas a partir da análise dessa planilha corroboram o que já foi descrito na
Ação 9a, ou seja, a ausência de evidências das atividades acima, somada às pendências
identificadas em campo e ao atraso no fechamento e na verificação de eficácia das ações, dão
base para questionamento da capacidade de apenas 7 integrantes cobrirem todas as atividades
com a qualidade e a periodicidade planejadas.
Análise 5ª missão:
Parcialmente Atendida.
Diante da informação de realocação da Equipe de SSTMA-OE para a
Diretoria/Superintendência de Gestão e fusão com a Equipe de SST-OP no período de
monitoramento, a nova estrutura e rotinas estão passando por revisão. Assim, não foi possível
evidenciar a eficácia da atuação da NE nesta nova configuração. Inclusive, em maio de 2014 o
Coordenador de SST/MA deveria apresentar uma nova proposta de organograma e matriz de
responsabilidades para a Superintendente de Gestão para avaliação, e eventual aprovação.
Neste cenário, espera-se que o próximo RSAP traga maiores informações a respeito deste
assunto.
Análise 6ª missão:
Atendida.
A Equipe de SST/MA da NE, agora unificada, apresentou durante a inspeção de campo a
matriz de responsabilidades dos integrantes de sua equipe, bem como as responsabilidades dos
profissionais da BIOCEV (3 integrantes) e da EPBM (1 integrante). Assim, esta deve ser
mantida atualizada e adequada à realidade do empreendimento.
Análise 1ª missão:
Em relação a Meio Ambiente, considera-se em atendimento.
Por meio dos dados de treinamento apresentados não é possível identificar as funções dos

O RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, enviado em
01/07/2013, informa, em relação à contratação de equipe para a realização de
inspeções de SST das obras do entorno, a NE está tomando providências,
conforme informado anteriormente.

2. Contratar fiscais de
campo para supervisão
das atividades
executadas por todas as
empresas
subcontratadas pela NE.

O 2º RSAP informa que, com a finalização das contratações citadas na
resposta à ação 9a, até o dia 02/09 seria apresentado o organograma detalhado,
demonstrando as atividades que cada integrante da equipe terá como escopo de
trabalho.
A NE informou, no 3º RSAP, que as evidências em relação às ações de
responsabilidade da DG, setor de RH, seriam apresentadas durante a 3ª missão,
entre 04 e 08/11/13.
Como anexo ao 4º RSAP a NE apresentou uma minuta da matriz de
responsabilidade da equipe de supervisão das OE.
No 5º RSAP a NE informa que o planejamento para a restruturação do setor
de SST, contemplando o dimensionamento de toda a equipe, seria apresentado
na vistoria dos auditores.
Segundo informado no 6º RSAP, a matriz está em revisão, devido à
reestruturação do setor da DG responsável pelos temas de SST-OP e SSTMAOE. A minuta da matriz será apresentada durante a vistoria.

Sistema de
Gestão /
Implementação /

Ação 11: Aplicar os
treinamentos
ambientais, de SST e

Legenda:
Plano de Ação

1.Trimestralmente nos
Relatórios de

Apresentar
evidências do
treinamento nos

Reportado pela Norte Energia

O Quadro 5.1.3-1 do 1º RSAP apresenta o Resumo dos treinamentos
realizados no período de janeiro a março de 2013 - CCBM/UHE Belo Monte,
com o total de turmas, treinados e horas homem treinamento, em treinamentos

Situação/
Risco

a)
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente
Treinamento
Ambiental e
Social na
Construção

Prazo Plano de
Ação

Ação
Responsabilidade Social
do CCBM a níveis
superiores de
coordenação e gerência,
a fim de garantir que
tais assuntos sejam
tratados com a devida
relevância. O
procedimento de
treinamento deverá
incluir metas de
treinamento por nível de
função.

Conformidade
Socioambiental.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação
Relatórios
Trimestrais de
Conformidade
Socioambiental

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

nas áreas de Integração, Qualidade, Meio Ambiente, Segurança do trabalho,
Saúde Ocupacional, Responsabilidade Social, TDSMS, SGI, 5S, outros, nos
diferentes sítios construtivos e realizados com empresas subcontratadas.
O CCBM conta com o Procedimento de Análise Crítica Mensal dos resultados
dos principais indicadores do SGI. A Ronda Gerencial de SST está
implementada e envolve toda a equipe de Gerentes, Engenheiros e Líderes na
verificação em campo das condições de segurança em que os processos estão
sendo executados. Também objetiva evidenciar o comprometimento da alta
liderança com a cultura de segurança.

participantes. Dessa forma, não se evidencia a participação dos níveis superiores nos
treinamentos.
Em relação a SST, considera-se atendida.

No 2º RSAP a NE informa que encaminhou em junho correspondências ao
CCBM solicitando esta demanda e que aguarda a resposta do consórcio. A
resposta da carta pelo CCBM era aguardada para 29/08/2013.
Informa também que foi agendada auditoria no CCBM conforme CE-314-13DC-SO, para verificação deste item e outros previstos na auditoria. A auditoria
estava prevista para os dias 20 e 21/08, com resultados até o dia 30/08/2013.
A NE apresenta também, no RSAP, uma ficha de avaliação de reação de
treinamento a ser aplicada como rotina a partir dos próximos treinamentos a
serem realizados pela NE.

2. 3 meses após a
assinatura do
Contrato de
Financiamento.

Apresentar
revisão do
procedimento de
treinamento.

A NE informou, no 3º RSAP, que as evidências em relação às ações de
responsabilidade da DG, setor de RH, seriam apresentadas durante a 3ª missão,
entre 04 e 08/11/13.
No prazo estabelecido para a ação, no ANEXO IV do
RT_003_2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, foi apresentado o
procedimento do CCBM PS CCBM 220 48 – Treinamento, Conscientização e
Competência (rev. 1).
Foi apresentada também uma planilha com o Levantamento de Necessidade e
Planejamento de Treinamento – LNPT para 2012, e uma relação de
treinamentos realizados no segundo semestre de 2012.
Como resposta a esta demanda, o 2º RSAP remete à resposta ao item anterior,
ou seja, é aguardado retorno do CCBM.
No 3º RSAP foi informado que as evidências em relação às ações de
responsabilidade da DG, setor de RH, seriam apresentadas no ato da vistoria
de 04/11.

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

Ação 12: Apresentar no
Relatório Trimestral de
Conformidade
Socioambiental (no
Capítulo 2.0, conforme
itemização proposta no
Anexo 1), evidências
das trocas de

Legenda:
Plano de Ação

Trimestralmente
nos Relatórios de
Conformidade
Socioambiental.

Apresentar
Relatórios
Trimestrais de
Conformidade
Socioambiental.

Reportado pela Norte Energia

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

Análise 2ª missão:
Em relação a Meio Ambiente, considera-se a ação ainda em atendimento.
O CCBM fornece os números dos treinamentos realizados no período, mas não identifica as
funções dos participantes.

Situação/
Risco

b)



Análise 3ª missão:
Apesar de se informar que o setor de RH da DG forneceria informações sobre esta questão
durante a 3ª missão, isso não ocorreu.
O CCBM reiteradamente informa que os dados de treinamento são reportados nos relatórios
do Programa de Capacitação da Mão de Obra (3.3), no âmbito do PAC.
De fato, observando o 4º Relatório do programa 3.3 para o IBAMA, verifica-se, em seu anexo
3.3, Plano de Trabalho Semestral dos treinamentos. Entre os vários treinamentos programados
neste Plano, observa-se que há alguns direcionados a gestores, supervisores e coordenadores.
O Anexo 3.3 apresenta ainda a estratificação do número de treinamentos realizados por nível
dos funcionários.
Considera-se o item a) da ação atendido.

Análise 1ª missão:
Parcialmente atendida.
O procedimento PS CCBM 220 48 apresentado foi revisado em abril/2012, antes, portanto, da
emissão do Plano de Ação da UHE Belo Monte. O procedimento, portanto, não inclui metas
de treinamento por nível de função, conforme recomendação proposta para o atendimento a
esta ação.
No RSAP foi informado que o planejamento inclui a identificação do público-alvo, que
abrange o corporativo. Isso pode ser evidenciado na planilha com os treinamentos necessários
para 2012, em que se pode observar coordenadores, gerentes e diretores entre o público-alvo.
A relação de treinamentos realizados no segundo semestre de 2012 informa os totais de
turmas, participantes e horas homem treinados por unidade e por área (meio ambiente, saúde,
segurança, integração, qualidade, etc), mas não discrimina as funções dos participantes.
Análise 2ª missão:
Considera-se que a ação continua com status de Parcialmente Atendida.
Novamente o RSAP apresenta os gráficos do CCBM com os indicadores de treinamento,
comparando o realizado com as metas de treinamento, sem, no entanto, discriminar essas
metas por nível de função, como solicitado. Da mesma forma, não se apresenta a revisão do
procedimento de treinamento.
Análise 3ª missão:
Atendida.
Na missão de monitoramento ficou claro o entendimento, sensibilização e participação de
gerentes e engenheiros do CCBM sobre as questões ambientais e de saúde e segurança do
trabalho. Além disso, o CCBM realiza Análise Crítica de seu sistema de gestão com a
participação da alta liderança e evidenciou que existe uma planilha (Levantamento de
Necessidade de Treinamento) que determina os treinamentos e respectivo público alvo.
Análise 1ª missão:
Em atendimento.
Avaliando o 3º Relatório de Andamento do PGA, observa-se que a troca de informações entre
os diversos programas será feita no âmbito do SIG-A, sistema este, conforme verificado na
documentação fornecida para análise, ainda em implementação.





Análise 2ª missão:
Considera-se que a ação continua com status de Em atendimento.

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente
Segurança –
Construção

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

informação e dados
entre programas para os
quais foi estabelecida a
interação no PBA.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

de Trabalho, dos quais foram geradas 29 planilhas modelos para que as
empresas executoras pudessem encaminhar seus dados de monitoramento
ambiental para inserção no SIG-A. Os dados (de amostras e de monitoramento
ambiental) inseridos no SIG-A nesse período correspondem aos seguintes
Pacotes de Trabalho (PT): 11.3.2 (Projeto de Monitoramento da Qualidade das
Águas Subterrâneas); 11.4.1 (Projeto de Monitoramento Limnológico e de
Qualidade da Água Superficial); e 11.4.2 (Projeto de Monitoramento e
Controle de Macrófitas Aquáticas).
Em relação à SST, está em andamento a inserção do tema no SGP, bem como
o estabelecimento de rotinas entre as partes envolvidas tanto para a
manutenção de escopo a ser tratado bem como os fluxos de responsabilidades.

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.

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 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,

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Situação/
Risco

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 SIGA no período, conforme recomendado.
Segundo informado no Capítulo 2.0 do 5º RSAP, e confirmado em conference call realizada
com a NE e FR no dia 16/05, no período foi elaborado o Padrão de Sistema (PS) “PS Envio do
BDB via SGP e Consulta ao GeoExplo R00”, com a metodologia de encaminhamento e
validação, via SGP, dos BDB (banco de dados brutos), até sua efetiva inserção no GeoExplo
pela Equipe SIG-A.
A NE deve evidenciar que a equipe recebeu treinamento para aplicação deste PS, de forma a
garantir que os dados sejam inseridos de maneira correta no sistema, possibilitando a troca de
informações entre programas e projetos do PBA.
No 5º RSAP informa-se também que foram inseridos no banco de dados, no período, os dados
do 5º RC.
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;

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

16

Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório
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.

Avaliação

Situação/
Risco




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.
Análise 9ª missão:
No período foi informada a:
 Operacionalização plena do fluxo de não conformidades e implantação do sistema de
alerta específico para não conformidades, ambos no SGP.
 Recebimento dos registros das não conformidades do PAC via SGP, para incorporação no
SIG-A.
Evidenciar o fluxo de não conformidades via SGP no próximo RSAP ou durante a próxima
missão.
Análise 10ª missão:
No 10º RSAP foi incluído documento específico que evidencia o uso do SGP para o PCAI e
para o fluxo de não conformidades.
Considera-se esta Ação Atendida, sendo remanejada para o Quadro 7.0.b na próxima missão.

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 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

Legenda:
Plano de Ação
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Avaliação

Situação/
Risco

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,
Relatórios)

2

Ação 13b2: 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

Segundo o 9º RSAP, o SGP continua a cumprir seu papel de Plataforma online
de sistematização das informações e controle de fluxo de dados, subsidiando a
comunicação gerencial entre os players. Dentre os avanços, destaca-se a
operacionalização plena do fluxo de não conformidades no âmbito do SGP e a
implantação de um sistema de alerta específico para não conformidades,
também no SGP. Ainda, via SGP, são recebidos os registros das Não
conformidades afetas ao PAC, para incorporação no SIG-A.
Além disso, a configuração para o recebimento dos dados de monitoramento
ambiental com destino ao BDB do SIG-A, via SGP, informada anteriormente,
tem possibilitado o controle de informações com interface entre as
EXECUTORAS, COORDENADORAS, GESTORA e EMPREENDEDOR e
contribui ainda mais na gestão dos dados armazenados no sistema gerenciador
do BDB, o Geoexplo. Com a padronização desse envio, foi possível obter a
otimização do processo e o aumento qualitativo dos dados, pois de acordo com
esse fluxo consegue-se identificar, antes do seu efetivo armazenamento, os
erros que cada BDB eventualmente possua.
Em relação a meio ambiente da OP, no ANEXO 4.2-1, subpasta 4-2_12_MAOP é apresentado um relatório de evidências (Fluxo SGP_NE_Ação
12_10º RSAP), demonstrando a utilização do SGP para o fluxo de relatórios e
Registros de Desvio. Como exemplo, utilizaram-se as telas do PCAI.
Entretanto, caso necessário, poderão ser evidenciadas as telas de outros
programas, durante a próxima missão em campo.
Em relação a SST, conforme já informado nas 3 últimas vistorias, a área de
SST não utilizará o SGP, pois tem sistema próprio que está atendendo ao
propósito requerido.
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.

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

Ação 13a - ver Quadro 7.0.c

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

As reuniões do Comitê de Meio Ambiente da NE 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 Análise 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.

janeiro e março, diferentemente do que foi afirmado na análise acima (reuniões em 07, 14, 21
e 28/01; em 04, 20 e 25/02; e em 04, 12 e 18/03).



Ação 13c: Iniciar a
3

1. Antes do 1º

1. Apresentar

Segundo informado no 4º RSAP, a sistemática do processo de análise crítica
da NE consta do Manual de Gestão, o qual estava em processo de finalização
na ocasião da vistoria.
O Manual de Gestão foi apresentado à consultoria independente no pacote de
documentos após a vistoria de campo, evidenciando-se que no mesmo consta a
sistemática do processo de análise crítica da NE.
Em relação à OP, o ANEXO 4.2-1 – ação 13b do 4º RSAP contém uma
apresentação da NE que ilustra as responsabilidades contratuais sobre a
fiscalização e os passos para o fluxo das Não Conformidades que não são
atendidas pelo CCBM.
O CCBM apresentou à NE o Relatório de Análise Crítica do SGI do 1º
Semestre de 2013 (ANEXO 4.2-1 – ação 13b_CCBM – analise – critica - SGI
do 4º RSAP). O relatório do segundo semestre está em fase de elaboração,
com previsão de conclusão no final do mês de janeiro.
Em relação a SST da OP, é realizada a análise de performance das
coordenadoras da OP através do RGM-SST, cujos resultados para o período
podem ser observados no Capítulo 3.2 do 4º RSAP.
No prazo estabelecido para a ação, foi informado que as vistorias estão em

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.
1)
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.

Reportado pela Norte Energia


2)3
3)

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:
Considera-se o item 1) desta Ação Atendido.
A NE menciona, em seu Manual de Gestão Ambiental (item 6.6), as diversas ferramentas de
análise crítica utilizadas pela empresa, incluindo a reunião mensal do CMA, da qual
participam os representantes dos acionistas, o Diretor Socioambiental, os Superintendentes e
Gerentes da DS e a empresa Gestora.
Os itens 2) e 3), de atendimento contínuo, são tratados no Quadro 7.0.c, a seguir.

Análise 1ª missão:

Ação 13b, itens 2) e 3) - ver Quadro 7.0.c

Legenda:
Plano de Ação

Situação/
Risco



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

19

Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

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

Desembolso
Financeiro.

2. Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação
evidências da
aplicação do
Procedimento
para Supervisão
de Obras e
Equipamentos
Sociais da NE.
2. Apresentar
evidência de
controle de Não
Conformidades e
Ações Corretivas /
Preventivas
implantadas.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

andamento, e que serão adequadas ao formato dos procedimentos apresentados
no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00. As evidências das
vistorias realizadas até o momento são apresentadas no ANEXO III do
RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, juntamente com o Termo
de Referência para contratação de empresa especializada para a realização de
inspeções e auditorias de SST das obras do entorno e atividades do PBA,
prevista para o 1º Trimestre de 2013.

Não Atendida.
O fato de não haver indicadores de resultados que demonstrem conformidade com os Padrões
Sociais, Ambientais, de Segurança e Saúde e de Condições de Trabalho para as Obras do
Entorno e Programas Ambientais impõe um risco alto para o empreendimento, relacionado
principalmente a potencial ocorrência das seguintes situações: acidentes graves / fatais,
autuações ou embargos por parte do Ministério do Trabalho, e acidentes com as comunidades
diretamente afetadas por estas obras.
Durante a inspeção seletiva de empresas subcontratadas para as Obras do Entorno, pôde-se
evidenciar que em alguns casos o dimensionamento da equipe de SST não atende o exigido
pela Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho (NR-04). Nas empresas
seletivamente inspecionadas verificou-se que existem falhas/deficiências em alguma
documentação. Em uma dessas empresas, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) ainda não havia sido instituída em conformidade com a NR-05. Não há evidências que
os principais Programas de SST exigidos por lei (PPRA, PCMAT e PCMSO) dessas empresas
subcontratadas esteja sendo plenamente conforme com a legislação aplicável.
Por essa amostragem, verifica-se a necessidade de uma equipe de supervisão constantemente
em campo.
Análise 2ª missão:
A Supervisão das OEs realmente foi iniciada pela Equipe de SST – OE (1 Coordenador de
SST, 1 Analista Ambiental e 5 Técnicos de Segurança) em setembro de 2013. Assim,
nenhuma evidência foi gerada para o 2º RSAP. Além disso, a Norma apresentada ainda
encontra-se em minuta, não aprovada.
Esta recomendação, portanto, continua em andamento, apesar dos evidentes avanços.
Análise 3ª missão:
Em atendimento.
Apesar de ter sido evidenciada evolução na supervisão das OEs e Executoras do PBA, os
resultados ainda são mínimos: o 3º RSAP ainda não trouxe informações de desempenho ou
análise crítica do período; até setembro de 2013, apenas 33% das empresas haviam sido
inspecionadas; e, na missão de monitoramento de novembro, foram identificadas pendências
que já haviam sido evidenciadas na missão de julho, ocorrendo assim morosidade no
tratamento das mesmas.
Na reunião realizada entre a consultoria independente e a Ferreira Rocha no dia 02/12/2013, a
empresa gestora informou ter realizado uma auditoria de SST em algumas das obras de
entorno, e que o volume de pendências identificadas trouxe uma preocupação substancial
sobre o desempenho e nível de atendimento legal por parte dessas empresas.
A informação trazida pela FR não traz novidades, já que a consultoria independente tem
reiterado desde a Due Diligence a necessidade da NE implantar a supervisão ambiental e de
SST sobre suas contratadas, de modo que possa identificar e exigir a correção das pendências.
Além disso, através das RNCs será possível identificar as causas das NCs e determinar ações
corretivas e, eventualmente, preventivas para melhoria contínua.
Análise 4ª missão:
Parcialmente Atendida.
De fato, a NE iniciou a supervisão / fiscalização de Saúde, Segurança e Condições de Trabalho
em todas as empresas contratadas para a execução das Obras e Equipamentos Sociais do PBA.
Inclusive, apresenta regularmente os resultados desde a última missão. No último período
iniciou a supervisão das questões ambientais e aumentou a abrangência de sua atuação, agora
cobrindo todas as contratadas que possuem profissionais em campo (as contratadas que
possuem apenas serviços administrativos são monitoradas através do Resumo Estatístico
Mensal - REM).
Ainda são necessárias diversas melhorias, tais como melhoria de performance, definição de
ações corretivas e/ou preventivas baseadas em análise crítica e outras. A partir do início da
"supervisão / fiscalização de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Condições de Trabalho em
todas as empresas contratadas", o monitoramento do desempenho deverá ocorrer através das
Recomendações (Quadro 8.0.a). Além dessas, existem ações neste plano que incluem a
necessidade de se formalizar este processo de supervisão já praticado.
Análise 5ª missão:

Foi informado que os procedimentos para as inspeções, supervisão e auditorias
serão aplicados com as respectivas evidências de rotina a partir do 1º Semestre
de 2013, porém na data da missão foi evidenciado que este processo ainda não
havia sido iniciado, conforme detalhado no Capítulo 4.0.
O RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, enviado em
01/07/2013, informa que, após a emissão do Termo de Referência para
contratação de equipe para a realização de inspeções de SST das obras do
entorno, foram recebidas propostas de diferentes empresas. Optou-se também
por em realizar um estudo para contratação de equipe interna. No momento,
ambos os resultados estão em análise pelas Diretorias da NE, para respectiva
tomada de decisão. Assim que contratada a equipe, será iniciada a rotina de
inspeções e supervisão de SST e condições de trabalho das obras do entorno.
No 2º RSAP foram encaminhadas evidências de supervisão de SST sobre as
obras do entorno no período.
Foi encaminhado o Padrão de Sistema de Inspeção, Supervisão e Auditoria de
Saúde e Segurança do Trabalho para as OP e OE, revisado pela equipe de SST
em conjunto com a Ferreira Rocha, assim como os formulários anexos ao
Plano (modelos de checklist e de registros a serem gerados nas inspeções de
SST), que também foram padronizados. Também foram encaminhados
indicadores de SST criados pela equipe.
Os procedimentos descritos já estão em execução pela área de SST,
aguardando aprovação formal do plano pela Diretoria Colegiada.
Em relação à supervisão das OE, ainda não foram encaminhados registros das
inspeções que estão sendo realizadas pela equipe de 6 técnicos recém
contratados para esta função. Foram evidenciadas apenas algumas
correspondências enviadas pela NE a subcontratadas, principalmente a SA
Paulista, notificando sobre irregularidades observadas nessas inspeções.
No 3º RSAP a NE informou que houve uma reestruturação recente na
empresa, a partir da qual a responsabilidade pelas OE passou a ser da DS,
estando, portanto, fora do contexto da DG, responsável somente pela OP.
Neste sentido, os procedimentos de SST para OE e OP estão em revisão.
É apresentado no ANEXO 5.2-3 do 3º RSAP o plano de trabalho previsto para
a organização das atividades relativas à supervisão das OE, bem como os
resultados obtidos no período.
Segundo o 4º RSAP, a NE já iniciou a supervisão nas OE e Atividades do
PBA, com uma equipe constituída de 5 técnicos de segurança e 1 analista
ambiental.
Neste período também já iniciou o monitoramento ambiental das obras através
de inspeção mensal. Todos os técnicos receberam treinamento e noções de
meio ambiente, aplicado pela analista ambiental.

Legenda:
Plano de Ação
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Os resultado e relatórios serão apresentados à Consultoria Independente na
visita in loco, quando os mesmos estarão já aprovados pela direção.
Nota-se que o Capítulo 3 do 4º RSAP apresenta as informações
disponibilizadas pela NE em relação à OP e OE.

Parcialmente Atendida.
De fato, a NE apresenta constante evolução na maneira como atua e reporta o desempenho
próprio e de suas contratadas. O 5º RSAP trouxe informações relacionadas à análise crítica de
desempenho das contratadas, bem como alguns encaminhamentos propostos para o próximo
período no caso das OEs. O reporte de dados da OP nos níveis de coordenação e de supervisão
dá base para tomada de decisão pelo empreendedor.
No período, a NE indicou a recente definição de unificar as rotinas de gestão de saúde e
segurança do trabalho (SST) com aquelas já estabelecidas para o Sistema de Gestão Ambiental
(SGA), o que deverá ocorrer nos meses correspondentes ao período abrangido pelo 6º RSAP.
Em relação ao Controle de Não-Conformidades, na 5º Missão de Monitoramento foi realizada
reunião com o responsável pela adequação do Sistema de Gerenciamento de Projetos (SGP),
para controle das NCs via sistema, o que permitirá que as contratadas respondam e apresentem
evidências de forma remota para serem analisadas pela NE, Coordenadora ou Supervisora.
A partir da unificação da gestão das disciplinas, o reporte de dados e desempenho de SST
deverá ser realizado sobre uma linha de base, ou seja, regras definidas a partir das quais se
poderá avaliar sua eficácia (planejamento x implantação x resultado do monitoramento).
Análise 6ª missão:
Atendida.
O 6º RSAP demonstrou a maturidade alcançada pela NE no contexto de analisar criticamente
os dados provenientes da supervisão, confrontando com o resultado reportado pelo CCBM. A
partir do início de reporte de dados pelas montadoras por meio dos RGM-Es, será possível
expandir esta análise e encaminhamentos (ações de correção ou melhoria) também para essas
empresas, tal como ocorre para o consórcio construtor. Somado a isso, tem-se a unificação das
equipes da OP e das OEs, que permitirá redirecionar esforços sempre que necessário.
Assim, a qualidade e profundidade com que a NE analisa e atua nos pontos relevantes de suas
contratadas será acompanhada por meio dos relatórios de monitoramento.
Análise 1ª missão:
Não atendida.

No 5º RSAP a NE informa, em relação às obras do entorno, conforme já
transcrito nos itens anteriores, que a supervisão de SST será reformulada,
tendo em vista a unificação do setor após as mudanças de diretoria e gestão.
Para tanto necessitamos de prazo hábil para realizar esta reestruturação.
Os resultados dos monitoramentos e avaliação de eficiência das contratadas da
obra principal para o tema SST foram apresentados no Item 5.2 do 5º RSAP. A
NE informa ainda que os resultados das Obras do Entorno seriam apresentados
durante a vistoria de campo.
Segundo o 6º RSAP, a resposta a esta ação é a mesma dada acima à Ação 9b.
A NE ressalta que o capítulo 3 do 6º RSAP apresenta a avaliação de
desempenho para a obra principal, relativa ao tema SST. Com o avanço da
reestruturação da DG, pretende-se incluir a mesma rotina para a OE, a partir
do próximo relatório. Demais atualizações sobre as rotinas serão fornecidas no
ato da vistoria.

Ação 13d: Iniciar a
implementação do
Procedimento para
Supervisão dos
Requisitos de Saúde,
Segurança e Condições
de Trabalho da Obra
Principal.
Sistema de
Gestão /
Implementação /
Implementação
do Assurance
Interno
(Supervisão,
Auditoria,
Relatórios)

Legenda:
Plano de Ação

1. Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

1. Apresentar
evidências da
aplicação da Lista
de Verificação
dos Requisitos de
Saúde, Segurança
e Condições de
Trabalho
aplicáveis à obra
Principal.

No prazo estabelecido para a ação, foi informado que as vistorias estão em
andamento, e que serão adequadas ao formato dos procedimentos apresentados
no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00. As evidências das
vistorias realizadas no segundo semestre de 2012 foram apresentadas no
ANEXO III do RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00.
Foi informado que os procedimentos para as inspeções, supervisão e auditorias
serão aplicados com as respectivas evidências de rotina a partir do 1º Semestre
de 2013.
Evidências não submetidas no 1º RSAP da NE.
O RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, enviado em
01/07/2013, informa que as vistorias da NE estão sendo realizadas pela EPBM,
evidenciadas no RSAP (período janeiro a março de 2013) e em documentos
posteriores encaminhados ao consultor socioambiental como demanda da
vistoria de maio/2013. As ações da NE são conjuntas entre o CCBM e a
EPBM. O formato de supervisão conforme preconizado no procedimento (em
revisão) está em processo de adequação.

Situação/
Risco

Conforme abordado anteriormente no Capítulo 4.0, a NE, através da EPBM (Eng.
Proprietário), ainda não começou a gerar registros / indicadores satisfatórios para evidenciar
que existe um processo estruturado de supervisão das atividades da OP (inclui o CCBM e
todas as suas subcontratadas).
Cumpre ressaltar que há uma grande quantidade de Programas Ambientais que possuem riscos
altos de SST e que atualmente não estão sendo objeto de supervisão. Assim, esses Programas
também deverão ser incluídos no escopo do processo de supervisão de SST.
Análise 2ª missão:
Neste 2º RSAP a NE demonstrou, através da EPBM, ter implantado um controle bastante
satisfatório da supervisão de SST da OP. Pode-se considerar esta ação como plenamente
atendida.



O 2º RSAP apresenta os resultados de supervisão da NE/EPBM sobre as
atividades de SST do CCBM. Além disso, informa que foram realizadas, no
período, reuniões entre as equipes de gestão e de SST da NE, da EPBM e do
CCBM, de forma a alinhar o atendimento aos procedimentos, bem como
ajustar as metodologias e os resultados entre as partes.
A NE entende que os resultados apresentados no 2º RSAP já demonstram um
melhor atendimento de ambas as partes, esperando-se para o próximo RSAP
um avanço na análise de resultados e respectivos indicadores.
A NE apresentou, no ANEXO 5.2-2 do 3º RSAP, os resultados da supervisão
de SST da NE sobre a obra principal e controle de não conformidades obtidos
no período.

Reportado pela Norte Energia

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

2. Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação
2. Apresentar
evidência de
controle de Não
Conformidades e
Ações Corretivas /
Preventivas
implantada.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

Situação/
Risco

No prazo estabelecido para a ação, foi informado que as vistorias estão em
andamento, e que serão adequadas ao formato dos procedimentos apresentados
no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00. As evidências das
vistorias realizadas no segundo semestre de 2012 foram apresentadas no
ANEXO III do RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00.

Análise 1ª missão:
Não atendida.
A EPBM (Eng. Proprietário) ainda não tinha começado, na data da vistoria de campo, a gerar
registros / indicadores satisfatórios para evidenciar que existe um processo estruturado de
supervisão das atividades da OP (inclui o CCBM e todas as suas subcontratadas).
Análise 2ª missão:
Neste 2º RSAP a NE demonstrou, através da EPBM, ter implantado um controle bastante
satisfatório para as NCs e outros registros de SST da OE. Porém, um controle eficiente inclui a
implementação de ações estruturadas a partir dos desvios encontrados, através de uma análise
de dados e uma Reunião de Análise Crítica (para as quais não foram apresentadas evidências
pela NE).
Nesse sentido, considera-se a presente ação em atendimento, até que sejam apresentados
mecanismos de tomada de decisão que evidenciem um efetivo controle das não
conformidades.
Nota: ficou claro que cada uma das não conformidades está sendo encerrada, mas não é
evidente se, no conjunto, os resultados são satisfatórios para a NE.
Análise 3ª missão:
Em atendimento.
No procedimento atualmente utilizado (NE/EPBM exige que CCBM registre as NCs em seu
sistema de gestão) existe um equívoco conceitual, pois não há garantia de registro de não
conformidade para aqueles eventos sistêmicos, ou seja, que se apresentam de forma repetida,
demonstrando ineficiência em seu tratamento. Ainda nesta sistemática, pôde-se constatar
diversas RNCs registradas pelo CCBM com análise superficial das causas e, as consecutivas
correções costumam tratar o efeito, não as reais causas. Além disso, as RNCs registradas pela
EPBM possuem caráter de correção, ou seja, tratam a consequência.
Para o próximo período existe a expectativa proveniente do ingresso da Coordenadora do
PAC, a BioCev, que também deverá acrescentar ainda mais experiência nessa supervisão.
Análise 4ª missão:
Atendida.
Desde maio/2013 a NE, através da EPBM, tem registrado NCs na Obra Principal relacionadas
às atividades do CCBM e, mais recentemente, relacionadas à montadora LOCASERVICE. As
NCs são registradas durante as inspeções de campo ou pendências (ROs ou TNs) não
encerradas no prazo. Além disso, a partir do 2º semestre de 2013 a NE passou a realizar
Auditorias de 2ª parte (cliente audita fornecedor), onde também são registradas NCs sempre
que necessário.
A NE não possui sistemática própria de abertura, tratamento e controle de NCs. Assim, o
CCBM se apropria das identificações e registra como NCs em seu próprio sistema de gestão.
A NE possui PS de Não Conformidade, porém não contempla as questões de SST da OP ou
SSTMA das OEs. Para contornar tal fato, a NE determinou que as NCs identificadas nesses
fóruns deverão ser incluídas no Sistema de Gerenciamento de Projeto (SGP), o que deve ser
iniciado em março/2014, com o treinamento da equipe e eventual adequação do sistema.
Também é esperada a formalização dessa sistemática.
De qualquer forma, é possível garantir que a NE, em conjunto com a EPBM e a BIOCEV,
possui "controle de Não Conformidades e Ações Corretivas / Preventivas implantado", o que
pode ser considerado suficiente para encerrar esta ação. O desempenho e qualidade das NCs
registradas e seu tratamento serão tratadas no âmbito das recomendações (Quadro 8.0.a).



Foi informado que os procedimentos para as inspeções, supervisão e auditorias
serão aplicados com as respectivas evidências de rotina a partir do 1º Semestre
de 2013.
Evidências não submetidas no 1º RSAP da NE.
O RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, enviado em
01/07/2013, informa que as vistorias da NE estão sendo realizadas pela EPBM,
evidenciadas no RSAP (período janeiro a março de 2013) e em documentos
posteriores encaminhados ao consultor socioambiental como demanda da
vistoria de maio/2013. As ações da NE são conjuntas entre o CCBM e a
EPBM. O formato de supervisão conforme preconizado no procedimento (em
revisão) está em processo de adequação.
O 2º RSAP apresenta os resultados de supervisão da NE/EPBM sobre as
atividades de SST do CCBM. Além disso, informa que foram realizadas, no
período, reuniões entre as equipes de gestão e de SST da NE, da EPBM e do
CCBM, de forma a alinhar o atendimento aos procedimentos, bem como
ajustar as metodologias e os resultados entre as partes.
A NE entende que os resultados apresentados no 2º RSAP já demonstram um
melhor atendimento de ambas as partes, esperando-se para o próximo RSAP
um avanço na análise de resultados e respectivos indicadores.
A NE apresentou, no ANEXO 5.2-2 do 3º RSAP, os resultados da supervisão
de SST da NE sobre a obra principal e controle de não conformidades obtidos
no período.
Segundo o 4º RSAP, a resposta a este item 13c é a mesma dada acima, no item
13a. Segundo consta nessa resposta, 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.
O PS de Tratamento de NCs R06 foi aprovado e consta do ANEXO 4.2-1 –
ação 13a do 4º RSAP.

Sistema de
Gestão / Planos e
Procedimentos /
Sistema de
Gestão
Ambiental e de
Saúde e
4

Ação 144 - Desenvolver
uma minuta do sistema
de gestão integrado de
Meio Ambiente, Saúde
e
Segurança
e
Responsabilidade Social
para a fase de operação,

6 meses antes do
início da operação
da
primeira
turbina.

Minuta do sistema
de
gestão
integrado de Meio
Ambiente, Saúde
e Segurança e
Responsabilidade
Social para a fase

Encontram-se em andamento as tratativas entre a gestão do SGP, a GCT
(Gerência de Coordenação Técnica) e a equipe de gestão de SST da NE para
buscar a melhor forma de inclusão das NC’s de SST no SGP, de forma a dar
celeridade ao processo. A reunião estava prevista para início de
fevereiro/2014, mas foi adiada.
b) SST: Segundo informado no 15º RSAP, para os assuntos relacionados a esta
recomendação, na missão de agosto foi discutido junto aos auditores o sistema
de gestão para a etapa de operação, em complementação do que já estava
sendo aplicando no período da implantação.

Análise 15ª missão:
A NE apresentou a proposta do Sistema de Gestão que contempla todos os elementos
requeridos pelo PD01, inclusive apresentou a minuta da maioria dos procedimentos previstos e
alguns procedimentos já implantados. Ainda devem ser elaborados para a próxima fase:
Manual de Gestão; Controle de Atendimento de Requisitos Legais; Avaliação de Perigos e
Riscos; Treinamentos Obrigatórios; Procedimento para Bloqueio e Identificação de Energias
Perigosas; revisão do Procedimento de Espaços Confinados; e, Análise Crítica e Oportunidade



Ações 8, 9, 11, 13c, 13d, 15a, 15b, 17, 18a, b, c e d, 19, 23, 24a e b, 25 - ver Quadro 7.0.b.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia
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 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Não Atendida  Atendimento Contínuo ! Em Atendimento ou Parcialmente Atendida, com maior risco devido ao atraso

22

Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente
Segurança
durante a
Operação

Sistema
de
Gestão / Planos e
Procedimentos /
Planos
de
Contingência na
Operação

Prazo Plano de
Ação

Ação
compatível com os
requisitos do Padrão de
Desempenho N° 1 do
IFC.
Este
sistema
deverá
contemplar,
minimamente,
procedimento
de
garantia
de
conformidade
e
programas operacionais
relativos às ações de
operação, bem como de
andamento
dos
programas do PBA que
apresentem ações na
Fase de Operação. Essa
minuta
deverá
ser
submetida
à Caixa
Econômica
Federal
(CEF) para validação.
Ação
15a5
Desenvolver minuta dos
Planos de Contingência
para a fase de operação,
e submeter à CEF para
validação.

6 meses antes do
início da operação
da
primeira
turbina.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação
de operação.

Minuta
dos
Planos
de
Contingência para
a
fase
de
operação.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

Situação/
Risco

de Melhoria.

O 10º RSAP não apresentou evidências de evolução sobre esse assunto,
informou que essa questão seria abordada em reunião específica a ser definida
com o Consultor Independente responsável pelo tema, porém a mesma não
ocorreu em tempo hábil para emissão desse relatório.
Idem Acima. No 11º RSAP a NE informou que o contrato com a Eletronorte
para assumir a operação do empreendimento já foi assinado, no entanto,
aspectos socioambientais referentes à fase de operação ainda estão em
discussão pelas diretorias de ambas as empresas: Norte Energia e Eletronorte.
Na 12ª Missão de Monitoramento a Equipe de SST/MA da NE apresentou seu
Plano de Ação para, dentre outras questões, desenvolver e implantar o Sistema
de Gestão de SST para o empreendimento (fase de implantação – OP e OE – e
fase de operação).

Dentro do prazo para atendimento
A NE apresentou para avaliação o Plano de Enchimento do Reservatório, que contém
diretrizes de segurança, bem como o Plano de Contingência e de Atendimento a Emergência –
PAE do Sistema de Transposição de Embarcações – STE. Esses Planos foram considerados
adequados aos cenários e atividades existentes na ocasião de avaliação.
É esperado, no entanto, que antes do enchimento do reservatório seja elaborado o Plano de
Emergência de Barragens em atendimento à Lei Federal Nº 12.334, de 20 de setembro de
2010.
Em relação ao Plano de Contingência que abordará os vários possíveis cenários de
emergências, nenhuma informação foi apresentada, exceto pela indicação que tal plano deverá
ser elaborado pela operadora da UHE contratada, a Eletronorte.
Análise 10ª missão:
Dentro do prazo para atendimento (outubro de 2015)
Atualmente o único sistema que se encontra em operação é o Sistema de Transposição de
Embarcações – STE, o qual conta com Plano de Atendimento a Emergência (PAE) e também
de Contingência para garantir seu funcionamento (NE-DS-SSE-0027-0 de 29/06/2012, porém
o mesmo não consta na Lista Mestra da NE).
Com relação à operação propriamente dita, estava prevista a elaboração de um plano de ação
para construção dos documentos aplicáveis à fase de operação do empreendimento, porém tal
plano não foi apresentado à consultoria independente neste período de monitoramento.



Análise 11ª missão:
Não atendida.
A situação permaneceu inalterada no 11º período de monitoramento. É fato que representantes
da Eletronorte já acompanham as atividades de comissionamento, o que se intensificou com a
emissão da Licença de Operação.
O atraso na determinação das diretrizes de gestão de emergências da UHE Belo Monte para a
fase de operação traz implicações bastante sérias a partir do momento em que, diante da
eminente emissão da LO, nenhuma minuta foi apresentada para avaliação. Assim, não haverá
tempo hábil para garantir a divulgação do plano e implantação das demais ações previstas.
De certo, o processo de enchimento do reservatório foi amparado no Plano de Enchimento, já
apresentado e aprovado.

5

Ações 8, 9, 11, 13c, 13d, 17, 18a, b, c e d, 19, 23, 24a e b, 25 - 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

23

Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Sistema
de
Gestão / Planos e
Procedimentos /
Planos
de
Contingência na
Operação

Ação 15b - Após a
análise
pela
CEF,
deverão ser elaborados
os
Planos
de
Contingência definitivos
para a fase de operação.

Após análise e
aprovação
da
CEF.

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

Ação 16 - Incorporar,
no escopo do Sistema de
Gestão Ambiental, de
SST e Responsabilidade
Social, procedimentos
de
supervisão
e
auditoria que garantam
a verificação constante
da conformidade das
atividades
realizadas
fase de operação do
empreendimento.
Considerando que no
início da operação das
primeiras
unidades
geradoras ainda haverá
atividades de construção
em
andamento,
desenvolver
procedimento de gestão
integrada,
com
a
definição
de
responsabilidades e de
comunicação
interna,
considerando
as
atividades
concomitantes das fases
de
obras/comissionamento
e operação.
Ação 17:
a) Aprimorar a atual
sistemática de
recebimento de consulta
e reclamações,
consolidando em um

6 meses antes do
início da operação
da
primeira
turbina.

Sistema de
Gestão / Planos e
Procedimentos /
Resposta a
Consultas e
Reclamações

Legenda:
Plano de Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Planos
de
Contingência
definitivos para a
fase de operação.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Histórico: até o 10º RSAP nenhuma informação sobre esta ação havia sido
fornecida pela NE. Na 11ª Missão de Monitoramento foi indicado que a
empresa contratada para operação seria a Eletronorte e que esta apresentaria a
minuta do Plano de Contingência.
No 13º RSAP a NE informou que este assunto poderá ser abordado durante a
próxima vistoria de campo prevista para maio de 2016.

Procedimentos de
supervisão
e
auditoria para a
fase de operação.

O 10º RSAP não apresentou evidências de evolução sobre esse assunto,
informou que essa questão seria abordada em reunião específica a ser definida
com o Consultor Independente responsável pelo tema, porém a mesma não
ocorreu em tempo hábil para emissão desse relatório.
Idem Acima. No 11º RSAP a NE informou que o contrato com a Eletronorte
para assumir a operação do empreendimento já foi assinado, no entanto,
aspectos socioambientais referentes à fase de operação ainda estão em
discussão pelas diretorias de ambas as empresas: Norte Energia e Eletronorte.

6 meses antes do
início da operação
da
primeira
turbina.

Procedimento de
gestão integrada
para
atividades
concomitantes das
fases de obras/
comissionamento
e operação.

Reportado pela Norte Energia

SST: a NE decidiu que manterá sua metodologia de gestão para ambas as
fases. Para a interface (Ação 16b), a Equipe de SSTMA evidenciou que a
Eletronorte possui metodologia de gestão de interfaces com as montadoras,
considerando a passagem do Comissionamento para a Operação.

Avaliação
Análise 12ª missão:
b) SST: Em Atendimento.
De acordo com as informações da NE, foi estabelecido um plano de ação que contém 10
macro-ações, desmembradas em outras tantas que também têm como objetivo atender a
presente recomendação no que diz respeito a SST. As ações incluem não só as atuais
atividades em execução, como também as atividades de operação a cargo da Eletronorte. A
previsão de conclusão de todas as ações é maio/2016. A planilha de acompanhamento indica
os percentuais de avanço, sendo o total atual 52%.
A partir da implantação das 3 primeiras ações (Política, Procedimentos Operacionais e Manual
de Gestão), as diretrizes para atendimento à presente recomendação serão estabelecidas.
Análise 13ª missão:
a) SST: Atendido.
A NE apresentou o PAE aprovado para avaliação, bem como informou que o mesmo contou
com a participação de outros departamentos para tal conclusão. A partir de agora são
esperados simulados de emergência para testar as hipóteses emergenciais e, principalmente, a
forma definida para atendimento de cada cenário. Com isso, é esperado que pontos falhos
desse atendimento simulado sejam apropriados como entradas para uma possível revisão de
metodologia de atendimento.
Análise 12ª missão:
b) SST: Atendida.
Com base no Plano de Ação de implantação do Sistema de Gestão de SSTMA da NE, a
metodologia de supervisão da Operação seguirá aquela já aplicada na fase de instalação.
Foi considerado que a empresa operadora (Eletronorte) será gerida com os mesmos recursos
da fase de construção. A NE informou a realização de uma reunião de abertura (11/02/2016),
onde apresentou sua metodologia de supervisão para a Eletronorte, estabelecendo com isso as
bases sobre as quais o processo será gerido. Evidências do início

Situação/
Risco




Análise 12ª missão:
SST: Atendida.
De acordo com a decisão da NE, o procedimento da Eletronorte está implantado e atende às
demandas de segurança operacional do empreendimento. De qualquer forma, as Missões de
Monitoramento terão momentos reservados para a verificação de eficácia da mesma.



No RT_002_2013_Princípios_do_Equador_R00 foi apresentado o Padrão de
Sistema do Mecanismo de Atendimento e Resposta à Comunidade (OS NE
GABM SGA 002/2013), aplicado no Plano de Comunicação do PBA, e
considerado pela NE suficiente e abrangente para os objetivos do programa.
Informou que está em processo de constituição um Comitê interno de
comunicação social da DS, por meio do qual será motivada, junto às diretorias

Análise 1ª missão:
Os procedimentos do Sistema de Articulação e Interação Social (SAIS) foram verificados em
reunião e por documentação recebida após a vistoria de campo. Foi definida uma sistemática
de recebimento de consulta e reclamações, consolidadas em um banco de dados, com
possibilidade de consulta e diversas formas de sintetizar os dados. Nas informações fornecidas
consta a origem das consultas, mas não a fonte. Nesse caso, não é possível saber se há

a)


b) 6

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

banco de dados
integrado todas as
consultas e reclamações
recebidas através de
diversos canais
(Mecanismo de
Consulta via E. Labore,
Comunicação Indígena,
Equipe fundiária,
comunicação
institucional, etc).
b) Incluir, nos
mecanismos de registro
já existentes,
informações sobre as
respostas dadas e o
tempo de atendimento.
c) Incluir indicadores de
tempo de atendimento a
reclamações e consultas.
d) Formalizar a
sistemática de
recebimento de
consultas e reclamações
em um procedimento
que defina o fluxo de
informação, as
responsabilidades e os
instrumentos utilizados.

Sistema de
Gestão /
Implementação /
Divulgação e
Consulta
Continuada

Ação 18a: Encaminhar
documentação
comprobatória do
atendimento ou
justificativa do não
atendimento às
demandas e
contribuições das partes
interessadas que se
manifestaram nas
Audiências Públicas
sobre o EIA do
empreendimento.

Legenda:
Plano de Ação

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

Apresentar
documentação
comprobatória.

Reportado pela Norte Energia

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

da NE, a formação de um conselho de comunicação. A partir desta
constituição serão acionados os contratados da NE para avaliar a presente
demanda.
O RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, enviado em
01/07/2013, informa que a sistemática das informações de comunicação está
em fase final de formatação (pelo SIAGI) e em breve será possível apresentar
os indicadores e dados estatísticos de todos os canais de comunicação
conforme preconizado pelos Princípios do Equador.
O RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 informa também que
se espera, com o Comitê Interno de Comunicação Social da Diretoria
Socioambiental, criado em 04/03/2013, a promoção das atividades de
integração entre os diversos canais (Mecanismo de Consulta via E. Labore,
Comunicação Indígena, Equipe fundiária, comunicação institucional, etc).
Como resposta à recomendação estabelecida para atendimento ao item a) desta
ação, a NE informou, no 2º RSAP, que o Sistema de Comunicação do PBA
tem como público alvo a comunidade da AID, incluindo a comunidade em
geral, os afetados pelas questões fundiárias e a comunidade ribeirinha. Em
relação à comunicação indígena, esta é feita por meio de programa específico
do PBA-CI.
Em relação ao SIAGI, a NE informa que o acesso foi liberado à empresa
gestora (FR) no início de agosto de 2013, porém, ainda não estão disponíveis
todas as informações contidas como estrutura prevista no citado procedimento.
Segundo a NE, os resultados passíveis de apresentação foram incluídos como
anexo ao RSAP (Anexo 2.4).
A NE ressalta que as questões levantadas nesta demanda foram apontadas pelo
consultor independente em reunião realizada com as diretorias financeira e
socioambiental da NE em 08/08, as quais ficaram de avaliar, junto às demais
partes envolvidas, a possibilidade de integração entre os diferentes aspectos.
Segundo a NE, o ANEXO 3-4 do 3º RSAP apresenta os resultados do
programa de comunicação do PBA-CI.
No capítulo 2.4 do 3º RSAP e respectivos anexos, por sua vez, são
apresentados os resultados relativos ao programa de comunicação do PBA.
De acordo com a NE, a possibilidade de integração continua em pauta junto às
diretorias e setores técnicos da NE diretamente envolvidos no assunto.
Segundo informado no 4º RSAP, no Relatório Final do Seminário do CIC
realizado em 9 de janeiro de 2014 (ANEXO 4.2-1 – ação 18a) são
apresentadas as atividades realizadas e evidencia as ações voltadas para
sedimentar o conceito e a aprimorar o mecanismo e o fluxo da atuação do
canal de 2ª instância das consultas e reclamações.
O ANEXO 4.2-1 – ação 17 do 4º RSAP apresenta o PS Mecanismo de
Atendimento e Resposta à Comunidade (R01) e o PS Comunicação Social do
PBA (R00).
No prazo estabelecido para a ação, a NE apresentou, nos ANEXOS IV.A e
IV.B do RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, evidências do
processo de divulgação que antecedeu às audiências públicas do EIA-RIMA,
bem como dos registros das mesmas.
Foi informado sobre a realização da sistematização das perguntas das APs e
respectivo relatório resumo dos eventos, e que no início de fevereiro seria
encaminhado um “book” contendo os materiais que foram veiculados às partes
interessadas, emitidos a partir da obtenção da LI da UHE Belo Monte.

integração dos diversos canais de consulta e reclamações, quer sejam da comunidade por meio
dos programas e projetos, quer seja do trabalhador. Por outro lado, no 1º RSAP, a NE
comprometeu-se a encaminhar, a partir do próximo relatório trimestral, análises mais
específicas quanto às demandas, avaliação da pertinência das reclamações e reivindicações,
indicadores do tempo de resposta aos moldes solicitados pelos Princípios do Equador, entre
outras análises, quando então estará efetivamente em pauta o funcionamento completo do
Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento da Informação - SIAGI.
A Planilha de Sistematização – Central de Atendimentos “Belo Monte Aqui” constam
informações sobre as respostas dadas e nos procedimentos do Sistema de Articulação e
Interação Social (SAIS) há indicador de tempo de atendimento às consultas.
Considera-se, da Ação 17, que:
Item a) está parcialmente atendido.
Itens b), c) e d) estão atendidos.
Análise 2ª missão:
Em relação ao Item a), não foram consolidadas em um único banco de dados integrado as
consultas e reclamações recebidas por diversos canais.
Foi evidenciado que o Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento da Informação (SIAGI)
está sendo disponibilizado para a NE, com detalhamentos de consultas passiveis de pleno
acompanhamento das consultas e reclamações da comunidade.
Foram evidenciados também os mecanismos de divulgação, consulta e reclamações do
CCBM, que estão em pleno funcionamento e muito bem organizados. É preciso considerar que
há dificuldade em integrar os diferentes bancos de dados, uma vez que as fontes de
acompanhamento, empresas contratadas, universo de partes interessadas são muito
diferenciados.
Assim, considera-se que o Item a) continua com status de Parcialmente Atendido.
Análise 3ª missão:
Conforme discutido na 3ª Missão, a integração entre os canais de comunicação com os
diversos públicos-alvo é uma meta a ser perseguida, basicamente buscando que os vários
programas de comunicação com públicos alvo específicos possam compartilhar informações
de seus respectivos bancos de dados. Embora esta integração venha sendo implementada, o 3º
RSAP não apresentou evidências de comunicação social de vários programas.
Assim, o Item a) da recomendação continua Parcialmente Atendido.
Análise 4ª missão:
O Banco de Dados de Comunicação Social da NE está cada vez mais aprimorado, com a busca
da inclusão de todas as interfaces entre os programas, conforme já sugerido e indicado no
Plano de Ação. Essa integração está sendo implementada, com a participação e colaboração de
todos os executores e gestores dos programas sociais. No entanto, trata-se de uma ação que
deve ser constantemente avaliada, para que os resultados sejam sempre atingidos.
Considera-se o item a) da recomendação Atendido.

Situação/
Risco




c)

d)

Considera-se esta ação atendida.



Posteriormente foi informado, no RT_002-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00, que o “book” com a demonstração de que as demandas
expostas pela comunidade desde o início do licenciamento são respondidas,
seria encaminhado junto com as demandas programadas para 18/03 (90 dias
após a assinatura do contrato).
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Ação 18b: Elaborar
Relatórios Periódicos, a
serem enviados às
partes interessadas,
sobre a evolução dos
aspectos que
provocaram sua
manifestação nas
Audiências Públicas
sobre o EIA do
empreendimento.

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

Ação 18d: Apresentar
os resultados das
consultas junto às

Legenda:
Plano de Ação

Compilado em
tabela a ser
apresentada como
Anexo aos
Relatórios
Trimestrais de
Conformidade
Socioambiental.

2.Trimestralmente
nos Relatórios de
Conformidade
Socioambiental.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Apresentar
evidência do
encaminhamento
dos Relatórios
Periódicos nos
Relatórios
Trimestrais de
Conformidade
Socioambiental.

Apresentar
evidências da
atuação do
Comitê de
reclamações.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

No ANEXO V do RT_003-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00–são
encaminhados os materiais de comunicação em papel veiculados desde a
emissão da LI.
No RGM-E sobre o 7. Plano de Relacionamento com a População / 7.2.
Programa de Interação Social e Comunicação, enviado por solicitação do
consultor socioambiental após a vistoria de campo, estão listados todos os
documentos elaborados e divulgados por este programa, evidenciando que são
realizadas reuniões periódicas com a comunidade por meio das comissões,
grupos de trabalho e comitês organizados para diferentes programas (ex:
Comissão do Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu do
FASBM, Comitê Permanente de Acompanhamento do STE).
No 1º RSAP, Anexo_2-3_3_Plano de Ação, a NE argumenta que as ações
planejadas dentro do programa de interação social e comunicação social já
consideraram as demandas das partes interessadas. Na rotina das atividades
deste programa, a análise dos resultados é realizada semanalmente, permitindo
direcionar ações e materiais a cada caso.
No 2º RSAP a NE informa que o SIAGI teve acesso liberado em seu “módulo
cliente” no início de agosto de 2013, porém, ainda não estão disponíveis todas
as informações contidas como estrutura prevista no procedimento. Espera-se
consolidar a presente demanda para o próximo RSAP, a ser emitido em
outubro.
O capítulo 2.4 do 3º RSAP, e seus respectivos anexos, apresentam os
resultados relativos ao programa de comunicação do PBA.
2. Não evidenciado.
Mais uma vez o 2º RSAP não traz evidências da atuação do Comitê de
Reclamações.
O RSAP apenas menciona que recentemente passaram a ocorrer as reuniões do
Comitê Interno de Comunicação, mas não informa datas, não apresenta atas,
nem informa a periodicidade esperada para as mesmas. No entanto, como se
observa na análise do item 1, acima, ainda há dúvidas de que esse Comitê
Interno de Comunicação tem a finalidade de funcionar como a segunda
instância de atendimento.
Resposta 3º RSAP: ver resposta ao item acima.
O ANEXO 4.2-1 ação 18a do 4º RSAP apresenta os resultados do Seminário
de Comunicação realizado em janeiro de 2014.
No Relatório Final do Seminário do CIC realizado em 9 de janeiro de 2014,
são apresentadas as atividades realizadas e evidências das ações voltadas para
sedimentar o conceito e a aprimorar o mecanismo e o fluxo da atuação do
canal de 2ª instância das consultas e reclamações.
No 5º RSAP a NE informa que estão em tramitação seis reclamações
recorrentes identificadas até o momento e que foram inseridas no banco de
dados do SAIS na respectiva página de recurso.
A NE informa ainda que as evidências seriam apresentadas durante a 5ª
missão.

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

Apresentar
resultados das
consultas.

Reportado pela Norte Energia

No prazo estabelecido para a ação foi informado que, por ocasião do início da
operação do STE (dezembro de 2012), foram realizadas as comunicações às
partes interessadas – populações indígena e ribeirinha, além das prefeituras

Avaliação

Análise 1ª missão:
Observou-se que, mesmo que os resultados sejam analisados semanalmente, isto não está
compilado em tabela, conforme solicitado. A recomendação é que seja demonstrado que as
respostas às indagações da comunidade são fornecidas, assim como a evolução dos aspectos
que provocaram sua manifestação.
Considera-se esta ação não atendida.
Análise 2ª missão:
Atendimento não evidenciado. Ação permanece com status de Não Atendida.
Análise 3ª missão:
Atendida.

Situação/
Risco



Foi evidenciado, durante a missão, o atendimento das demandas das partes interessadas, com
material descritivo detalhado no documento “Perguntas e Respostas” do SIAGI.
Análise 1ª missão:
Considera-se esta ação não atendida.
Análise 2ª missão:
Atendimento não evidenciado. Ação permanece com status de Não Atendida.
Análise 3ª missão:
Foi feita apresentação do procedimento durante a 3ª Missão, o qual foi considerado adequado.
Resta ainda incluir evidências de funcionamento no próximo RSAP.
Em atendimento.
Análise 4ª missão:
Foi apresentado o fluxograma de encaminhamento das solicitações de revisão de consultas e
reclamações por meio dessa segunda instância. Não foi possível evidenciar totalmente o
funcionamento por causa da inexistência de tal solicitação por parte de alguma parte
interessada.
Foi evidenciada a realização de seminário de Comunicação, no qual foi verificado o
alinhamento entre as diversas equipes integrantes do PBA sobre o tema da comunicação e o
recebimento de contribuições para a melhoria da comunicação entre a NE e empresas
executoras do PBA.
Como ainda falta verificar se tudo se encaminhará conforme o planejado nos procedimentos de
comunicação, considera-se esta ação Em Atendimento.
Análise 5ª missão:
Considera-se esta ação Atendida.
Os procedimentos sendo utilizados pela NE foram evidenciados e são considerados
adequados.
Análise 1ª missão:
Parcialmente atendida.
As consultas vêm sendo realizadas pela equipe responsável pelo STE. Os resultados foram
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

populações indígena e
ribeirinha sobre o novo
sistema de transposição
de embarcações a ser
adotado para o projeto.

Política de
Recursos
Humanos /
Empregados –
Conformidade
Legal Princípios
Fundamentais da
OIT – Saúde e
Segurança

Ação 19: Formalizar,
nas resoluções e
instruções normativas
de Recursos Humanos,
os procedimentos de
garantia de que não haja
qualquer tipo de
discriminação nos
processos de
recrutamento e seleção
de novos funcionários,
na política de cargos e
salários, na política de
promoção e no processo
de desmobilização de
mão de obra.

3 meses após a
assinatura do
Contrato de
Financiamento.

Apresentar
revisão das
resoluções e
instruções
normativas de
Recursos
Humanos,
incluindo as
considerações
sobre proibição de
atos
discriminatórios.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

municipais e outras instituições envolvidas (evidências no ANEXO IV do
RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00).
O 2º RSAP apresenta, como anexo, os resultados das consultas e material
veiculado no período junto às comunidades indígenas e ribeirinhas.
Segundo a NE, o ANEXO 3-4 do 3º RSAP também apresenta os resultados do
programa de comunicação do PBA-CI.

apresentados através de comunicação pessoal. Não foi disponibilizada uma consolidação em
relatório. Os únicos dados disponibilizados são quantitativos, especificando número e tipos de
embarcação que utilizaram o STE no período de dez/12 - maio/13.
Análise 2ª missão:
Parcialmente atendida.
Os dados apresentados compreendem apenas o período de fevereiro a maio de 2013. As
informações analisadas remetem à avaliação dos usuários sobre a qualidade dos equipamentos,
sinalização e atendimento, incluindo o registro das reclamações.
Não há identificação da avaliação dos usuários indígenas.
Análise 3ª missão:
Parcialmente Atendida.
Os resultados do programa de comunicação indígena não apresentam informações sobre a
avaliação dos usuários indígenas e ribeirinhos a respeito do STE. Não há publicação dos
registros da avaliação dos usuários para o período posterior a maio/13.
Análise 4ª missão:
Atendida.
A ata da reunião do Comitê do TVR, realizada em 07 de fevereiro de 2014, demonstra que o
tema foi tratado exaustivamente, contando com a participação dos indígenas, da coordenadoria
da FUNAI local, da SAI e do PBA-CI, através dos técnicos do Programa de Supervisão
Ambiental.

Segundo informado no 4º RSAP, o Programa de Supervisão Ambiental do
PBA-CI teve início de suas atividades de campo em dezembro de 2013, no
qual ocorre a integração das informações entre os programas do PBA Geral
executados pela Superintendência do Meio Físico Biótico- SFB e este
programa da SAI.
A SFB monitora as atividades do STE. As informações geradas pela SFB são
repassadas à SAI (PSA), a qual repassa para o PCI que em conjunto com o
Plano de Gestão avalia e estabelece os encaminhamentos necessários.
O PCI informa que não há registro de questionamentos ou reclamações pelos
indígenas sobre a operação do STE, razão pela qual não há o que se publicar
sobre essa abordagem específica.
Na próxima reunião do Comitê do TVR, prevista para 07/02 na Aldeia Muratu
será disponibilizado o material informativo sobre o STE fornecido pelo PCI.
(Material Informativo apresentado no ANEXO 4.2-1 – ação 18d deste RSAP).
No RT_003-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 a NE informou que a
demanda seria atendida no 1º RSAP (abril/2013).
No 1º RSAP, Anexo_2-3_3_Plano de Ação, foi justificado que “já foram
apresentados nos relatórios anteriores documentos relativos à política de
Gestão de Pessoas da Norte Energia, a qual dá garantias de que não haja
qualquer tipo de discriminação nos processos de recrutamento e seleção de
novos funcionários. Está em finalização, pelas diretorias da Norte Energia, a
Política de Governança e demais procedimentos que regularizam os critérios já
aplicados pela empresa. Esses documentos serão encaminhados assim que
aprovados pela NE.”
Como resposta a esta demanda, o 2º RSAP apresenta em anexo os seguintes
documentos: (i) Plano de Gestão e Governança da NE (minuta); e (ii) política
de capacitação e desenvolvimento profissional.
A NE ressalta que o seu Plano de Gestão contempla as instruções Normativas
da área de Recursos Humanos, em especial a IN de Recrutamento e Seleção,
na qual consta, dentre outros itens, a preocupação em um processo seletivo
idôneo e isento de qualquer forma de discriminação, bem como a política de
promoção, enquadramento e cargos e salários, política de Mobilização e
Desmobilização de pessoal.
A NE aponta ainda que o Plano Diretor foi revisado pela equipe de SST para
refletir a realidade de trabalho, tanto para a OP quanto para a OE, e que seria
apresentado em Reunião de Diretoria Colegiada até o dia 30/08/2013 para
deliberação e aprovação.
Segundo informado pela NE no 3º RSAP, as evidências em relação às ações
de responsabilidade da DG, setor de RH, seriam apresentadas no ato da
vistoria de 04/11.
Nos contratos da Norte Energia com seus fornecedores está a obrigatoriedade
de cumprimento ao Compromisso Nacional do qual a Norte Energia é
signatária. O compromisso Nacional contempla a proibição de atos
discriminatórios. O ANEXO 4.2-1 – ação 19 do 4º RSAP apresenta o
Compromisso Nacional e a respectiva ata de implementação.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Análise 1ª missão:
Considera-se esta ação não atendida.
Análise 2ª missão:
Na análise do Plano de Gestão apresentado como Anexo 2.3-1.6 do 2º RSAP não foram
evidenciados procedimentos que afirmem os preceitos indicados na recomendação, inclusive
sem elaboração de um Código de Ética.
Considera-se esta ação ainda com status de Não Atendida.
Análise 3ª missão:
Conforme verificado por meio de entrevistas realizadas durante a missão, não há
discriminação nos processos de contratação de novos funcionários, e na política de cargos e
salários e de promoção.
No entanto, essas diretrizes ainda não foram evidenciadas na documentação da Política de
Recursos Humanos.
Assim, esta ação é considerada ainda Em Atendimento, mantendo-se a recomendação de
serem evidenciados os procedimentos escritos.
Análise 4ª missão:
No texto do Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria
da Construção, na página 5, item 6, Diretrizes sobre Formação e Qualificação de
Trabalhadores da Indústria da Construção, alínea a, está assim descrito: “a) assegurar o bem
estar do trabalhador, a equidade e a não discriminação nas relações de trabalho”.
Também consta na página 6 que “a participação dos trabalhadores, representados pelas
entidades sindicais, dos governos e dos empregadores, deve se dar na elaboração, no
acompanhamento e na avaliação dos planos de qualificação.”
Na página 12, item 9 - Diretrizes sobre Condições de Trabalho, Diretrizes de Ação para
Empregadores, alíneas j e k: “j) Estabelecer procedimentos para prevenir e combater as
práticas de assédios sexual e/ou moral, inclusive criando canal específico para denúncias,
reclamações, sugestões e pedidos de esclarecimento sobre o tema, que preserve o sigilo e a
ampla defesa;”
“k) Desenvolver programas de capacitação e treinamento de chefias com conteúdos que
garantam o aperfeiçoamento das práticas pertinentes às relações humanas, o respeito à vida e
aos direitos humanos, visando à melhoria do relacionamento com os trabalhadores com base
nos princípios de respeito e cidadania.”
No documento evidenciado constam os requisitos que atendem aos PE 2 e 4 e PD 02.
Apesar da não apresentação da “revisão das resoluções e instruções normativas de Recursos
Humanos, incluindo as considerações sobre proibição de atos discriminatórios”, o documento

Situação/
Risco
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

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

3 meses após a
assinatura do
Contrato de
Financiamento.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Apresentar
procedimento.

Gestão de
Recursos
Humanos /
Funcionamento
do Mecanismo
de Reclamações

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

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

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

Ação 24a: Estruturar
um banco de dados
geográficos, permitindo
cruzamentos e análises
integradas de diferentes
variáveis e indicadores
ambientais. Esta
estrutura deverá ser

Legenda:
Plano de Ação

3 meses após a
assinatura do
Contrato de
Financiamento e
trimestralmente,
nos Relatórios de
Conformidade
Socioambiental.

Apresentar banco
de dados no SIG
do
empreendimento.

Reportado pela Norte Energia

No 6º RSAP não foi apresentada resposta a esta Ação. Segundo consta no
relatório, as informações sobre esta demanda serão evidenciadas durante a
vistoria de campo.
No ANEXO I e item 3.1 do RT_003-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00 foram apresentadas as informações sobre o banco de dados
do empreendimento, relativos aos sistemas de gestão - SGA da NE e SGI do
CCBM. Informou também que outras informações complementares serão
apresentadas no 1º RSAP (abril/2013).
No 1º RSAP foi informado que está em andamento a implantação do módulo
de banco de dados de SIG-A do Sistema de Gestão Ambiental da NE, o qual
poderá fornecer, ainda dentro de 2013, integrações e cruzamentos de

Avaliação
que a NE utiliza para justificativa do atendimento ao Plano de Ação é um documento que
possui peso de âmbito nacional, avalizado pelo Governo Federal, com compromisso assinado
por entidades de relevância nacional, esta ação pode ser considerada Atendida.
Análise 1ª missão:
Não atendida.
Entende-se que a recomendação refere-se à elaboração e implementação de um procedimento,
que será utilizado para fiscalização, de forma a garantir que as empresas contratadas e
subcontratadas da NE disponham de mecanismos de reclamações para trabalhadores.
Além disso, durante as inspeções nas frentes de trabalho da OP pelo Consultor Socioambiental
Independente evidenciou-se que a correta implementação dos mecanismos de atenção a
consultas e reclamações de trabalhadores ainda não havia ocorrido.
Na ocasião, não foram constatadas caixas lacradas suficientes para recepção de demandas.
Esse sistema é inexistente para as OE e constitui-se em uma não conformidade que deverá ser
solucionada até a data de corte do próximo período de monitoramento (30/06/2013).
Análise 2ª missão:
Atendimento não evidenciado. Considera-se esta ação ainda com status de Não Atendida.
Análise 3ª missão:
Atendimento não evidenciado. Considera-se esta ação ainda com status de Não Atendida.
Análise 4ª missão:
Os instrumentos de Comunicação Social e os mecanismos de consulta e reclamação
implantados pela NE atendem uma grande variedade de público e as mais diferentes consultas
e dúvidas/reclamações.
Com a afirmação de que o canal de comunicação 0800 será disponibilizado também para
reclamações dos colaboradores das empresas contratadas, entende-se que a ação será atendida.
Foram evidenciados os mecanismos de reclamação do CCBM nas missões anteriores.
No aguardo de evidencia que confirme a divulgação e utilização dos canais de comunicação da
NE pelos trabalhadores, considera-se esta ação Em Atendimento.
Análise 5ª missão:
Considera-se esta ação Em Atendimento.
Os procedimentos sendo utilizados tanto pelo CCBM como pela NE são considerados
adequados. Recomenda-se que o RSAP inclua informações do CCBM atualizadas, o que não
vem ocorrendo.
Análise 6ª missão:
Foi implantado, pela Norte Energia, por meio do Programa de Interação Social e Comunicação
novo mecanismo de consulta e reclamação para o universo de trabalhadores vinculados às
obras do entorno. Foram criadas e padronizadas urnas, caixas de sugestões para serem
colocadas nas empresas terceirizadas (CCB, Construtora Gel Gouvêa, SA Paulista). O material
foi evidenciado em campo.
Em campo foi possível evidenciar procedimento previsto para contemplar o Mecanismo de
Reclamações para os trabalhadores o CCBM. A Ouvidoria registra todos os atendimentos pelo
telefone 0800 e elabora estatísticas desse atendimento por canteiro de obra e por temas prédefinidos sobre as consultas realizadas. As consultas e reclamações são enviadas aos
responsáveis pelos setores com prazo para resposta de quinze dias. O material foi também
evidenciado.
Considera-se esta ação Atendida.

Análise 1ª missão:
Considera-se esta ação em atendimento, mas atrasada em relação ao prazo estabelecido.
Com os dados fornecidos pela NE não foi possível acompanhar de forma abrangente a
implementação do SIG-A. Neste contexto, recomenda-se que seja elaborado um plano de ação
contendo todas as ações necessárias para a completa implantação do referido sistema.

Situação/
Risco





Análise 2ª missão:
Da mesma forma que no período anterior, foram fornecidas algumas informações a respeito do

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

desenvolvida dentro de
um Sistema de
Informações
Geográficas,
considerando a gestão
ambiental da obra nos
diferentes sítios
construtivos, e
especialmente as
medidas de controle
ambiental nas frentes,
de responsabilidade do
CCBM e fiscalizadas
pelas equipes de
supervisão ambiental.
As informações geradas
na supervisão ambiental
deverão ser
sistematicamente
incorporadas no banco
de dados, bem como os
resultados dos
programas de
monitoramento.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

informações sobre o projeto.
O RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, enviado em
01/07/2013, informa que está em andamento a implantação do sistema de
gestão da EPBM, na área de SST, a qual também irá compor o quadro de
gestão integrada entre as partes. Informa também que o SIG-A da NE está
finalizando a implementação de uma ferramenta que permitirá abastecer o
sistema com as informações das obras, e que este poderá ser disponibilizado
em breve.
O 2º RSAP não apresenta resultados específicos do período em relação ao
SIG-A. Informa-se que de janeiro a junho foram recebidos dados de 38
Pacotes de Trabalho, dos quais foram geradas 29 planilhas modelos para que
as empresas executoras pudessem encaminhar seus dados de monitoramento
ambiental para inserção no SIG-A.
No semestre, segundo informa o RSAP, os dados (de amostras e de
monitoramento ambiental) inseridos no SIG-A, entre janeiro e julho de 2013,
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).
No 3º RSAP a NE informa que no presente semestre destacam-se os últimos
dados incorporados ao banco, conforme apresentado no RGM-E do mês de
setembro, correspondentes aos seguintes Pacotes de Trabalho (PT) 10.2.1
(Projeto de Acompanhamento dos Direitos Minerários), contendo um total de
122 registros, 10.3 (Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas
Marginais e Processos Erosivos), contendo um total de 526 registros e 10.4
(Programa de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios), contendo um
total
de
79
registros,
11.1.1
(Projeto
de
Monitoramento
Hidrossedimentológico), contendo 246 registros, 11.3.2 (Projeto de
Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas) contendo 272 registros
e 11.5 (Programa de Monitoramento do Microclima Local) contendo 20.476
registros.
Para integração dos dados e informações do monitoramento ambiental, a NE
ressalta a elaboração do Seminário Interno de Integração, em outubro de 2013
com participantes das empresas associadas aos Pacotes de Trabalho do Meio
Biótico, além de grupos temáticos que realizam discussões periódicas.
A NE destaca ainda a elaboração de mapas temáticos elaborados para
diferentes usuários pela equipe SIG-A, com registros incorporados ao Banco
de Dados.
A NE apresenta o seguinte Plano de Ação para trocas de informação e dados
via SIG-A, entre programas para os quais foi estabelecida a interação no PBA,
que prevê, até dezembro, a Inserção de dados disponibilizados via SGP no
Geoexplo (Banco de Dados):
 Outubro e Novembro - levantamento das empresas que precisam de
instruções para uso do Geoexplo e SGP (referente ao banco de dados) /
Responsáveis: Equipe SIG-A (Norte Energia e Ferreira Rocha).
 Novembro - Formatação final do SGP/ Responsáveis: Equipe SIG-A.
 Novembro - Encaminhamento de dados via SGP / Responsáveis: Empresas
Executoras e Coordenadoras.
 Dezembro - Inserção de dados disponibilizados via SGP no Geoexplo
(Banco de Dados)/ Responsáveis: Equipe SIG-A (Norte Energia e Ferreira.

andamento da implementação do SIG-A, que não permitem acompanhar o que o avanço no
período representa do total planejado.
Assim, continua-se considerando a ação Em Atendimento, e mantém-se a recomendação de
apresentação de um Plano de Ação para implementação completa do SIG-A.

Situação/
Risco

Análise 3ª missão:
Considera-se essa recomendação em atendimento, pois foi definido Plano de Ação conforme
solicitado, porém a suficiência dessas ações, bem como o grau de implementação, só poderão
ser avaliados na próxima missão, quando as ações planejadas para dezembro estiverem
finalizadas.
Na próxima missão será avaliado em campo o grau de implementação do SIG-A e do avanço
da inserção de dados no SGP.
Análise 4ª missão:
Conforme discutido na Ação 12, o SIG-A está sendo implementado atendendo e seguindo as
recomendações do IBAMA feitas no PT 52/2011.
Na reunião realizada em fevereiro de 2014 sobre o sistema informou-se que de outubro de
2011 até hoje foram realizadas ações no sentido da sistematização das informações e
orientação às executoras para que estas preenchessem as planilhas-base do SIG-A com seus
dados de forma padronizada. Essas planilhas hoje alimentam o Geoexplo.
Somente a partir do 4º RC todos os projetos estavam compatibilizados e podendo ter seus
dados incluídos nas Planilhas, que são então validadas pelas coordenadoras e têm a formatação
revisada pela NE.
Hoje os dados brutos são fornecidos ao IBAMA semestralmente nos RC.
Nesta fase as executoras ainda não têm acesso aos dados de outras executoras utilizando o
sistema. Os dados são fornecidos por email, quando solicitados.
No entanto, segundo informado na referida reunião, o próximo passo do SIG-A (cuja evolução
será acompanhada pela Ação 12) é permitir o acesso aos dados de programas e projetos a
outras executoras. Esse acesso será permitido à coordenadora e a cada executora, mas apenas
para visualização e exportação dos dados, sem edição.
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.
Considera-se esta ação Atendida.

Segundo informado no 4º RSAP, a resposta sobre a implementação do SIG-A
pode ser observada na ação 12, acima. Além disso, no relatório do PGA do 5º
RC, protocolado em 31/01/14, consta o andamento das atividades relacionadas
ao SIG-A.
Vale ressaltar que para o caso da OP, a BIOCEV disponibilizou o profissional

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

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

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

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

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

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

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

Ação 25: Monitorar
todas as fontes
emissoras conforme
periodicidade
estabelecida no PAC e
no SGI do CCBM,
comparando os
resultados aos limites
estabelecidos na
legislação brasileira e
aos padrões do IFC,
devendo ser adotados,
como referência, os
valores mais restritivos.

Trimestralmente
nos Relatórios
Periódicos de
Conformidade
Socioambiental.

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

O 1º RSAP apresenta o plano de amostragem mensal e semestral para os
efluentes sanitários dos sítios construtivos, e informa que o monitoramento dos
efluentes das lagoas são comparados com a Resolução CONAMA 430/11.
O RSAP apresenta também o plano de amostragem das unidades geradoras de
efluentes industriais nos sítios construtivos, que são submetidos a tratamento
químico. As amostragens, realizadas mensalmente, também têm seus
resultados comparados com os limites da Resolução CONAMA 430/11.
É apresentado também o plano de amostragem das ETAs compactas dos sítios
construtivos, com parâmetros monitorados a cada duas horas, duas vezes por
semana, e semestralmente. Os resultados obtidos são comparados à
PORTARIA 2914/2011.
Não há evidência de realização de monitoramento de Emissões atmosféricas e
Qualidade do Ar e de ruído.
O RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, enviado em
01/07/2013, informa que providências estão em andamento pela NE para
completar o status de informações necessárias para o atendimento aos
Princípios do Equador e padrões de desempenho do IFC.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Análise 1ª missão:
Não atendida.
Por ocasião da vistoria de campo verificou-se que não está sendo realizada a supervisão
ambiental.
Recomenda-se que seja estruturada uma equipe ou contratada uma empresa para início
imediato da sistemática de supervisão da NE sobre as obras principais e do entorno. Mantémse a recomendação de que essa supervisão utilize o conceito de pontos de controle.
Análise 2ª missão:
A ação continua com status de Não Atendida.
Na vistoria de campo realizada em setembro, portanto, 5 meses após o encerramento do
contrato da Ferreira Rocha como coordenadora do PAC, verificou-se que a NE ainda não
concluiu o processo de contratação da nova empresa para esta função. Assim, as OP
continuam sem supervisão ambiental por parte da NE.
Análise 3ª missão:
Considera-se esta ação em atendimento.
A nova empresa coordenadora do PAC foi contratada, tendo-se encaminhado o contrato com a
mesma para verificação do escopo das atividades sob sua responsabilidade.
Aguarda-se agora a evidência da elaboração, pela BIOCEV, do mapa de Pontos de Controle
do monitoramento a ser realizado pela mesma.
Análise 4ª missão:
Considera-se esta ação Em Atendimento.
A NE e BIOCEV informaram que as atividades de supervisão e fiscalização da obra estão
sendo inseridas num SIG, incluindo o cadastramento de pontos de controle. No entanto, o SIG
não foi apresentado durante a 4ª missão de monitoramento sob a justificativa de não estar
suficientemente evoluído.
Análise 5ª missão:
Ficou evidenciado, através dos mapas encaminhados como anexo ao 5º RSAP, que a BIOCEV
está realizando a supervisão ambiental dos aspectos do PCAI e do PRAD na OP com o auxílio
do SIG-BIO, registrando os pontos de cada NC ou RO aberta pelas equipes de supervisão, e
seu status (concluído, vencido, com pendência a vencer e aguardando evidência). Foram
apresentados também mapas específicos para os pontos de controle dos processos erosivos.
Considera-se esta ação Atendida, devendo-se manter o reporte nos RSAP dos resultados da
supervisão da BIOCEV utilizando ao SIG-BIO.
Análise 1ª missão:
Parcialmente atendida.
Verificou-se, por meio da documentação e nas inspeções de campo, que são monitorados os
efluentes sanitários e industriais, a água para abastecimento, e a potabilidade da água dos
bebedouros.
O RSAP não inclui os laudos com os resultados do monitoramento. Os resultados são apenas
descritos como satisfatórios e insatisfatórios. Além disso, não é feita a comparação dos
resultados obtidos com os padrões do IFC, mas apenas com os limites estabelecidos pela
legislação brasileira.
Recomenda-se incluir, nos relatórios QMSSRS do CCBM, a comparação dos resultados do
monitoramento com os padrões do IFC, adotando os valores mais restritivos entre estes e os
limites estabelecidos pela legislação brasileira.
Recomenda-se iniciar o monitoramento de emissões atmosféricas (fumaça preta e partículas
em suspensão).
Análise 2ª missão:
Considera-se essa ação ainda com status de Parcialmente Atendida.
No que diz respeito à comparação com os padrões do IFC, conforme já mencionado na ação 5,
na vistoria de campo realizada em setembro/13 o consultor independente reuniu-se com
representantes do CCBM para identificar qual a dificuldade encontrada para atendimento a
esta recomendação. Verificou-se que o CCBM na verdade desconhece os parâmetros do IFC
que deve utilizar na comparação. O consultor independente então se comprometeu a

Situação/
Risco
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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

No 2º RSAP a NE informa que a recomendação de comparação dos resultados
de monitoramento da OP com os padrões estabelecidos pela IFC tem sido
encaminhada ao CCBM, o qual se manifesta em termos contratuais alegando o
atendimento aos parâmetros citados. A NE alega que insiste na demanda e
aguarda posicionamento do consórcio.
Em relação aos monitoramentos, o RSAP apresenta os resultados relacionados
aos efluentes industriais e sanitários e à água para abastecimento. Não foram
encaminhados os resultados para monitoramento de ruídos. Sobre emissões
atmosféricas, há atividades de controle de poeira e fumaça preta, mas não há
previsão no contrato do CCBM para a realização de tal monitoramento. A NE
afirma que está ciente destas demandas.
A NE apresentou, nos ANEXOS dos capítulos 3 (RGM-e do PAC) e capítulo 5
do 3º RSAP, os resultados dos monitoramentos realizados pelo CCBM.
Conforme a NE argumenta no 3º RSAP, no documento do IFC
“Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines”, os parâmetros a serem
adotados são os estabelecidos na legislação nacional/local. Na ausência de
padrão local é que se recomenda aplicar os parâmetros indicados no referido
documento. Dessa maneira, a NE e o CCBM entendem que os PE estão sendo
atendidos e que não se aplica a solicitação de considerarmos os parâmetros
mais restritivos.
Em relação à fumaça preta, o Relatório Trimestral consolidando os RGM-E de
julho, agosto e setembro do PCAI, mostra que o monitoramento dessa emissão
continua sendo realizado pelo CCBM.
4º RSAP: ver resposta à Ação 5, acima.
5º RSAP: Idem à resposta da Ação 5 deste Plano de Ação. As informações
podem ser consultadas nos itens 5.1 e 5.2 do 5º RSAP.

7

Avaliação

Situação/
Risco

encaminhar ao CCBM esses parâmetros, o que foi feito no dia 10/09 (via NE). O consórcio,
por sua vez, comprometeu-se a incluir esses parâmetros na verificação da eficiência dos
monitoramentos que realiza.
Em relação aos parâmetros monitorados, verificou-se que após a primeira missão o CCBM
iniciou o monitoramento de fumaça preta. Em relação à poeira, o CCBM realiza a umectação
constante das vias.
Análise 3ª missão:
Conforme já discutido acima, na avaliação à resposta à ação 5, o Princípio do Equador 3
dispõe que “Para projetos localizados em países Non-Designated (a lista de países na
categoria Designated consta no site dos Princípios do Equador7, da qual o Brasil não faz
parte), o processo de avaliação deve cumprir os padrões de desempenho do IFC
aplicáveis, relacionados à sustentabilidade ambiental e social (padrões de desempenho) e as
diretrizes ambientais e de saúde e segurança do Banco Mundial (EHS Guidelines).”
Já o Padrão de Desempenho 3 (PD 03), que trata do controle de poluição e da comparação
entre os padrões do IFC e a legislação do país, dispõe que “Quando as normas do país
diferem dos níveis e medidas apresentados nas EHS Guidelines, os clientes deverão
alcançar o que for mais restritivo.”
Sugere-se, conforme já disposto acima na ação 5, que se realize com os padrões do IFC, para
detectar se há e quais são os pontos em que os resultados dos monitoramentos não atendem
aos padrões do IFC, para então serem avaliadas as medidas/soluções a serem tomadas. Com
isso, o empreendedor demonstrará que pelo menos estão sendo despendidos os melhores
esforços (best efforts) para atingir a conformidade com o PD 03, cumprindo os padrões mais
restritivos pelo menos na maior parte dos parâmetros.
No caso da DBO, por exemplo, cujo limite estabelecido pelo IFC (30 mg/L) é muito mais
restritivo que o da legislação, pode-se considerar, como saída para a conformidade, a
demonstração de que a qualidade da água no ponto de lançamento não se altera (com base na
CONAMA 357/05, já que o IFC não possui padrão de qualidade da água) se aplicados os
padrões de emissão da CONAMA 430/11.
Análise 4ª missão:
Em relação à comparação com os padrões do IFC, ver análise da Ação 5, acima.
Em relação aos monitoramentos das fontes emissoras, verificou-se que a Seção 3.1.1.2 do 4º
RSAP trouxe resultados e/ou andamento dos monitoramentos realizados para os efluentes
domésticos e industriais, para fumaça preta e para ruído. Os resultados do monitoramento da
qualidade da água das ETAs e dos bebedouros são apresentados apenas como anexo ao 4º
RSAP, e nas tabelas de comparação com os padrões do IFC. Não foram enviados os laudos.
Para esta missão, em que existe um Relatório Consolidado do IBAMA recém-emitido, isso
não é problema, já que o mesmo contém os laudos como anexo. Na próxima missão isso não
ocorrerá. Portanto, os RSAP devem incluir a totalidade dos resultados dos monitoramentos, a
comparação com os padrões do IFC, e uma análise crítica.
Considera-se esta ação Em Atendimento.
Análise 5ª missão:
Considera-se esta ação Atendida.
Os resultados e/ou os laudos dos monitoramentos realizados (efluentes domésticos e
industriais, qualidade da água das ETAs e bebedouros, ruído e fumaça preta) estão sendo
reportados no RSAP, com a comparação à legislação brasileira e aos padrões do IFC. A
análise crítica também está sendo feita, apesar de ainda necessitar ser melhorada e mais
aprofundada.
As melhoras em relação à análise crítica dos resultados e em relação à redução da discrepância
dos mesmos quando comparados com os padrões do IFC continuarão a ser avaliadas e
discutidas no âmbito da Ação 26a, de atendimento contínuo e, portanto, controlada no
Quadro 7.0.c.

http://www.equator-principles.com/index.php/ep3/designated-countries.

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
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação
Ação 26b8: Readequar
as situações não
conformes identificadas
pelo consultor
socioambiental
independente e
apresentadas no
Capítulo 12.3 e nas
Recomendações Gerais
do Projeto na Seção
13.2 e no Relatório de
Atualização/
novembro de 2012.

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação
Apresentar
evidências da
readequação das
não
conformidades.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

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.

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 10 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.

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).

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)

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.
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.
A NE informa que a resposta está apresentada na Planilha de respostas às
recomendações apresentada no Capítulo 6 do 9º RSAP – ANEXO 2.3-2.2.
Segundo o 10º RSAP, o CCBM informou que a minuta de desmobilização
passou por análise da diretoria, a qual solicitou reestruturação do referido
procedimento. Informou ainda que a previsão de início de desmobilizações é
dezembro de 2015, sendo assim, irão priorizar o assunto a partir de agosto,
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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.

Situação/
Risco



Análise 3ª missão:
Em atendimento.
Foi possível verificar no 3º RSAP a maior parte das respostas às recomendações da consultoria
socioambiental anteriores à 2ª missão. Em relação às recomendações da 2ª missão, referentes
ao período de julho a setembro de 2013, a maior parte não foi atendida (ver Quadro 8.0.a).
Não foram apresentadas documentações durante a auditoria, conforme informado no 3º RSAP,
nem evidenciado o atendimento em campo.
Em relação à obtenção das respostas às recomendações direcionadas ao CCBM, a gestão está
sendo melhor conduzida, havendo, no 3º RSAP, informações sobre o atendimento a várias
recomendações de meio ambiente, fornecidas através do relatório REL-CCBM-QMSSRS-04513. 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.

Ação 26a - ver Quadro 7.0.c. Ação 27 - 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
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Legenda:
Plano de Ação

Ação

Prazo Plano de
Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

para em setembro ter o documento aprovado pela NE.

Sendo assim, permanece aberta esta ação, com status de Em Atendimento.

Segundo o 11º RSAP, o Procedimento de que trata a recomendação 104 foi
revisado e validado pela diretoria do CCBM. O mesmo encontra-se em
processo de formatação final pela equipe de controle de documentos, com
previsão de emissão ate o fim do mês de outubro/2015.
Segundo a NE, a resposta à recomendação 104 encontra-se no 12º RSAP, mais
especificamente na pasta ANEXOS \ 4-2 _PA _REC \ ANEXOS_PA.

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.
Análise 9ª missão:
De acordo com a análise da recomendação 104 no trimestre, que consta no Quadro 8.0.a, a
minuta 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 a aprovação do documento, aparentemente, não evoluíram em relação ao 7º RSAP.
Em reunião realizada no Sítio Pimental durante a 9º missão de monitoramento, foi ressaltado
pelo consultor independente a utilidade que teria a instrução de desativação de estruturas de
apoio. Foi comentado que está prevista para os próximos meses a desmobilização de várias
áreas, especialmente nos Sítios Bela Vista e Pimental.
Análise 10ª missão:
De acordo com a análise da recomendação 104 no trimestre, que consta no Quadro 8.0.a, a
minuta 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 a aprovação do documento, aparentemente, não evoluíram em relação ao 7º RSAP.
Em reunião realizada no Sítio Pimental durante a 9º missão de monitoramento, foi ressaltado
pelo consultor independente a utilidade que teria a instrução de desativação de estruturas de
apoio. Foi comentado que está prevista para os próximos meses a desmobilização de várias
áreas, especialmente nos Sítios Bela Vista e Pimental.
Análise 11ª missão:
De acordo com a análise da recomendação 104 no trimestre, que consta no Quadro 8.0.a, a
minuta foi considerada adequada, mas ainda carece de adaptações para as situações
particulares da obra da UHE Belo Monte. A análise e a aprovação do documento,
aparentemente, não evoluíram em relação ao 7º RSAP.
Em reunião realizada no Sítio Pimental durante a 9º missão de monitoramento, foi ressaltado
pelo consultor independente a utilidade que teria a instrução de desativação de estruturas de
apoio. Foi comentado que está prevista para os próximos meses a desmobilização de várias
áreas, especialmente nos Sítios Bela Vista e Pimental.
Na visita realizada em novembro/2015 não foi evidenciada a emissão do documento.
Análise 12ª missão:
Atendida.
A recomendação 104 do Quadro 8.0.a finalmente foi considerada atendida. A análise deste

Situação/
Risco

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
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Fase
Construção
Balanço
Carbono

de
/
de

Mitigação de
Riscos à
Comunidade
Durante a
Construção /
Operação
/ Riscos
Comunitários
Associados ao
Fluxo Migratório

Mitigação de
Riscos à
Comunidade
Durante a
Construção /
Operação
/ Riscos
Comunitários
Associados ao
Fluxo Migratório

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Ação 27 - Elaborar
inventário de emissões
de carbono para as obras
em seus diferentes sítios
construtivos.

6 meses após a
assinatura do
Contrato de
Financiamento.

Apresentar
inventário de
emissões de
carbono para as
obras.

Ação 29a: Utilizar, no
monitoramento
socioeconômico, os
indicadores propostos
na Nota Técnica NEDS-SSE-0021MonitSocioEcon, assim
como os seguintes
indicadores: alteração
no acesso à saúde, por
meio do levantamento
mensal do atendimento
em Unidades Básicas de
Saúde, Prontos Socorros e Hospitais,
tanto da rede particular
quanto da rede pública.
Todos os indicadores
deverão ser levantados
mensalmente e
consolidados nos
Relatórios Trimestrais
de Conformidade
Socioambiental.
Ação 29b: Avaliar, com
base nos resultados do
monitoramento
socioeconômico, as
condições da
infraestrutura existente
nos municípios da AID,
e verificar a suficiência
dos equipamentos de
saúde e educação já
entregues pela NE a
esses municípios, de
forma a garantir que não
haja sobrecarga na
infraestrutura local.

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

Apresentar os
resultados do
monitoramento
nos Relatórios
Trimestrais de
Conformidade
Socioambiental.

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

Apresentar, nos
Relatórios
Trimestrais de
Conformidade
Socioambiental a
análise da
suficiência dos
equipamentos de
saúde e educação
já entregues pela
NE aos
municípios da
AID.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

No prazo definido, no RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00,
foi informado que a NE está em tratativas para atendimento a esta demanda.
Conforme informado pela NE no 3º RSAP, o CCBM apresentou o Inventário
de Emissões de GEE correspondente às atividades do ano de 2012 para a obra.
Esse inventário foi, inclusive, auditado por 3ª parte pela Ernst Young. O
documento foi apresentado no ANEXO 2.3-2.5 do 3º RSAP.
No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00, a NE informou que seria formatada e encaminhada no final
de fevereiro de 2013, uma Nota Técnica apresentando a relação de indicadores
que estão sendo aplicados no monitoramento socioeconômico, bem como a
justificativa ao atendimento dos indicadores solicitados.

Reportado pela Norte Energia

Situação/
Risco

atendimento consta no referido quadro.
Sendo assim, nesta missão será possível finalmente dar baixa a esta ação.
Não Atendida.
Apesar de esta ação estar prevista para 6 meses após a assinatura do contrato (que ocorreu em
18/12/2012), o RT_006-2013 informa que a NE ainda está se mobilizando para o atendimento,
e o 2º RSAP, posterior ao RT_006-2013, não traz nenhuma informação sobre esta ação.
Análise 3ª missão:
Com a apresentação do Inventário de Emissões feito pelo CCBM e auditado pela Ernst Young,
considera-se esta ação atendida.
Considera-se esta ação atendida.



No RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 foi informado que a
NT ainda estava sendo concluída e seria encaminhada com as demandas para
18/03/2013 (90 dias após a assinatura do contrato).

Segundo a Nota Técnica apresentada, foi decidido não utilizar o indicador avaliado por
questões técnicas, pois se trata de um indicador que traz embutido uma falha na alimentação
dos dados, gerando viés na análise da informação. Isto ocorre porque, quando há uma situação
na qual existe uma incapacidade de atendimento à demanda existente, toda melhoria na
infraestrutura, e o consequente aumento da capacidade de atendimento, deverá resultar em
aumento no atendimento. Assim, com esta situação, as conclusões baseadas no levantamento
dos atendimentos em saúde induzirão a um erro de conclusão.

No ANEXO VI do RT_003-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 – foi
apresentada uma Nota Técnica com a relação de indicadores que estão sendo
aplicados no monitoramento socioeconômico, bem como a justificativa ao
atendimento dos indicadores citados na presente demanda.

Mesmo assim, foi feito levantamento da evolução mensal dos atendimentos dos serviços
públicos de saúde dos municípios da AID para os anos de 2010 a 2012, e de janeiro de 2013.
Os resultados demonstraram impossibilidade de sua utilização, uma vez que as discrepâncias
nos dados foram acentuadas.



No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00 (ANEXO VIII.A), a NE apresentou o Relatório de
Monitoramento dos Programas Socioeconômicos (CAPÍTULO 7.4),
encaminhado ao IBAMA no 2º Relatório Semestral Consolidado de
atendimento às condicionantes (julho de 2012), o qual mostra a análise dos
indicadores e respectiva avaliação dos resultados.

Análise 1ª missão:
Considera-se esta ação em atendimento.
Análise 2ª missão:
Foi evidenciada a análise de suficiência dos equipamentos de educação (anexo 4.8.1-2 do 4º
Relatório do IBAMA). Por outro lado, verificou-se, em entrevistas realizadas durante a
inspeção de campo de setembro, a argumentação por parte dos representantes de educação e
saúde de que a estrutura existente não suporta a demanda causada pelo empreendimento.
Em relação à Educação, o argumento é que há localidades em que a demanda aumentou por
causa da mobilidade da população, com remoções e indenizações ocorridas. Em relação à
Saúde, o argumento é que a população cresceu em 50%, fenômeno este que não pode ser
coberto pela rede existente. Embora essas informações e argumentos geralmente sejam
utilizados pelo Poder Público para atender às suas demandas reprimidas pelos anos em que
não houve construção e mesmo substituição de equipamentos, há necessidade de que a equipe
da NE esteja preparada para responder prontamente a essas alegações com as análises
propostas pelo IBAMA: o monitoramento socioeconômico e a análise de suficiência dos
equipamentos.
A Portaria mencionada (Nº 2488, de 21/10/2011), que “Aprova a Política Nacional de Atenção
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica,
para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS)”, define os parâmetros para quantificação de unidades básicas e de equipes de saúde,
pode ser uma boa forma de detalhar essa análise de suficiência dos equipamentos e de equipes
de saúde para Altamira.
Não foi evidenciada a análise de suficiência dos equipamentos de saúde.



O próximo relatório seria apresentado ao IBAMA no final de janeiro (3º
Relatório Consolidado do PBA).
No 1º RSAP apenas menciona-se a execução dessa análise de suficiência no
texto e nas tabelas de obras de educação e saúde de cada município. O
ANEXO VI do RT_003-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 contém
uma Nota Técnica com a relação de indicadores que estão sendo aplicados no
monitoramento socioeconômico, e que apresenta a análise de suficiência dos
equipamentos de saúde. A análise para a educação consta no ANEXO VIII.A
do RT_001-2013, sendo válida para os relatórios subsequentes, já que foi feita
tendo por base o atendimento anual de alunos e a entrega anual das obras
previstas. No entanto, uma nova análise deverá ser apresentada no próximo
relatório trimestral, tendo por base os alunos já matriculados em 2013.
No 2º RSAP a NE informa que relatórios anteriores constataram que os
equipamentos de saúde já eram suficientes naquela ocasião. Atualmente foi

Legenda:
Plano de Ação

Avaliação
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

concluída a construção e entrega de equipamentos das 27 unidades básicas de
saúde (UBS), previstas no PBA para os municípios da AID da UHE Belo
Monte, com recursos financeiros da NE. Essas unidades, sem contar com as já
existentes nos municípios, serão suficientes para cobrir até 324.000 habitantes,
conforme parâmetros da Portaria nº 2.488/2012, do MS. Portanto, devem
atender a uma população bem superior ao afluxo populacional relacionado ao
empreendimento no pico da obra.

Considera-se esta ação Parcialmente Atendida.
Análise 3ª missão:
Considera-se a ação ainda Parcialmente Atendida, sem evolução no período.
A questão da análise de suficiência dos equipamentos de educação e de saúde, este último com
base na Portaria que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, não foi abordada em
campo. Mantém-se a recomendação.
Análise 4ª missão:
A Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 do Ministério da Saúde recomenda que: “I para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, o
parâmetro de uma UBS para no máximo 18 mil habitantes, localizada dentro do território,
garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica; e II - para UBS com Saúde da Família
em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para no máximo 12 mil
habitantes, localizada dentro do território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção
Básica.”
A Portaria Nº 1.101/GM de 12 de junho de 2002, do Ministério da Saúde estabelece no item
3.5. NECESSIDADE DE LEITOS HOSPITALARES: “Em linhas gerais, estima-se a
necessidade de leitos hospitalares da seguinte forma:
a) Leitos Hospitalares Totais = 2,5 a 3 leitos para cada 1.000 habitantes;
b) Leitos de UTI: calcula-se, em média, a necessidade de 4% a 10% do total de Leitos
Hospitalares; (média para municípios grandes, regiões, etc.).
c) Leitos em Unidades de Recuperação (pós-cirúrgico): calcula-se, em média de 2 a 3 leitos
por Sala Cirúrgica;
d) Leitos para Pré Parto: calcula-se, no mínimo, 2 leitos por sala de Parto.”
Estes são os parâmetros gerais da área da saúde para seus equipamentos básicos. Seria possível
fazer essa análise de suficiência caso necessário. No entanto, o IBAMA aceitou as negociações
entre a NE e os secretários de saúde dos municípios da AID, conforme evidenciado nos
Documentos:
a) ADEQUAÇÃO DO PBA – SAÚDE - UHE BELO MONTE
PLANO DE SAÚDE PÚBLICA - NE-DS-SSE-0019-NTPSP
26 de abril de 2012;
b) Ofício 433/CGENE/DILIC/IBAMA que considerou adequadas as alterações e justificativas
do Plano de Saúde revisto.
Apesar desses fatos, mantém a condicionante 2.11 que solicita a apresentação da análise de
suficiência dos equipamentos de saúde e de educação.
A questão da análise de suficiência dos equipamentos de educação foi verificada em campo,
em reunião com a equipe da DS e examinada com base nos documentos enviados pela NE
quais sejam: Metodologia de análise – 7.4 - Programa de Monitoramento dos Aspectos
Socioeconômicos - Dimensão: Educação - Indicador “7. Evolução do número de matrículas
nas escolas”.
Considera-se esta ação Atendida.
Análise 1ª missão:
Não atendida.
Cumpre registrar que dos 3 acidentes fatais ocorridos desde o início do Projeto, dois deles
(60%) estiveram relacionados a acidentes de tráfego gerado pelo projeto, o que reforça a
importância e urgência de um robusto Plano de Gestão de Segurança do Transporte
Rodoviário a ser exigido pela NE a todas as suas empresas subcontratadas.
O presente Plano deve ser concebido como uma Norma Geral de requisitos de Gestão de
Segurança do Transporte Rodoviário a serem exigidos contratualmente e adequadamente
supervisionados para assegurar a sua correta implementação, tanto para a OP como
principalmente para as OE, em razão dos riscos de acidentes com a comunidade durante a
execução de obras de infraestrutura urbana objeto do Programa de Compensações do PBA,
entre outros riscos associados às alterações / modificações do tráfego.
Análise 2ª missão:
Não atendida.
Na inspeção de monitoramento de setembro, e nas informações constantes no 2º RSAP, foi
confirmada a elaboração da nota técnica. Até a data da inspeção nenhum plano havia sido

O 2º RSAP informa também, no ANEXO 2.3-1.3, a análise de suficiência dos
equipamentos de educação. Outras informações sobre estes itens podem ser
consultadas nos resumos dos programas do PBA no RSAP, e no 4º Relatório
do PBA para o IBAMA.
No 3º RSAP a NE informa que a demanda relacionada à análise de suficiência
dos equipamentos de saúde e educação seria abordada pela SSE em reunião
durante a semana de vistoria de 04/11.
4º RSAP:
1) em relação à avaliação de suficiência dos equipamentos de educação ver
resposta à Ação 6, acima.
2) e 3) as alterações e justificativas apresentadas no documento NE-DS-SSE0019-NTPSP relativas ao Plano de Saúde Pública foram consideradas
adequadas e serão incorporadas ao processo de licenciamento ambiental da
UHE Belo Monte (documentos são apresentados no ANEXO 4.2-1 – ação 29b
do 4º RSAP).

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

Ação 30a: Apresentar /
consolidar, a partir das
medidas atualmente
planejadas, um “Plano
de Gestão de Segurança
de Tráfego Rodoviário”,
abrangendo não
somente o transporte de
trabalhadores, assim
como todo o tráfego
relacionado com a
construção do Projeto.
Este Plano deve atender
adequadamente a todas
as situações de risco
social decorrentes das

Legenda:
Plano de Ação

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

Apresentar o
Plano de Gestão
de Segurança de
Tráfego
Rodoviário.

Reportado pela Norte Energia

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00, a NE informou que solicitou ao CCBM a emissão de um
Plano de Gestão de Segurança de Tráfego Rodoviário. Informou que o CCBM
possui uma série de procedimentos e um plano de sinalização viária e fluvial
(ANEXO VIII.B do RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00), entre
outros documentos a serem consolidados no Plano, a ser encaminhado em
fevereiro.
No RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 a NE informou que seu
departamento jurídico analisou o contrato do CCBM e entendeu que os limites
do seu escopo referem-se aos canteiros, obras e seus acessos diretos. Assim,
informou que será elaborado um plano de gestão do tráfego coordenado pela
NE com a participação do CCBM, a ser encaminhado no 1º RSAP (abril/13).
Cumpre registrar que o referido Plano não foi submetido juntamente com o 1º
RSAP e tampouco no RT_006-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00,

Situação/
Risco
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Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

atividades de
construção. É
recomendável que este
Plano seja elaborado
pela NE, que deverá
submetê-lo,
preferencialmente em
contrato, a todas as
empresas
subcontratadas e
fornecedores, segundo
seja aplicável.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

enviado em 01/07/2013, o que gera uma não conformidade para o Projeto, com
relação ao atendimento desta ação e a urgência e riscos associados a sua não
implementação em prazos razoáveis.

estruturado, apesar da reconhecida necessidade.
Análise 3ª missão:
Não atendida.
A FR apresentou uma proposta de trabalho para elaboração do referido plano, o que subsidiou
a NE na elaboração de Nota Técnica. A NE decidiu abrir concorrência para contratação de
empresa para elaboração de proposta para a realização do referido plano.
Entretanto, nenhum TR foi apresentado e o Plano ainda não foi elaborado.
Análise 4ª missão:
Em Atendimento.
OP: Analisando os dados apresentados na Seção 4.3.2.1, conclui-se que, apesar dos inúmeros
esforços do CCBM no controle do tráfego, o número de acidentados se elevou nos dois
últimos meses de 2013, o que reforça a recomendação de se implantar o Plano de Segurança
do Transporte Rodoviário. Esse Plano deve contar com análise crítica das ações já
implementadas avaliando sua eficácia e possibilidade de revisão das ações ou implantação de
novas.
Não existem dúvidas sobre a adoção de ações pelo CCBM a cada período; porém, o
questionamento gira em torno da eficácia das mesmas no contexto de TODO o
empreendimento, não só no que diz respeito ao Consórcio Construtor.
OE: A Equipe de SST-OE apresentou minuta de Plano de Sinalização, que deverá ser
validado, divulgado para as contratadas e implantado. Espera-se que a próxima missão de
monitoramento deva trazer maiores informações sobre esta ação no âmbito das obras do
entorno.
Análise 5ª missão:
Em Atendimento.
No período o CCBM apresentou o PS CCBM 220 94 - Procedimento para Gestão de
Segurança no Tráfego Rodoviário, o qual integrou outros procedimentos e ações adotadas pelo
consórcio para garantir a preservação da integridade física de seus funcionários. Esse
procedimento é aplicável aos funcionários próprios e contratados do CCBM. Entretanto, a
questão tratada nesta Ação corresponde a um nível mais amplo de responsabilidade do
empreendedor. Com procedimento apresentado, ficam descobertos os riscos inerentes às
atividades das Obras do Entorno (que mantêm relação direta com a comunidade), e aqueles
relacionados ao transporte de materiais, combustíveis e equipamentos (que se utiliza de vias
fluviais e terrestres através da empresa fornecedora ELM, montadoras e CCBM).
Análise 6ª missão:
OP: Em relação às empresas vinculadas à OP (CCBM, CMBM, Andritz e ELM) considera-se
a ação Atendida.
A NE apresentou no ANEXO 4.2-1.4 do 6º RSAP o Plano Viário para Emergências do
CMBM (Revisão 00 de 30/06/2014), bem como o Plano de Gestão de Segurança Viária da
ELM (Revisão 00 de 14/07/2014) no momento da visita de monitoramento. A NE determinou
a necessidade de avaliar esses documentos, para determinar sua aprovação ou reprovação.
Além disso, a BIOCEV deverá avaliar periodicamente sua suficiência por meio do Projeto de
Segurança e Alerta PBA.
Os Planos apresentados garantem, agora, uma linha de base sobre a qual o processo de
movimentação de cargas e pessoas possa ser avaliado, adotando ações corretivas ou de
melhoria. Assim, o sucesso desses planos deverá ser avaliado ao longo das visitas de
monitoramento.
Análise 1ª missão:
Não atendida.
Segundo reportado durante a Missão, o CCBM está aguardando as diretrizes a serem dadas
pela NE para iniciar o desenvolvimento / consolidação das ações existentes e eventuais
adequações requeridas pelo Plano de Gestão de Segurança do Transporte Rodoviário do
empreendimento.
Análise 2ª missão:
Durante a inspeção de monitoramento de setembro o CCBM demonstrou possuir diversas
ações para gestão do tráfego e redução dos acidentes/incidentes de trânsito; porém, ainda não
dispõe de um plano para estruturação.

Segundo informado no 2º RSAP, a NE emitiu uma nota técnica (Anexo 2.31.4 do RSAP) para justificar a necessidade de contratação de consultoria para a
elaboração do presente Plano.
Está sob avaliação da Diretoria de Gestão a autorização de emissão de Termo
de Referência para contratação de empresa especializada para desenvolver o
Plano de Gestão de Tráfego Rodoviário para a Obra Principal, Obras do
Entorno e Programas Ambientais.
A avaliação da diretoria sobre este item deveria acontecer até o dia
30/08/2013, em Reunião de Diretoria Colegiada.
Segundo o 3º RSAP, a DG/NE informou, em reunião, que será aberta
concorrência para contratação de empresa para elaboração de proposta para a
realização do referido plano.
O ANEXO 4.2-1 – ação 30a do 4º RSAP apresenta os procedimentos e
evidências da gestão de segurança do trafego rodoviário realizado no âmbito
das obras principais da UHE Belo Monte.
No 5º RSAP a NE informa que foi estabelecido um Procedimento para Gestão
de Tráfego Rodoviário (PS CCBM 220 94) emitido em março de 2014. A
correspondência CCBM-1027-2014 apresenta o encaminhamento do
documento à NE e a posição do CCBM em relação às atividades.
Em relação às obras do entorno, a NE informa no 5º RSAP que está previsto
um monitoramento integrado ao Plano de Comunicação e de Relacionamento
com a Comunidade nas Obras do Entorno. Este plano está finalizado e
aguardando a aprovação da DG, uma vez que ocorreu a recente reestruturação
das responsabilidades da obra do entorno para essa diretoria.
No 6º RSAP informou-se que todas as contratadas a serviço da OP terão seu
manual de gestão de tráfego, contemplando os cenários que cada uma está
exposta. Estes passam pela análise da Norte Energia.
Os mesmos ficarão a disposição para consulta da JGP durante a vistoria.
O ANEXO 4.2-1.4 do 6º RSAP apresenta como exemplo o Plano Viário para
Emergências do CMBM.

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

60 dias após a
Assinatura do
Contrato de
Financiamento.

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

Idem acima. O CCBM tem controle das ações nos limites da obra e seus
acessos. A NE informou, no RT_002-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00, que as informações seriam encaminhadas junto às
demandas de 18/03 (90 dias após a assinatura do contrato).
2º RSAP: idem resposta à Ação 30a.
3º RSAP: idem resposta à Ação 30a.
4º RSAP: idem resposta à Ação 30a.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Situação/
Risco
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Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

No 5º RSAP a NE informa que, uma vez estabelecido o procedimento citado
na resposta da Ação 30a, acima, relativo à gestão do tráfego rodoviário por
parte do CCBM, os resultados continuarão a ser repassados nos RGM-E do
programa de Segurança e Alerta (pacote 3.4.2 do PAC), cujos resultados são
transcritos no item 5.1 do 5º RSAP. O ANEXO 3 do plano de ação do 5º
RSAP apresenta os resultados dos indicadores de notificações de trânsito para
o período, de acordo com o Relatório de QMSSRS do CCBM.
Segundo a NE, em relação à Gestão de Tráfego realizada pelo CCBM,
conforme plano apresentado no relatório anterior, os resultados podem ser
observados no Capítulo 3 do 6º RSAP e nos pacotes do PAC relacionados ao
tema – Programa de Segurança e Alerta - no 6º RC do Ibama.
As demais contratadas ainda estão em fase de conclusão da elaboração e
implantação em andamento.
No ANEXO 4.2-2-22 do 6º RSAP é apresentada ata de reunião quinzenal do
RGM-E do PSA (3.4.2) onde são cobrados os itens acima.
A NE informa que os dados seguiram como rotina nos RGM_OP,
apresentados no ANEXO 5.2-1 do 7º RSAP.

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

Legenda:
Plano de Ação

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

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

Reportado pela Norte Energia

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.

Avaliação
O CCBM evidenciou que possui um comitê que discute os resultados dos controles de trânsito.
Além disso, informou também que contratou empresa de engenharia de trânsito para ordenar
as ações e potencializá-las (através de um plano).
Assim sendo, esta ação continua não atendida.
Análise 3ª missão:
Não atendida.
Devido ao fato de não se ter elaborado ainda o Plano de Gestão de Segurança de Tráfego
Rodoviário, nenhuma ação foi implantada e não existe monitoramento.
Análise 4ª missão:
Em Atendimento.
OP: Está claro que o CCBM adota inúmeras ações estruturadas, que mantém relação direta
com o tráfego na obra e entorno (TDSMS, Treinamento, monitoramento através de sistema por
satélite, realização de Blitz, campanha etc.). Porém, o questionamento gira em torno da
eficácia das mesmas no contexto de TODO o empreendimento, não só no que diz respeito ao
Consórcio Construtor.
OE: Ainda não foram apresentadas evidências, no âmbito do RSAP, sobre o desempenho e
Análise Crítica dessa gestão. Espera-se que o próximo RSAP traga tais informações.
Análise 5ª missão:
Em Atendimento.
OP: No conjunto de responsabilidades do CCBM, a implantação dos controles definidos está
alinhada e atende às exigências desta Ação. Entretanto, o recente ingresso das Montadoras, e a
consequente movimentação de diversos equipamentos, resultará no aumento de risco no
entorno e dentro da obra.
OEs: Ainda não foram apresentadas evidências, no âmbito do RSAP, sobre o desempenho e
Análise Crítica dessa gestão. Espera-se que o próximo RSAP traga tais informações.
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:
Atendida
O reporte das informações sobre acidentes de trajeto permitem uma avaliação mínima sobre o
desempenho da gestão de tráfego no entorno da Obra Principal. As avaliações, a partir desse
momento, deverão ocorrer sobre a eficácia das ações, bem como estender o monitoramento
para outros aspectos relacionados à gestão de tráfego, principalmente, de ordem preventiva.
Análise 1ª missão:
Não atendida.
O consultor Socioambiental avalia que o citado Anexo IXA, submetido em 21/12/2013, referese 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.

Situação/
Risco
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Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

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 início 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 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.

Ação 30d: Implementar
o Plano de
Contingências para as
situações emergenciais
envolvendo o
funcionamento do
Mecanismo de
Transposição de
embarcações no Sítio
Pimental, em
conformidade com o

Legenda:
Plano de Ação

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

Apresentar o
Relatório de
Andamento da
implementação do
Plano de
Contingências
para as situações
emergenciais
envolvendo o
funcionamento do
Mecanismo de

Reportado pela Norte Energia

No RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 foi apresentado o
boletim de operação do STE de 22/12 a 07/01, integrante do Projeto de
Monitoramento do Dispositivo de Transposição de Embarcações.
No 2º RSAP a NE informa que não ocorreram contingências em relação ao
STE no período. Quanto às informações referentes à operação do Sistema de
Transposição de Embarcações (STE), estas são apresentadas no relatório do
Projeto 14.2.1 do PBA, que consta no 4º Relatório para o IBAMA e cujo
resumo foi incluído no RSAP. Informações sobre a comunicação com
ribeirinhos e comunidades indígenas também foram incluídas no 2º RSAP.

Avaliação
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 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.
Análise 1ª missão:
Não atendida.
Conforme mencionado acima na ação anterior (30c), a NE ainda não desenvolveu / submeteu
um Plano de Contingencias para assegurar o funcionamento e resposta a situações
emergenciais envolvendo o STE e, portanto não há como reportar os resultados de
implementação. É disso que trata a presente ação.
Análise 2ª missão:
Não atendida.
A NE reportou dados operacionais do STE, porém não houve qualquer relato sobre a
existência de simulados ou testes que garantam a eficácia do Plano de Contingência
desenvolvido.

Situação/
Risco



Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação
Projeto de
Monitoramento do
Mecanismo de
Transposição de
Embarcações e demais
solicitações do IBAMA
incluídas nos pareceres
técnicos expedidos.

Planejamento da
Aquisição de
Terras /
Reassentamento
Involuntário /
Plano de Ação
para Compra de
Terras e
Reassentamento
(RAP)

Ação 31: Embora o
Plano de Atendimento à
População Atingida e
seus diversos programas
e projetos contemplem
basicamente o conteúdo
de um Plano de Ação de
Reassentamento – PAR
(Resettlement Action
Plan - RAP), este
documento não existe.
Editar este PAR de
acordo com índice
proposto nas
recomendações,
consolidando as
informações já
existentes.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação
Transposição de
embarcações no
Sítio Pimental.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório
3º RSAP: idem resposta à Ação 30c.
4º RSAP: idem resposta à Ação 30c.
O ANEXO 4 do plano de ação, no 5º RSAP, apresenta o Relatório de
Andamento da Implementação do Plano de Contingências do Sistema de
Transposição de Embarcações – STE e o PAE com a última revisão aprovada
em 20/03/2014.

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

Apresentar o
Plano de Ação de
Reassentamento
(PAR).

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00, a NE informou que o PAR - Plano de Ação de
Reassentamento seria encaminhado até meados de fevereiro, após
consolidação. Informou que o PAR seria elaborado com base nos documentos
técnicos já produzidos, incluindo a Política Fundiária da NE com os Critérios e
Alternativas para Aquisição de Imóveis Interferidos pela UHE Belo Monte
(ANEXO VI.B do RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00).
No RT_002-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 a NE informou que
não foi possível consolidar o PAR, e que o mesmo seria enviado no 1º RSAP
(abril/13).
No 1º RSAP, Anexo_2-3_3 Plano de Ação, a NE informou que a empresa
executora já disponibilizou, à Norte Energia, informações de base para a
elaboração do PAR. Este será elaborado com base nos documentos técnicos já
produzidos, incluindo a Política Fundiária da Norte Energia, com os Critérios e
Alternativas para Aquisição de Imóveis Interferidos pela UHE Belo Monte.
Esta foi a mesma resposta enviada no status do Plano de Ação no RT_0062013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, em 01/07/2013.
O 2º RSAP informa que o Plano de Ação de Reassentamento (PAR) seria
entregue em um prazo de 30 dias (20 dias para elaboração pelo CWP + 10 dias
para validação da SAF), o que seria por volta de 20/09. Foi elaborado um
texto preliminar, enviado ao consultor independente em 26/09.
Segundo a NE, o ANEXO 2.3-2.6 do 3º RSAP apresenta o PAR para a área
rural devidamente revisado de acordo com as sugestões da auditoria (para
facilitar a leitura, foram mantidas as marcas de revisão e comentários). O PAR
para a área urbana está em finalização e será encaminhado à JGP ainda dentro
do mês de novembro.
O 4º RSAP informa que o plano de ação de reassentamento rural já foi

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação
Diante desse contexto, e pela previsão de alterações de contrato com a empresa gestora do
STE (informações de setembro de 2013), a NE deverá apresentar informações e evidências
que garantam a eficácia do Plano de Contingência proposto.
Análise 3ª missão:
Não atendida.
Devido ao fato de não existir Plano elaborado, nenhuma ação foi implantada e não existe
monitoramento.
Análise 4ª missão:
Em Atendimento.
STE: Tão logo a revisão do Plano de Atendimento a Emergência do STE seja finalizado, as
informações sobre o "Andamento da implementação do Plano de Contingências para as
situações emergenciais" deverão ser reportadas nos RSAP consecutivos, o que deverá incluir
situação e gestão dos recursos humanos e materiais, treinamentos, reporte e investigação de
situações reais e simulados.
Análise 5ª missão:
Atendida.
Consta, no ANEXO_2-3_2_PLANO_DE_ACAO, cópia do “Relatório de Andamento da
Implementação do Plano de Contingências do Sistema de Transposição de Embarcações –
STE” (RE-DDFM-2014-PC-001-FS de Abril/2014), o qual apresenta diversas ações, análises,
pareceres e desdobramentos ocorridos no período, conferindo, com isso, uma sistemática de
acompanhamento de desempenho e de auto avaliação e regulação pela própria equipa da NE
da operação da STE.
A partir desse primeiro reporte estruturado de desempenho e acompanhamento das ações, é
esperado que tal prática seja mantida e que existam ações concretas e coerentes com o
esperado para um empreendimento dessa envergadura.
Análise 1ª missão:
Foi evidenciada, durante a vistoria de campo, apresentação em power point, em cujo conteúdo
constam critérios e definições suficientes para elaboração do PAR.
O documento PAR não foi apresentado.
Considera-se esta ação não atendida.
Análise 2ª missão:
Já foi evidenciado que há diversos procedimentos nos diferentes projetos do PBA que atendem
a conteúdos para elaboração de um Plano de Ação de Reassentamento (PAR). Foi sugerido à
NE que este documento fosse pelo menos apresentado em forma de minuta para avaliação do
Consultor Independente.
A equipe do SAF apresentou parte do relatório do PAR que está em elaboração, evidenciado
por documentação.
Considera-se esta ação Em Atendimento.
Análise 3ª missão:
Em atendimento.
Os documentos consolidam os programas e projetos para atendimento à população
reassentada. Resta encaminhar a versão final.
Recomenda-se que os procedimentos para aquisição e liberação de terras para as áreas rural e
urbana sejam revistos e consolidados em um PAR total, que atenderá tanto ao Plano de Ação
quanto às recomendações da 1ª missão de monitoramento, ou, pelo menos, que sejam
produzidos dois documentos similares, um para a área urbana e outro para a rural. Sugere-se
que no caso da área urbana sejam incluídos os procedimentos expostos no plano de trabalho da
empresa Diagonal Urbana e os expostos pelo Projeto de Reassentamento Urbano (4.4.3),
evidenciados na 2ª missão de monitoramento e minutados em documento preliminar.
Análise 4ª missão:
O documento elaborado e apresentado pela SAF denominado Plano de Remanejamento das
Famílias Moradoras na Cidade de Altamira Interferidas pela UHE Belo Monte foi examinado.
Seu conteúdo atende à maioria das necessidades de acompanhamento das famílias a serem
reassentadas. Pode ser finalizado com a especificação da forma como será feito o
monitoramento das condições de vida dessas famílias e avaliação do grau de satisfação diante
dessa nova situação.

Situação/
Risco



Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Planejamento da
Aquisição de
Terras /
Reassentamento
Involuntário /
Procedimentos
de Valoração e
Pagamento de
Indenização de
Terra e
Benfeitorias e
Indenização do
Deslocamento
Econômico

Prazo Plano de
Ação

Ação

Ação 32: A opção de
indenização oferecida a
proprietários e posseiros
deverá ser suficiente
para repor terra por terra
e repor as condições de
produção de vida dos
afetados. O
monitoramento destes
casos deverá prever
também as devidas
medidas de apoio e
assistência
complementar em casos
que se detectem perdas
de qualidade de vida.

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Contemplar esta
opção
explicitamente no
PAR.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

apresentado no 3º RSAP. A versão final do PAR Urbano é apresentada no
ANEXO 4.2-1 – ação 31 do 4º RSAP.
Ressalte-se que:
O PAR rural prevê a assistência técnica aos beneficiários da carta de crédito,
bem como daqueles que optarem pelo RRC e o reassentamento individual de
áreas remanescentes. Para os demais, destaca-se o trabalho que vem sendo
realizado de identificação dos locais de destino da população.
No caso do PAR urbano; os procedimentos adotados pela empresa diagonal
estão incorporados e a orientação da JGP para registros de acompanhamento
da relocação foram atendidos. Idem para o PAR rural.
O PAR urbano, além dos mecanismos de identificação de destino já
desenvolvidos, inclui um plano de geração de renda, em desenvolvimento.
No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00, a NE informou que o PAR - Plano de Ação de
Reassentamento será consolidado, com base na Política Fundiária da NE
(ANEXO VI.B), contemplando a opção de indenização a proprietários e
posseiros, de forma a garantir a reposição da terra e das condições de produção
de vida dos afetados. Nessa ocasião, a NE informou que o PAR seria
encaminhado em fevereiro de 2013.

O monitoramento das condições de vida está atendido pelo projeto 4.6.1 Projeto de
Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e das
Comunidades Anfitriãs que acompanha toda a população afetada pelo empreendimento.
Também faz acompanhamento das famílias reassentadas o 4.4.4. Projeto de Reparação. Por
outro lado, a verificação dos efeitos causados pelo reassentamento pode ser complementada
com indicadores qualitativos para avaliar o grau de satisfação da população afetada a respeito
das iniciativas de reassentamento e a adequação dessas iniciativas. Um método considerado
eficaz de monitoramento qualitativo é o das consultas diretas mediante reuniões periódicas,
grupos de discussão ou foros similares estabelecidos pelo gestor do projeto. Considera-se esta
ação Atendida.

Idem acima. A NE informou, no RT_002-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00, que o PAR seria enviado no 1º RSAP (abril/13).
No RT_003-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 a NE informou que
os interferidos que optam por indenização não são monitorados após a
assinatura do contrato do benefício (indenização), principalmente por
adquirirem nova área em outra cidade, até mesmo outro Estado, o que
inviabiliza o monitoramento social e a oferta da ATES. Ademais, há aqueles
interferidos que originalmente não residem em suas áreas. No ANEXO VII do
RT_003-2013 são apresentados os modelos de contratos usados para o caso de
indenização, onde não é previsto o acompanhamento do indenizado. As
medidas de apoio e assistência complementar são oferecidas nas outras
modalidades de reassentamento.
Segundo o 2º RSAP, o Plano de Ação de Reassentamento (PAR) será entregue
em um prazo de 30 dias (20 dias para elaboração pelo CWP + 10 dias para
validação da SAF), o que seria por volta de 20/09. Neste item especificamente,
com relação à opção de indenização, não haverá informação do destino das
famílias, pois não é previsto o acompanhamento do indenizado. As medidas de
apoio e assistência complementar são oferecidas nas outras modalidades de
reassentamento.
O local de destino das famílias que serão remanejadas da ADA para o caso da
área urbana é parte do termo de referência da empresa responsável pela
mudança das famílias. Portanto, as ações de monitoramento já estão previstas.
Demais situações poderão ser acompanhadas pelos resultados dos
monitoramentos socioeconômicos.
Segundo a NE, no entanto, conforme exposto em reunião realizada entre a
Diretoria Socioambiental da Norte Energia e o Consultor Independente em
08/08/2013, será avaliado o estabelecimento de um procedimento que
evidencie tal acompanhamento.
3º RSAP: idem resposta à Ação 31, acima.
4º RSAP: idem resposta à Ação 31, acima.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Situação/
Risco

Análise 1ª missão:
Considera-se esta ação não atendida.
Para atendimento aos requisitos do PD 05 do IFC, é necessário comprovar a reposição das
condições de vida dos afetados pelo empreendimento.
Conforme apontado em relatório anterior (atualização da Due Diligence), a NE deve registrar
as situações de afetação e indenização que está praticando.
Recomenda-se o registro das atividades já desenvolvidas para indenização dos interferidos,
com dados sobre o seu destino, pelo menos, e um histórico mais detalhado da população que
mudou para a mesma região.
Conforme já disposto na Ação anterior, o documento PAR não foi apresentado.
Análise 2ª missão:
a) Conforme apontado em relatório anterior (atualização da Due Diligence), a NE deve
registrar as situações de afetação e indenização que está praticando.
Foi recomendado que houvesse o registro das atividades já desenvolvidas para indenização
dos interferidos, com dados sobre o seu destino, pelo menos, e um histórico mais detalhado da
população que mudou para a mesma região.
Considera-se o status desse item da ação como Não Atendido.
b) No documento OF-02001-006177-2013-68-DILIC-IBAMA, a equipe do órgão ambiental
recomenda, entre outras questões, que a NE apresente quantitativo e perfil das famílias das
áreas rurais adquiridas e a adquirir.
A equipe do SAF apresentou parte do relatório do PAR que está em elaboração, evidenciado
por documentação. Em relação ao monitoramento das famílias optantes por indenização,
consta no relatório que “terão como procedimento de monitoramento a identificação do
destino informado para realização da mudança, nos casos em que a Norte Energia ficará
responsável por este procedimento.” É recomendável esclarecer nesse relatório preliminar esse
procedimento.
Considera-se esta ação ainda com status de Parcialmente Atendida.

a)


b)



Análise 3ª missão:
Considera-se esta ação ainda com status de Parcialmente Atendida.
A NE encaminhou, após a 3ª Missão, modelo de Declaração voluntária a ser solicitada para os
proprietários em casos de indenização, indicando endereço de destino e dados para contato. A
Declaração atende ao solicitado pelo Consultor Independente.
Quanto aos reassentamentos coletivos, os programas de monitoramento e de apoio à mudança
atendem ao solicitado.
Análise 4ª missão:
Conforme analisado na Ação 31, na definição do documento final que integre os dois planos
de reassentamento, PAR Rural e PAR Urbano, em um único, destacar esses mecanismos de
identificação dos locais de destino da população que vem sendo desenvolvidos.
Considera-se o item a) desta ação Atendida.

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Execução da
Aquisição de
Terras /
Reassentamento
Involuntário /
Estruturação de
equipe para
compra de terras
e implantação do
RAP

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

Prazo Plano de
Ação

Ação
Ação 33: Reavaliar e
demonstrar o adequado
dimensionamento da
equipe da NE que
executa a aquisição de
terras e reassentamento
urbano e rural,
apoiando-se em
empresas especializadas
que prestam serviços de
cadastramento,
avaliação, apoio à
negociação, preparação
e documentação de
reuniões, comunicação
de reclamações, entre
outros.

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

Legenda:
Plano de Ação

Apresentar
avaliação da
necessidade de
ampliação dos
quadros atuais da
NE para aquisição
de terras e
reassentamento
urbano e rural.

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação
Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00 (ANEXO VI.A), a NE apresentou o dimensionamento e
estrutura organizacional da Superintendência Fundiária da Norte Energia, bem
como o quadro de subcontratados, considerados suficientes para as atividades
da referida superintendência.

Análise 1ª missão:
Na vistoria de campo foi constatado que a NE está contratando pessoas para sua equipe fixa,
assim como outra empresa terceirizada para os projetos de reassentamento.
Considera-se esta ação em atendimento.

O 2º RSAP informa, para a questão urbana, que desde o início de julho a
empresa DIAGONAL está trabalhando na elaboração do plano de trabalho
para as atividades de avaliação de benfeitorias, elaboração de laudos de
avaliação e implantação de um SIG.
Em relação às atividades para a área rural, está em andamento o reforço da
equipe SAF, com processo de contratação de mais 4 técnicos. Já com relação à
contratação de empresas terceirizadas para apoio nos serviços, foi contratada
empresa Santiago & Barros para fazer a prospecção de áreas e apoio jurídico
para viabilizar a documentação dominial dos imóveis para relocação assistida
e a empresa Carta Cartografia para levantamento topográfico cadastral das
propriedades interferidas pela linha de transmissão. Também se encontra em
processo de contratação empresa para execução de serviços técnicos de
agrimensura e topografia para parcelamento de lotes do reassentamento rural
coletivo e áreas remanescentes.

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

Reportado pela Norte Energia

Segundo informado pela NE no 3º RSAP, as informações para atendimento a
esta demanda seriam apresentadas na semana de vistoria em 04/11.
No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00, a NE informou que em 14/01/2013 seria realizada uma
segunda reunião com a gerência de comunicação da NE para elaboração do
procedimento de comunicação integrada, abordando novos canais de consultas
e reclamações agregando as atividades dos planos, programas e projetos da
gerência fundiária da NE.
No RT_002-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 foi informado que
está em andamento na DS a formação de um Comitê de Comunicação, a ser
expandido para outras diretorias, para então serem discutidos os
procedimentos sobre a criação de uma segunda instância de consultas e
reclamações. A minuta do Procedimento de Mecanismo de Atendimento e
Resposta à Comunidade (PS NES GABM SGA 001/2013) foi apresentada no
ANEXO IV. A NE informa que as atividades descritas no procedimento já são
realizadas pela NE desde a concepção do Plano de Comunicação.
De acordo com o 2º RSAP, as questões levantadas nesta demanda foram
apontadas pelo consultor independente em reunião realizada com as diretorias
financeira e socioambiental da NE em 08/08, as quais ficaram de avaliar, junto
às demais partes envolvidas, a possibilidade e respectiva forma de
atendimento.
Segundo informado pela NE no 3º RSAP, o CIC - Comitê Interno de
Comunicação será um espaço de discussão colegiada e de retorno nos assuntos
afetos ao PBA e interface com outras áreas da empresa, vindo este a
configurar-se em um canal de consultas e reclamações de 2ª instância, em
caráter recursal de atendimento a demandas recorrentes ou não adequadamente
sanadas junto às partes interessadas por meio dos canais usuais.
Portanto, as demandas apresentadas e discutidas no âmbito do CIC serão
avaliadas em conjunto com as demais diretorias da Norte Energia, conforme o
caso, e devolvidas para a empresa executora do Programa para

Situação/
Risco

Análise 2ª missão:
Foi evidenciado o plano de trabalho da empresa Diagonal Urbana para as atividades de
avaliação de benfeitorias, elaboração de laudos de avaliação e implantação de um SIG.
Considera-se esta ação Em Atendimento.
Análise 3ª missão:
Atendida.
Durante a visita a campo evidenciou-se a contratação das empresas para apoio aos
reassentamentos, as quais já se encontram trabalhando e cumprindo suas funções.

Análise 1ª missão:
Na descrição do objetivo do Comitê não fica claro que a sua finalidade é funcionar como a
segunda instância de atendimento, conforme indicado na ação. A própria composição do
Comitê traz dúvidas sobre isso.
Enquanto a atuação do Comitê não estiver bem detalhada, não pode ser considerado como
solução para esta ação.
Considera-se que:
Item a) está parcialmente atendido.
Itens b), c) e d) estão atendidos.
Análise 2ª missão:
Não foi evidenciado o atendimento ao Item a).
Reconsidera-se o status desse item da ação para Não Atendido.
Análise 3ª missão:
Item a) está parcialmente atendido.
Foram apresentados, durante a vistoria, procedimento e fluxograma de atendimento de
reclamações em 2ª Instância. Resta incluir, a partir do próximo RSAP, evidências de
operacionalização.
Análise 4ª missão:
Foi apresentado o fluxograma de encaminhamento das solicitações de revisão de consultas e
reclamações por meio dessa segunda instância. Não foi possível evidenciar totalmente o
funcionamento por causa da inexistência de tal solicitação por parte de alguma parte
interessada.
Foi evidenciada a realização de seminário de Comunicação no qual foi verificado o
alinhamento entre as diversas equipes integrantes do PBA sobre o tema da comunicação e o
recebimento de contribuições para a melhoria da comunicação entre a NE e empresas
executoras do PBA.



a)





b) 9

c)

d)

Como ainda falta verificar se tudo se encaminhará conforme o planejado nos procedimentos de
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

de atendimento.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório
operacionalização (preparar as respostas às consultas e reclamações) e dar
retorno ao demandante, cuja conclusão deverá ser devidamente registrada e
acompanhada.
O CIC terá um representante da alta direção na sua composição, por esta
designado.
Reclamações relacionadas a trabalhadores serão devidamente encaminhadas à
área em questão da mesma forma que as demais questões trazidas no âmbito
do CIC e, igualmente, será dado o devido retorno. Este e outros detalhes serão
conhecidos a partir da próxima reunião agendada para 31/10 em Altamira.
Segundo a NE, demais informações sobre o banco de dados de consultas e
reclamações podem ser observadas no item 2.4 do 3º RSAP e seus respectivos
anexos.

Avaliação

Situação/
Risco

comunicação, considera-se o item a) desta ação Em Atendimento.
Análise 5ª missão:
Item a) está Atendido.
Foram apresentados, durante a vistoria, procedimento e fluxograma de atendimento de
reclamações em 2ª Instância. Segundo relato, existiam 3 demandas para ser avaliados recursos
pelo Comitê Interno de Comunicação - CIC.

Os ANEXOS 4.2-1 ação 18a e ação 17 do 4º RSAP apresentam os resultados
do Seminário de Comunicação realizado em janeiro de 2014 e os PS relativos
ao assunto respectivamente.

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

Ação 3510: O Programa
de Negociação e
Aquisição de Terras e
Benfeitorias na Área
Rural prevê a
indenização em dinheiro
para proprietários e
posseiros. A NE está
trabalhando nas áreas
rurais com mínimo de
carta de crédito de R$
131.902,97, que prevê
pelo menos 70% para
compra de terras. Como
a aquisição das áreas
dos canteiros, canal,
Travessões 27 e 55 e
Vila Santo Antonio já se
encontra bastante
avançada, recomenda-se
a apresentação de um
relatório ex-post parcial,
com as informações
sobre a situação anterior
e atual desses afetados,
de maneira a permitir
uma avaliação das
medidas propostas para
a adequada reposição
das terras, e, nos casos
em que isso não ocorra,

Legenda:
Plano de Ação

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

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

Reportado pela Norte Energia

No 5º RSAP a NE informa que foi adotado um padrão de atendimento para o
Plantão Social no RUC Jatobá cujo fluxo foi otimizado mediante as demandas
específicas daqueles reassentados.
A NE informa que até o momento todas as reclamações estão sendo resolvidas
de imediato junto às construtoras e não foram identificadas reclamações
recorrentes.
No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00 (ANEXOS VI.D. VI.E e VI.F), a NE apresentou os
resultados do projeto de acompanhamento e monitoramento social das
comunidades do entorno da obra e das comunidades anfitriãs, a situação atual
de aquisição de terras e as ações de assistência e extensão rural e
socioambiental (4.2.1- Projeto de Apoio à Pequena Produção e à Agricultura
Familiar). A análise dos resultados apresentados neste relatório, permitindo
uma avaliação comparativa da situação anterior e atual da comunidade
diretamente envolvida, será apresentada em relatório específico em momento
posterior.
De acordo com o 2º RSAP, as questões levantadas nesta demanda foram
apontadas pelo consultor independente em reunião realizada com as diretorias
financeira e socioambiental da NE em 08/08, as quais ficaram de avaliar, junto
às demais partes envolvidas, a possibilidade e respectiva forma de
atendimento.
Segundo informado pela NE no 3º RSAP, as informações para atendimento a
esta demanda seriam apresentadas na semana de vistoria em 04/11.
O ANEXO 4.2-1 – ação 35 do 4º RSAP apresenta as correspondências
externas.
Para o meio rural, segue também no ANEXO 4.2-1 – ação 35 documento com
quantitativo e perfil das famílias das áreas rurais adquiridas e a adquirir.
No 5º RSAP consta a informação de que, conforme apresentado anteriormente
e decorrente de várias reuniões realizadas entre a NE e a JGP, a NE
providenciou uma planilha com as informações sobre os indenizados, até o
limite de sua responsabilidade. Esta planilha será atualizada para o período e
será apresentada durante a vistoria de campo.

Análise 1ª missão:
Considera-se esta ação em atendimento.
Na vistoria de campo foi verificado que o Programa de Acompanhamento Social (4.6), por
meio do Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida (4.6.2) e o
Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e
das Comunidades Anfitriãs (4.6.1), contém as informações sobre a situação anterior e atual
desses afetados. O Programa também contempla o encaminhamento daqueles em situação de
vulnerabilidade para atendimentos assistenciais. O Projeto de Apoio à Pequena Produção e à
Agricultura Familiar (4.2.1) acompanha as famílias que já foram reassentadas. No entanto, não
há um documento único consolidando as ações já implementadas de indenização para as
propriedades rurais nas áreas dos canteiros, canal, Travessões 27 e 55, e Vila Santo Antonio.
Recomenda-se que seja feito este registro.
Análise 2ª missão:
Já foi evidenciado que há diversos procedimentos nos diferentes projetos que atendem a
conteúdos para elaboração de um documento de registro da população retirada das áreas sob
indenização. Foi sugerido que este documento fosse pelo menos apresentado em forma de
minuta para avaliação do Consultor Independente.
Reconsidera-se o status desta ação para Não Atendida.
Análise 3ª missão:
Em atendimento.
Tanto a execução de levantamento de dados disponíveis na empresa, como a adoção, no
futuro, de procedimentos que permitam aumentar o nível de conhecimento do destino da
parcela dos indenizados que opta pelo pagamento em dinheiro ou carta de crédito, atendem a
recomendações de conformidade com os Princípios do Equador integrantes do Plano de Ação.
Análise 4ª missão:
Os documentos apresentados no ANEXO 4.2-1 – ação 35 não correspondem ao perfil das
famílias das áreas rurais adquiridas e a adquirir. São dois ofícios enviados ao IBAMA, o
primeiro CE 447/2013 – DS informa que o processo de elaboração dos laudos de avaliação na
área urbana de Altamira teve início com a revisão do cadastro socioeconômico e físico
patrimoniais e indicando as próximas etapas de elaboração dos laudos e oferta de valores. O
segundo CE 478/2013 – DS informa sobre negociações iniciadas no RUC Jatobá. Os demais
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Quadro 7.0.b
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Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

prever as devidas ações
para recomposição dos
meios de vida.

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

As informações sobre a opção Carta de Crédito (ATES) também serão
atualizadas trimestralmente (deste período será fornecida na oportunidade da
vistoria).
Os relatórios relativos ao acompanhamento da Vila Santo Antônio são
apresentados no ANEXO 6 do plano de ação do 5º RSAP.
Outras informações estão contempladas nos demais pacotes de trabalho
referentes aos aspectos socioeconômicos e fundiários do PBA.

são: uma planilha de Controle de Visitas de ATES e uma de Acompanhamento Social que
contém as datas e o tipo de atendimento.
Cabe mencionar nesta análise que já foi apresentado ao Consultor Independente, na Ação 32 –
após a 3ª missão, modelo de Declaração voluntária a ser solicitada para os proprietários em
casos de indenização, indicando endereço de destino e dados para contato. Segundo a
avaliação dessa ação, a Declaração atende ao solicitado pelo Consultor Independente.
Por outro lado, SAF e NE estão enviando mensalmente relatório ao IBAMA sobre as famílias
ainda não atendidas, remanescentes da Vila Santo Antônio.
Considera-se essa ação Em Atendimento.
Análise 5ª missão:
Considera-se essa ação Em Atendimento.
Em coordenação entre Consultor Independente e NE foi acordado o formato do relatório
finalizando este item.
Análise 6ª missão:
Em coordenação entre Consultor Independente e NE foi acordado o formato do relatório, o
qual foi evidenciado em campo.
Considera-se essa ação Atendida.
Análise 1ª missão:
Considera-se esta ação em atendimento.
Na vistoria de campo foi verificado que o Programa de Acompanhamento Social (4.6), por
meio do Projeto de Atendimento Social e Psicológico da População Atingida (4.6.2) e o
Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da Obra e
das Comunidades Anfitriãs (4.6.1), contém as informações sobre a situação anterior e atual
desses afetados, assim como encaminha aqueles em situação de vulnerabilidade para
atendimentos assistenciais. O Projeto de Apoio à Pequena Produção e à Agricultura Familiar
(4.2.1) acompanha as famílias que já foram reassentadas. No entanto, não há um documento
sistematizando todas as ações de monitoramento Pós-Relocação, assim como não há descrição
desta atividade e como ela deve ser feita, o que deve ser incluído no PAR a ser elaborado.
Análise 2ª missão:
Foi verificado que há duas formas de atuação perante os reassentamentos que devem ser feitos
na área rural e na área urbana. As equipes desses dois projetos devem sistematizar uma
metodologia única que atenda aos princípios aqui descritos (Princípios do Equador 02, 05 e
06 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 05).
No relatório preliminar do PAR consta procedimento geral para monitoramento da população
interferida, evidenciado por documentação.
Considera-se esta ação Em Atendimento.
Análise 3ª missão:
Considera-se esta ação Em Atendimento.
No relatório preliminar do PAR consta procedimento geral para monitoramento da população
interferida, evidenciado por documentação. Evidenciar, no 4º RSAP, a implementação deste
monitoramento, através de dados dos vários programas.
Análise 4ª missão:
Conforme mencionado na Ação anterior, não foi evidenciado no ANEXO 4.2-1 – ação 35
deste Plano de Ação os conteúdos relatados.
A justificativa relatada no 4º RSAP pode ter fundamento. No relatório preliminar do PAR
consta procedimento geral para monitoramento da população interferida, evidenciado por
documentação. Segue a solicitação de que seja apresentada a implementação deste
monitoramento com dados dos vários programas em andamento.
Considera-se esta ação Em Atendimento.
Análise 5ª missão:
Constata-se que existe o monitoramento das famílias afetadas nos vários programas de apoio e
os dados sendo coletados são integrados. Considera-se esta ação Atendida.

Segundo informado no 6º RSAP, o Relatório consolidando as informações
finais sobre a situação expost está em revisão final pela NE e será apresentado
à JGP durante a vistoria.
O ANEXO 4.2-1.7 do 6º RSAP apresenta os dados do ATES consolidados
para o trimestre de interesse deste relatório.

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

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

Apresentar
evidências da
realização do
monitoramento.

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00 (ANEXOS VI.D. VI.E e VI.F), a NE apresentou os
resultados do projeto de acompanhamento e monitoramento social das
comunidades do entorno da obra e das comunidades anfitriãs, a situação atual
de aquisição de terras e as ações de assistência e extensão rural e
socioambiental (4.2.1- Projeto de Apoio à Pequena Produção e à Agricultura
Familiar).
De acordo com o 2º RSAP, está em andamento a elaboração de um PS do
programa de acompanhamento social prevendo um fluxo e compatibilização
de dados gerados pelo projeto 4.6.1 e atendidos pelo projeto 4.6.2 e demais
programas do PBA. O procedimento pertinente ao citado fluxo tinha
finalização e validação previstas até 30/08.
Segundo a NE, o Plano de Ação de Reassentamento (PAR) contemplando as
ações de sistematização do monitoramento, será entregue em um prazo de 30
dias (20 dias para elaboração pelo CWP + 10 dias para validação da SAF), o
que seria por volta de 20/09.

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

Segundo informado pela NE no 3º RSAP, as informações para atendimento a
esta demanda seriam apresentadas na semana de vistoria em 04/11.
No 4º RSAP informa-se que, para o meio urbano, o plano de monitoramento
ainda não foi implementado em função do pequeno número de optantes pelo
RUC.
Para o meio rural, em meados de fevereiro serão apresentados os indicadores
para o primeiro grupo de agricultores que estão sendo assistidos pela ATES
desde dez/12.
Demais informações sobre o assunto podem ser observados no ANEXO 4.2-1
– ação 35 deste Plano de Ação.
Segundo consta no 5º RSAP, conforme apresentado na resposta à Ação 35,
acima, e decorrente de várias reuniões realizadas entre a NE e a JGP, a NE
entende que já atendeu às solicitações do Consultor Independente relativas a
este assunto produzindo a planilha dos indenizados e o relatório trimestral das
atividades do ATES.
Outras informações estão contempladas nos demais pacotes de trabalho afetos
aos aspectos socioeconômicos e fundiários do PBA.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Situação/
Risco
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

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

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

11

12

Prazo Plano de
Ação

Ação
Ação 36b11 - Atualizar e
documentar a situação
de todos os afetados,
incluindo proprietários
que optaram por
indenização financeira
ou carta de crédito e que
adquiriram propriedades
fora da região, assim
como trabalhadores,
meeiros, etc.

6 meses antes do
início da operação
da primeira
turbina.

Ação 37b - Apresentar
relatório com os
resultados das
amostragens e estudos
complementares.

1 ano após a
assinatura do
Contrato de
Financiamento.

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

6 meses após a
assinatura do
Contrato de
Financiamento.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação
Relatório Ex-post
Consolidando as
ações
implementadas.

Relatório com os
resultados das
amostragens e
estudos
complementares.

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

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório
Histórico: A Ação 36 estava subdividida em duas partes: 36a e 36b. A 36a
referia-se à realização de monitoramento previsto, cuja implementação
encontra-se com cronograma defasado e a 36b referia-se à ação maior do
Plano de Ação, que é a conclusão da Execução da Aquisição de Terras /
Reassentamento Involuntário / Monitoramento Pós-Relocação em um prazo de
6 meses antes do início da operação da primeira turbina.
A Ação 36a foi avaliada da 1ª à 5ª missão, tendo sido solicitados documentos
para evidenciar seu acompanhamento e realização. Foi constatado que o
monitoramento das famílias afetadas nos vários programas de apoio havia sido
implementado, tendo esta parte da ação sido considerada Atendida.
Durante o período da 6ª à 8ª missão não houve progresso nesta ação.
Na 9ª Missão, a Ação 36 foi avaliada segundo a situação do momento, o que
gerou a exigência de atualizar e documentar a situação de todos os afetados,
incluindo proprietários que optaram por indenização financeira ou carta de
crédito e que adquiriram propriedades fora da região, assim como
trabalhadores, meeiros, etc., ação esta que ainda está pendente, conforme a
avaliação desta 14ª Missão.
Nenhuma informação sobre o atendimento a esta Ação consta no 15º RSAP.
No pacote de entrega referente a 1 ano após a assinatura do contrato
(Relatório de Atendimento ao Plano de Ação dos Princípios do Equador –
demanda para 1 ano após a assinatura do contrato) a NE informou que será
apresentado no 5º Relatório Consolidado do IBAMA (01/02), junto ao
próximo RSAP (4º RSAP), o relatório consolidado do projeto de investigação
taxonômica com os resultados ora solicitados.
Apresentou também, no ANEXO 2 deste pacote de entrega, as fichas técnicas
parciais (identificação, distribuição e status de conservação), com resultados
de ampliação de áreas de ocorrência de algumas espécies ameaçadas. Nota-se
que as fichas ora apresentadas referem-se a um documento em elaboração e
que não devem ser divulgadas.
Importante ressaltar que a atualização dos resultados e mapas serão atividades
contínuas com o desenvolvimento deste projeto do PBA, portanto, a cada RC a
ser entregue ao IBAMA e disponibilizado aos agentes financiadores, novas
informações serão constantemente agregadas.
No 4º RSAP foi apresentada nenhuma resposta adicional.
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.

Avaliação

Situação/
Risco

Análise 15ª missão:
Toda a população interferida já foi relocada.
As mudanças que ocorrem agora em relação a reassentamento são as do novo tratamento a ser
dado à população ribeirinha que está escolhendo locais para residir em ilhas ou em áreas
remanescentes. No entanto já haviam sido reassentadas nos reassentamentos urbanos.
Por este motivo, entende-se que esta ação não possui mais aplicação, podendo ser considerada
ATENDIDA.



Análise 4ª missão:
Não estão sendo feitos estudos complementares porque a malha amostral do Projeto de
monitoramento de ictiofauna já tem a malha ampliada, com pontos de coleta dentro e fora da
AID. Os resultados das campanhas de monitoramento são apresentados nos Relatórios
Consolidado para o IBAMA.
Considera-se que esta ação está Atendida

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



1) 12



2)

Ação 36a - ver Quadro 7.0.b.
Ação 38a, item 3) - ver Quadro 7.0.a

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia
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Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

nacionais e IUCN).
No caso da flora, exemplares em estágio reprodutivo estão sendo
encaminhados para especialistas do Museu Emílio Goeldi, Jardim Botânico do
Rio de Janeiro e UFPA. Técnicas para a determinação dos diferentes taxa
variam de acordo com a metodologia mais apropriada para a descrição das
espécies, incluindo medidas morfométricas padrão ou análises genéticas se
necessário. Deve-se considerar ainda que a Norte Energia, através de suas
contratadas, possui atividades correntes com especialistas em campo durante a
execução dos projetos de Formação de Banco de Germoplasma, Salvamento e
Aproveitamento Científico da Flora e todos os demais monitoramentos de
flora (florestas de terra firme, aluviais e formações pioneiras).
Cabe ressaltar que todos estes projetos, além do inventário florestal (42.000ha
amostrados), têm especialistas botânicos e parcerias institucionais que
subsidiam as identificações até o menor nível taxonômico possível, quando há
dúvida quanto à especificidade do indivíduo coletado.
O 2o RSAP menciona que já foram feitos alguns contatos com especialistas na
taxonomia dos quirópteros, e ainda que os exemplares coletados na etapa do
EIA já foram localizados.
No 3º RSAP, a NE informou que as respostas a esta ação seriam apresentadas
durante a 3º missão, entre 04 e 08 de novembro de 2013.
Respostas do 4º RSAP:
1) Fauna: o documento “ESTUDO COMPLEMENTAR - INVESTIGAÇÃO
TAXONÔMICA E DA BIOLOGIA DE NYCTINOMOPS SP. –
CONDICIONANTE DOS PRINCÍPIOS DO EQUADOR”, apresenta as
evidências do andamento da identificação desta espécie e demais informações
sobre a condução do referido estudo em geral (ANEXO 4.2-1- ação 38a do 4º
RSAP).
2) Flora: em relação à flora, as informações são apresentadas no ANEXO 4.21 – 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

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

trabalhos, informando a porcentagem de táxons ainda não identificados.
Em relação à ictiofauna, a NE informou que foram coletadas 380 espécies na região de estudo.
Dessas, 31 espécies ainda não foram descritas pela ciência. Essas espécies estão em processo
de estudo e algumas em descrição pelos especialistas. No entanto, o relatório não apresenta a
classificação das espécies em ameaçadas, criticamente ameaçadas, quase ameaçadas e
vulneráveis.
Análise 3ª missão:
1) Em relação à fauna, durante a vistoria de campo de 4 a 8 de novembro de 2013 a NE
mostrou evidências da contratação dos especialistas em roedores e em quirópteros, que
deverão conduzir a investigação taxonômica de cada um destes grupos, de forma a determinar
se os exemplares coletados durante o EIA se tratam ou não de espécies novas para a ciência.
No caso dos roedores pertencentes aos gêneros Neacomys e Oecomys, o especialista
contratado deverá ainda realizar o levantamento nas áreas situadas fora da área de influência
do projeto, segundo descrito na Nota Técnica NT_01_PMMT_26_04_13_BIOTA:
Investigação Taxonômica de Pequenos Roedores – Condicionante dos Princípios do Equador.
No caso da espécie ainda não identificada e possivelmente nova para a ciência de
Nyctinomops, a NE mostrou evidências de que foi feito o contato com especialista na
Universidade Federal de Goiás, que deverá identificar os exemplares coletados até o momento.
Os exemplares testemunho coletados durante as atividades do EIA e armazenados em
diferentes instituições de pesquisa foram localizados, segundo informado pela NE, etapa
essencial para que a investigação taxonômica progrida. Modificações pontuais foram
solicitadas por esta auditotina nas Notas Tecnicas NT_01_PMMT_06_05_13_BIOTA:
Investigação Taxonômica e da Biologia de Nyctinomops Sp. – Condicionante dos Princípios
do Equador; e NT_01_PMMT_26_04_13_BIOTA: Investigação Taxonômica de Pequenos
Roedores – Condicionante dos Princípios do Equador, no que diz respeito à justificativa da
metodologia proposta e objetivos gerais.
2) Em relação à flora, a empresa executora do Projeto de Salvamento da Flora (Biota) relatou,
durante a 3ª missão de monitoramento, que os procedimentos que têm sido realizados para
determinar os táxons com identificação incompleta e mostrou como exemplo um Relatório de
Gerenciamento Mensal (RGM), no qual é feito um controle mensal dos materiais botânicos
que estão sendo identificados. Os dados totais do projeto devem ser apresentados.
Já em relação aos projetos de monitoramento da flora, não foi apresentada nenhuma resposta a
essa ação.
Em relação aos táxons com identificação incompleta do EIA, a Norte Energia informou que
iria entrar em contato com o Museu Emílio Goeldi, o qual elaborou o diagnóstico da vegetação
apresentado no EIA, para verificar a localização dos materiais voucher deste estudo.
3) Em relação à ictiofauna, ainda não foi evidenciado o avanço das tratativas para resolução
das questões relacionadas à identificação das espécies novas. Não há registro no RSAP do
status de conservação de todas as 380 espécies mencionadas no último relatório de
consolidação para o IBAMA, de acordo as listagens das agências nacionais e IUCN. No RSAP
está citado que as atividades de triagem, identificação e tombamento do material estão em
continua evolução e que alguns manuscritos, que incluirão as espécies novas, estão em fase de
elaboração.
Análise 4ª missão:
1) Em relação à fauna, como evidenciado durante a vistoria de campo de 10 a 14 de fevereiro
de 2014, e ainda no 4o RSAP, a NE apresentou as Notas Técnicas
NT_01_PMMT_06_05_13_BIOTA: Investigação Taxonômica e da Biologia de Nyctinomops
Sp. – Condicionante dos Princípios do Equador; e NT_01_PMMT_26_04_13_BIOTA:
Investigação Taxonômica de Pequenos Roedores – Condicionante dos Princípios do Equador
com as modificações sugeridas pela consultoria independente. Ainda, foram apresentados os
relatórios com o andamento das atividades de investigação taxonômica e distribuição das
espécies de roedores e quirópteros, dentro e fora da área de influência do empreendimento.
Para quirópteros, além da realização de uma campanha direcionada para a localização da
espécie fora da área de influência, foram reunidos, no relatório apresentado, os dados das
campanhas de monitoramento dos pedrais. No total foram capturados 32 indivíduos, em
pedrais dentro e fora da cota de inundação. Alguns exemplares foram sacrificados para os
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que considera esta demanda em atendimento (atendimento continuo) e serão
apresentadas atualizações sempre que o status se altere.

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 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

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.
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biometria externa e interna (craniana). As comparações taxonômicas estão sendo feitas com a
espécie Nyctinomops laticaudatus por semelhança morfométrica. Cinco dos exemplares
coletados tiveram material retirado para análises citogenéticas. As análises preliminares
mostram que os exemplares capturados na área da UHE Belo Monte apresentam dimensões
menores do que aquelas encontradas na literatura para N. laticaudatus, fortalecendo a
suposição de se tratar de um novo táxon desconhecido da ciência. Conforme informado, os
resultados das análises citogenéticas serão apresentados no próximo relatório.
Considera-se que o andamento dos trabalhos de identificação das possíveis novas espécies
vem progredindo de forma satisfatória, de forma a garantir que não serão convertidos hábitats
essenciais para a manutenção de populações viáveis de espécies novas para a ciência e com
distribuição desconhecida.
Considera-se este item da ação Em Atendimento.
2) Em relação à flora, foi esclarecido em reunião que todos os materiais coletados na fase do
EIA da UHE Belo Monte que foram encontrados na coleção do MPEG correspondem aos 16
materiais já reportados no 4ª RSAP. Quanto à identificação desse material até nível específico,
foi informado que a equipe do museu havia comunicado que os mesmos estavam
comprometidos, dificultando sua determinação taxonômica. A identificação do material
registrado no âmbito do PBA será tratada nas recomendações 67-6 e 68-2. Considera-se que
este item da ação está Atendido.
3) Em relação à ictiofauna, o 5º RSAP não trouxe informações sobre o atendimento a esta
ação. Até o presente momento foram encontradas 29 espécies novas para a ciência e 46
espécies de peixes endêmicas da bacia do rio Xingu. Apenas duas espécies que ocorrem no rio
Xingu constam na lista nacional de espécies ameaçadas em vigor (IN No 5, 21 de maio de
2004): Ossubtus xinguense (Vulnerável) e Hypancistrus zebra (Vulnerável).
Essa identificação é uma ação que não pode ser considerada como de atendimento contínuo,
pois deveria ter sido realizada na fase do EIA, para detalhamento da linha base, tendo ocorrido
apenas parcialmente.
Nesta fase, considera-se a mesma Em Atendimento, pois as ações estão sendo evidenciadas,
mas devem prosseguir.
Análise 9ª missão:
1) Em relação à fauna, no ANEXO 2.3-2 do 9º RSAP foram apresentados os Relatórios
Técnicos
RT_06_EstudoComp_Nyctinomops_10_03_15_BIOTA
e
o
RT_06_EstudoComp_Roedores_30_03_2015_BIOTA, onde são apresentados os resultados e
conclusões finais dos dois estudos complementares para atendimento aos Princípios do
Equador.
Para a nova espécie de quiróptero, os estudos realizados com o material proveniente das
campanhas realizadas dentro deste Estudo Complementar, nos pedrais do rio Xingu, indicam
que a espécie tratada como Nyctinomops sp. deve ser considerada uma espécie nova,
carecendo de uma descrição formal para a ciência. A espécie está sendo descrita com base nos
exemplares coletados durante o EIA, porém não é possível determinar o estágio atual da
descrição, conduzida por um pesquisador não ligado ao presente estudo. Os resultados
apresentados neste relatório final permitem uma descrição diagnóstica da nova espécie, e
lançam uma luz sobre sua biologia e distribuição, bem como uso dos pedrais na área de estudo
(que abrange não apenas a área de influência do empreendimento, mas também regiões a
jusante que não deverão ser afetadas pelo enchimento do reservatório). A partir destes mesmos
resultados, acredita-se que a espécie tenha uma distribuição mais extensa na Bacia Amazônica.
Os estudos realizados apontam alguns aspectos de sua biologia, indicando que Nyctinomops
sp. nova se alimenta de insetos. Os locais de abrigo que ocupam nos pedrais do rio Xingu são
principalmente fendas verticais nas rochas, que podem compartilhar com Noctilio albiventris.
Ressalta-se que em todos os pedrais analisados, Nyctinomops sp. nova foi localizada, incluindo
áreas a jusante e a montante do futuro barramento da UHE Belo Monte. Desta forma, a espécie
pode ser considerada amplamente distribuída na região de estudo, não estando restrita à área
de influência direta da UHE. Há ainda um possível registro da espécie em pedrais do rio Teles
Pires no Estado do Mato Grosso (21L 0568117 e 8952124; 21L 0522774 e 8972217), segundo
observações do pesquisador especialista em quirópteros que conduziu os estudos, o que
aumentaria significativamente sua distribuição. Com base nos resultados, conclui-se ainda que
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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

Avaliação
apesar da perda de alguns pedrais, submersos pela formação do reservatório, deve-se destacar
que outros emergirão no Trecho de Vazão Reduzida, e poderão eventualmente ser colonizados
pela espécie em foco e outras espécies especialistas de pedrais. Ademais, pode-se observar que
a região apresenta vastas áreas de pedrais fora da AID da UHE Belo Monte. Estes pedrais
estão distribuídos em grande extensão pelo rio Xingu, de forma que não há o risco de extinção
desta espécie.
No
que
diz
respeito
aos
roedores,
o
Relatório
Técnico
RT_06_EstudoComp_Roedores_30_03_ 2015_BIOTA apresenta os resultados conclusivos do
“Projeto de investigação das áreas de ocorrência e da delimitação taxonômica dos roedores
pertencentes aos gêneros Neacomys e Oecomys – Condicionante dos Princípios do Equador”.
Análises moleculares, morfológicas e biogeográficas do material biológico coletado no baixo
rio Xingu durante os inventários do EIA e do Estudo Complementar subsidiaram os resultados
apresentados. Três morfotipos pertencentes aos gêneros Oecomys (um morfotipo) e Neacomys
(dois morfotipos), apontados como potenciais espécies novas no EIA-RIMA da UHE Belo
Monte (campanhas de campo realizadas em 2000/2001 e 2007/2008; LEME, 2009),
constituíram-se gêneros-alvo desse Projeto. Para coleta de novos exemplares, foram realizadas
duas campanhas: novembro-dezembro/2013 e março-abril/2014. Em síntese, dos morfotipos
alvos desse estudo, foram reconhecidas duas espécies novas e uma ampliação de distribuição
de uma espécie já conhecida do gênero Neacomys. Ainda, foram obtidas evidências de que o
morfotipo considerado como espécie nova do gênero Oecomys está incluído em um complexo
de espécies crípticas pertencentes ao grupo paricola. Os objetivos do projeto eram de
investigar os táxons pertencentes a esses gêneros na região da UHE Belo Monte, com enfoque
na delimitação taxonômica dos morfotipos Neacomys sp.1 e sp.2 e Oecomys sp.1, levantados
no âmbito do EIA-RIMA, e investigar a distribuição geográfica desses roedores no baixo Rio
Xingu, em regiões dentro e fora da área de influência da UHE Belo Monte. Como resultados
do estudo, foram reconhecidas duas espécies novas do gênero Neacomys (Neacomys sp.2 –
margem direita; Neacomys sp.6 – margem esquerda) e uma ampliação de distribuição de
espécie já conhecida deste gênero (N. spinosus). Ainda, concluiu-se que o morfotipo
considerado como espécie nova do gênero Oecomys está, na verdade, incluído em um
complexo de espécies crípticas pertencente ao grupo paricola. Quanto à distribuição
geográfica das espécies investigadas, destaca-se que Neacomys sp.2 ocorre a partir da margem
leste do rio Xingu até a Ilha de Marajó e ao sul até o município de Marabá no Estado do Pará;
Neacomys sp.6 é conhecida na margem esquerda do baixo rio Xingu, no município de Vitória
do Xingu, no Estado do Pará, mas sua real distribuição deve ser mais ampla que a reportada no
estudo Complementar, com base nos padrões biogeográficos; Neacomys spinosus é conhecido
desde a região central da Colômbia até o leste do Equador e Peru, norte da Bolívia e nos
Estados do Amazonas e Pará. O estudo contribuiu para uma ampliação de aproximadamente
600 km na distribuição ao Nordeste da área conhecida, na margem oeste do baixo rio Xingu; e
por fim, Oecomys gr. paricola ocorre ao sul do Rio Amazonas e no Brasil Central (PA, MT e
MS). Desta forma, evidencia-se que nenhum destes táxons corre risco de extinção em
decorrência do empreendimento, atendendo assim aos Princípios do Equador, no que diz
respeito à biodiversidade.
Considera-se este item da ação Atendido.
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

Situação/
Risco

1) 13


2)

Ação 38b, item 3) - ver Quadro 7.0.a.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

Avaliação

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.

recentemente. Considera-se que este item da ação está Em atendimento.
3) Em relação à ictiofauna: no 5º RC são apresentadas uma lista das espécies endêmicas, uma
lista das espécies ainda não descritas do rio Xingu registradas até o momento e uma lista das
ações realizadas e situação atual do processo de descrição das espécies novas (Quadros 13.3.1
– 1, 13.3.1 - 2 e 13.3.1 – 3). Considera-se que este item da ação está Atendido.
Análise 5ª missão:
1) Em relação à fauna, conforme avaliado na documentação enviada pela NE referente ao
andamento dos trabalhos de identificação de espécies de pequenos mamíferos possivelmente
novas para a ciência, estão sendo empregados esforços no sentido de capturar indivíduos fora
da área de influência do empreendimento, e também envidados esforços no sentido de concluir
sua identificação taxonômica. Os resultados v6em sendo consolidados em relatórios técnicos,
referentes, respectivamente, aos quirópteros e roedores. Considera-se que este item da ação
está Em atendimento.
2) Em relação à flora, conforme informado do item 38a, foi esclarecido em reunião que todos
os materiais coletados na fase do EIA da UHE Belo Monte que foram encontrados na coleção
do MPEG correspondem aos 16 materiais já reportados no 4ª RSAP. Isso porque existe
atualmente um grande número de materiais em espera para serem incorporados na coleção.
Quanto à identificação desse material até nível específico, foi informado que a equipe do
museu havia comunicado que os mesmos estavam comprometidos, dificultando sua
determinação taxonômica.
Assim, apesar de não terem sido obtidos os resultados esperados, considera-se que foram
envidados esforços para a identificação do material registrado na fase do EIA. As dificuldades
para realização da atividade recomendada são conhecidas. Por outro lado, o número de
espécies registradas no âmbito do PBA é expressivo e se considera mais relevante focar na
identificação completa destes materiais. Essa atividade será tratada nas recomendações 67-6 e
68-2.
Assim, considera-se que este item da ação está Atendido.
Análise 9ª 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, foram apresentados os relatórios finais de identificação e determinação
da distribuição das novas espécies de quiróptero e roedores coletados durante o EIA. 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 foram consolidados em relatórios finais, tanto para
quirópteros quanto para roedores. Os resultados apresentados demonstram 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 Atendido.
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

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.

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.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Situação/
Risco



3)
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório

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.
Segundo a NE, as atividades foram concluídas com elucidação das dúvidas
taxonômicas quanto à identificação destas espécies (vide Relatórios Técnicos
dos respectivos Estudos Complementares no ANEXO 2.3-2 – FAUNA do 9º
RSAP).

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

Legenda:
Plano de Ação

1 ano após a
assinatura do
Contrato de
Financiamento.

Relatório com os
resultados das
amostragens e
estudos
complementares.

Reportado pela Norte Energia

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 apresentálos, 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.

Avaliação

Situação/
Risco

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.
Análise 8ª missão:
Idem respostas das partes de fauna das Ações 38a e 38b acima.
Considera-se Em Atendimento.
Análise 9ª missão:
Idem às respostas das partes de fauna das Ações 38a e 38b acima.
Considera-se este item da Ação Atendido.
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.
Análise 9ª missão:
Idem às respostas das partes de fauna das Ações 38a e 38b acima.
Considera-se este item da Ação Atendido.

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Ação 4114: 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.

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

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

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

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório
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.
No 9º RSAP informa-se que esta resposta é a mesma dada para a Ação 39a.
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 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
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Avaliação

Situação/
Risco

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.
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



Ação 44 - ver Quadro 7.0.c.

Legenda:
Plano de Ação
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Quadro 7.0.b
Ações atendidas do Plano de Ação da UHE Belo Monte – 17º Monitoramento Socioambiental Independente (janeiro a março de 2017)
Componente

Prazo Plano de
Ação

Ação

Etapas /
Entregáveis
Plano de Ação

Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório
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 - 52 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).

Ação 42: Iniciar
imediatamente a
implementação do PBACI/PMX.
Programas de
Compensação /
Plano de
Desenvolvimento
de Povos
Indígenas (IPDP)

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

Ação 43: Definir
procedimento de
monitoramento do
impacto da vazão
reduzida, para avaliação
periódica dos resultados
das ações do Programa
de Atividades
Produtivas junto às TIs
Paquiçamba, Arara da
Volta Grande e
Trincheira Bacajá.

Legenda:
Plano de Ação

Após a aprovação
do PBA-CI/PMX
pela FUNAI, com
apresentação
trimestral do
andamento, nos
Relatórios de
Conformidade
Socioambiental.

Apresentar
andamento dos
Programas do
PBA-CI nos
Relatórios
Trimestrais de
Conformidade
Socioambiental.

Antes do 1º
Desembolso
Financeiro.

Apresentar
procedimento.

Reportado pela Norte Energia

O ANEXO VII.A do RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00
apresenta o relatório de atendimento às condicionantes elencadas no Parecer nº
21/FUNAI e do ofício nº 126/FUNAI, o qual descreve o histórico das
atividades relacionadas às atividades indígenas. O PBA-CI será iniciado assim
que aprovado o plano operativo (ANEXO VII.B) pela FUNAI, o qual no
momento está sendo revisado pela NE com previsão de finalização ainda no
mês de janeiro de 2013.
No RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 foi informado que o
Plano Operativo foi revisado pela NE e que deve ser protocolado na FUNAI
em 01/03/2013, para então ser encaminhado para análise.
No ANEXO VIII do RT_0031-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00
foi apresentado o Plano Operativo revisado pela NE, protocolizado na FUNAI
em 01/03/2013. No mesmo anexo consta o relatório atualizado do BNDES,
conforme acordado na reunião realizada entre as partes em 22/02/2013 na sede
da Caixa Econômica Federal em Brasília.
No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO
EQUADOR_R00, a NE apresentou o procedimento, destacando a integração
entre diversos planos e programas pertinentes ao assunto.

Avaliação

Situação/
Risco

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.
O Plano Operativo foi aprovado em 01/04/2013.
Ação Atendida.


O procedimento foi aprovado. Os procedimentos de avaliação são tratados nos encontros do
Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida. Na segunda reunião, em abril de 2013, foi
apresentado projeto de monitoramento da ictiofauna.
Ação Atendida.
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Anexo 13 – Quadro 8.0.a – Controle das Recomendações da
Consultoria Socioambiental Independente consideradas
Não Atendidas

Quadro 8.0.a
Recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte) consideradas Não Atendidas pelo consultor independente
Recomendação

Prazo
anterior

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

RECOMENDAÇÕES DE SSTMA
Princípio 3.0 – Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis
PD 01 - Sistemas de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental
Saúde e Segurança- Recomendações da 15ª Missão (julho a setembro de 2016)
Segundo a NE, o processo de elaboração dos programas legais e
2
 Eletronorte – Emitir PPRA, PCMSO, PCA e PPR, 16º RSAP
laudos técnicos de SST está em fase de contratação de empresa
conforme o caso, específicos para as usinas que 17º RSAP
especializada na elaboração das referidas documentações.
operam.

Avaliação

Situação/
Risco

Emitir PPRA, PCMSO, PCA e
PPR,
conforme
o
caso,
específicos para as usinas que
operam.

Não atendida
A NE informou que assumiu a contratação de empresa para elaborar os planos e
programas legais, inclusive minutou e distribuiu o Termo de Referência para a
seleção da empresa. A expectativa era que os levantamentos de risco e medições
ambientais fossem realizados até esta missão, mas a contratação não foi
efetivada.

Novo prazos/
Entregáveis



Apresentar evidências no 18º
RSAP.

Prazo inicial para atendimento a recomendação: 16º RSAP
PD 03 – PCAI/Obras – Recomendações da 15ª Missão (julho a setembro de 2016)
Segundo a NE, em relação ao CMBM, as atividades de
10
 Formalizar procedimentos de desativação e 16º RSAP
desmobilização de suas estruturas estão previstas para iniciar em
descontaminação de frentes de serviço e áreas de 17º RSAP
agosto de 2018. Dessa maneira, o procedimento de
apoio para os outros grandes fornecedores da NE
desmobilização do CMBM será apresentado para aprovação
(Andritz, CMBM e Consórcio ELM). Os
posteriormente, antes do início das atividades.
documentos apresentados pelo CCBM, a saber,
O procedimento de desmobilização da ANDRITZ, juntamente
procedimentos PE CCBM 220 39 e PO CCBM
com as evidências de sua aplicabilidade estão no Anexo 13.
220 89, poderão servir de referência para os
procedimentos das demais empresas envolvidas na
construção.

Não atendida

No 18º RSAP, apresentar:

Na 16º Missão de Monitoramento esta providência foi considerada como não
atendida, especialmente, em razão da Andritz já ter reduzido significativamente
a sua equipe no canteiro de obras, inclusive com a desativação e desmontagem
do alojamento. As áreas sob a responsabilidade da Andritz, apesar de ainda não
terem sido desmontadas, apresentam pouca atividade.

- Procedimentos aprovados para
Andritz,
incluindo
o
detalhamento
adequado
da
segregação e destinação de
resíduos contaminados e não
contaminados e coleta e análise
de amostras de solo para
verificação da remediação de
áreas contaminadas

No 17º RSAP foram apresentados os seguintes documentos da Andritz:

PE-MA-PIM-001 – Procedimento de Desmobilização – Estruturas do
Canteiro de Obras, 15/04/2017.

PO-MA-PIM-001 – Desmobilização das Estruturas Ambientalmente
Críticas, Revisão 00.

Relação de Áreas Críticas (planilha eletrônica)

Mapa Pimental Áreas Críticas – Canteiro

Mapa Pimental Áreas Crítica – Alojamento
Com relação aos procedimentos é necessário dizer que:

PE-MA-PIM-001 – Procedimento de Desmobilização – Estruturas do
Canteiro de Obras, 15/04/2017, está alinhado com documentos
semelhante elaborado pelo CCBM. Além disto, foi adicionado um
item para descrição do procedimento para “avaliação preliminar e
confirmatória”; a “avaliação preliminar” descrita parece ser suficiente
e resulta na elaboração de mapas de gerenciamento de áreas
contaminadas (já apresentados). No entanto, o documento não trata da
“avaliação confirmatória”, da destinação dos materiais contaminados
e da análise de verificação da remediação das áreas.

PO-MA-PIM-001 – Desmobilização das Estruturas Ambientalmente
Críticas, Revisão 00 detalha o procedimento para desmobilização de
construções com evidências de contaminação, incluindo limpeza,
remoção de materiais contaminados, demolição e destinação dos
materiais contaminados e não contaminados. No entanto, o
procedimento, também não detalha a análise de verificação da
remediação da área.



- Relatórios de atividades de
desmobilização das áreas do
canteiro de obras e alojamento,
incluindo registros fotográficos,
manifestos de transporte de
resíduos,
comprovantes
de
destruição e/ou destinação de
resíduos perigosos e análise de
verificação da remediação das
áreas contaminadas

Na 17º Missão de Monitoramento foi informado que os procedimentos
propostos pela Andritz ainda não estavam aprovados pela NE e BIOCEV. No
entanto, no campo foi verificado que a maior parte das áreas ambientalmente
críticas identificadas no “Mapa Pimental Áreas Críticas – Canteiro” já haviam
sido demolidas e os resíduos removidos ou enterrados. Essa situação é
inadequada, pois evidencia a realização de atividades que, posteriormente,
podem ser consideradas como incompletas. Além disto, na área identificada
como “Galpão de Pintura e Jateamento” foi verificado que os procedimentos,

Legenda:
Plano de Ação

 Não Atendida
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Quadro 8.0.a
Recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte) consideradas Não Atendidas pelo consultor independente
Recomendação

Prazo
anterior

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Avaliação

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis

mesmo que não aprovados, não estavam sendo adotados, pois foi verificada a
realização de demolição de estruturas antes da limpeza e descontaminação; na
área identificada como Central de Resíduos havia sido realizada a coleta de
amostras de solo para verificação da remediação (não prevista no procedimento)
com auxilio de equipamento de terraplanagem e em profundidade excessiva.


Segundo o 17º RSAP, no que diz respeito às obras do sistema
viário no trecho entre a Avenida Cel. José Porfírio e a Avenida
Ernesto Acioly, ainda que temporariamente paralisadas em
função da desmobilização de empreiteiras por sua baixa
performance, e malgrado todo o esforço de fiscalização aplicado,
as medidas administrativas cabíveis estão sendo tomadas pela
Norte Energia para contratação e mobilização de uma nova
empresa para a retomada das obras em maio de 2017 e com
finalização no período de 06 (seis) meses.
Paralelamente ao processo de tomada de preço ora em curso,
tem-se realizado os monitoramentos e o acompanhamento das
intervenções já executadas, por meio do qual são identificadas as
patologias e realizadas correções pontuais, como a sinalização
por meio de tambores e a implantação do sistema de iluminação;
contribuindo, assim, para a diminuição de riscos associados às
obras do viário. A sinalização de orientação ao tráfego ou de
restrição do acesso, as correções das feições de erosão e dos
dispositivos de drenagem, bem como os transtornos temporários
relacionados ao acúmulo de poeira e lama, serão consumadas em
sua íntegra quando da contratação da empreiteira.
Salienta-se que estão sendo mantidas as condições de fluidez e
circulação nas áreas, conforme indicam os dados de
monitoramento da mobilidade urbana que é realizada no âmbito
do Projeto de Parques e Reurbanização da Orla (5.1.8) do PBA
da UHE Belo Monte, sendo que o trecho da Av. Ernesto Acioly
vem registrando em sua última campanha de monitoramento,
realizada em abril de 2017, uma média diária durante o horário
de pico de tráfego (das 5h às 9h e das 17h às 21h) de
aproximadamente 6.000 veículos entre motos, automóveis,
caminhões e ônibus, entendendo-se que a mobilidade no local
está normalizada.
PD 03 – PCAI/Obras – Recomendações da 16ª Missão (outubro a dezembro de 2016)
Segundo o 17º RSAP, o atendimento a essa Nova
9

As obras do sistema viário de Altamira, 17º RSAP
Recomendação, consta da Planilha de Recomendação nº 19 e 38,
especialmente na Rodovia Ernesto Aciole,
onde estão reproduzidos os seguintes esclarecimentos e ações:
precisam ser retomadas e terminadas rapidamente
“No que diz respeito às obras do sistema viário no trecho entre
para encerrar os incômodos impingidos à
a Avenida Cel. José Porfírio e a Avenida Ernesto Acioly, ainda
população pelo longo prazo de execução. No
que temporariamente paralisadas em função da desmobilização
entanto, durante o período de paralização é
de empreiteiras por sua baixa performance, e malgrado todo o
necessário garantir a segurança de veículos e
esforço de fiscalização aplicado, as medidas administrativas
pedestres que circulam pelo trecho. Desta forma,
cabíveis estão sendo tomadas pela Norte Energia para
recomendamos a instalação de sinalização de
contratação e mobilização de uma nova empresa para a
obra, eliminação das ravinas laterais a pista como
retomada das obras em maio de 2017 e com finalização no
forma de proporcionar segurança para os usuários
período de 06 (seis) meses.
da via, controlar erosão e diminuir o fornecimento
Paralelamente ao processo de tomada de preço ora em curso,
de sedimentos para reservatório (braço Igarapé
tem-se realizado os monitoramentos e o acompanhamento das
Altamira), e realizar limpezas periódica da pista
intervenções já executadas, por meio do qual são identificadas
para evitar a geração de lama ou poeira excessiva.
as patologias e realizadas correções pontuais, como a
As mesmas providências devem ser estendidas
sinalização por meio de tambores e a implantação do sistema de
para a Estrada Cama de Varas e o acesso ao RUC
iluminação; contribuindo, assim, para a diminuição de riscos
Laranjeiras desde a Avenida Tancredo Neves.
19

As obras do sistema viário de Altamira,
especialmente na Rodovia Ernesto Aciole,
precisam ser conduzidas de maneira célere para
encerrar os incômodos impingidos à população
pelo longo prazo de execução. Durante o período
de execução, essas obras devem receber medidas
complementares de controle de erosão com
eliminação de feições de erosão, disciplinamento
das águas superficiais com a implantação do
sistema de drenagem definitivo e proteção
superficial das áreas de solo exposto com grama
em placas e reforço da sinalização provisória,
monitores de tráfego e restrição de acesso apenas
ao trânsito local. As mesmas providências devem
ser estendidas para o desvio pelo trecho urbano da
Rodovia Transamazônica, que deve receber
reforço da sinalização provisória e monitoramento
de tráfego em operação conjunto com a Prefeitura
Municipal de Altamira.

Legenda:
Plano de Ação

 Não Atendida

16º RSAP
17º RSAP

Reportado pela Norte Energia

Prazo inicial para atendimento a recomendação: 16º RSAP
Não atendida

Apresentar no 18º RSAP a
evolução da obra, prazo para
conclusão e as medidas adotadas
para diminuir os incômodos para
a população de Altamira e
proporcionar condições seguras
de trânsito para pedestres e
veículos.

Na 17º Missão de Monitoramento foi verificado que, apesar da contratação de
uma nova empresa para as obras na Avenida Cel José Porfírio e Rodovia
Ernesto Acioly, as condições no local ainda não se alteraram. Assim,
permanecem as situações de risco para o trânsito de pedestre e veículos, bem
como os incômodos para a população de Altamira. Existem trechos em terra,
sem sinalização de orientação ao tráfego ou de restrição de acesso, sem
barreiras rígidas ou flexíveis para proteção de obstáculos e monitores de tráfego
(bandeirinhas). Além disso, existem feições de erosão, danos aos elementos do
sistema de drenagem recém-implantados e formação de lama ou acúmulo de
poeira.
O 17º RSAP alega, entre outras afirmações, que “...estão sendo mantidas as
condições de fluidez e circulação nas áreas...’ e “...que entendendo-se que a
mobilidade no local está normalizada”. Sugere-se rever este entendimento, pois
parece ser muito precipitado falar de mobilidade normalizada num trecho com
as obras abandonadas, onde o trânsito de veículo e pedestres ocorre de maneira
espontânea e sem orientação, sem sinalização e defesas de obstáculos e
desníveis. O fato de, aparentemente, o trânsito de veículos ter diminuído com o
término das obras na UHE Belo Monte não altera o compromisso assumido pela
NE com a ampliação da entrada da cidade.



Prazo inicial para atendimento a recomendação: 16º RSAP

Não atendida.
Ver recomendação 19 da 15ª Missão (julho a setembro de 2016).
Prazo inicial para atendimento a recomendação: 17º RSAP

Apresentar no 18º RSAP a
evolução da obra, prazo para
conclusão e as medidas adotadas
para diminuir os incômodos para
a população de Altamira e
proporcionar condições seguras
de trânsito para pedestres e
veículos.
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Quadro 8.0.a
Recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte) consideradas Não Atendidas pelo consultor independente
Recomendação

Prazo
anterior

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Avaliação

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis

associados às obras do viário. A sinalização de orientação ao
tráfego ou de restrição do acesso, as correções das feições de
erosão e dos dispositivos de drenagem, bem como os transtornos
temporários relacionados ao acúmulo de poeira e lama, serão
consumados em sua íntegra quando da contratação da
empreiteira.
As obras na Rua do Sanatório, no trecho da Av. Tancredo Neves
até o RUC Laranjeiras, foram retomadas com os serviços de
drenagem e sinalização provisória de obra. Para o Acesso Cama
de Vara, a Ordem de Serviço - O.S. já foi emitida à empresa RN
CONSTRUÇÕES que iniciou suas atividades adequando a
sinalização provisória de obra do trecho e recuperação da
erosão na Rua G do RUC Laranjeiras.
Salienta-se que estão sendo mantidas as condições de fluidez e
circulação nas áreas, conforme indicam os dados de
monitoramento da mobilidade urbana que é realizada no âmbito
do Projeto de Parques e Reurbanização da Orla (5.1.8) do PBA
da UHE Belo Monte, sendo que o trecho da Av. Ernesto Acioly
vem registrando em sua última campanha de monitoramento,
realizada em abril de 2017, uma média diária durante o horário
de pico de tráfego (das 5h às 9h e das 17h às 21h) de
aproximadamente 6.000 veículos entre motos, automóveis,
caminhões e ônibus, entendendo-se que a mobilidade no local
está normalizada”.

Legenda:
Plano de Ação

 Não Atendida

Reportado pela Norte Energia

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Anexo 14 – Quadro 8.0.b – Controle das Recomendações da
Consultoria
Socioambiental
Independente
Consideradas Atendidas ou Em Atendimento

Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Recomendação

Prazo
anterior

RECOMENDAÇÕES DE GESTÃO
PD 01 - Sistemas de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental
Gerais - Recomendações da 4ª Missão (outubro a dezembro de 2013)
24
 Recomenda-se que a NE realize, o mais breve Evidências
possível, a auditoria interna do sistema de gestão no 5º
(SGA) para identificar as principais lacunas e RSAP
o
tratá-las por meio da abertura de não 6 RSAP
7º
RSAP
conformidades.
8º RSAP
9º RSAP
10º RSAP
11º RSAP
12º RSAP
13º RSAP
14º RSAP
15º RSAP
16º RSAP
17º RSAP

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Avaliação

Segundo informado no 17º RSAP, conforme previsto, realizouse em 14 de março, uma reunião entre a representante da NE, os
Consultores Independentes dos Agentes Financiadores e a
empresa de assessoria à gestão ambiental (FR) para discutir a
estrutura do sistema de gestão em construção para a operação.
Um dos encaminhamentos da reunião é apresentado, no Anexo
07, o Boletim de Análise Crítica, que evidencia o
acompanhamento dos avanços, dos riscos, das oportunidades e
temas críticos da UHE Belo Monte (ligações domiciliares, RUC
Pedral, ictiofauna, pescadores, Jardim Independente II, etc.),
além do desempenho das subcontratadas (gerenciamento de
escopo e cronograma), das ferramentas de gestão e o
atendimento às demandas, condicionantes e requisitos do
processo de licenciamento, subsídio à análise crítica e à tomada
de decisão pela Alta Direção.
Vale destacar que um dos itens que compõem o Boletim é
extraído do Painel de Bordo Gerencial, que promove uma análise
crítica do desempenho das subcontratadas, em termos de
gerenciamento de cronograma e de escopo contratual, além dos
riscos e oportunidades associados a cada pacote de trabalho, que
culmina com as respectivas recomendações e pareceres finais.
Ainda em decorrência dos resultados da referida reunião e, para
evidenciar a existência de procedimentos de garantia, a auditoria
e avaliação interna anual será realizada a partir da análise da
eficácia das ações de gestão e de procedimentos em vigor com a
emissão de relatório específico. Assim, para evidenciar os
resultados da implantação do SGA, durante o ano de 2017, o
relatório de auditoria será apresentado no início de 2018, ainda
no contexto do 20º RSAP.

Em atendimento

Segundo informado no 17º RSAP:
PCAI – O RGM-E do PCAI do CCBM permanece incluindo a
análise do ICLA – Índice de Conformidade Legal Ambiental.
SST - Conforme informado pelo auditor o ICL de SST continua
sendo reportado no RGT – SST (Anexo 09).

Atendida.

O 17º RSAP apresenta, no Anexo 24, o Relatório Gerencial
Mensal das atividades da área de gestão de pessoas da NE. Inclui
também a Relação de Contratações e Desligamentos do período,
além dos controles de treinamentos promovidos no período.
Vale destacar que a área de SSTMA assumiu, em seu escopo, a
gestão dos treinamentos previstos nas normas regulamentadoras
de saúde e segurança do trabalho.
No Anexo 25, o 17º RSAP apresenta a normativa de gestão de
contratos com a forma de gestão das contratadas.

Em atendimento (contínuo)

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis

Apresentar, no 20º RSAP,
relatório
consolidado
de
auditoria previsto no Manual do
SGA.

A sistemática de avaliação da eficácia do SGA prevista no Manual ainda precisa
ser testada, pois a NE optou por compilar anualmente, em um relatório de
auditoria, os resultados da aplicação das diversas ferramentas de avaliação
utilizadas no decorrer de cada ano, ou seja, não fará uma auditoria interna
convencional, conforme previsto nas normas de gestão internacionalmente
aceitas pelas entidades financeiras. Sendo assim, a consultoria independente só
poderá concluir sobre a abrangência e eficácia dessa sistemática após o envio do
primeiro relatório de auditoria, previsto para o início do próximo ano (2018).



RECOMENDAÇÕES DE SSTMA
Princípio 3.0 – Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis
1



Voltar a reportar, nos próximos RSAP, os valores
do indicador ICLa, relativo ao atendimento aos
requisitos legais pelo CCBM.

Próximos
RSAP

PD 01 - Sistemas de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental
Meio Ambiente - Recomendações da 1ª Missão (janeiro a março de 2013)
18
 Recomenda-se que sejam incluídos, nos próximos Próximos
RSAPs, os dados (empresas participantes, RSAP
quantidade de treinados, duração, temas, etc) dos
treinamentos realizados com os funcionários da
NE e de suas empresas subcontratadas (empresas
gestoras, coordenadoras e executoras dos
programas socioambientais do PBA), inclusive
com a análise estatística dos dados.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Como o ICLA – Índice de Conformidade Legal Ambiental vem sendo
apresentado no RGM-E há dois períodos, esta recomendação está sendo
considerada atendida. Caso identifique-se a exclusão do índice nos relatórios,
será aberta nova recomendação.

Atendida para o período com os dados que constam no 17º RSAP, no Anexo 24.




Continuar reportando essas
informações nos próximos
RSAPs.

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo

1

Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Recomendação
Marco Legal - Recomendações da Due Diligence (Seção 13.2)
26
 Quando da operação do incinerador, atender aos
limites de emissão estabelecidos na CONAMA No
316/02.

Prazo
anterior
A partir do
1º RSAP
Nos RSAP
13º RSAP
14º RSAP
15º RSAP
16º RSAP
17º RSAP

Situação de Atendimento (Informada pela NE)
Segundo informado no 17º RSAP, o incinerador não voltará a
operar e, em momento oportuno, será realizada a sua
desmobilização.
Os resíduos classe I estão sendo armazenados na Central de
Resíduos de Belo Monte, em baias específicas e adequadas para
o armazenamento temporário dos mesmos. A destinação dos
resíduos contaminados gerados pelo CCBM será dada por
empresa terceirizada, legalmente habilitada para coleta,
transporte e destinação final desses resíduos.

Avaliação

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis

Cancelada
No período, os resultados do monitoramento das emissões do incinerador
vieram todos em branco, mostrando que o equipamento não operou em nenhum
dia do trimestre. A este respeito, o 17º RSAP informou que o CCBM decidiu
que o equipamento não voltará a operar, devendo ser solicitado o cancelamento
da licença de operação junto ao órgão ambiental competente. Os resíduos
Classe l estão sendo armazenados, e serão destinados a empresa subcontratada,
autorizada e licenciada para tal atividade.
Diante disso, esta recomendação está sendo cancelada e será aberta uma nova
recomendação, para que se evidencie a destinação final dos resíduos Classe I no
18º RSAP.

Saúde e Segurança- Recomendações da 16ª Missão (outubro a dezembro de 2016)
Segundo a NE, o processo de formação e aquisição dos insumos
3
 Adquirir recursos materiais e contratar humanos 17º RSAP
e equipamentos da Brigada de Emergência está em contratação
para a implantação e manutenção do Plano de
de empresas para prestação de serviços e fornecimento dos
Atendimento a Emergência – PAE para a Fase de
equipamentos.
Operação.
4

5

6

7









Adotar as ações necessárias para a obtenção da
aprovação do Corpo de Bombeiros, bem como
apresentar a referida autorização.

17º RSAP

Recomenda-se que a metodologia de NãoConformidade seja utilizada para tratamento dos
temas considerados críticos a partir da avaliação
dos dados do monitoramento interno e da
supervisão pela Equipe de SSTMA da NE.
Especial atenção (pela NE) deve ser dispensada na
análise da suficiência e abrangência das ações
determinadas pelas executoras.
Recomenda-se elaborar um Plano de Ação (com
diretrizes executivas: fazer, comprar, treinar etc.)
incluindo prazos e responsáveis para garantir a
implantação dos procedimentos operacionais em
elaboração.

17º RSAP

Determinar critérios e rotinas para as empresas
prestadoras de serviços ingressarem e se manterem
nas instalações da UHE, incluindo documentação
da empresa e dos funcionários, veículos, locais
onde deverão realizar suas refeições, manutenção
de máquinas e veículos, entre outras diretrizes.

17º RSAP

Legenda:
Plano de Ação

17º RSAP

Reportado pela Norte Energia

Em atendimento.
A NE evidenciou as tratativas para contratação e disponibilização dos recursos
humanos e materiais para garantir o pleno atendimento das diretrizes
estabelecidas no PAE.

Segundo informado no 17º RSAP, os projetos de incêndio estão
aprovados desde o dia 22/09/2016. As instalações definitivas de
Pimental estão passando por verificações dos sistemas de
detecção e sinalização definitivo para realização de adequações.
Os sistemas de proteção passiva e supressão por gás inerte, que
somente poderiam ser instalados após a finalização das
instalações, já estão em contratação e posterior agendamento da
vistoria do Corpo de Bombeiros.
Segundo informado no 17º RSAP, os pontos críticos levantados
pela análise crítica da supervisão da Norte Energia foram
tratados via RNC‟s do sistema de SSTMA.

Em atendimento.
De fato, os projetos de incêndio encontram-se aprovados pelo Corpo de
Bombeiros.
A NE evidenciou as tratativas para contratação e instalação das proteções
passivas, o que ainda não tem data final para instalação.

O plano de trabalho está passando por revisão e estará a
disposição da auditoria para a constatação.

Em atendimento.
O Plano de Ação foi revisado pela NE em 08/06/2017, logo após a vistoria de
campo, e foi encaminhado à consultoria independente em tempo para de
analisado. Esta revisão considerou a presente recomendação para a implantação
da NR-10 (objetivo nº 16), da NR-33 (nº 17), dos recursos previstos no Projeto
de Incêndio (nº 6), e preparação para resposta a emergência (nº 7). No entanto,
muitos dos documentos do objetivo nº 2, “Realizar a definição de
Procedimentos Operacionais do Sistema de Gestão”, permanecem com ações
até a aprovação, codificação e/ou divulgação; exceto para Requisitos Legais,
Acesso às Áreas Restritas, e Perigos e Riscos.
Atendida.
De acordo com as informações e evidências apresentadas pela NE, as
prestadoras de serviço possuem determinadas as condições para que os
trabalhos se realizem. A partir disso, a Supervisão garante a manutenção dessas
condições.

Segundo informado no 17º RSAP, já é realizado.

Atendida.
A NE evidenciou RNCs registradas com base na metodologia indicada na
recomendação. Supõe-se que essa estratégia seja mantida para garantia de
identificação das causas básicas para tratamento e redução de ocorrências
similares no futuro, o que comprovaria sua eficácia.

Evidenciar, no 18º RSAP, a
contratação e disponibilização
dos
recursos
humanos e
materiais previstos no PAE.



Apresentar, no 18º RSAP, o
Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros – AVCB, a ser
emitido
após
vistoria
e
aprovação das instalações (vide
projetos aprovados).




Apresentar detalhamento das
ações, que resultará na total
implantação
das
mesmas,
principalmente
aquelas
vinculadas aos procedimentos do
Sistema de Gestão.




Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo

2

Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Prazo
Situação de Atendimento (Informada pela NE)
anterior
PD 03 – PCAI/Obras – Recomendações da 5ª Missão (janeiro a março de 2014)
Segundo o 17º RSAP, em e-mail enviado em 13/04/17, a Norte
13*
 Sítio Belo Monte: área de empréstimo a jusante da 6º RSAP
Energia informou que as questões envolvendo a presença de
Barragem da Vertente de Santo Antônio e fora do 7º RSAP
gado nas estruturas estão solucionadas, pois foram realizadas
futuro reservatório. Trata-se de uma ampla área 8º RSAP
tratativas da segurança patrimonial da NE com o proprietário.
que vem sendo explorada para retirada de solo 9º RSAP
Dessa maneira, a recuperação dos processos erosivos será
laterítico e que contribui diretamente para o 10º RSAP
incorporada na próxima programação trimestral do CCBM, a ser
igarapé. A exploração da área vem sendo realizada 11º RSAP
apresentada à NE em 10/05/17. As atividades de manutenção dos
conforme a necessidade de solo nas frentes de 12º RSAP
plantios nessas áreas também serão apresentadas na programação
serviço, aparentemente sem orientação quanto às 13º RSAP
trimestral.
frentes de escavação, estabilização de taludes de 14º RSAP
corte e caminhos de serviço e controle de erosão e 15º RSAP
assoreamento. É recomendada a elaboração de um 16º RSAP
plano de utilização da área, contendo os setores de 17º RSAP
exploração, dispositivos de drenagem provisória,
conformação final e drenagem definitiva da área.
PD 03 – PCAI/Obras – Recomendações da 8ª Missão (outubro a dezembro de 2014)
Segundo o 17º RSAP, o CMBM aguarda a liberação da outorga
32
 Reportar os resultados do monitoramento da Próximos
para utilização de recursos hídricos. O processo permanece em
eficiência do tratamento realizado nas ETEs da RSAP
análise pela SEMAS-PA. Evidência da tramitação do processo
ANDRITZ e do CMBM assim que as mesmas
de outorga Anexo 11.
começarem a ser operadas.
Em março/2017, a SEMAS-PA emitiu outorga nº 2815/2017,
autorizando o lançamento de efluentes tratados pela ETE
implantada na área dos alojamentos. Uma vez já finalizada a fase
de comissionamento, a ETE encontra-se em operação, sendo
realizado o lançamento dos efluentes tratados. Anexo a esta
recomendação, é apresentado documento de visualização do
processo de outorga, assim como os laudos de análise do
efluente tratado na ETE. Nos RGM-Es do CMBM são
apresentados os resultados mensais das análises dos efluentes
tratados e a planilha com os dados sintetizados, evidenciando sua
eficiência.
Recomendação

PD 03 – PCAI/Obras – Recomendações da 10ª Missão (abril a junho de 2015)
15
 Sítio Belo Monte - Alojamento do CMBM: O 11º RSAP
projeto do alojamento do CMBM contempla uma 12º RSAP
estação de tratamento de efluentes, a qual ainda 13º RSAP
não tem a sua construção/instalação iniciada. No 14º RSAP
entanto, os alojamentos estão em estágio avançado 15º RSAP
de construção, sendo prevista a sua ocupação até o 16º RSAP
fim do ano de 2015. É recomendado rever os 17º RSAP
cronogramas
de
construção/ocupação
do
alojamento, de construção/instalação da ETE e a
capacidade do sistema de tratamento do CCBM
continuar atendendo as necessidades do CMBM
até a conclusão da ETE.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Segundo o 17º RSAP, conforme informado na recomendação
anterior, em março/2017 a SEMAS-PA emitiu a outorga de nº
2815/2017, autorizando o lançamento de efluentes tratados pela
ETE implantada na área dos alojamentos. Uma vez já finalizada
a fase de comissionamento, a ETE encontra-se em operação. O
monitoramento está sendo realizado conforme preconiza a
legislação vigente.

Avaliação

Situação/
Risco

Em atendimento.
As informações fornecidas pelo 16º RSAP sugerem que as ações de recuperação
da área de empréstimo estão condicionadas à resolução da questão do pastoreio
de animais do proprietário vizinho. Desta forma, deixou de existir um prazo
para a conclusão da implantação do PRAD neste trecho da obra. Esta situação
não é adequada, pois se trata de uma área grande, sem o tratamento necessário e
drenando para um igarapé que, após sair da propriedade da usina, atravessa
propriedades rurais de terceiros.

Novo prazos/
Entregáveis
Evidência de atendimento no 18º
RSAP.



As informações fornecidas pelo 17º RSAP indicam que foi resolvida a questão
com o proprietário vizinho da usina, que sistematicamente soltava os seus
animais na área a ser recuperada. Desta forma, a recuperação da área deve ser
incluída na próxima programação de PRAD do CCBM.
Atendida
Na 17º Missão de Monitoramento foi possível verificar a seguinte situação com
relação ao tratamento de efluentes sanitários das montadoras:
CMBM – Sítio Belo Monte: A ETE do CMBM continua operando e trata os
efluentes sanitários produzidos nas áreas de alojamento, refeitório e ainda
recebe os efluentes do canteiro de obras, os quais são transportados por
caminhão limpa-fossa até o local do tratamento. O lançamento de efluentes
passou a ser realizado no igarapé após obtenção da necessária outorga de
utilização de recursos hídricos junto à SEMAS-PA. Desta forma, foi
interrompida a operação de transferência do efluente tratado para a ETE do
CCBM.



Andritz – Sítio Pimental: A ETE da Andritz no canteiro de obras foi
desmontada e os equipamentos transportados. Não existe mais geração de
efluentes sanitários no local, exceto por alguns poucos sanitários químicos ou
convencionais que atendem aos poucos trabalhadores remanescentes dedicados
à desmontagem do canteiro de obras. A ETEI do alojamento também foi
desmontada e os equipamentos transportados. Todas as instalações do
alojamento, refeitório e ETEI foram desmontadas e removidas.
Atendida
O 17º RSAP informou que o CMBM obteve junto à SEMAS-PA a outorga para
lançamento de efluentes e na Missão de Monitoramento foi verificado que a
obra para lançamento dos efluentes tratados havia sido realizada e o lançamento
no igarapé já estava ocorrendo.



Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo

3

Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Recomendação
17

48





Sítio Canais - Bota-fora BF-10: O BF-10, após o
encerramento do lançamento do material e
reconformação, apresentou feições de colapso
combinadas com erosão pluvial, as quais
aparentemente irão progredir para ravinas de
dimensões significativas e que podem prejudicar a
recuperação da área. É recomendado estudar as
origens do problema e possíveis soluções, verificar
a ocorrência de feições e processos semelhantes
em outras áreas que já estão encerradas e
reconformadas e implantar medidas corretivas nas
áreas afetadas.
Incluir, nos próximos RSAP, o RGM-E do PCAI
completo, contendo todos os seus anexos.

Prazo
anterior
11º RSAP
12º RSAP
13º RSAP
14º RSAP
15º RSAP
16º RSAP
17º RSAP

Próximos
RSAP

Situação de Atendimento (Informada pela NE)
Segundo o 17º RSAP, após verificação e diversas visitas em
campo, com relação ao BF-11, constatou-se que não houve
ocorrência de novos processos erosivos na área, sendo
identificado o estabelecimento da vegetação rasteira/herbácea.
Da mesma forma, no BF 10 foram reconformados os locais onde
ocorreu afundamento do terreno e realizado plantio de espécies
herbáceas, as quais estão se estabelecendo por toda a área.

Atendida

Segundo o 17º RSAP, os RGM-Es do PCAI do CCBM, CMBM
e ANDRITZ, após aprovados pela NESA/BIOCEV, serão
encaminhados via Wetransfer.

Em atendimento (contínuo)

PD 03 – PCAI/Obras – Recomendações da 13ª Missão (janeiro a março de 2016)
Obras do Entorno - Altamira
14º RSAP
Segundo informado pela NE no 17º RSAP:
38
SSE - As obras na Rua do Sanatório, no trecho da Av. Tancredo
 RUC Laranjeira e Estrada Cama de Vara: de 15º RSAP
Neves até o RUC Laranjeiras, foram retomadas com os serviços
maneira emergencial, é importante interromper o 16º RSAP
de drenagem e sinalização provisória de obra. Para o Acesso
transito de veículos no trecho das obras não 17º RSAP
Cama de Vara, a Ordem de Serviço - O.S. já foi emitida à
concluídas da Estrada Cama de Varas ou
empresa RN CONSTRUÇÕES que iniciou suas atividades
providenciar sinalização e barreiras adequadas que
adequando a sinalização provisória de obra do trecho e
diminuam a possibilidade de ocorrência de
recuperação da erosão na Rua G do RUC Laranjeiras.
acidentes com veículos e pedestres. É necessário,
Os registros fotográficos apresentados no Anexo 10 deste
ainda, retomar a construção do acesso ao RUC,
documento, comprova as evidências de retomada das referidas
incluindo a remoção de solos carreados, correção
obras.
de feições de erosão, implantação do sistema de
SST – As atividades foram retomadas em março 17 e foi
drenagem definitivo e da proteção superficial.
implementada sinalização para retomada da obra.
PD 03 – PCAI/Obras – Recomendações da 14ª Missão (abril a junho de 2016)
Segundo o 17º RSAP, conforme informado na nova
37
 O procedimento PE CCBM 220 39 atendeu à 15º RSAP
recomendação da 16ª Missão de Monitoramento, o CCBM, em
recomendação de que fosse elaborado um 16º RSAP
conjunto com a Norte Energia, avaliou a viabilidade da alteração
procedimento formal para desmobilização das 17º RSAP
do procedimento de desmobilização do canteiro de obras. Dessa
áreas dos canteiros de obra. O procedimento será
maneira, após reunião de alinhamento com a Norte Energia,
uma ferramenta muito útil durante o encerramento
ficou definida a revisão do Procedimento de Desmobilização e a
das atividades, pois estabelecerá parâmetros
elaboração de novo procedimento denominado Gerenciamento
mínimos a serem atendidos para o encerramento
de Áreas Contaminadas, no qual será contemplada a avaliação
das obras e início da recuperação nas áreas
preliminar das áreas, onde estão sendo elaborados os mapas das
ocupadas por canteiros de obras, notadamente
áreas potencialmente (mapas preliminares) poluidoras, bem
instalações industriais, alojamentos e escritórios.
como as fichas técnicas específicas de cada uma delas (Anexo
No entanto, recomenda-se a avaliação dos
12).
seguintes aspectos:
Durante a próxima Missão de Monitoramento da JGP, os
 A distinção entre as estruturas com e sem
procedimentos supracitados poderão ser apresentados.
potencial de impacto ambiental significativo
seria melhor caracterizada por meio da
avaliação específica de cada local, a qual
deveria considerar o tipo de instalação, o
histórico de uso e de acidentes e a
manipulação de combustíveis, lubrificantes,
produtos químicos ou resíduos perigosos. O
procedimento atual não contempla a
avaliação e fornece uma lista restrita de

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Na 17º Missão de Monitoramento, os BF-10 e BF-11 não fizeram parte do
roteiro da inspeção no Sítio Canais. No entanto, foram verificadas outras áreas
que receberam o mesmo tratamento dispensado aos BF-10 e BF-11. O
tratamento adotado nestas áreas de bota-fora comportou-se bem no último
período de chuvas e os aterros tendem para a estabilização. A recomendação foi
considerada como atendida, sendo que as áreas de bota-fora voltarão a ser
inspecionadas nas próximas missões de monitoramento para acompanhamento
da estabilidade e recuperação de áreas degradadas em conjunto com outros
bota-foras da região.

Neste período, os RGM-Es do CCBM, CMBM e Andritz não vieram anexados
ao RSAP, pois ainda não haviam sido validados pela NE, apesar do RSAP ser
entregue em maio e os RGM-Es serem referentes ao período janeiro-março. Os
RGMEs foram encaminhados apenas no pacote de documentos pós-vistoria.

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis


Prosseguir anexando nos RSAPs
os RGM-Es completos do PCAI
do CCBM, montadoras e outras
empresas.



Atendida
Na 17º Missão de Monitoramento foi verificado que as construtoras
efetivamente estavam no campo para recuperação das estruturas perdidas no
período em que as obras estiveram paralisadas. Os trechos que representavam
risco para o trânsito de pessoas externas à obra receberam sinalização
provisória.



Em atendimento
No 16º RSAP foi encaminhada uma tabela (Anexo 13), sem denominação, onde
são relacionadas uma série de estruturas classificadas em “não crítica” ou
“crítica” e em “Área em Uso”, “Desativado” ou “Desmobilizado” e, ainda, são
relacionadas as estruturas de interesse ambiental nas áreas consideradas críticas.
A tabela contém apenas estruturas do Sítio Belo Monte, ou seja, não foram
relacionadas estruturas dos Sítios Canais e Pimental. Desta forma, a tabela foi
considerada insuficiente para evidenciar a efetiva gestão da desmobilização dos
canteiros de obras.
Os três itens que constam da recomendação para serem avaliados não foram
considerados na documentação encaminhada pela NE. No entanto, foi realizada
uma discussão em campo sobre a avaliação prévia das áreas potencialmente
contaminadas ou críticas, como preferiu denominar o CCBM. A NE e CCBM
apontaram que seria demorado realizar uma avaliação prévia e individual,
inclusive com relatórios, de todas as estruturas do canteiro de obras e por isso,
adotou como critério uma lista restrita de estruturas consideradas como “com
potencial de impacto”. Apesar de entender os argumentos apresentados pela NE
e CCBM, especialmente com relação ao empenho de tempo das equipes de
gestão ambiental para produzir evidências da avaliação individual de todas as
estruturas, consideramos fundamental que esta avaliação seja individualizada.

No 18º RSAP, apresentar:
- Procedimento de
Desmobilização (revisado)
- Procedimento de
Gerenciamento de Áreas
Contaminadas (novo
procedimento)



- Evidências da desmobilização
dos equipamentos do canteiro de
obras
- Relatórios avaliação e
descontaminação de áreas
contaminadas

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo

4

Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Recomendação

Prazo
anterior

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

estruturas
consideradas
como
“com
potencial de impacto”.
 É importante que áreas como oficinas
mecânicas
de
campo,
centrais
de
gerenciamento
de
resíduos,
aterros
sanitários, termoelétricas, subestações de
energia também sejam objetivo de avaliação
específica. Considerar também as áreas com
histórico de incêndios.
 Incluir a obrigatoriedade de elaboração de
registros e relatórios específicos para cada
área, os quais devem conter a situação do
local após a desmobilização, as evidências
de contaminação, o histórico de utilização e
acidentes, a descrição das medidas de
desinstalação, descontaminação e correção
dos casos de solo e água contaminados.
PD 03 – PCAI/Obras – Recomendações da 15ª Missão (julho a setembro de 2016)
Segundo a NE, os resíduos ambulatoriais gerados nos canteiros
11
 Evidenciar o armazenamento provisório e 16º RSAP
de obra do CCBM e Vila Residencial Belo Monte são
destinação final dada aos resíduos de serviços de 17º RSAP
transportados por veículo licenciado até a Central de Resíduos de
saúde gerados pelo CCBM em todos os canteiros
Belo Monte, onde se encontram armazenados em bombonas
em funcionamento.
plásticas, em local identificado e isolado conforme previsto em
legislação. A destinação final destes resíduos, será realizada por
empresa legalmente e ambientalmente habilitada.
Evidências do armazenamento adequado destes resíduos podem
ser verificadas no relatório fotográfico RAF-CCBM–MA -BM0136-2017, Anexo 14.
Segundo a NE, a informação apresentada no 16º RSAP se refere
16
 Evidenciar as ações, durante o período de plantio 16º e 17°
às áreas onde se estabeleceu a brachiaria, e ratifica-se aqui que
de 2016/2017, para minimizar nas áreas de PRAD RSAP
as atividades de manutenção estão sendo realizadas conforme
implantados nos anos anteriores os problemas com
informado. Para as situações onde a gramínea infestante é o
plantas muito agressivas que prejudicam o
mombassa, ainda não se tem um resultado conclusivo das
desenvolvimento das mudas florestais. Em geral
melhores práticas/atividades a serem adotadas.
estas áreas receberam antes do plantio das mudas o
Informa-se ainda que na situação do BF-IPJ, onde a infestação
recobrimento (completo ou nos núcleos) de solo
por gramíneas ocorreu nos núcleos, foi realizado, neste período,
oriundo de áreas de pastagens.
o plantio de arbóreas entre os núcleos, o que poderá ser
verificado na próxima missão.

PD 03 – PCAI/Obras – Recomendações da 16ª Missão (outubro a dezembro de 2016)
No 17º RSAP informou-se que o CCBM, em conjunto com a
8

O procedimento executivo PE CCBM 220 39 PO 17º RSAP
Norte Energia, avaliou a viabilidade da alteração do
CCBM 220 89 visa definir critérios do processo
procedimento de desmobilização do canteiro de obras. Dessa
de desemobilização de estruturas do canteiro de
maneira, após reunião de alinhamento com a Norte Energia,
obras do CCBM e destinação dos resíduos
ficou definida a revisão do Procedimento de Desmobilização e a
gerados, atendendo assim as condicionantes das
elaboração de novo procedimento denominado Gerenciamento
licenças de operação dos postos de combustíveis
de Áreas Contaminadas, no qual será contemplada a avaliação
e o Plano Ambiental de Construção (PAC) para
preliminar das áreas, onde serão elaborados os mapas das áreas
posterior execução das ações propostas no Plano
potencialmente poluidoras (mapas preliminares no Anexo 12 da
de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). O
Recomendação 37 da 14ª missão), bem como as fichas técnicas
documento estabelece as diretrizes para a

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis

Alternativamente, surgiu a possibilidade de a avaliação ser apresentada apenas
por meio de plantas com a classificação das estruturas e não em relatórios
individuais, o que diminuiria o esforço de elaboração de documentação e criaria
um histórico da avaliação de cada uma das áreas. A NE e CCBM ficaram de
analisar a proposição.
Na 17º Missão de Monitoramento foram discutidos os aspectos técnicos da
revisão do Procedimento de Desmobilização e da elaboração do novo
procedimento de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, os quais foram
considerados como adequados para o tratamento de ambos os assuntos. O
CCBM informou que a desmobilização de novas áreas foi suspensa até que os
novos procedimentos tenham sido concluídos e aprovados. Desta forma, desde a
16º Missão de Monitoramento a desmobilização praticamente não avançou, o
que parece ser uma decisão acertada do CCBM e NE.

Atendida
Foram apresentadas evidências do armazenamento dos resíduos de serviço de
saúde em baia específica na Central de Resíduos Sólidos do sítio Belo Monte.
Foram solicitados esclarecimentos complementares sobre os cuidados adotados
no armazenamento dos resíduos, tendo em vista as especificações da RDC
ANVISA 306/04 e RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 que, entre outros
aspectos, tratam da classificação, armazenamento e destinação final de resíduos
de serviços de saúde.
Em atendimento
Na 17º Missão de Monitoramento foi verificado que o BF-IPJ, localizado no
Sítio Pimental, recebeu poucas mudas adicionais, frente ao que esperávamos e
ao que o CCBM disse que iria fazer neste período. É interessante verificar se o
replantio já foi encerrado, em quais áreas isso foi realizado e densidade de
mudas adotada. Com relação às informações sobre a manutenção e combate das
espécies invasoras muito agressivas nas áreas de plantio, é possível comentar
que a roçada das áreas com brachiaria irá exigir empenho e atenção por parte da
NE e CCBM, mas parece ser viável, principalmente nas áreas que as mudas já
mais altas e destacam-se em meio ao capim. As áreas infestadas pela mombassa
inspiram preocupação, pois a NE e CCBM declaram que ainda não possuem
uma estratégia de manutenção a ser adotadas; nas áreas infestadas com
mombassa, principalmente as bordas de fragmentos desmatadas para a
construção, nota-se que esta trepadeira apresenta crescimento muito rápido e
sufocando toda o restante da vegetação.





Apresentar no 18º RSAP o
relato da manutenção das áreas
de plantio com a discriminação
das áreas, método utilizado e
datas. Relatar, para as áreas com
infestação de brachiaria e
mombassa, os resultados obtidos
com os métodos de manutenção
adotados.

Em atendimento.

No 18º RSAP, apresentar:

Ver recomendação 37 da 14ª Missão (julho a setembro de 2016).

- Procedimento de
Desmobilização (revisado)



- Procedimento de
Gerenciamento de Áreas
Contaminadas (novo
procedimento)

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo

5

Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Recomendação

Prazo
anterior

desmobilização das estruturas de acordo com o
seu potencial de impacto ambiental e a destinação
dos materiais e resíduos resultante da
desmobilização. As estrutruturas do canteiro são
previamente classificadas em “estruturas sem
potencial de impacto ambiental significativo” e
“estrutura com potencial de impacto ambiental
significativo”, sendo que para cada classe é
relacionada uma lista típica de estruturas e os
cuidados necessários na sua desmobilização.
Em campo foi discutido que seria interessante
incluir uma etapa de avaliação preliminar das
estruturas, a qual seria consolidada com a
elaboração de uma planta com o diagnóstico das
estruturas e a indicação do eventual potencial de
impacto ambiental significativo. Esta planta
serviria de orientação para futuras avaliações de
passivos ambientais, indicando a localização
geográfica
das
áreas
potencialmente
contaminadas e facilitando a verificação das
ações corretivas adotadas. A NE e o CCBM
dispuseram-se a analisar a viabilidade e
pertinência da inclusão desta etapa de avaliação
preliminar no procedimento. Recomenda-se
apresentar no próximo RSAP a avaliação da
viabilidade e pertinência da alteração do
procedimento de desmobilização do canteiro de
obras. Caso a análise resulte na alteração do
procedimento, solicitamos o encaminhamento dos
documentos de registro desta avaliação.
RECOMENDAÇÕES DA SFB
Vegetação - Recomendações da 4ª Missão (outubro a dezembro de 2013)
29
 Envidar esforços para aumentar a rede de parcerias Evidências
entre instituições regionais e nacionais para no 5º
aproveitamento científico do material botânico RSAP
resgatado no âmbito do Projeto de Formação de 6º RSAP
7º RSAP
Banco de Germoplasma.
8º RSAP
9º RSAP
10º RSAP
11º RSAP
12º RSAP
13º RSAP
14º RSAP
15º RSAP
16º RSAP
17º RSAP
Vegetação - Recomendações da 7ª Missão (julho a setembro de 2014)
23
 Envidar esforços para determinar até nível Nos RSAP
específico as espécies registradas pelos projetos de
salvamento e de monitoramento da flora, 9º RSAP
apresentando em cada RSAP informações
atualizadas sobre o andamento de sua identificação 10º RSAP
taxonômica. Conforme discutido na 6ª missão e
11º RSAP

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Avaliação

Situação/
Risco

específicas de cada uma delas.
Durante a próxima Missão de Monitoramento da JGP, os
procedimentos supracitados poderão ser apresentados.

Novo prazos/
Entregáveis
- Evidências da desmobilização
dos equipamentos do canteiro de
obras
- Relatórios avaliação e
descontaminação de áreas
contaminadas

Segundo informado no 17º RSAP, não houve alteração da
situação de atendimento desde a última vistoria.

Em atendimento
Os dados apresentados no 17º RSAP são idênticos aos do 15º RSAP, no qual é
informado que foram confeccionadas 89 exsicatas (considerando as duplicatas)
de 73 matrizes de 10 espécies-alvo, o que corresponde a 41% do total de
matrizes e 71% do total de espécies-alvo. Até o momento, foram doadas ao
Jardim Botânico do Rio de Janeiro 64 exsicatas de sete espécies-alvo, além de
6.638 sementes de apenas três espécies. Foi informado que o andamento de
doações de materiais das espécies-alvo do projeto ainda está sendo retomado
após a mudança de empresa executora, ocorrida ainda em outubro e novembro
de 2016.

Segundo informado no 17º RSAP, não houve alteração da
situação de atendimento desde a última vistoria.

Em atendimento (contínuo)
O 17º RSAP não informa avanços nas identificações dos materiais coletados no
âmbito do projeto de resgate de flora. Os dados apresentados no 16º RSAP são
idênticos aos do 15º RSAP, segundo o qual o número de espécies identificadas
até epíteto específico é de 893 (64%) de um total de 1.402 espécies. O 10º RC
informava 849 espécies determinadas até epíteto (66%) de um total de 1.287



Informar, no 18º RSAP, o
número de espécies de matrizes
que já possuem exsicatas e
sementes doadas ao Jardim
Botânico do Rio de Janeiro e
outras instituições de pesquisa.

Apresentar
nos
próximos
RSAPs informações atualizadas
sobre o total e a porcentagem de
espécies determinadas até nível
específico, de gênero e de
família.



Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo
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Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Recomendação
mencionado em seu respectivo relatório, a presente
recomendação, que será de atendimento contínuo,
é decorrente das recomendações 67-6 e 68-2,
referentes respectivamente ao Projeto de
Salvamento da Flora e aos projetos de
monitoramento.

Prazo
anterior

Próximos
RSAP

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis

espécies. Foi informado que o estabelecimento de parcerias com instituições de
pesquisa estava em andamento após a mudança de empresa executora entre
outubro e novembro de 2016. Já para os projetos de monitoramento, não foram
reportadas atualizações. A última atualização refere-se ainda à 10ª missão,
quando as porcentagens de identificação taxonômica completa continuavam
altas (87,33%). Reportou-se que poucos materiais foram coletados na 3ª
campanha nos módulos Rapeld, realizada no ano passado.

12º RSAP

As informações apresentadas nos RSAPs deverão
ser padronizadas. Para o Projeto de Salvamento da
Flora, deverá ser seguido como modelo as tabelas
fornecidas em maio de 2014 pela Norte Energia
após a 5ª missão de monitoramento. Para os
projetos de monitoramento, poderá ser adotado
como modelo a tabela apresentada no 7º RSAP, no
entanto, com a inclusão dos números absolutos dos
materiais, além das porcentagens.
25*
 Envidar esforços para determinar as espécies Nos RSAP
consideradas possivelmente novas registradas
pelos projetos de salvamento e de monitoramento Próximos
da flora, apresentando em cada RSAP informações RSAP
atualizadas referentes ao andamento de sua
determinação taxonômica, bem como da
publicação da descrição das novas espécies.
Conforme discutido na 6ª missão de
monitoramento e mencionado em seu respectivo
relatório, essa recomendação, que será de
atendimento
contínuo,
é
decorrente
da
recomendação 70-2, a qual era referente somente
ao Projeto de Salvamento da Flora.
Deverão ser apresentadas em cada RSAP, de
forma padronizada, as seguintes informações para
cada espécie confirmada como nova ou
considerada possivelmente nova: família e gênero;
todos os locais de registro e suas respectivas
coordenadas, área de influência (AID, ADA) e
fitofisionomia; número de indivíduos observados
(se cabível); descrição das atividades realizadas
para sua da identificação das possíveis espécies
novas (especialistas consultados, envio de
exsicatas ou de fotos, etc.); andamento da
descrição das espécies consideradas novas
(informar a previsão de publicação); se e onde
foram reproduzidas ex situ, e outras observações
relevantes.
Vegetação - Recomendações da 11ª Missão (julho a setembro de 2015)
52
 Realizar um monitoramento fenológico da espécie Próximos
nova de Mourera sp. na fase de operação do RSAP
empreendimento, com unidades amostrais a
jusante e a montante do Reservatório do Xingu,
incluindo também uma avaliação da distribuição
espacial nos locais de amostragem.

Legenda:
Plano de Ação

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Segundo informado no 17º RSAP, quanto à espécie de
Goeppertia, foi realizada comunicação informal com a
pesquisadora do MPEG Ana Kelloy Koch para obter
informações sobre o envio do material do gênero citado. Como
foi contato informal, a evidência não está disponível.
Não houve novas identificações no período, não tendo sido
alterada a situação de atendimento a essa recomendação desde a
última vistoria da JGP.

Segundo informado no 17º RSAP, o Anexo 20 do 16º RSAP
apresentou Relatório do Monitoramento de Podostemáceas e seu
anexo específico. No período de referência do 17º RSAP o
monitoramento da fenologia das podostemáceas não foi muito
produtivo devido à cheia do rio, não tendo sido alterada, desta
forma, a situação de atendimento a essa recomendação, no
período de referência desse relatório.

Em atendimento (contínuo)
A única espécie que permanece sem confirmação é Goeppertia sp., cujo único
material coletado está em posse do pesquisador André Cardoso no MPEG.
Contatos periódicos foram feitos com o pesquisador até outubro de 2015, porém
o mesmo sempre informou que o material ainda não tinha sido estudado. Em
maio de 2017, a Norte Energia fez contato com o curador do herbário do
MPEG, o qual disse que retornaria com informações sobre a localização do
material.
Permanece o registro de duas espécies novas descritas com base em coletas do
projeto de salvamento da flora: Passiflora echnasteris e Aechmea xinguana.
Ambas as espécies foram coletadas na AID e na ADA e foram enquadradas
como “dados insuficientes” (DD) segundo a classificação da IUCN. As duas
espécies tiveram suas sementes doadas a instituições de pesquisa, à Embrapa
Cerrados e ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro respectivamente. No âmbito
dos monitoramentos da flora, permanece o registro de uma única espécie nova,
Mourera sp. nov, ainda não descrita formalmente.

Em atendimento (contínuo)
O 17º RSAP informa que, no período da 5ª campanha do monitoramento, o
nível do rio estava alto e as medições foram prejudicadas. No 16º RSAP é
apresentado um relatório com os resultados das quatro campanhas de campo
realizadas em 2016, nos meses de março, junho, setembro e dezembro,
completando assim um ciclo anual. Na campanha de março de 2016, não foi
possível medir a cobertura devido à elevada vazão do rio. O estudo inclui seis
locais de amostragem, dois à montante e quatro à jusante do reservatório. Em
cada local, são amostradas trimestralmente 30 subparcelas de 25 x 25 cm. As
variáveis calculadas são as seguintes: porcentagem de cobertura BraunBlanquet, pontos médios e valores médios de cobertura (m²) e fenologia.

Apresentar
nos
próximos
RSAPs novas informações que
surgirem
sobre
possíveis
espécies novas registradas pelos
projetos de flora.



Informar sobre o andamento do
monitoramento nos RSAPs e
apresentar os resultados do
estudo nos próximos relatórios
consolidados ao IBAMA.



Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Prazo
anterior
Vegetação - Recomendações da 14ª Missão (abril a junho de 2016)
41
 Elaborar um monitoramento para avaliar a 15º RSAP
evolução da recomposição florestal a ser realizada 16º RSAP
na APP dos reservatórios, de forma a garantir o 17º RSAP
efetivo cumprimento de seus objetivos. Deverão
ser previstos indicadores para serem avaliados
periodicamente, pelo tempo necessário para a
consolidação da recomposição.
Vegetação - Recomendações da 15ª Missão (julho a setembro de 2016)
22
 Devido ao volume considerável de material 16º RSAP
lenhoso que tem sido perdido em incêndios, é 17º RSAP
necessário elaborar com urgência um plano de
prevenção e combate a incêndios nos pátios de
toras e resíduo grosso da Norte Energia e
implementá-lo ainda antes do próximo período de
seca (ou atualizar o Plano de Atendimento a
Emergência - PAE existente, disponibilizando os
recursos correspondentes).
Recomendação

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Avaliação

Segundo a NE, no Anexo 15 do 17º RSAP são apresentados
indicadores e a periodicidade prevista das avaliações de plantio
do projeto de Recomposição da Cobertura Vegetal da APP dos
reservatórios.

Em atendimento
Na teleconferência realizada na 17ª missão, a Norte Energia informou que irá
alterar a estratégia e a metodologia da recomposição vegetal das APP,
otimizando o aproveitamento do potencial de regeneração natural da vegetação
que se observa em áreas abandonadas e investindo mais na proteção dessas
áreas. Essa alteração ainda terá que ser aprovada pelo IBAMA.

Segundo a NE, a recomendação do Ibama quanto à limpeza ao
redor dos pátios de madeira foi pontual, e havia ensejado, por
parte da Norte Energia, a adoção de medidas mais incisivas de
prevenção local de incêndios com processos mecânico (abertura
de aceiros), bem como de combate a incêndios, especificamente
em pátios.
Após avaliação interna, a Norte Energia entendeu que a adoção
de medidas de prevenção localizadas ao redor dos pátios
(aceiros), não seriam tão eficazes, em razão de os incêndios mais
recentes terem sido causados aparentemente de forma proposital
por incendiários. Assim, nesses casos mais recentes, a medida
mais eficaz de prevenção estaria relacionada ao monitoramento
patrimonial e controle de acesso às suas propriedades, que a
empresa tem desenvolvido por meio de ações empreendidas pela
área de Segurança Corporativa.
Por sua vez, as ações de combate a incêndios de qualquer
natureza, nas áreas de propriedade da Norte Energia, são de
atribuição do Plano de Atendimento a Emergência (PAE) da
companhia, já elaborado e em fase de contratação da execução.
Desta forma, visto que a principal causa dos incêndios mais
recentes tem ações de controle desenvolvidas pela área de
Segurança Corporativa, e que o combate aos incêndios nas áreas
de propriedade da empresa está previsto no PAE, a Norte
Energia entende que a presente recomendação pode ser
considerada como atendida.
Ictiofauna, Limnologia e Qualidade da Água - Recomendações da Due Diligence (Seção 13.2)
79
 Recomenda-se que sejam iniciados o quanto antes A partir do Segundo informado no 17º RSAP, no primeiro trimestre de 2017
ocorreu uma desova da espécie Pseudacanthicus pirarara (460
estudos sobre as principais características 1º RSAP
alevinos), duas desovas da espécie Hypancistrus marrom (total
biológicas das espécies mencionadas no EIA como
de 17 alevinos) e seis desovas da espécie Hypancistrus sp “pão”
ameaçadas, migradoras e da pesca ornamental, de Próximos
(total de 74 alevinos).
forma a serem obtidas mais informações sobre o RSAP
Experimentos de alevinagem estão em andamento e os
uso dos diferentes habitats por essas espécies,
resultados serão apresentados no 12ºRC.
sobre a estrutura populacional e a biologia
reprodutiva e alimentar das mesmas. Essa
recomendação vem de encontro com o item 2.9 do
Plano de ação nacional para espécies endêmicas e
ameaçadas de extinção do baixo e médio Xingu
(PAN).

81



Monitorar os corpos d’água presentes nas áreas de
bota-fora com relação à qualidade dos recursos
hídricos e comunidades aquáticas.

Legenda:
Plano de Ação

Próximos
RSAP

Reportado pela Norte Energia

Segundo o 17º RSAP, disponibilizados dados referentes ao
monitoramento de Qualidade da Água de entorno dos canteiros e
bota-fora, referente ao primeiro trimestre de 2017 (Anexo 16).

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis
Apresentar no 18º RSAP nota
técnica destinada ao IBAMA
com a nova metodologia e novo
quantitativo das APP que serão
alvo de recomposição florestal.



Atendida
A presente recomendação será encerrada, porém será tratada na recomendação
N° 3 (Saúde e Segurança – 16ª Missão - outubro a dezembro de 2016), que
também solicita a implantação do PAE.
Assim, evidenciar no 18º RSAP a implantação do PAE, conforme solicitado
pela recomendação N° 3.



No Projeto de Aquicultura de Peixes Ornamentais estão sendo elaborados
estudos de alimentação e reprodução de várias espécies (Hypancistrus zebra, H.
zebra “marrom”, Baryancistrus xanthellus P. xinguesis, P. altamira,
Hypancistrus zebra, Hypancistrus sp “marrom”, Hypancistrus sp “pão”,
Scobinancistrus sp “tubarão”, Pseudacanthicus pirarara, etc).
A NE informou, no 17º RSAP, que no primeiro trimestre de 2017 ocorreu uma
desova da espécie Pseudacanthicus pirarara (460 alevinos), duas desovas da
espécie Hypancistrus sp. “marrom” (total de 17 alevinos) e seis desovas da
espécie Hypancistrus sp. “pão” (total de 74 alevinos).
Reconhece-se que a recomendação está Em Atendimento, porém as ações
devem prosseguir, até que se consiga o protocolo de reprodução das espécies
em cativeiro, ou até que se comprove a manutenção/existência dessas espécies
na natureza, com base nas buscas previstas na recomendação 50, adiante.
A NE informou, no 17º RSAP (Anexo 16), os resultados trimestrais, mensais e
diários da qualidade da água. Reconhece-se que a recomendação está Em
Atendimento (contínuo), e que as ações devem prosseguir.

Apresentar
andamento
RSAP.

evidências
do
nos
próximos


Apresentar
andamento
RSAP.



evidências
do
nos
próximos

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo
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Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Recomendação


Prazo
anterior
Próximos
RSAP

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Segundo a NE, a integração entre os Projetos do Programa de
Limnologia e Qualidade de água e demais projetos referentes aos
ecossistemas aquáticos é realizada periodicamente através de
reuniões, troca de mensagens eletrônicas, fornecimento das
informações e banco de dados entre as equipes envolvidas nos
projetos.
A integração é realizada através de reunião e fornecimento dos
Relatórios Consolidados e banco de dados para as equipes
envolvidas nos PBA referentes aos Ecossistemas Aquáticos e a
do PAC. Evidência de atendimento nos Relatórios Consolidados.
Ictiofauna, Limnologia e Qualidade da Água - Recomendações da 1ª Missão (janeiro a março de 2013)
13.3.4 - Projeto de Monitoramento da Ictiofauna
Evidência
Segundo informado no 17º RSAP, o processo de triagem,
83
contagem e identificação de ovos e larvas coletadas no
 Recomenda-se que as amostras de ictioplâncton 2º RSAP
monitoramento está em andamento. As amostras da última
sejam analisadas com maior agilidade para que não 4º RSAP
campanha (janeiro e fevereiro de 2017) já foram triadas e estão
acumulem amostras de diferentes campanhas e os 5º RSAP
em processo de identificação.
resultados possam ser apresentados nos relatórios 6º RSAP
7º RSAP
do IBAMA dentro do cronograma.
Próximos
RSAP
Ictiofauna, Limnologia e Qualidade da Água - Recomendações da 3ª Missão (julho a setembro de 2013)
85
 Incluir, nos RSAP produzidos em datas Nos RSAP Segundo a NE, durante a 21ª campanha da ictiofauna (enchente)
intermediárias entre a emissão de dois Relatórios intermediá- foram coletados aproximadamente 4.000 peixes que estão sendo
Consolidados do Andamento do PBA para o rios entre identificados pesados e tomadas as medidas corporais. Os
resultados serão apresentados no 12ºRC.
IBAMA, resultados das análises de qualidade da Relatórios
água, comunidades planctônicas e bentônicas e da Consolidado Em relação à qualidade da água e macrófitas. Disponibilizado o
ictiofauna registrados durante o período dos
IBAMA
Banco de dadas contendo os resultados de Qualidade da Água
correspondente.
Próximos
dos monitoramentos semanais, mensais e trimestrais, referente
RSAP
ao primeiro trimestre de 2017, sendo que o 12° RC estará
apresentando as análises dos resultados de todas as variáveis
referente ao semestre. Estão sendo disponibilizados todos os
documentos referentes ao monitoramento de qualidade da água e
macrófitas aquáticas, referente ao presente trimestre, conforme
demandados em vistorias (Anexo 17).
Ictiofauna, Limnologia e Qualidade da Água - Recomendações da 10ª Missão (abril a junho de 2015)
Segundo o 17º RSAP, na 21ª campanha de monitoramento da
49
 Apresentar o banco de dados para as 6 espécies 11º RSAP
ictiofauna as duas espécies, Hypancistrus sp marrom e
que permanecem com distribuição restrita à
Typhlobelus auriculatus, não foram registradas fora da
ADA/AID, contendo: número de indivíduos Próximos
ADA/AID.
registrados durante todas as campanhas realizadas RSAP
até o momento, esforço empregado em cada
campanha, número da campanha, petrecho
utilizado para a captura e o número de campanhas
que a espécie foi coletada.
Segundo o 17º RSAP, as campanhas de monitoramento
50
 Elaborar um protocolo de monitoramento para as 6 11º RSAP
permanecem em rotina, cuja situação permanece a mesma até o
espécies com distribuição mais restrita (somente a 12º RSAP
momento.
ADA/AID) e para todas as espécies que foram 13º RSAP
Novo protocolo para monitoramento (período de seca) da
registradas fora da ADA/AID, mas somente em 1 14º RSAP
15º RSAP
espécie Typhlobelus auriculatus está em fase final de elaboração.
ou 2 pontos.
16º RSAP
Responsável: Dr. Tommaso Giarrizzo.
17º RSAP
82

51



Deverá existir interação efetiva entre os Projetos
do Programa de Limnologia e Qualidade de água,
e entre esses e os demais que envolvam o
ecossistema aquático, seja para o meio físico ou
biótico, durante toda fase construtiva.

Recomenda-se
que
as
campanhas
de
monitoramento das espécies com distribuição mais
restrita sejam realizadas concomitantemente com

Legenda:
Plano de Ação

11º RSAP
12º RSAP
13º RSAP

Reportado pela Norte Energia

Segundo o 17º RSAP, as campanhas de monitoramento
permanecem em rotina, cuja situação permanece a mesma até o
momento.

Avaliação
Existe interação entre os resultados da qualidade da água, o projeto de
monitoramento de macrófitas e os projetos relacionados à ictiofauna. Os
resultados do monitoramento foram informados no 17º RSAP (Anexo 16).
Reconhece-se que a recomendação está Em Atendimento (contínuo), e que as
ações devem prosseguir.

A NE informou durante a Conference call que o processo de triagem, contagem
e identificação de ovos e larvas coletadas nas últimas campanhas de
monitoramento (20ª e 21ª campanhas) estão em andamento.
Reconhece-se que a recomendação está Em Atendimento, e que as ações devem
prosseguir.

Em atendimento (contínuo)
Os resultados brutos do monitoramento da qualidade da água e limnologia
foram apresentados no 17º RSAP (Anexos 16 e 17). A atualização sobre o
andamento dos seis projetos da ictiofauna foi informada pela equipe da NE
durante a Conference call realizada na semana de auditoria. Os resultados dos
monitoramentos serão apresentados no próximo relatório Consolidado para o
IBAMA (12º RC).

A NE informou que durante a 21ª Campanha de monitoramento realizada em
março não houve ampliação da distribuição das espécies restritas à ADA/AID.
Assim como na missão passada, as espécies Hypancistrus sp “marrom” e
Typhlobelus auriculatus permanecem registradas apenas na ADA/AID.
Reconhece-se que a recomendação está Em Atendimento, porém a mesma é
mantida para as 2 espécies com distribuição restrita à ADA/AID.
A NE está monitorando as espécies com distribuição restrita (ADA/AID), mas,
devido ao hábito e ecologia das espécies, só é possível fazer a busca no período
de seca. Para a espécie Typhlobelus auriculatus, um novo protocolo para o
monitoramento está em elaboração. Reconhece-se que a recomendação está Em
Atendimento. Recomenda-se que as ações prossigam por pelo menos 2 anos
após o início da operação, especificamente para a espécie Hypancistrus sp
“marrom”. Se os resultados desse monitoramento indicarem que não houve
declínio populacional dessa espécie, mesmo que não se amplie a sua
distribuição, as buscas podem ser encerradas.
A NE informou que as campanhas complementares estão sendo realizadas
concomitantemente às campanhas de monitoramento da ictiofauna,
especificamente no período da seca. Reconhece-se que a recomendação está Em

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis
Apresentar
evidências
do
atendimento nos próximos
RSAP.


Apresentar
andamento
RSAP.

evidências
do
nos
próximos



Incluir, nos próximos RSAP
(principalmente quando não
houver um RC), os resultados
das análises de qualidade da
água, comunidades planctônicas,
bentônicas,
de
macrófitas
aquáticas e da ictiofauna do
período.



Apresentar
andamento
RSAP.

evidências
do
nos
próximos



Apresentar
protocolo
de
monitoramento e evidências da
continuidade das ações no
próximo RSAP.




Apresentar
evidências
próximo RSAP.

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo
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Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Prazo
Situação de Atendimento (Informada pela NE)
anterior
as campanhas trimestrais de monitoramento da 14º RSAP
Novo protocolo para monitoramento (período de seca) da
ictiofauna, com o objetivo de facilitar a logística 15º RSAP
espécie Typhlobelus auriculatus está em fase final de elaboração.
do campo, reduzir o custo e o dimensionamento 16º RSAP
Responsável: Dr. Tommaso Giarrizzo.
das equipes.
17º RSAP
Ictiofauna, Limnologia e Qualidade da Água - Recomendações da 13ª Missão (janeiro a março de 2016)
O 17º RSAP informa que não houve nenhum avanço em relação
45
 Recomenda-se que a NE, a partir do conhecimento 14º RSAP
às informações apresentadas no 11ºRC e no 16º RSAP.
da biologia de cada espécie (micro-habitat 15º RSAP
preferencial, ciclo reprodutivo, alimentação, 16º RSAP
utilização da coluna d’água), identifique 17º RSAP
oportunidades de criação de micro-habitats na
Volta Grande, no Trecho de Vazão Reduzida
(TVR), que favoreçam a continuidade das espécies
mais vulneráveis.
Ictiofauna, Limnologia e Qualidade da Água - Recomendações da 14ª Missão (abril ajunho de 2016)
NE informou que na 21ª campanha de monitoramento da
44
 Ampliar a malha amostral para a realização da 15º RSAP
ictiofauna a espécie Typhlobelus auriculatus, não foi registrada
busca ativa da espécie Typhlobelus auriculatus, 16º RSAP
dentro ou fora da ADA/AID.
incluindo no mínimo 3 pontos adicionais nos 17º RSAP
Novo protocolo para monitoramento (período de seca) da
bancos de areia, no período seco.
espécie Typhlobelus auriculatus está em fase final de elaboração.
Responsável: Dr. Tommaso Giarrizzo.
.
Fauna Terrestre - Recomendações da 9ª Missão (janeiro a março de 2015)
Segundo informado no 17º RSAP, o 11º Relatório Consolidado
30
 Em relação ao 13.5. Programa de Conservação e 10º RSAP
apresenta os resultados e análise de dados coletados até
Manejo de Quelônios:
dezembro/2016 (Etapa de Implantação: 2012-2015; Etapa de
 Recomenda-se atenção aos objetivos 11º RSAP
Operação: 2016). Segue anexo no 11ºRC.
ressaltados pelo IBAMA no Parecer Técnico
O monitoramento do período reprodutivo foi finalizado em
05036/2014-17, no que diz respeito à análise 12º RSAP
31/01/17. Também em janeiro, foi realizada a 16ª campanha de
da Nota Técnica No 013 de 2014. São eles:
monitoramento de quelônios (censo, biometria e dieta), cuja
1) disponibilização da nova base permanente de 13º RSAP
periodicidade é trimestral.
fiscalização, com o envio do projeto executivo ao
14º RSAP
As atividades de educação ambiental foram retomadas em março
IBAMA o quanto antes;
de 2017, após as férias escolares, na escola Aliança para o
2) manutenção do apoio logístico e financeiro à
Progresso, em Vitória do Xingu. Entrevistas estruturadas
prefeitura de Senador José Porfírio, conforme o Termo 15º RSAP
conduzidas pelo especialista em estudos etnoecológicos Adson
de Cooperação;
Ataíde (Universidade Federal do Tocantins), também foram
3) caso sejam constatados impactos decorrentes da 17º RSAP
realizadas junto a barqueiros na orla de Altamira.
deposição de sedimentos nas praias do Juncal e
No dia 22/03/17 foi realizada uma reunião com a Secretária de
Embaubal, como consequência da implantação de Belo
Meio Ambiente do município de Senador José Porfírio, Zelma
Monte, devem ser implementados projetos de
Luzia da Silva. O encontro teve como objetivo principal alinhar
monitoramento e contenção de sedimentos;
datas do calendário para o início das atividades de educação
4) manter a ação “controlar fluxo de embarcações para
ambiental desenvolvidas em parceria com a SEMAT/SEMAD
tráfego nas áreas delimitadas e identificadas: distribuir
neste município.
folheto informativo; promover reuniões com pilotos de
Ainda, com relação às ações de manejo de ninhos na região do
embarcações e cooperativas”, excluindo-se as
Reservatório do Xingu e do TVR, entre os anos de 2013 e 2016,
atividades de responsabilidade da Capitania dos
foram identificados quatro ninhos de P. expansa (introduzida na
Portos.
região) e 669 de P. unifilis. A maior parte dos ninhos
identificados ao longo dos anos de estudo nestas duas regiões foi
transferida para chocadeiras seminaturais, devido à intensa
predação humana nesses locais.
Na região do Tabuleiro do Embaubal nidificam as três espécies
alvo do Programa. No período reprodutivo de 2016 foram
registrados 201 ninhos de P. expansa (sem considerar as desovas
nas praias do Juncal e Peteruçu), 1.720 de P. unifilis e 3.459 de
P. sextuberculata. Considerando os dados até 31/12/2016,
estima-se o total de 584 ninhos de P. expansa na praia do
Recomendação

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis

Atendimento e que as ações devem prosseguir. Recomenda-se que o
monitoramento se estenda por 3 anos após o início da operação.

Estudos sobre alimentação e reprodução das espécies vulneráveis estão sendo
realizados no âmbito do Projeto de Aquicultura de Peixes Ornamentais. Além
desses estudos, a Norte Energia sugeriu às instituições competentes (IBAMA e
Ideflor-Bios) a elaboração de Plano de Manejo da Unidade de Conservação
proposta para a margem esquerda do rio Xingu. Não houve atualização no 17º
RSAP. Considera-se que essa recomendação está Parcialmente Atendida.

A NE informou que na 21ª campanha de monitoramento da ictiofauna a espécie
Typhlobelus auriculatus não foi registrada dentro ou fora da ADA/AID e que
um novo protocolo para monitoramento (período de seca) está sendo elaborado.
Considera-se que essa recomendação está Parcialmente Atendida.

Em Atendimento (contínuo)
O item 1 (disponibilização da nova base permanente) já foi atendido, enquanto
os itens 2, 3 e 4 encontram-se em atendimento.
Os dados relativos à topografia das praias de desova estão sendo continuamente
acompanhados e correlacionados com os dados de desova. O acompanhamento
das embarcações na região foi concluído, de acordo com o Parecer no
02001.003622/2015-08
A praia artificial formada próximo ao canal de fuga vem também sendo
monitorada de forma contínua.
As atividades educativas e de divulgação estão sendo realizadas em escolas e
junto à SEMAT de Senador José Porfírio
As ações de manejo continuam a ser alinhadas junto à SEMAT de Senador José
Porfírio, preparando-se para o período reprodutivo de 2017.

Apresentar
evidências
próximo RSAP.


Apresentar
evidências
próximo RSAP.

no



Apresentar, no 18o RSAP, os
resultados do acompanhamento
das embarcações no porto e das
atividades educativas, bem como
eventuais
materiais
de
divulgação produzidos e novos
termos
de
compromisso
assinados
por
empresas.
Apresentar de forma resumida os
principais
resultados
do
monitoramento
do
sucesso
reprodutivo dos quelônios.
Apresentar análises
comparativas entre as fases prée pós-enchimento.



As primeiras análises comparativas não indicam a existência de impactos
decorrentes do empreendimento.

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo

no
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Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Recomendação

Prazo
anterior

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Avaliação

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis

Peteruçu e 1.753 na praia do Juncal.
Entre os anos de 2011 e 2016 foram liberados ao todo 2.968.666
filhotes do gênero Podocnemis, considerando as áreas estudadas
e manejadas: Reservatório do Xingu, Trecho de Vazão Reduzida
e Tabuleiro do Embaubal. Os resultados evidenciam a relevância
da região como área reprodutiva e de conservação para as
espécies de quelônios amazônicos de água doce, obtendo-se
quantidades de ninhos e filhotes, entre as mais expressivas da
Amazônia brasileira.
Fauna Terrestre - Recomendações da 11ª Missão (julho a setembro de 2015)
55
 Em relação ao 12.3. Programa de Conservação da 12º RSAP
13º RSAP
Fauna Terrestre:
 Apresentar a modelagem de ocorrência de 14º RSAP
espécies conforme especificado no parecer 15º RSAP
16º RSAP
02001.003622/2015-08 COHID/IBAMA.
17º RSAP

56

57





Em relação ao 12.3. Programa de Conservação da
Fauna Terrestre:
 Apresentar avaliação consolidada dos
impactos do empreendimento na fauna, com
propostas de mitigação e/ou compensação de
acordo com os resultados, conforme
determinado pela condicionante 2.20 da
Licença de Operação no 1317/2015.
Em relação ao 13.2. Programa de Conservação e
Manejo de Hábitats Aquáticos:
 Manter as atividades previstas no Programa,
conforme recomendado no Parecer técnico
02001.003622/2015-03
COHID-IBAMA,
referente à análise da solicitação da Licença
de Operação, até que haja manifestação em
contrário por parte do Órgão Licenciador.

Legenda:
Plano de Ação

12º RSAP
13º RSAP
14º RSAP
15º RSAP
16º RSAP
17º RSAP

Evidências
nos
próximos
RSAP.

Segundo informado no 17º RSAP, por meio do Ofício
02001.001546/2017-50 COHID-IBAMA, de 20/02/2017, que
encaminhou
o
Parecer
nº
02001.000061/2017-49
COHID/IBAMA, o Órgão apresentou as seguintes conclusões e
recomendações sobre o Relatório Técnico nº 045/2016, que
apresentou a Modelagem de Distribuição de Espécies da Região
da UHE Belo Monte:
- “Devido ao que foi exaustivamente discutido na Nota Técnica e
no seminário técnico realizado entre Ibama e Norte Energia, fazse necessário que as espécies exclusivas da ADA sejam
excluídas da MDE para evitar viés nos resultados”;
- “A próxima etapa do estudo, ou seja, a apresentação dos mapas
de priorização espacial e das áreas mais vulneráveis para a
biodiversidade deve ser encaminhada conforme cronograma
apresentado por meio do Ofício CE 525/2016 e aprovado através
do Ofício 02001.012991/2016-54 COHID/IBAMA de 23 de
novembro de 2016”.
- “Além disso, deverá ser feito o cruzamento dos dados gerados
no MDE com a modelagem de desmatamento já solicitada
anteriormente”.
O Relatório Técnico nº 005, encaminhado ao Ibama por meio da
CE 0097/2017-DS, de 24/02/2017, apresenta o Planejamento
Sistemático para Conservação da Biodiversidade na Região da
UHE Belo Monte, com o cruzamento dos dados de modelagem
de distribuição de espécies com os dados de desmatamento
obtidos via satélite. Até o momento o Ibama não emitiu parecer
sobre este relatório.
Segundo o 17º RSAP, o 11º Relatório Consolidado apresenta os
resultados e análise de dados preliminares das campanhas de
monitoramento realizadas até dezembro/2016 (Etapa de
Implantação: 2012-2015; Etapa de Operação: 2016). A terceira
campanha de campo da Etapa de Operação foi concluída em
30/03/2017 e os resultados serão apresentados no 12º RC. Segue
anexo no 11ºRC.

Em Atendimento

Segundo o 17º RSAP, o 11º Relatório Consolidado apresenta os
resultados e análise de dados preliminares coletados até
dezembro/2016 (Etapa de Implantação: 2012-2015; Etapa de
Operação: 2016). Segue anexo no 11ºRC.

Em Atendimento (contínuo)

13º RSAP
14º RSAP
15º RSAP
16º RSAP
17º RSAP

Reportado pela Norte Energia

No 10o RC e 14o RSAP, a NE apresentou uma versão preliminar da modelagem
de ocorrência das espécies, faltando ainda, conforme ressaltado nos relatórios, a
determinação das áreas de maior interesse para a conservação. No terceiro
trimestre de 2016, a NE enviou ofício ao Ibama solicitando prorrogação do
prazo de entrega para fevereiro de 2017. A modelagem foi concluída, segundo
apresentado no 11o RC, e enviada ao Ibama (Relatório Técnico nº 045/2016,
que apresentou a Modelagem de Distribuição de Espécies da Região da UHE
Belo Monte). A próxima etapa do estudo, com a apresentação dos mapas de
priorização espacial e das áreas mais vulneráveis para a biodiversidade, foi
encaminhada.

Apresentar, no 18o RSAP,
evidências de que o IBAMA
aprovou
o
Relatório
de
modelagem de ocorrência de
espécies, os últimos documentos
entregues e os mapas.



Em Atendimento (contínuo)
O 11o RC apresentou os dados consolidados referentes ao monitoramento, bem
como as primeiras análises comparativas entre as fases pré e pós-enchimento.
Os resultados não indicam impactos decorrentes do empreendimento, não
necessitando, portanto, de medidas mitigatórias ou compensatórias adicionais.

Os bancos de dados georreferenciados vem sendo atualizados com as
informações das populações de quatro grandes grupos de animais aquáticos
(mamíferos aquáticos, quelônios, crocodilianos e peixes), os mapas integrados
com as principais áreas de uso da fauna aquática e semiaquática serão
atualizados e, estudos de integridade ecológica serão realizados ao final de cada
ciclo hidrológico. Ao final de cada ciclo hidrológico, se impactos forem
detectados, ações de manejos serão propostas.

Apresentar os resultados do
monitoramento dos diversos
programas no 18º RSAP, dando
continuidade
às
análises
comparativas entre as fases pré e
pós-enchimento.



Apresentar os resultados do
programa no 18º RSAP.



Avaliação do Consultor Socioambiental Independente
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Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Recomendação


Prazo
anterior
Evidências
nos
próximos
RSAP.
13º RSAP
14º RSAP
15º RSAP
16º RSAP
17º RSAP

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Avaliação

Segundo o 17º RSAP, o 11º Relatório Consolidado apresenta os
resultados e análise de dados preliminares das campanhas de
monitoramento realizadas até dezembro/2016 (Etapa de
Implantação: 2012-2015; Etapa de Operação: 2016). A terceira
campanha de campo da Etapa de Operação foi iniciada em
04/04/2017, com previsão de término na primeira quinzena de
maio, e os resultados serão apresentados no 12º RC. Segue anexo
no 11ºRC.

Em Atendimento (contínuo)

Evidências Segundo o 17º RSAP, o 11º Relatório Consolidado apresenta os
nos
resultados e análise de dados preliminares das campanhas de
próximos
monitoramento realizadas até dezembro/2016 (Etapa de
RSAP.
Implantação: 2012-2015; Etapa de Operação: 2016). Segue
13º RSAP
anexo no 11ºRC.
14º RSAP
15º RSAP
16º RSAP
17º RSAP
61
 Em relação ao 13.5. Programa de Conservação e Evidências Segundo o 17º RSAP, o 11º Relatório Consolidado apresenta os
nos
resultados e análise de dados preliminares das campanhas de
Manejo de Quelônios:
monitoramento realizadas até dezembro/2016 (Etapa de
 Apresentar, nos relatórios referentes ao próximos
Implantação: 2012-2015; Etapa de Operação: 2016). Segue
período pós-enchimento, comparações com RSAP.
anexo no 11ºRC.
os resultados obtidos durante o período pré- 13º RSAP
enchimento, conforme solicitado pelo 14º RSAP
15º RSAP
IBAMA.
16º RSAP
17º RSAP
Fauna Terrestre - Recomendações da 12ª Missão (outubro a dezembro de 2015)
Segundo o 17º RSAP, na praia artificial (montante do Canal de
46
 Dar continuidade ao monitoramento da praia 13º RSAP
14º RSAP
Fuga) oriunda do material excedente da dragagem obrigatória do
artificial situada no Canal de Fuga.
15º RSAP
Canal de Fuga da UHE Belo Monte não foi registrada nenhuma
16º RSAP
desova até a presente data.
17º RSAP
O 11º Relatório Consolidado apresenta os resultados e análise de
dados preliminares das campanhas de monitoramento realizadas
até dezembro/2016 (Etapa de Implantação: 2012-2015; Etapa de
Operação: 2016). Segue anexo no 11ºRC.
Fauna Terrestre - Recomendações da 13ª Missão (janeiro a março de 2016)
12.3. Programa de Conservação da Fauna Terrestre:
14º RSAP
Segundo o 17º RSAP, quanto à Modelagem de Distribuição de
53
Espécies, vide resposta à Recomendação 55.
 Dar continuidade às atividades de monitoramento 15º RSAP
O 11º Relatório Consolidado apresenta os resultados e análise de
dos atropelamentos na BR 270 e travessões, com a 16º RSAP
dados preliminares das campanhas de monitoramento realizadas
elaboração de relatórios periódicos completos que 17º RSAP
até dezembro/2016 (Etapa de Implantação: 2012-2015; Etapa de
permitam avaliar o sucesso das campanhas de
Operação: 2016). Segue anexo no 11ºRC
educação ambiental e a necessidade de estabelecer
novas medidas mitigatórias, complementares
àquelas já implementadas.
 Apresentar a modelagem de ocorrência de espécies
conforme
especificado
no
parecer
02001.000475/2016-97 COHID/DILIC, com a
calibração dos modelos preditivos, verificação dos
efeitos da alteração dos principais fatores
relacionados à distribuição das espécies; utilização
nas análises dos registros de espécies e dados
referentes à ADA nos módulos RAPELD, bem

Em Atendimento (contínuo)

59

60



Em relação ao 13.4. Programa de Conservação da
Fauna Aquática:
 Manter o monitoramento com periodicidade
semestral, para todas as áreas e grupos,
conforme estabelecido no Parecer técnico
02001.003622/2015-03
COHID-IBAMA,
referente à análise da solicitação da Licença
de Operação, e na condicionante 2.22 da
Licença de Operação 1317/2015.
Em relação ao 13.5. Programa de Conservação e
Manejo de Quelônios, dar continuidade ao
programa
de
monitoramento
hidrossedimentológico das praias do Tabuleiro do
Embaubal e, caso necessário, propor projetos e
medidas para a contenção dos sedimentos.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

As campanhas de monitoramento do Programa de Conservação da Fauna
Aquática foram realizadas, e os resultados comunicados durante a conference
call realizada. O 11o RC apresentou análises comparativas entre as fases pré- e
pós-enchimento.

O programa de monitoramento hidrossedimentológico vem sendo realizado
conforme o cronograma, conforme comunicado durante a conference call. Até o
momento não há evidências de impactos decorrentes do empreendimento,
segundo apresentado no 11o RC.

Em Atendimento (contínuo)
O 11o RC apresenta já as primeiras análises comparativas entre as fases pré- e
pós-enchimento. Os resultados não indicam impactos decorrentes do
empreendimento, não necessitando, portanto, de medidas mitigatórias ou
compensatórias adicionais.

Em Atendimento (contínuo)
A praia artificial vem sendo monitorada conforme recomendação do IBAMA,
segundo comunicado durante a conference call realizada, e conforme
apresentado no 11o RC. Não foram detectadas desovas até o momento.

Em atendimento

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis
Apresentar os resultados do
monitoramento dos diversos
programas no 18º RSAP, e dar
continuidade
às
análises
comparativas entre as fases pré e
pós-enchimento.



Apresentar os resultados do
programa de monitoramento
hidrossedimentológico no 18o
RSAP, bem como análises
comparativas.



Apresentar os resultados do
Programa e análise de eventuais
impactos no 18º RSAP e
relatórios seguintes.



Apresentar
resultados
do
monitoramento no 18º RSAP e
relatórios seguintes.



Apresentar resultados no 18o
RSAP e relatórios seguintes.

Com relação às atividades de monitoramento, estas foram oficialmente
encerradas pelo Órgão Licenciador (ver recomendação 22), segundo informado
no 14º RSAP e seus anexos.
A modelagem de ocorrência de espécies já foi elaborada, sendo apresentado um
documento preliminar no 14º RSAP e 10º RC, ainda sem o levantamento de
áreas de interesse para a conservação. A versão final do documento foi
apresentada ao IBAMA em seminário realizado no último trimestre de 2016, e
no 11o RC (ver recomendação 55).



O 11o RC apresenta as análises consolidadas e comparativos entre as fases pré e
pós-enchimento, mostrando não haver impactos decorrentes do
empreendimento. Novas análises deverão ser apresentadas nos RSAP
subsequentes.

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo
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Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Recomendação

Prazo
anterior

como dados de resgate de fauna e monitoramento
dos atropelamentos; utilização dos dados
derivados da modelagem de desmatamento em
combinação com a modelagem de distribuição da
fauna; consideração dos resultados e mapas de
distribuição devem ser considerados na avaliação
do PACUERA.
 Apresentar avaliação consolidada dos impactos do
empreendimento à fauna, com propostas de
mitigação e/ou compensação de acordo com os
resultados,
conforme
determinado
pela
condicionante 2.20 da Licença de Operação no.
1317, até outubro de 2016 conforme cronograma
apresentado ao IBAMA.
13.2. Programa de Conservação e Manejo de Hábitats 14º RSAP
58
Aquáticos:
15º RSAP
 Manter as atividades previstas no Programa, 16º RSAP
conforme recomendado no Parecer técnico 17º RSAP
02001.003622/2015-03 COHID-IBAMA, referente
à análise da solicitação da Licença de Operação,
até que haja manifestação em contrário por parte
do Órgão Licenciador.
13.4. Programa de Conservação da Fauna Aquática:
14º RSAP
63
 Manter o monitoramento com periodicidade 15º RSAP
semestral, para todas as áreas e grupos, conforme 16º RSAP
estabelecido
no
Parecer
técnico 17º RSAP
02001.003622/2015-03 COHID-IBAMA, referente
à análise da solicitação da Licença de Operação, e
na condicionante 2.22 da Licença de Operação
1317/2015.
13.5. Programa de Conservação e Manejo de 14º RSAP
65
Quelônios:
15º RSAP
 Dar continuidade ao programa de monitoramento 16º RSAP
hidrossedimentológico das praias do Tabuleiro do 17º RSAP
Embaubal e, caso necessário, propor projetos e
medidas para a contenção dos sedimentos.
 Apresentar, nos relatórios referentes ao período
pós-enchimento, comparações com os resultados
obtidos durante o período pré-enchimento,
conforme solicitado pelo IBAMA.
Fauna Terrestre - Recomendações da 14ª Missão (abril ajunho de 2016)
No âmbito do 12.3. Programa de Conservação da 15º RSAP
54
Fauna Terrestre:
16º RSAP
17º RSAP
 Apresentar versão final da modelagem de
ocorrência de espécies conforme especificado no
parecer 02001.000475/2016-97 COHID/DILIC,
com a calibração dos modelos preditivos,
verificação dos efeitos da alteração dos principais
fatores relacionados à distribuição das espécies;
utilização nas análises dos registros de espécies e
dados referentes à ADA nos módulos RAPELD,
bem como dados de resgate de fauna e
monitoramento dos atropelamentos; utilização dos
dados derivados da modelagem de desmatamento

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Segundo o 17º RSAP, vide respostas à Recomendação 57.

Avaliação

Em atendimento (contínuo)
As atividades previstas no programa vêm sendo realizadas de forma continua,
segundo o cronograma determinado (ver resposta à recomendação 57). O 11o
RC mostrou os resultados do programa, que segue o cronograma previsto.

Segundo o 17º RSAP, vide respostas à Recomendação 59.

Em atendimento (contínuo)
As atividades previstas no programa vêm sendo realizadas de forma continua,
segundo o cronograma determinado e conforme verificado no 11o RC.

Segundo o 17º RSAP, vide respostas às Recomendações 60 e 61.

Em Atendimento (contínuo)
O programa de monitoramento hidrossedimentológico vem sendo realizado
conforme o cronograma, segundo comunicado durante a conference call
realizada. Não há necessidade de propor medidas de contenção dos sedimentos.
As atividades previstas no programa continuam sendo mantidas, e no 11o RC
são apresentadas análises comparativas mostrando que não há evidências de
impactos.

A NE informou que, quanto à Modelagem de Distribuição de
Espécies, vide resposta à Recomendação 55.
Quanto ao Projeto de Levantamento e Monitoramento de
Invertebrados Terrestres, por meio da CE 0442/2016-DS, de
09/09/2016, a Norte Energia encaminhou ao Ibama a Nota
Técnica nº 60 com a avaliação da representatividade e
complementaridade da amostra nos transectos em relação ao
universo amostral total abrangido pelas armadilhas, em
atendimento ao Ofício 02001.008227/2016-94 COHID IBAMA,
de 26/07/2016. Posteriormente, por meio do Ofício
02001.001546/2017-50 COHID-IBAMA, de 20/02/2017, que
encaminhou
o
Parecer
nº
02001.000061/2017-49
COHID/IBAMA, o Ibama concluiu que não há óbices para a
exclusão da metodologia de armadilhas de abelhas instaladas

Em atendimento
A modelagem de ocorrência de espécies já foi elaborada, sendo apresentado um
documento preliminar no 14º RSAP e 10º RC, ainda sem o levantamento de
áreas de interesse para a conservação. A versão final do documento foi
apresentada ao IBAMA em seminário no mês de outubro de 2016, e entregue
junto ao 11o RC. Vide resposta à recomendação 55.
As avaliações da metodologia empregada para invertebrados terrestres foram
apresentadas ao IBAMA. Por meio do Ofício 02001.001546/2017-50 COHIDIBAMA, de 20/02/2017, que encaminhou o Parecer nº 02001.000061/2017-49
COHID/IBAMA, o Ibama concluiu que não há óbices para a exclusão da
metodologia de armadilhas de abelhas instaladas fora das parcelas.

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis

Apresentar
resultados
do
programa no 18º RSAP e
relatórios seguintes.



Apresentar
resultados
do
programa no 18º RSAP e
relatórios seguintes.



Apresentar
resultados
do
programa no 18º RSAP e
relatórios seguintes.


Apresentar, no 18o RSAP,
evidências de que o IBAMA
aprovou a modelagem de
ocorrência das espécies.
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Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
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Recomendação

Prazo
anterior

em combinação com a modelagem de distribuição
da fauna, até outubro de 2016.

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Avaliação

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis

fora das parcelas.



Apresentar uma avaliação de representatividade e
complementaridade da amostra nos transectos em
relação ao universo amostral total, para que se
possa excluir as armadilhas nos transectos,
conforme solicitado na NT 02001.001386/2016-68
COHID/IBAMA, de 26 de julho de 2016, dentro
do Projeto de Levantamento e Monitoramento de
Invertebrados Terrestres.
Fauna Terrestre - Recomendações da 16ª Missão (outubro a dezembro de 2016)
Segundo informado no 17º RSAP, as justificativas para as
12
 Avaliar parecer do IBAMA sobre a solicitação, 17º RSAP
alterações sugeridas na malha amostral foram apresentadas no 3º
enviada no CE 0603/2016-DS de 23 de dezembro
Relatório Mensal do Monitoramento de Fauna nas Ilhas de
de 2016, referente ao Ofício 02001.010654/2016Vegetação Remanescentes do Reservatório Xingu (CE
32 COHID/IBAMA, relativa ao Projeto de
0603/2016-DS). Até o momento o Ibama não se posicionou
Salvamento e Aproveitamento Científico da Fauna
sobre a solicitação.
(atual Monitoramento do resgate), solicitando a
suspensão do monitoramento das áreas 01 e 02, em
função da ausência de fauna arborícola, e a
realização de monitoramento mensal com vistorias
expeditas semanais nas áreas 13, 14 e 15.


Atendida.
Em abril de 2017 o IBAMA encaminhou a Nota Técnica no
4/2017/COHID/CGTEF/DILIC, por meio da qual autoriza o encerramento do
monitoramento nas áreas 01 e 02, a manutenção do monitoramento com
periodicidade semanal nas áreas 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 16, e
mudança da periodicidade semanal para mensal nas áreas 14 e 15, podendo
tornar-se novamente semanal ou até diária caso sejam observados pontos que
necessitem de maior atenção. A NE reporta que os resultados do monitoramento
indicam que não há necessidade de resgate de espécies, e não há alteração
visível na vegetação. Foram encaminhados para o IBAMA, até o momento, sete
relatórios mensais, conforme solicitado pelo órgão licenciador.
Atendida.

Segundo informado no 17º RSAP, por meio da CE 0442/2016Com relação ao programa 12.3.5, monitoramento 17º RSAP
DS, de 09/09/2016, a Norte Energia encaminhou ao Ibama a
de Invertebrados, a NE enviou ao IBAMA a nota
Nota Técnica nº 60 com a avaliação da representatividade e No parecer no 02001.003924/2016-59 COHID/IBAMA, encaminhado em
técnica 047/2015, de 17 de dezembro de 2015, que
complementaridade da amostra nos transectos em relação ao janeiro de 2017, onde o órgão licenciador analisa as condicionantes da LO
apresenta o plano de monitoramento de impactos
universo amostral total abrangido pelas armadilhas, em 1317/2015 tendo como base o 9o e o 10o RCs, bem como as vistorias realizadas
do Projeto de Levantamento e Monitoramento de
atendimento ao Ofício 02001.008227/2016-94 COHID IBAMA, pela equipe técnica do IBAMA na área do empreendimento, o IBAMA autoriza
Invertebrados Terrestres, solicitando a não
de 26/07/2016. Posteriormente, por meio do Ofício a alteração na metodologia, excluindo as armadilhas nos transectos..
utilização da metodologia de amostragem por
02001.001546/2017-50 COHID-IBAMA, de 20/02/2017, que
armadilhas nos transectos. Através da nota técnica
encaminhou
o
Parecer
nº
02001.000061/2017-49
NT 02001.001386/2016-68 COHID/IBAMA, de
COHID/IBAMA, o Ibama concluiu que não há óbices para a
26 de julho de 2016, o órgão licenciador avalia o
exclusão da metodologia de armadilhas de abelhas instaladas
referido plano, considerando que está adequado, e
fora das parcelas.
solicita que seja feita uma avaliação de
representatividade e complementaridade da
amostra nos transectos em relação ao universo
amostral total, para que se possa excluir as
armadilhas nos transectos, e determina que a
metodologia de amostragem através de armadilhas
seja mantida até que tal avaliação seja enviada e
avaliada. A NE ainda aguarda resposta do IBAMA
a esta NT. Avaliar resposta do órgão, relacionada à
possivel mudança na metodologia.
PD 06 - Preservação da Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais - Recomendações da 7ª Missão (julho a setembro de 2014)
Recomenda-se que sejam apresentados os pontos de Próximos
Segundo informado, na 21ª campanha de monitoramento da A NE está realizando a busca ativa no período de seca. Na última campanha
27
coleta com as coordenadas geográficas das campanhas RSAP
ictiofauna as duas espécies, Hypancistrus sp marrom e (21ª Campanha) não foram registradas as 2 espécies (Hypancistrus sp "marrom"
complementares realizadas pela NE para buscar as
Typhlobelus auriculatus, não foram registradas fora da e Typhlobelus auriculatus) com distribuição restrita, fora da ADA. Reconheceespécies novas, endêmicas, ameaçadas e ornamentais
ADA/AID.
se que a recomendação está Em Atendimento, e que as ações devem prosseguir
fora da ADA e AID do empreendimento.
Novo protocolo para monitoramento (período de seca) da para as 2 espécies que ainda permanecem com a distribuição restrita à
espécie Typhlobelus auriculatus está em fase final de elaboração. ADA/AID.
Responsável: Dr. Tommaso Giarrizzo.
20

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia







Apresentar
evidências
do
andamento nos
próximos
RSAP.
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Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Recomendação
28

Recomenda-se que sejam incluídas nas fichas técnicas
das espécies as coordenadas geográficas de todos os
pontos de coleta que as espécies novas, endêmicas e
ameaçadas foram capturadas na ADA e na AID.

Prazo
anterior
Próximos
RSAP

Socioeconomia - Recomendações da 7ª Missão (julho a setembro de 2014)
36
 A decisão de iniciar um novo Reassentamento 8º RSAP
Urbano Coletivo, denominado Pedral, introduz um 9º RSAP
novo desafio, obrigando a uma revisão no Plano de 10ª missão
Ação do Reassentamento Urbano já aprovado. 11ª mis.
Apresentar no próximo RSAP a revisão deste 12ª mis.
13ª mis.
plano.
14º RSAP
15ª mis.
16º RSAP
17º RSAP
Socioeconomia - Recomendações da 11ª Missão (julho a setembro de 2015)
62
 Evidenciar planejamento e decisões a serem Evidências
tomadas de imediato sobre a definição das equipes no 12º
multidisciplinares que irão conduzir os programas RSAP
nessa nova fase da UHE Belo Monte, que terá 13º RSAP
14º RSAP
atividades de construção e operação simultâneas.
15ª missão
16º RSAP
17º RSAP

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Avaliação

Segundo informado no 17º RSAP, na 21ª campanha de
monitoramento da ictiofauna as duas espécies, Hypancistrus sp
marrom e Typhlobelus auriculatus, não foram registradas fora da
ADA/AID.
Novo protocolo para monitoramento (período de seca) da
espécie Typhlobelus auriculatus está em fase final de elaboração.
Responsável: Dr. Tommaso Giarrizzo.

A NE informou que na última campanha realizada no período seco não foram
encontradas as espécies Hypancistrus sp “marrom” e Typhlobelus auriculatus,
com distribuição restrita fora da AID/ADA, e, por esse motivo, as fichas
técnicas não foram apresentadas. Reconhece-se que a recomendação está Em
Atendimento, e que as ações devem prosseguir.

A NE informa no 17º RSAP que os esforços despendidos pela
NORTE ENERGIA junto à Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo de Altamira (SEMAT), resultaram na emissão da
Licença de Instalação para o RUC Pedral nº 025/2017, em
24/03/2017 (Anexo 18). Houve também a emissão do Decreto de
Aceitação do novo RUC, pela SEPLAN (Anexo 19).
Em relação ao início das obras, considerando o período chuvoso
na região, as obras estão previstas para serem iniciadas em
maio/17.
A NE continua a reportar ao IBAMA, quinzenalmente, os
avanços das obras para implantação do RUC Pedral, contidos no
Anexo 07.

Em Atendimento (contínuo).

Segundo o 17º RSAP, um dos itens que compõem o Boletim de
Análise Crítica, instrumento emitido para subsidiar a análise
crítica pela Alta Direção da Norte Energia, é extraído do Painel
de Bordo Gerencial, também emitido com periodicidade mensal
e que promove uma análise crítica do desempenho das
subcontratadas, em termos de gerenciamento de cronograma e de
escopo contratual, além dos riscos e oportunidades associados a
cada pacote de trabalho, que culmina com as respectivas
recomendações e pareceres finais.
No âmbito do SGA da Operação, continua a ser adotada a
estratégia de formação de Grupos de Trabalho de Integração
(GTI), sempre que identificadas interfaces e com vistas a criação
de planos de ação para a efetivação das ações previstas de forma
a otimizar as ações e recursos. No caso específico do RUC
Pedral, tal estratégia pode ser evidenciada pela instituição de
força tarefa para discutir assuntos referentes à implantação do
RUC Pedral, e conduzir reuniões quinzenais com as empresas
contratadas para as obras e técnicos multidisciplinares da Norte
Energia, desde maio de 2016, quando a NE também passa a
enviar relatórios quinzenais ao Ibama para acompanhar as
atividades de sua implantação. No período foram enviados 07
relatórios – do 17º Relatório Quinzenal em 06/01/17 (CE
0011/2017-DS) ao 23º Relatório Quinzenal em 03/04/17 (CE
0219/2017-DS).
Cabe ainda destacar as reuniões realizadas no final de março de
2017 envolvendo a empresa coordenadora/executora do Plano de
Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu (PGIVGX),
as Superintendências, Gerências e Coordenações da Diretoria
Socioambiental, bem como os representantes do Grupo de
Análise Estratégica (GAE), com a finalidade de analisar e
verificar alterações/complementações nos impactos que vêm
sendo observados na Volta Grande do Xingu no início da Etapa
de Operação, bem como planejar ações adicionais de gestão
ambiental que devam ser aplicadas nesse macro-compartimento.
O resultado dessas avaliações, feitas de forma conjunta e

Em atendimento

Os documentos consultados e as informações fornecidas comprovam que houve
andamento nas ações para implantação do RUC Pedral, estando prevista a
instalação do canteiro de obras para início imediato. Estima-se que em
dezembro de 2017 os interessados já serão levados a visitar e escolher o lote
para os quais serão transferidos.

Situação/
Risco



Novo prazos/
Entregáveis
Apresentar
evidências
do
andamento nos
próximos
RSAP.

Apresentar relatório com o
andamento das ações de
implementação das obras no
próximo RSAP.


Relatar andamento das ações e
decisões no 18º RSAP.

Verificou-se que tem havido ajustes nas equipes, como ocorreu na
Comunicação Social, frente às demandas das ligações intradomiciliares. A
gestão unificada e/ou integrada na execução de alguns programas tem trazido
resultados satisfatórios. No entanto, como já mencionado anteriormente, ainda
existem pendências e novas demandas de complexidade significativa,
principalmente em relação ao reassentamento que exige experiência,
verificando-se que as equipes envolvidas nessas ações já foram bastante
reduzidas.



Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo

15

Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Recomendação

Prazo
anterior

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Avaliação

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis

integrada, constará da Matriz de Gestão Ambiental inerente a
esse compartimento.
Socioeconomia - Recomendações da 12ª Missão (outubro a dezembro de 2015)
66
 Como o Projeto de Acompanhamento e 13º RSAP
Monitoramento Social das Comunidades do 14º RSAP
Entorno da Obra e das Comunidades Anfitriãs 15ª missão
(4.6.1) foi desativado e há necessidade de que haja 16º RSAP
monitoramento de toda a população que sofreu 17º RSAP
deslocamentos compulsórios, ou seja, todas que
estão incluídas no Plano de Ação de
Reassentamento, as já reassentadas e as que ainda
serão, a equipe da Norte Energia se comprometeu
a elaborar e apresentar ao Consultor Independente
a estrutura de execução que será viabilizada com a
integração desses dois tipos de Programas de
Monitoramento.

70



Na área rural, não obstante a qualidade muito
positiva do RRC e RAR, permanece uma situação
de risco e não conformidade, devido ao atraso
provocado pela
empresa responsável pela
construção da infraestrutura e das casas. Existem
pendências relacionadas à implantação dos poços
artesianos no RRC e a casas ainda não construídas
no RAR, que implicam em um atraso de um
compromisso de licenciamento, passível de
receber uma notificação do Ibama. Recomenda-se
o equacionamento urgente desta questão.

Evidências
no 13º
RSAP
Evidências
na próxima
missão
17º RSAP

Segundo o 17º RSAP, esse item foi esclarecido no bojo da
Planilha de Recomendação do 16º RSAP, onde consta que:
“Com relação aos bancos de dados cabe esclarecer que cada
programa possui seu banco específico. O trabalho desenvolvido
pela Norte Energia e, já concluído, foi de estabelecer uma
linguagem única para todos os bancos de dados, que atualmente,
operam no sistema ACCESS.
O sistema desenvolvido para o projeto de reparação rural (4.1.5)
e os projetos de ATES (4.2) estão integrados, ou seja, possuem
informações específicas de cada projeto no sistema, mas estão
operando em uma mesma base. Já no caso do Projeto 4.6.1 e
4.6.2, os mesmos possuem sistema específico que na fase de
instalação funcionavam em uma base operacional diferenciada.
No entanto, foi adotado para a fase de operação a migração dos
dados para o sistema ACCESS.
Portanto, ambos os projetos podem ter cruzamentos de
informações, caso necessário.”
De forma a exemplificar os fluxos de cada banco de dados,
descrito acima, segue no Anexo 21 o desenho gráfico dessa
dinâmica.
Segundo o 17º RSAP, reitera-se que o RRC encontra-se
finalizado e as pendências foram totalmente reparadas.
As obras de conclusão das casas do RAR encontram-se em fase
de finalização, desde a última contratação da empresa executora.
No ano de 2017, a NESA já realizou 12 mudanças restando
apenas 15 famílias a serem relocadas (do total de 40). A
mudança destas ocorrerá até o dia 31/05/2017.
Segue, no Anexo 20, o registro fotográfico de algumas
mudanças realizadas entre os meses de janeiro a abril.

Em atendimento.

Relatar andamento das ações no
18º RSAP.

No 11º Relatório Consolidado enviado ao IBAMA há relatos de que o Projeto
de Acompanhamento e Monitoramento Social das Comunidades do Entorno da
Obra e das Comunidades Anfitriãs (4.6.1), foi reestruturado no início de 2016 e
o Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos (7.4)
responsabilizou-se pela coordenação de execução desse Projeto que mantém
equipe própria, porém, assessorada pela equipe do programa coordenador.
Verificou-se que continuam em andamento as ações do Sistema de
Acompanhamento com a coleta direta de informações junto às famílias
monitoradas. Foram realizadas oito campanhas semestrais de campo (as duas
últimas, dentro dessa nova estruturação do projeto), a fim de identificar,
localizar e caracterizar pessoas, famílias e comunidades que vivam na região
afetada ou que tenham sido remanejadas pela implantação do empreendimento.

Em atendimento.
As Obras no Projeto de Reassentamento Rural Coletivo – RRC foram
completadas, as 28 famílias já relocadas e os produtores estão sendo assistidos
sistematicamente pela assistência técnica.
Em relação ao Projeto de Reassentamento em Áreas Remanescentes – RAR, as
informações contidas nos relatórios enviados pela Norte Energia indicam que,
do total de 40 casas, em maio de 2017 a situação de implantação deste programa
era a seguinte:
 75% da construção das unidades habitacionais concluídas (30 casas
concluídas, dez casas que faltam para finalização da construção,
sendo que oito já estão em fase de conclusão e 2 tiveram atraso por
problema no acesso);
 72,5% mudanças realizadas (29 casas);
 100% de supressão, limpeza e aragem concluídas;
 100% de construção da rede elétrica (40 casas) concluída;
 87,5% das casas com perfuração dos poços;
 80% das casas com cercamento das propriedades.



Apresentar
evidências
de
avanços e/ou conclusão de obras
no 18º RSAP.



As 40 famílias recebiam verba de manutenção e aluguel social no valor de um
salário mínimo por mês, destinado à situação antes de mudar para a casa do
reassentamento. Após a mudança para o RAR recebem a Verba de Manutenção,
com duração de seis meses. Esses produtores continuam sendo assistidos pela
assistência técnica da ATES e, posteriormente, deverão definir a alternativa de
reparação com a equipe de execução do projeto.
Nesse sentido, assim que todas as mudanças sejam efetivadas, será necessária
apenas a verificação da finalização de todas as obras de infraestrutura dos lotes.
Nesse caso, quando isso ocorrer, a recomendação poderá ser avaliada como
atendida.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo

16

Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Recomendação
71



Em relação à comunicação institucional e social,
que foi unificada com ganhos inegáveis na
qualidade e conteúdo, recomenda-se um cuidado
para não perder a sensibilidade em relação aos
movimentos sociais locais, considerando o alerta
dado pela mobilização que ocorreu na semana da
12ª missão. Os incidentes conseguiram uma
mobilização de diferentes categorias, o que aponta
um sinal de alerta e a necessidade de reforçar o
tipo de ação local, dando mais atenção a
pescadores e moradores da Volta Grande. Os
Princípios do Equador reforçam a importância de
manter os canais abertos, para o empreendedor
poder ser proativo e evitar situações de violência e
confronto. Fica o desafio da necessidade de ajuste
constante na comunicação social, sem perder a
confiança estabelecida durante anos de parceria
com atores locais.

Prazo
anterior
Evidências
no 13º
RSAP
Evidências
na próxima
missão
17º RSAP

Socioeconomia - Recomendações da 14ª Missão (abril a junho de 2016)
67
 Fazer uma consulta jurídica em relação à 15º RSAP
formalização, junto à prefeitura Municipal e futura 16º RSAP
operadora
de
saneamento,
sobre
as Próximos
responsabilidades e escopo dos serviços a serem RSAP
executados para as ligações intradominiciliares em
Altamira.

68



Elaborar relatório técnico consolidando e
detalhando todos os procedimentos que estão
sendo planejados e adotados, como cronograma,
responsabilidades da NE e da Prefeitura de
Altamira/COSALT, de maneira a formalizar, junto
a todas as partes interessadas (IBAMA,
Instituições Financeiras e Prefeitura/População), a
forma como a NE estará cumprindo a exigência da
LO.

15º RSAP
16º RSAP
17º RSAP

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Avaliação

Segundo o 17º RSAP, esse item foi esclarecido no bojo da
Planilha de Recomendação do 16º RSAP, onde conta que:
“As ações do Programa de Interação e Comunicação Social estão
em andamento pela Empresa Worley Parsons conforme
contratação já ressaltada na última missão.
As atividades para a fase de operação vêm seguindo as diretrizes
e orientações da fase de implantação do empreendimento, com
suas devidas adequações. ”
Além disso, é importante ressaltar, que as ações do Programa de
Interação e Comunicação Social foram apresentadas na 16º
Missão da Auditoria, onde foi esclarecido o papel da Worley
Parsons à frente do Programa e a continuidade das ações
previstas no PBA.
Dessa forma, reitera-se o encaminhamento da apresentação
realizada sobre o Programa na 16º Missão (Anexo 22).
Cumpre informar ainda que a WP foi coordenadora do 7.2 até o
início de 2016, e, portanto, acompanhou sistematicamente a
execução do programa – o que assegurou a continuidade das
ações após substituição da antiga empresa executora.

Em atendimento.

Segundo a NE, conforme destacado no 16º RSAP, a NORTE
ENERGIA mantém o escritório Milaré Advogados na assessoria
jurídica à diversos temas da área de meio ambiente o que inclui
as questões afetas às ligações intradomiciliares em Altamira.

Em atendimento (contínuo).

Segundo a NE, em atendimento a essa recomendação, a Norte
Energia tem interagido junto ao órgão ambiental com uma
agenda positiva para discussão de condicionantes da LO. Nesse
sentido, a CE 0293/2017-DS (Anexo 23), trás o detalhamento
das ações e metodologias que vem sendo adotadas para o
cumprimento da Condicionante 2.11 da LO, o que evidencia o
atendimento a essa recomendação, configurando-se como um
relatório técnico solicitado por essa recomendação.

As informações contidas nos relatórios enviados pela Norte Energia indicam
que as atividades de comunicação, orientação, esclarecimento, reforço à
divulgação têm utilizado todas as formas de comunicação possível, desde
realização de reuniões, campanhas, visitas de mobilização, anúncios sobre a
presença dos agentes de campo veiculados nas Rádios locais, até Reuniões em
diferentes Comissões, Comitês e Fóruns.
A equipe foi reforçada para o andamento das obras de ligações de água e
esgotamento sanitário nos domicílios da área urbana de Altamira. A Gerência
de Comunicação e Interação Social garante que as empresas contratadas têm
dado continuidade às ações de comunicação que haviam sido desenvolvidas
desde o início da obra sem prejuízo de qualidade.

A recomendação original feita foi atendida, e verifica-se a importância de haver
uma assessoria jurídica que acompanhe com atenção redobrada os diferentes
temas desta fase de complementação da implantação e de operação da UHE
Belo Monte. As diferentes demandas que têm surgido têm necessitado de
constante acompanhamento tanto pela equipe do jurídico da Norte Energia
como pela empresa contratada
Em atendimento
A recomendação original foi feita para permitir a formalização de maneira
clara, junto ao IBAMA, do escopo e metodologia adotados pela NE para
cumprir com a Condicionante de LO. Embora relatórios gerenciais sucintos
estejam sendo encaminhados quinzenalmente ao IBAMA, os mesmos têm o seu
foco no relato dos avanços dos trabalhos, sem detalhar todos os aspectos e
dificuldades logísticas, de comunicação e de engenharia sendo gerenciadas pela
NE no atendimento da exigência das ligações intradomiciliares em Altamira.
Reuniões de trabalho com a equipe do IBAMA em Brasília também têm sido
feitas, e o registro das informações em ATA contribui para documentar os
esforços e as dificuldades encontradas, assim como as soluções técnicas
adotadas.

Situação/
Risco

Novo prazos/
Entregáveis
Apresentar evidências no 18º
RSAP do andamento das ações
de comunicação.





Atualizar o acompanhamento e
os desdobramentos da assessoria
jurídica sobre este tema nos
próximos RSAP.

Apresentar, nos
próximos
RSAPs, atualizações técnicas
consolidadas
sobre
o
atendimento
a
esta
condicionante da LO.



O documento apresentado no 17º RSAP inclui um histórico detalhado do
escopo e da metodologia utilizada pela NE para cumprimento da
Condicionante 2.11 da LO. O documento CE 0293/2017-DS (Anexo 23 do 17º
RSAP) abarca muitos dos aspectos técnicos solicitados. Recomenda-se que esta
consolidação de toda a documentação das ações sendo desenvolvidas continue
até a conclusão dos trabalhos, sempre mantendo o órgão licenciador totalmente
informado sobre o tema.
RECOMENDAÇÕES DA SAI
PD 07 - Componente Indígena - Recomendações da 2ª Missão (abril a junho de 2013)
Segundo o 17º RSAP, a Norte Energia tem mantido a
148
 Garantir a periodicidade das reuniões, a adaptação 3º RSAP
regularidade das reuniões do Comitê Gestor Indígena (CGI) em
da pauta e a qualificação dos membros que
4º RSAP
cumprimento ao Termo de Cooperação DS-C-317/2015 e ao
compõem o Comitê Gestor do PBA-CI.
Regimento Interno do referido Comitê. Embora o Secretário do

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Em atendimento (contínuo)
A primeira reunião do Comitê Gestor do PBA-CI foi realizada em novembro de
2012. Em 2014 foram realizadas três grandes reuniões (17-18/03, 15-16/06 e 02

Apresentar,
nos
próximos
RSAPs, evidência da realização
das reuniões ou atividades do
CGI e Subcomitês



Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo

17

Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Recomendação

Prazo
anterior
5º RSAP
Próximos
RSAP

Situação de Atendimento (Informada pela NE)

Avaliação

CGI tenha manifestado a necessidade de realização de uma
reunião em caráter ordinário no primeiro trimestre de 2017, foi
acordado entre as partes (indígenas e empreendedor) que a
reunião só ocorreria após manifestação da FUNAI, quanto a
aprovação das propostas metodológicas para realização do
Seminário de Avaliação do PBA-CI, momento, em que seria m
apresentadas as propostas às comunidades e validadas.

a 05/12) e dez reuniões dos Subcomitês, isto é, reuniões descentralizadas em
todas as terras indígenas. Em 2015, entre os meses de março e maio, foram
realizadas reuniões dos Subcomitês nas dez terras indígenas. Na cidade de
Altamira houve uma reunião extraordinária em abril e uma reunião em agosto.
Em 2016, foram realizadas duas grandes reuniões na cidade de Altamira, a
primeira entre os dias 03 e 05 de fevereiro e a segunda entre os dias 05 e 09 de
outubro. Nesta última reunião, os indígenas questionaram o caráter consultivo
do CGI, alegando que esta deveria ser uma instância deliberativa. Em janeiro de
2017, por motivação do Ministério Público Federal, houve uma grande reunião
na cidade de Altamira, quando os indígenas estabeleceram várias exigências,
relacionadas às empresas contratadas e também à transformação do CGI de
consultivo para deliberativo. A previsão de realização de reuniões dos
Subcomitês em março de 2017 não se concretizou. Não há previsão de agenda
acordada com os indígenas para novas reuniões. Tal desmobilização do CGI e
dos subcomitês é preocupante, pois enfraquece a participação dos indígenas e
dificulta a realização dos seminários de avaliação do PBA-CI, previsto para
ocorrer em todas as terras indígenas como exige a FUNAI.

PD 07 - Componente Indígena - Recomendações da 5ª Missão (janeiro a março de 2014)
42*
 Garantir a continuidade e ampliação do Evidências Segundo o 17º RSAP, as informações solicitadas podem ser
consultadas no Relatório Bimestral do Programa de
Mecanismo de Atendimento e Reclamação, nos
Comunicação Indígena de Nov-Dez/16, contidos na CE
aprimorando continuamente as categorias de próximos
0048/2017-DS enviada à FUNAI em 01/02/2017 e contido no
análise e classificação dos temas das RSAP
Anexo 26.
comunicações nas rotinas do PCI.

PD 07 - Componente Indígena - Recomendações da 6ª Missão (abril a junho de 2014)
Segundo a NE, informações atualizadas e detalhadas constam do
14*
 O PRR é composto por projetos que envolvem a 7º RSAP
11º RCS protocolado em 24/02/17, pela CE 0093/2017-DS, no
identificação, o cadastro, a negociação e a
âmbito dos projetos 4.4.4 e 4.6.1. As mesmas são
aquisição de imóveis para a realocação e Nos
complementadas pelos projetos 13.2 e 13.3 do PBA-CI,
reassentamento das famílias indígenas citadinas e próximos
direcionadas especificamente ao público indígena.
ribeirinhas. Há um gap de informação sobre a RSAP
Informações complementares podem ser apresentadas durante a
condição destas famílias após a mudança de 10º RSAP
missão prevista para ocorrer na semana de 15 a 19 de maio de
endereço. Até julho já haviam sido realocadas 70 11º RSAP
2017.
famílias
indígenas
citadinas.
Apenas
o 12º RSAP
monitoramento periódico desta nova condição 13º RSAP
permitirá avaliar os resultados de médio e longo 14º RSAP
prazo deste programa. Assim, recomenda-se 15º RSAP
implantar, em associação ao PBA-GERAL 16º RSAP
(Projetos 4.44 e 4.61), o monitoramento das 17º RSAP
famílias indígenas citadinas e ribeirinhas após a
mudança para as novas residências.

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Situação/
Risco

Apresentar,
nos
próximos
RSAPs,
evidência
da
continuidade da integração da
metodologia de classificação das
comunicações do PCI, PCNI e
atendimentos da SAI.

Em atendimento (contínuo)
O Programa de Comunicação Indígena (PCI), em operação desde 2010, conta
atualmente com 52 equipamentos de rádio instalados aldeias, associações na
cidade de Altamira e comunidades ribeirinhas. Os registros do PCI são
realizados diariamente e seguem estruturados a partir das categorias: nome da
aldeia; terra indígena; indígena demandante; tipo de demanda (informação ou
reclamação); data do recebimento; resumo da demanda; resumo da resposta;
data da resposta. Entre janeiro e abril de 2017 foram realizadas 1.825
comunicações via rádio. Todas as demandas são encaminhas às instâncias
relacionadas, sejam estas a própria Norte Energia ou as instituições
intervenientes como FUNAI, DSEI, SEMEDs e outras. De acordo com os
registros, os principais temas de interesse dos indígenas são: 60% manutenção
de motores e cotas combustível; 15% instituições FUNAI/DSEI/SEMEDs; 15%
programas e projetos do PBA-CI; e 10% outros temas relacionados à Norte
Energia. Adicionalmente, o Programa de Comunicação Não Indígena (PCNI)
mantém o registro de todas as comunicações envolvendo as demandas dos
indígenas e não indígenas relacionadas às obras de infraestrutura em
desenvolvimento no interior das terras indígenas. Com a reestruturação da SAI,
está em andamento um processo de integração dos registros dos programas de
comunicação e dos atendimentos da SAI.

Novo prazos/
Entregáveis



Atendida
Segundo o 7º Relatório Consolidado do PBA-CI, já foram realizadas 100% das
negociações com as famílias indígenas citadinas e ribeirinhas, totalizando 776
negociações na área urbana e 79 na área rural. O acompanhamento das famílias
após as mudanças está em sendo monitorado em conjunto com as demais
famílias, no escopo do PBA Geral. Com isso, a SAI está evitando impor uma
metodologia que invista na distinção étnica (indígenas/não indígenas) em um
contexto em que os próprios moradores estão optando por não se diferenciar
desse modo. Ao longo do monitoramento continuado do PBA Geral será
possível identificar se as famílias acionam seu pertencimento étnico como
forma de relacionamento com a nova condição de moradores dos RUCs.



Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo
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Quadro 8.0.b
Avaliação da situação de atendimento às recomendações pontuais e oportunidades de melhorias estabelecidas em missões anteriores (fora do Plano de Ação da UHE Belo Monte), excetuando-se
aquelas consideradas Não Atendidas, tratadas no Anexo 13 desse relatório
Prazo
Situação de Atendimento (Informada pela NE)
anterior
PD 07 - Componente Indígena - Recomendações da 12ª Missão (outubro a dezembro de 2015)
Segundo informado no 17º RSAP, as ações do Programa de
72
 Os questionamentos relacionados ao atendimento 13º RSAP
Atividades Produtivas continuam normalmente nessas
às famílias indígenas ribeirinhas reapareceram na
localidades, onde o programa foi primarizado pela Norte Energia
emissão da LO. Nesse sentido, a Informação Nos
e estão sendo implantadas ações relacionadas aos projetos de
233/2015 da FUNAI exigiu a execução das ações próximos
Cultivos Anuais Consorciados (Roças) bem como Criação de
aos povos indígenas desaldeados da Volta Grande RSAP
Galinha Caipira no sistema extensivo.
do Xingu, como previsto no PBA-CI. Em
Maiores informações podem ser obtidas durante a missão
fevereiro, as famílias indígenas ribeirinhas mais
prevista para ocorrer na semana de 15 a 19 de maio de 2017.
uma vez se mobilizaram reivindicando, dentre
outros pontos, sua inclusão nos programas do
PBA-CI. No escopo do PRR, além das
negociações com 79 famílias, a SAI acompanha a
situação de outras 98 famílias que residem na zona
rural. Muitas dessas famílias foram atendidas com
materiais e recursos no escopo do Plano
Emergencial. Algumas ações também foram
realizadas, como a implantação de sistema de
abastecimento de água na Ilha da Fazenda e a
ampliação dos serviços de saúde, incluindo a
disponibilização de ambulâncias e ações para o
controle da malária. Para os gestores da SAI, a
dificuldade para o atendimento a essas famílias
reside no fato de que, nas comunidades ribeirinhas,
as famílias indígenas e não indígenas dividem um
mesmo espaço e compartilham o mesmo modo de
vida. Frente às exigências institucionais e às
demandas das famílias indígenas ribeirinhas,
recomenda-se que a Norte Energia estabeleça,
junto às instituições intervenientes, uma linha de
ação que especifique as responsabilidades da SAI e
das outras superintendências.
Recomendação

Legenda:
Plano de Ação

Reportado pela Norte Energia

Avaliação

Situação/
Risco

Em atendimento (contínuo)

Novo prazos/
Entregáveis
Apresentar, nos
próximos
RSAPs,
evidência
da
continuidade das ações de
integração
das
famílias
indígenas
ribeirinhas
aos
programas e projetos do PBACI.

O atendimento às famílias indígenas ribeirinhas segue integrando as ações da
SAI através de atividades dos programas de atividades produtivas, infraestrutura
e comunicação. As ações já realizadas incluem a doação de ferramentas e
sementes, construção de aviários, casas de farinha, a distribuição de kits de
pesca e instalação de equipamentos de rádio e torres de telefonia. Segundo os
técnicos da SAI, embora sem interação institucional efetiva por parte da
FUNAI, as demandas destas famílias vêm sendo tratadas diretamente pelos
indigenistas no atendimento do escritório da SAI. É fundamental estabelecer
acordos validados institucionalmente, para garantir a segurança da continuidade
das ações já em andamento.



Avaliação do Consultor Socioambiental Independente

 Atendida  Em Atendimento ou Parcialmente Atendida  Atendimento Contínuo
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