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1.0 
Introdução 
 
Este documento compõe o 1º Relatório de Monitoramento Socioambiental Independente 
do Projeto Hidrelétrico Belo Monte, sob a responsabilidade da Norte Energia S.A. (NE), 
e refere-se ao período de janeiro a março de 2013.  
 
O Relatório elaborado pela JGP (Consultor Socioambiental Independente - CSI), 
incluindo todas as suas conclusões e recomendações, está baseado no escopo dos 
trabalhos realizados e na informação recebida da NE, que foi objeto de verificação 
seletiva durante inspeções de campo e reuniões. A JGP não se responsabiliza pela 
validade ou precisão das informações recebidas e utilizadas no desenvolvimento deste 
Relatório. A JGP poderá revisar este informe, incluindo as suas conclusões e 
recomendações, se informação adicional for disponibilizada. Ressalte-se também que o 
presente Relatório destina-se aos Agentes Repassadores e tem função específica, não 
sendo necessariamente adequado para utilização por outros públicos ou para outras 
finalidades. Todas as interpretações e conclusões sobre o marco legal e/ou contratual 
não devem ser consideradas como uma opinião jurídica.  
 
A informação de base para a elaboração do relatório é formada pelo 1° Relatório 
Socioambiental Periódico (RSAP) elaborado pela NE; por documentos apresentados ao 
IBAMA; e pelas informações obtidas durante as inspeções de campo do projeto e 
reuniões realizadas no período de 13 a 17 de maio de 2013.    
 
O processo de avaliação/monitoramento independente visa a atender ao Princípio do 
Equador 9 (Monitoramento Independente e Divulgação de Informações). Anteriormente 
ao início desse monitoramento, a conformidade do ciclo de avaliação e licenciamento 
do empreendimento com os Princípios do Equador foi verificada conforme as diretrizes 
estabelecidas no Princípio do Equador 2 (Avaliação Socioambiental) e com os padrões 
aplicáveis segundo o Princípio 3 (Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis). Isso 
resultou na identificação de hiatos (gaps) e motivou a elaboração de um Plano de Ação 
(da forma prevista no Princípio 4 – Plano de Ação de Sistema de Gestão), que foi 
subscrito pela NE e pelos Agentes Repassadores, passando a constituir Compromisso 
Contratual da forma prevista no Princípio 8. 
 
O relatório objetiva uma avaliação socioambiental independente do andamento do 
Projeto, com foco principalmente em: 
 
• Verificação de conformidade com os Princípios do Equador; 
• Avaliação de desempenho socioambiental do Projeto. 
 
Para atender a esses objetivos, o presente relatório está estruturado nas seguintes seções 
principais: 
 
O Capítulo 2.0 apresenta a descrição das atividades realizadas na vistoria, incluindo 
reuniões e trabalhos de campo. Além disso, inclui a listagem dos documentos analisados 
para elaboração do presente relatório. 
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O Capítulo 3.0 (Sistema de Gestão) avalia os procedimentos de gerenciamento 
ambiental e social da construção. Esses aspectos são avaliados em dois níveis: gestão 
pelo executor diretamente responsável (Consórcio Construtor Belo Monte - CCBM ou 
outros), e gestão pela Norte Energia - NE nas suas funções de supervisão de 
conformidade (compliance assurance) com os requisitos ambientais e sociais aplicáveis. 
A “Obra Principal” (contratada com o CCBM) é avaliada de maneira independente das 
“Obras do Entorno”, que incluem as diversas obras contratadas pela NE com terceiros 
(implantação da infraestrutura de saneamento, educação e saúde nos municípios da 
AID, por exemplo).  
 
No Capítulo 3.0 avalia-se também a gestão da segurança e saúde ocupacional e das 
condições de trabalho, novamente focando dois níveis, o da gestão pelo responsável 
direto e o da supervisão pela NE. 
 
O Capítulo 4.0 (Desempenho Ambiental / Saúde e Segurança da Construção) inclui 
inicialmente o resumo da situação da “Obra Principal” (UHE Belo Monte) e das “Obras 
Fora do Site” na data da inspeção de campo realizada pela equipe do Consultor 
Socioambiental Independente. Objetiva contextualizar o momento de obra a que 
corresponde à avaliação realizada, permitindo uma compreensão das atividades de 
maior impacto e frentes de obra de maior intensidade. Facilita a compreensão dos 
impactos ocorrentes (ou não ocorrentes) na data da inspeção de campo e justifica as 
prioridades adotadas no planejamento dos trabalhos.  
 
Na sequência, o Capítulo 4.0 inclui a análise da implementação do Plano Ambiental de 
Construção (PAC) do PBA. Nesta Seção, descreve-se a gestão da construção, incluindo 
as medidas dispostas não apenas no PAC do PBA, mas também aquelas que compõem o 
sistema de gestão do CCBM e que estão sendo aplicadas na obra. Essa análise inclui 
uma discussão dos dados ambientais e de saúde e segurança resultantes da vistoria às 
áreas do projeto.  
 
Os aspectos relativos à conformidade legal são tratados no Capítulo 5.0. Foca-se 
inicialmente o processo de Gerenciamento de Condicionantes, onde é verificado o 
atendimento a todas as condicionantes constantes na Licença de Instalação (LI) No 
795/2011, em Autorizações de Supressão de Vegetação e outras licenças, outorgas e 
autorizações complementares emitidas para o Projeto. O Capítulo 5.0 resume também a 
ação fiscalizadora de órgãos com funções regulatórias, incluindo não somente o 
IBAMA, mas também o IPHAN, FUNAI, entidades municipais e outros com 
competências específicas que incidem no Projeto. Finalmente, o Capítulo 5.0 analisa 
conformidade legal do empreendimento, acompanhando a situação de atendimento às 
condicionantes estabelecidas ao longo do processo de licenciamento pelos órgãos 
intervenientes, bem como a situação de todas as multas e autuações recebidas pela NE 
e/ou empresas por ela contratadas, verificando a adequação das gestões em curso cm 
relação a cada uma. 
 
No Capítulo 6.0 apresenta-se uma avaliação individualizada dos Planos, Programas e 
Projetos Ambientais que integram o Projeto Básico Ambiental (PBA). A avaliação do 
andamento de cada Programa é desenvolvida de acordo com a seguinte estrutura padrão: 
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• Progresso reportado pela NE (incluindo progresso verificado em campo, para os 
programas em andamento na ocasião da vistoria); 

• Escopo da verificação do andamento do Programa no período, executada pela 
equipe do Consultor Socioambiental Independente (relatórios, reuniões com 
empresas coordenadoras e executoras, verificação em campo); 

• Avaliação de conformidade; 
• Avaliação de resultados. 
 
A verificação do processo de implantação do Plano de Ação acordado entre a NE e os 
Agentes Repassadores é desenvolvida no Capítulo 7.0 (Quadro 7.0.a). Neste 1º 
Relatório de Monitoramento foram avaliados os produtos entregáveis nos seguintes 
prazos estabelecidos no Plano de Ação: antes da assinatura do contrato de 
financiamento; antes do primeiro desembolso; 60 dias após a assinatura do contrato; 90 
dias após a assinatura do contrato; e Trimestralmente, nos Relatórios de Conformidade 
Socioambiental.  
 
O Capítulo 8.0 avalia a atuação de atendimento às recomendações pontuais e 
oportunidades de melhoria emitidas pelo Consultor Socioambiental Independente em 
relatórios anteriores, e que não fazem parte do Plano de Ação. No caso deste 1º 
Relatório de Monitoramento, o Quadro 8.0.a do Capítulo 8.0 apresentará a situação de 
atendimento às recomendações estabelecidas na Seção 13.2 do Relatório de Due 
Diligence.  
 
De maneira consolidada, o Capítulo 9.0 analisa a situação de atendimento aos 
Princípios do Equador, com foco naqueles que se aplicam à atual fase de implantação 
do projeto.  
 
O Capítulo 10.0 apresenta as principais conclusões do Consultor Socioambiental 
Independente (Seção 10.1) e consolida todas as recomendações geradas nos Capítulos 
anteriores do Relatório (Seção 10.2), as quais alimentarão a tabela de acompanhamento 
do Capítulo 8.0 nas missões seguintes. 
 
Por fim, o Capítulo 11.0 lista os aspectos críticos a serem verificados na próxima 
missão de monitoramento. 
 
Como denominador comum, todas as seções têm um foco analítico e não descritivo, 
objetivando a identificação e discussão de problemas de conformidade e avaliação de 
resultados, e não apenas apresentar um resumo geral e abrangente da situação atual do 
Projeto.  
 
No contexto assim descrito, cabe ressaltar também a natureza seletiva e não extensiva 
da avaliação independente, onde o foco de verificação é estabelecido na fase de 
planejamento de cada missão em função da evolução do Projeto e das atividades 
consideradas críticas em cada etapa.  
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2.0 
Descrição das atividades realizadas na vistoria e dos documentos 
analisados  
 
Conforme descrito no Capítulo 1.0, a elaboração deste Relatório foi embasada na 
análise de documentos e em dados coletados durante a vistoria de campo ocorrida no 
período de 13 a 17 de maio de 2013, em reuniões e em inspeções de campo.  
 
Os principais documentos revisados na presente análise de conformidade estão listados 
no Anexo 1. 
 
Já a vistoria de campo envolveu a realização de reuniões com as equipes responsáveis 
pela implementação de programas socioambientais, pela gestão socioambiental do 
empreendimento, pela supervisão das obras e dos programas, e também a realização de 
entrevistas com partes interessadas. O Quadro 2.0.a, no Anexo 2, apresenta a lista das 
reuniões realizadas e os participantes. Além das reuniões, foram realizadas inspeções de 
campo nos diversos sítios construtivos e frentes de obra e em locais relacionados à 
implementação de Programas do PBA. O Quadro 2.0.b, também no Anexo 2, apresenta 
a lista de locais inspecionados, a equipe que participou das inspeções e os entrevistados. 
 
 
3.0 
Sistema de Gestão 
 
O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do 
Trabalho da Norte Energia, bem como o Sistema de Gestão Integrada (SGI) do CCBM, 
estão em processo de implementação contínua.  
 
No período de monitoramento desse relatório, importantes ações relacionadas à gestão 
dos aspectos ambientais, sociais, de saúde e segurança do trabalho foram evidenciadas 
nos relatórios e documentos elaborados pela NE em atendimento ao Plano de Ação 
estabelecido para o Projeto.  
 
O objetivo deste Capítulo é detalhar essas ações e apresentar os avanços ocorridos no 
período, tanto na gestão da NE como do CCBM. 
 
3.1 
Sistema de Gestão da NE 
 
De acordo com o Relatório de Avaliação Socioambiental (Due Diligence) emitido pela 
JGP em junho de 2012 e atualizado em novembro do mesmo ano, a Norte Energia não 
possui um sistema totalmente integrado para gestão dos aspectos ambientais, de saúde e 
segurança do trabalho aplicáveis ao projeto UHE Belo Monte. As questões de meio 
ambiente são tratadas no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e as questões 
de saúde e segurança do trabalho são tratadas por meio de documentos isolados, ainda 
não pertencentes a uma estrutura formal de gestão.   
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3.1.1 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
 
O SGA da NE, atualmente em processo de implantação, foi estruturado com base no 
PGA (Plano de Gestão Ambiental) previsto no PBA do Projeto.   
 
No período deste Relatório de Monitoramento Socioambiental foram aprovados os 
seguintes documentos: 
 
• Manual de Auditoria Ambiental; 
• Manual de Gestão de Documentos; 
• Manual de Treinamento, Conscientização e Competência voltado ao Sistema de 

Gestão Ambiental; 
• Plano Diretor de Gerenciamento de Resíduos – PDRE; 
• Plano de Documentos e Registros do PBA; 
• Padrão de Sistema de Tratamento de Não Conformidades (R05); 
• Padrão de Sistema do PRAD (R01); 
• Padrão de Sistema de Tratamento de Não Conformidades de Dados; 
• Padrão de Sistema de Identificação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos 

Aplicáveis; 
• Padrão de Sistema de Elaboração e Edição de Documentos do Projeto Básico 

Ambiental (R01); 
• Padrão de Sistema de Acompanhamento das Obras e Equipamentos Sociais; 
• Padrão de Sistema de Liberação de Área de Empréstimo e Bota Fora; 
• Padrão de Sistema de Gestão da Informação; 
• Padrão de Sistema do Plano Operacional de Supressão Vegetal (POS); 
• Padrão de Sistema do Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos 

Ambientais (R01); 
• Padrão de Sistema de Mecanismo de Atendimento e Resposta à Comunidade; 
• Orientação técnica para o preenchimento da Planilha Base – SIG-A; 
• Orientação Técnica de Atividade de Comunicação para Detonações; 
• Modelo de Cronograma; 
• Modelo de Lista de Presença (reuniões e treinamentos); 
• Modelo de Nota Técnica (NT); 
• Modelo de Parecer Técnico (PT); 
• Modelo de Plano de Trabalho Detalhado; 
• Modelo de Registro de Comunicação; 
• Modelo de Registro de Desvio (RD); 
• Modelo de Relatório de Não Conformidade (RNC); 
• Padrão de Ata_modelo2 - (ATA); 
• Padrão de Relatório Consolidado Semestral (RCS); 
• Padrão de Relatório Técnico – RT; 
• Padrão de Relatório Técnico Trimestral – RTT; 
• Padrão de Relatório Gerencial Mensal da Coordenadora - RGM-C; 
• Padrão de Relatório Gerencial Mensal da Executora - RGM-E; 
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• Padrão de Relatório Gerencial Mensal da Gestora - RGM-G. 
 
Parte dessa documentação foi apresentada durante a Due Diligence, porém esses 
documentos sofreram nova revisão para melhor adequação a realidade do Projeto. No 
período destacam-se a inclusão de novos procedimentos para comunicação com as 
partes interessadas, acompanhamento e mudança de projeto, acompanhamento dos 
impactos, atendimento aos Princípios do Equador, acompanhamento dos remanescentes 
da supressão vegetal, entre outros.  
 
Vale ressaltar, que alguns desses documentos também são utilizados para gestão dos 
assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalho, como é o caso do Padrão de 
Relatório Gerencial Mensal, evidenciado nos documentos emitidos pela área de Saúde e 
Segurança do Trabalho. 
 
O grau de implementação dos procedimentos não pode ser completamente evidenciado 
durante a análise dos relatórios emitidos pela NE e as visitas de campo realizadas para 
emissão desse relatório. O 3º Relatório Consolidado encaminhado ao IBAMA apresenta 
um quadro com os documentos elaborados para o PBA e inseridos no SGA no período 
de 01/07/12 a 31/12/12, esse quadro traz uma coluna específica com o status de 
implementação de alguns dos procedimentos listados acima, porém não se refere ao 
período de monitoramento desse relatório.  
 
Encontra-se ainda em processo de elaboração e/ou revisão os seguintes documentos: 
 
• Orientação Técnica de Codificação e Nomenclatura de Documentos e Registros; 
• Padrão de Sistema do Plano Operacional de Supressão Vegetal (Revisão); 
• Padrão de Sistema de Comunicação Social: Interna e do PBA; 
• Fluxo de Comunicação sobre o andamento das obras do entorno; 
• Plano Diretor de Saúde e Segurança Ocupacional; 
• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
• Padrão de Sistema de Gestão de Mudança nos Projetos; 
• Padrão de Sistema de Monitoramento do Impacto da Vazão Reduzida; 
• Padrão de Sistema do Plano de Comunicação do Reassentamento Urbano Coletivo 

(RUC); 
• Padrão de Sistema do Fórum de Acompanhamento Social Belo Monte (FASBM); 
• Padrão de Sistema do Atendimento aos Princípios do Equador e Padrões de 

Desempenho da IFC (versão preliminar); 
• Padrão de Sistema do Plano de Gestão de Fragmentos de Vegetação (versão 

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

 
• Avaliar o desempenho dos compromissos assumidos pela empresa por meio do 

processo de licenciamento ambiental, com ênfase para o PBA/PGA e para o PBA 
Indígena; 

• Avaliar o desempenho do Sistema de Gestão Ambiental, com base nos princípios 
da Política de Meio Ambiente da empresa; 

• Identificar ações corretivas, preventivas a serem implementadas e traduzi-las em 
oportunidades de melhoria a serem validadas e viabilizadas pela alta administração 
da empresa;  

• Identificar ações que possam caracterizar riscos para a organização, ao meio 
ambiente em geral e à comunidade em particular, apresentando ações preventivas 
que possam evitar a ocorrência dos potenciais eventos indesejáveis identificados, 
bem como ações de emergências caso estes eventos se concretizem no todo ou em 
parte. 

 
São temas abrangidos por este Programa: 

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

e acompanhamento do status de geração dos relatórios e dados brutos; 
• GeoEXPLO – sistema gerenciador do banco de dados com a função de 

armazenamento, gerenciamento e consulta dos gerados nas campanhas de 
monitoramento ambiental; 

• Servidor de Camadas (GeoServer) – responsável pela publicação e visualização de 
dados georreferenciados dispostos em diferentes formatos cartográficos (raster e 
vetorial); 

• Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED) – responsável pela tramitação de 
documentos (recebidos e enviados) do empreendedor.  
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Neste contexto, o SIG-A, permite: 
 
• Disponibilizar dados brutos confiáveis e rastreáveis, bem como bases cartográficas; 
• Espacializar os dados brutos de monitoramento ingressados no SGP; 
• Resgatar, do repositório de dados, as informações dos monitoramentos, sob a forma 

de tabelas possibilitando análises de grande relevância e de 
• Acompanhamento do alcance dos indicadores estabelecidos no PBA; 
• Identificar e reportar as não conformidades de dados brutos identificadas aos 

devidos responsáveis para sua solução. 
 
Sua aplicação e a incorporação de novas ferramentas têm um desenvolvimento 
crescente, está previsto ainda para o primeiro semestre de 2013 as seguintes ações: 
 
• Incorporar os dados ambientais das obras (planilha protótipo em aprovação); 
• Completar o sistema com os resultados dos programas socioeconômicos e do PBA-

CI; 
• Aplicar indicadores; 
• Integrar as informações com a ferramenta Geoserver (em implementação). 
 
Ressalta-se que a aplicação dessa ferramenta ainda não foi evidenciada pela equipe da 
JGP, conforme disposto no Capítulo 9.0. 
 
3.1.2 
Sistema de Gestão de SST 
 
O Sistema de Gestão de SST da NE apresentado no Relatório de Due Diligence passou 
por algumas alterações, conforme evidenciado no 1º RSAP e demais documento 
analisados para emissão desse relatório. 
 
A gestão de SST é proativa, baseada nas seguintes diretrizes: 

 
• Normas Regulamentadoras do M.T.E.; 
• Plano Diretor de Saúde e Segurança do Trabalho; 
• Procedimento de Inspeção, Supervisão e Auditoria de Saúde e Segurança do 

Trabalho (em processo de aprovação pelas diretorias da NE); 
• Anexos Contratuais (Anexo 22 e outros); 
• Princípios do Equador; 
• Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria da 

Construção; 
• Boas práticas reconhecidas nacional e internacionalmente. 
 
No período de monitoramento desse relatório, o Plano Diretor de Saúde e Segurança no 
Trabalho foi revisado para melhor adequação a realidade do empreendimento. Esse 
documento tem como objetivo maior estabelecer os critérios e as normas que 
regulamentem a sua aplicação aos contratados diretos e indiretos, terceiros, prestadores 
de serviço e colaboradores da NE. 



 

 

 

 

 

12 

 

As regras contidas nesse Plano aplicam-se a todas as obras principais, obras do entorno 
e atividades dos programas do PBA, relacionadas ao empreendimento UHE Belo 
Monte, sejam elas implementadas diretamente pela NE ou por seus contratados diretos e 
indiretos. 
 
As atividades descritas neste documento devem ser aplicadas durante a realização das 
obras pelo CCBM e empresas contratadas em todas as frentes de trabalho nos Sítios e 
acessos definidos para a UHE Belo Monte. 
 
Elas também devem ser aplicadas durante a realização das obras do entorno que são 
realizadas nas áreas impactadas pela UHE Belo Monte. 
 
Esse Plano objetiva também: 
 
• Atender à Portaria n° 3214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – em 

especial a NR 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança em 
Medicina do Trabalho - SESMT; 

• Estabelecer a Política de Saúde e Segurança Ocupacional (SSO) da Norte Energia; 
• Determinar as Diretrizes Gerais do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança 

Ocupacional que deverão compor o Sistema de Gestão Integrado da Norte Energia; 
• Implementar o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional; 
• Promover o tratamento justo, a não discriminação e a igualdade de oportunidades 

dos trabalhadores.  
• Estabelecer, manter e melhorar as relações entre o trabalhador e seu superior 

hierárquico;  
• Promover o cumprimento da legislação trabalhista e empregatícia nacional;  
• Proteger os trabalhadores, incluindo categorias de trabalhadores vulneráveis, como 

crianças, trabalhadores migrantes, trabalhadores terceirizados e trabalhadores 
pertencentes à cadeia de abastecimento da Companhia;  

• Promover condições de trabalho seguras e saudáveis e proteger a saúde dos 
trabalhadores;  

• Atender ao Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na 
Indústria da Construção; 

• Realizar inspeções, auditorias e supervisão sobre Saúde e Segurança do trabalho 
nas obras da UHE Belo Monte, nas obras do entorno e atividades do programa 
PBA. 

 
Durante a análise do referido Plano e dos demais documentos disponibilizados pela NE 
para elaboração desse relatório, não foi possível concluir sobre a integração entre os 
sistemas de gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) e de Meio Ambiente 
(SGA). 
 
A implementação das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Saúde e Segurança do 
Trabalho é discutida no Capítulo 4.0 desse relatório, que traz dados reais relacionados 
aos acidentes ocorridos no período, o processo de investigação desses acidentes, os 
índices de desempenho de SST, os treinamentos realizados no período, as atividades 
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realizadas pela CIPA / SESMT, as atividades relacionadas aos Programas de SST, entre 
outras.  
 
Ainda no período foi formalizada da integração entre o CCBM e a EPBM (Engenharia 
do Proprietário Belo Monte). As atividades atualmente realizadas são todas integradas, 
com a participação da NE no acompanhamento dos resultados de SST do CCBM, com 
espaço para a tomada de decisão e solicitação de estratégias corretivas.  
 
Em relação às inspeções de SST sob a responsabilidade da NE, a partir de janeiro de 
2013 foram iniciadas as atividades da EPBM. A equipe foi efetivada em sua totalidade 
no mês de março. 
 
A EPBM se reporta diretamente à NE a qual integra o quadro de supervisão das 
atividades, acionando, sempre que necessário, ações junto ao CCBM para sanar 
questões levantadas nas inspeções de rotina. 
 
As rotinas de trabalho da equipe envolvem as seguintes atividades: 
 
• Elaboração e execução de Instruções Técnicas; 
• Levantamento de campo/comunicação de desvios através de ferramentas 
• (SPOT CHECK, LV’S, SC/SAC/SAP, AMST, R.O.); 
• Comunicação/repasse de informações à Norte Energia através de relatórios; 
• Apresentação de evidências; 
• Interação com CCBM; 
• Identificar desvios em campo e propor/tomar medidas corretivas/preventivas; 
• Participação em reuniões operacionais e gerenciais; 
• Identificação de desvios; 
• “fiscalizar” as ações do CCBM. 
 
A área de abrangência (setores) das atividades da EPBM são as seguintes: 
 
• Acompanhamento de atividades de maior risco: 
• Serviços de escavações; 
• Serviços de perfuração e desmonte de rocha; 
• Armazenamento e transporte de material explosivo; 
• Carregamento de bancada; 
• Localização de mina falhada; 
• Supressão vegetal; 
• Montagem de instalações eletromecânicas; 
• Dentre outras. 
 
Os resultados das inspeções realizadas no período são apresentados e discutidos no 
Capítulo 4.0. Nota-se que as inspeções realizadas no período ainda não seguiram uma 
programação específica, elas foram realizadas esporadicamente, pois conforme 
mencionado acima, a estruturação da equipe foi finalizada somente no mês de março. 
Conforme informado no 1º RSAP, a partir de abril as inspeções seguirão a periodicidade 
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estabelecida no “Cronograma previsto para as inspeções de SST da EPBM sobre a obra 
principal da UHE Belo Monte”. No referido cronograma estão previstas a realização de 
390 inspeções entre os meses de maio e outubro de 2013, nos 4 sítios, a saber: Bela 
Vista, Belo Monte, Canais e Pimental. 
  
Quanto à fiscalização das obras do entorno, foi contratado um engenheiro de segurança 
para coordenar essas atividades, que serão executadas por empresa externa 
especializada nesse tipo de trabalho. Conforme informado no 1º RSAP está prevista a 
contratação dessa empresa no primeiro trimestre de 2013. Diante disso, os 
procedimentos para as inspeções, supervisão e auditorias serão aplicados com as 
respectivas evidências de rotina a partir do 1º. Semestre de 2013. 
 
Em relação à documentação para registro de campo, foram elaboradas no período: 8 
Instruções de Trabalho (IT’s) e 12 Listas de Verificação (LV’s) que estão em fase de 
aprovação pela NE, esses documentos deverão ser compatibilizados com a sistemática 
adotada pela NE. 
 
Em relação às auditorias internas de SST, o Padrão de Sistema para auditoria de SST da 
NE sobre a obra principal está em fase final de aprovação pelas Diretorias da NE. Ainda 
não foi estabelecida a rotina dessas auditorias, as quais devem ocorrer a partir do 
próximo trimestre com o apoio da equipe da EPBM, responsável pelas inspeções de 
SST na obra principal. 
 
Apesar da sistemática de auditorias de SST não estar completamente implementada, em 
22 de fevereiro de 2013 a EPBM realizou uma auditoria nas atividades de construção 
em execução no Sítio Belo Monte. O escopo dessa atividade foi à verificação do 
atendimento as pendências da auditoria realizada em julho de 2012 e itens pendentes na 
ATA de reunião entre a NE e o CCBM realizada em dezembro de 2012, bom como o 
apontamento dos desvios detectados durante a auditoria. 
 
Ainda no período, foi estabelecido entre as partes (Norte Energia e CCBM) um plano de 
contingência integrado, contendo: 
 
• PAE: Plano de Atendimento a Emergências; 
• PMPES: Plano de emergências médicas e primeiros socorros;  
• Plano de Contingência do Sistema de Transposição de Embarcações (STE). 
 
O simulado ocorrido no período para treinamento no PAE é discutido no Capítulo 4.0. 
Ressalta-se que não foi apresentado cronograma referente à programação dos próximos 
simulados. 
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3.1.3 
Estrutura Organizacional 
 
Sistema de Gestão Ambiental 
 
Para garantir a qualidade do gerenciamento dos planos, programas e projetos do PBA 
foi criado um modelo de Governança no qual são apresentados os papéis, suas interfaces 
e os principais mecanismos de gerenciamento. Essa Governança foi apresentada no 
Relatório de Avaliação Socioambiental (Due Diligence) e está estruturada considerando 
quatro níveis específicos dentro do projeto: Executoras, Coordenadora, Gestora e 
Empreendedora: NESA. 
 
No que se refere à estrutura organizacional para atender ao Sistema de Governança 
descrito acima, a NE estabeleceu a Diretoria Socioambiental (DS), que passou por 
alterações no período de monitoramento desse relatório e, atualmente, contempla 5 
Superintendências, 16 Gerências e 1 Assessoria, da forma discriminada abaixo: 
 
• Diretoria Socioambiental 

 
− Superintendência dos Meios Físico e Biótico 

� Gerência do Meio Físico 
� Gerência do Meio Biótico 
� Gerência de Implantação de Programas 

 
− Superintendência do Meio Socioeconômico 

� Gerência de Saúde Pública 
� Gerência de Implantação de Obras  
� Gerência de Comunicação e Interação Social 

 
− Superintendência de Assuntos Fundiários e Relocação 

� Gerência de Relocação Rural 
� Gerência Fundiária 
� Gerência de Relocação Urbana 

 
− Superintendência de Obras do Entorno 

� Gerência de Fiscalização de Obras do Entorno 
� Gerência de Planejamento e Controle 
� Gerência de Contratos de Obras do Entorno 

 
− Superintendência de Assuntos Indígenas 

� Gerência de Execução 
� Gerência de Estudos 

 
Ligadas diretamente a Diretoria Socioambiental estão a Assessoria Técnica e mais duas 
Gerências, uma de Coordenação Técnica e outra de Implantação de Programas. 
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Abaixo da estrutura apresentada estão locados engenheiros, técnicos, analistas, 
especialistas, assistentes, entre outros profissionais responsáveis pelo andamento dos 
trabalhos. Ressalta-se que não foi disponibilizada a matriz com as responsabilidades 
desses profissionais dentro do Projeto UHE Belo Monte. 
 
Para garantir uma Gestão Ambiental de forma integrada com a gestão de Saúde e 
Segurança, de Pessoas, da Qualidade, da Comunicação e da Responsabilidade Social a 
NESA conta com um Conselho de Gestão Integrada e com um Comitê de Gestão 
Ambiental. 
 
Além da estrutura mencionada acima, a NE conta com a Ferreira Rocha Gestão de 
Projetos Sustentáveis (FR), empresa contratada para implementar o Plano de Gestão 
Ambiental (PGA) para a Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte. 
 
Conforme mencionado no Relatório de Due Diligence, para gestão do projeto, a FR 
conta com uma equipe técnica composta por 4 Engenheiros, 2 Administradoras e uma 
Química que desempenham funções específicas, conforme apresentado a seguir: 
 
• Coordenação Geral  
• Gerenciamento do PMO-FR e coordenação Técnica do PG-PBA 
• Consultoria Técnica em Gerenciamento de Projetos 
• Elaboração de Ferramentas Gerenciais 
• Elaboração de Ferramentas Gerenciais 
• Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental Ambiental 
• Consultoria Técnica para Estruturação do Sistema de Gestão Ambiental 
 
Ressalta-se que na documentação disponibilizada pela NE não ficou claro se a estrutura 
apresentada acima continua válida ou se sofreu alterações no período. 
 
Saúde e Segurança do Trabalho 
 
A NE emitiu uma norma específica para detalhar a estrutura organizacional responsável 
pela área de Saúde e Segurança do Trabalho, bem como as atribuições de cada um dos 
profissionais no âmbito do Projeto. 
 
A estrutura prevista na norma conta com um coordenador geral de SST e dois 
coordenadores específicos, um para a obra principal e outro para as obras do entorno e 
demais contratadas.  
 
Ligados diretamente ao coordenador da obra principal estão um técnico de segurança do 
trabalho e a EPBM, responsável pela fiscalização das obras e supervisão das atividades 
de SST realizadas pelo CCBM. 
 
Até o presente momento, o coordenador das obras do entorno não conta com uma 
equipe específica para realização das atividades de inspeção. Conforme informado 
anteriormente, está prevista a contratação de uma empresa externa especializada para 
realização das atividades de supervisão das obras. 
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A EPBM, por sua vez, conta com um diretor adjunto no escritório de Altamira, uma 
coordenadora de SSO no sítio Canais, dois engenheiros de segurança, um no sítio Bela 
Vista e outro no sítio Pimental. A estrutura também contempla dois técnicos de 
segurança do trabalho, um para o sítio Belo Monte e outro para o sítio Canais. 
 
3.2 
Sistema de Gestão da CCBM 
  
Para gerenciamento das obras da UHE Belo Monte, a CCBM estruturou um Sistema de 
Gestão Integrado de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Responsabilidade 
Social (QMSSRS) que, de modo geral, está alinhado com os requisitos das Normas ISO 
9001, 14001, OSHAS 18001 e SA 8000.  
 
Conforme informado no 1º RSAP, no período não foram emitidos novos procedimentos 
no âmbito do Sistema de Gestão Integrada (SGI) do CCBM, ou seja, a estrutura 
apresentada no Relatório de Due Diligence continua em vigor. 
 
O SGI abrange todos os projetos, processos e serviços das Unidades Sítio Pimental, 
Sítio Belo Monte, Sítio Bela Vista (Dique) e Sítio Canais, Travessão 27 e Travessão 55. 
O SGI foi articulado a partir das diretrizes de gestão definidas em nível corporativo e 
está estruturado de forma a reconhecer e compatibilizar-se com outros Sistemas de 
Gestão, que devem ser analisados criticamente frente aos requisitos mínimos previstos 
no Manual do SGI, que contem as referências aos padrões de sistema adotados pelo 
CCBM.  
 
Os documentos que compõem o SGI podem ser corporativos ou específicos das 
Unidades. São elaborados, emitidos e controlados conforme a sistemática estabelecida 
nos Procedimentos de Garantia (PS CCBM 220 30 - Elaboração e Edição de 
documentos do SGI, PS CCBM 220 34 - Controle de Documentos e Dados e OS CCBM 
220 46 - Controle de Registros do SGI).  Esses documentos seguem a hierarquia 
definida abaixo: 
 
• Nível 1: contemplam as Políticas, Normas de Funcionamento, Objetivos, Metas e 

Programas Corporativos e das Unidades; 
• Nível 2: contempla o Manual do SGI, o Manual de Implementação do SGI, Plano 

de Gestão Integrado elaborado para a Unidade e a Estrutura Analítica do Projeto; 
• Nível 3: contempla os Padrões de Sistema, os Mapeamentos Macros de Gestão, os 

Planos de Execução, os Programas e Planos Específicos, os Procedimentos 
Executivos e os Planos de qualidade Específico; 

• Nível 4: contempla o Manual Técnico Operacional, os Procedimentos Operacionais 
e os Registros do SGI. 

 
Tanto o Corporativo como as Unidades possuem documentos nos 4 níveis apresentados 
acima, porém com objetivos distintos. Os documentos corporativos definem as regras 
para garantia do SGI, bem como as diretrizes para elaboração dos documentos das 
Unidades.  
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A implementação dos controles operacionais estabelecidos no arcabouço do SGI é 
apresentada no Capítulo 4.0, que retrata as atividades que estão em andamento para 
controle e monitoramento dos aspectos relacionados a meio ambiente, saúde e 
segurança do trabalho. 
 
Ressalta-se que nos documentos disponibilizados para emissão desse relatório não 
foram evidenciados registros relacionados às auditorias internas realizadas pelo CCBM. 
Identificou-se apenas o registro, no 3º Relatório Consolidado do IBAMA, da realização 
de uma auditoria voltada para avaliar o gerenciamento de efluentes e resíduos nas 
frentes de obras no início do segundo semestre de 2012 (julho/12). 
 
Também não foram evidenciadas a análises críticas realizadas pela alta administração 
do CCBM, conforme previsto no PS CCBM 220 44 - Análise Crítica do SGI pela 
Direção. 
 
Quanto às inspeções, a equipe de campo de meio ambiente, que realiza a supervisão das 
obras, segue as diretrizes estabelecidas no Padrão de Sistema para Sistemática de 
Inspeções Ambientais – PS CCBM 220 24, a fim de assegurar o controle dos aspectos 
ambientais relacionados às atividades executadas nas obras. Cada frente de serviço é 
inspecionada semanalmente pelos técnicos de Meio Ambiente, juntamente do 
responsável da área, através da aplicação de listas de verificação específicas para a 
área/processo. Após a aplicação, é obtido um índice de desempenho da área, monitorado 
mensalmente pelo indicador IDA (Índice de Desempenho Ambiental). O IDA classifica 
a área/processo inspecionado entre excelente, muito bom, bom, regular, fraco e 
insatisfatório. Os dados referentes às inspeções realizadas no período são apresentados 
no Capítulo 4.0.  
 
Em atendimento ao Padrão de Sistema PS CCBM 220 27 - Sistemática de Inspeção de 
Saúde e Segurança do Trabalho do CCBM, as inspeções de Segurança do Trabalho e 
CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) são realizadas conforme 
planejamento acordado entre as Gerências de Segurança do Trabalho e das Unidades. A 
periodicidade é mensal para os diversos setores da obra principal da UHE Belo Monte. 
Da mesma forma que para as inspeções ambientais, os dados referentes às inspeções 
realizadas no período são apresentados no Capítulo 4.0.  
 
3.2.1 
Estrutura Organizacional CCBM 
 
Para gestão dos aspectos de qualidade, meio ambiente, saúde, segurança do trabalho e 
responsabilidade social, o CCBM conta com uma diretoria específica de QMSSRS, cuja 
estrutura já sofreu algumas alterações desde o início do Projeto. Ligada a essa diretoria 
estão 6 gerências, da forma apresentada abaixo: 
 
• Gestão / SGI;  
• Comunicação; 
• QMSSRS (BM); 
• QMSSRS (CD); 
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• QMSSRS (PM); 
• Saúde. 
 
Durante os trabalhos de campo não foi possível esclarecer a estrutura organizacional 
ligada a cada uma das 6 gerências mencionadas acima, bem como a distribuição de 
responsabilidades entre elas.  
 
Conforme a nova reestruturação, cada site conta com uma gerência de QMSSRS. Cada 
uma dessas gerências conta com o suporte da Diretoria e das Gerências de SGI, de 
Comunicação e de Saúde. 
 
 
4.0 
Desempenho Ambiental, Social e de Saúde e Segurança do Trabalho da 
Construção 
 
O presente Capítulo tem por objetivo apresentar o desempenho socioambiental e de 
saúde e segurança das atividades construtivas de implantação da UHE Belo Monte.  
 
Primeiramente, na Seção 4.1, são apresentados dados sobre o avanço da construção das 
obras principais e das obras fora do site da UHE Belo Monte (obras do entorno). Na 
sequência, na Seção 4.2, é apresentada a análise do desempenho ambiental das obras da 
UHE Belo Monte, com informações sobre a implementação das medidas de controle 
estabelecidas em Programas do Plano Ambiental de Construção – PAC. O PAC da UHE 
Belo Monte, conforme disposto no PBA, inclui os seguintes Programas: 
 
• Programa de Controle Ambiental Intrínseco 
• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
• Programa de Capacitação de Mão de Obra 
• Programa de Saúde e Segurança 
• Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores 
• Programa de Desmobilização de Mão de Obra 
 
Na Seção 4.2, que trata do desempenho ambiental das obras de implantação da UHE 
Belo Monte, será verificada a implementação das medidas relativas aos Programas de 
Controle Ambiental Intrínseco e de Recuperação de Áreas Degradadas. As medidas 
previstas no Programa de Saúde e Segurança do PAC serão avaliadas na Seção 4.3, 
onde se avalia o desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) das atividades 
construtivas de implantação da UHE Belo Monte. Em relação aos demais programas do 
PAC, a avaliação do andamento será apresentada no Capítulo 6.0 – Andamento dos 
Programas do PBA, mais especificamente nos Quadros do Anexo 7, juntamente com 
os demais Programas do PBA. 
 
Em atendimento aos requisitos dos Princípios do Equador, na Seção 4.4 será avaliado 
também o desempenho do empreendimento com relação às condições do trabalho. 
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A análise do desempenho ambiental, social e de Segurança do Trabalho da Construção 
baseou-se nos resultados reportados pela NE no seu 1º RSAP, em dados coletados nas 
inspeções de campo realizadas durante a primeira missão de monitoramento e em 
documentos complementares solicitados e enviados pela NE após a vistoria de campo 
(ver Lista de Documentos Analisados no Anexo 1 e Reuniões e Inspeções Realizadas no 
Anexo 2). 
 
4.1 
Sumário do Status da Construção 
 
As obras de implantação da UHE Belo Monte vêm sendo desenvolvidas pelo Consórcio 
Construtor Belo Monte – CCBM e subcontratadas.  
 
Além da obra principal, que inclui as estruturas da usina e os acessos, a NE vem 
conduzindo outras obras que estão localizadas fora do site, as quais resultam de 
demandas do processo de licenciamento ambiental do projeto, como atendimento às 
condicionantes 2.10 a 2.13 da LI 795/2011. Essas obras, denominadas Obras do 
Entorno, são desenvolvidas por outras empreiteiras subcontratadas.  
 
Os itens a seguir apresentam o status de cada uma dessas frentes de obra, tendo como 
referência o mês de março de 2013. As informações utilizadas para essa descrição foram 
obtidas no 1º RSAP, nas inspeções de campo realizadas no período de 13 a 17/05/2013 
e em documentação encaminhada pela NE por demanda após a vistoria de campo.  
 
4.1.1 
Obras Principais 
 
Em documentação complementar ao 1º RSAP, encaminhada após a vistoria de campo, 
foram fornecidas informações sobre o status das obras principais no período de 
abrangência da primeira missão de monitoramento socioambiental. Segue o avanço das 
frentes das obras principais da UHE Belo Monte até março de 2013: 
 
Sítio Belo Monte 
 
Serviços em andamento: 
 
• Melhorias no acesso pelo Travessão 52: 4% dos serviços concluídos. 
• Implantação do Canteiro Definitivo: 

− Construção das edificações (99% concluída); 
− Implantação da oficina e pátios industriais (99% concluída). 

• Construção do Porto Fluvial (51% dos serviços concluídos). 
• Construção das 2.042 casas da Vila Residencial de Belo Monte (2% dos serviços 

concluídos). 
• Escavações na Casa de Força, Tomada de d’água, Área de Montagem, Muro de 

Fechamento e Canal de Fuga: executados cerca de 9.600.000 m³ de escavação 
comum e 6.880.000 m³ de escavação em rocha.  
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• Serviços na Barragem de Fechamento Esquerda: executados cerca de 1.490.000 m³ 
de escavação comum, 3.500 m³ de escavação em rocha e 510.000 m³ de aterro. 

• Escavações na Barragem de Fechamento Direita: executados cerca de 340.000 m³ 
de escavação comum. 

• Lançamento de concreto na Tomada d´água: foram lançados 32.000 m³ de Concreto 
Compactado a Rolo - CCR e 16.000 m³ de Concreto Convencional - CCV. 

• Lançamento de concreto no Muro lateral esquerdo: foram lançados 4.900 m³ de 
CCR e 7.900m³ de CCV. 

• Lançamento de Concreto Convencional – CCV na Área de Montagem: início no 
Circuito de Geração em 13/02/2013 e na Casa de Força em 23/03/2013. 

 
Serviços concluídos: 
 
• Terraplenagem no Canteiro Definitivo. 
• Ensecadeira de 2ª fase no Canal de Fuga (concluída em 23/02/2013). 
 
Sítio Pimental 
 
Serviços em andamento: 
 
• Melhorias no acesso pelo Travessão 27: 74% dos serviços concluídos. 
• Implantação do Canteiro Definitivo e Acampamento da Margem Esquerda: 

− Construção das edificações (96% concluída); 
− Implantação de oficinas e pátios industriais (73% concluída). 

• Construção do Canteiro Industrial na ilha Marciana. 
• Construção da ensecadeira do Canal Central: lançados 3.600.000 m³ de aterro 

(acessos e ensecadeiras). 
• Construção do Sistema de Transposição de Embarcações na margem direita: em 

10/01/2013 foram iniciadas as escavações comum e em rocha das estruturas. 
• Escavações no Vertedouro: executados cerca de 760.000 m³ de escavação comum e 

320.000 m³ de escavação em rocha. 
• Escavações na Tomada d’água/Casa de Força, Canal de Fuga e Canal de Adução: 

executados cerca de 38.800 m³ de escavação comum e 300.000 m³ de escavação em 
rocha. 

 
Serviços concluídos: 
 
• Terraplenagem no Canteiro Definitivo e Acampamento da Margem Esquerda. 
 
Canal de Derivação 
 
Serviços em andamento: 
 
• Implantação do Canteiro Definitivo e Acampamento da Margem Esquerda: 

− Construção das edificações (97% concluída); 
− Implantação de oficinas e pátios industriais (77% concluída). 
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• Escavação comum: escavados cerca de 19.270.000 m³;  
• Escavação em rocha: escavados cerca de 2.570.000 m³;  
• Aterro: lançados cerca de 5.200.000 m³; e  
• Revestimentos dos taludes: executados cerca de 140.000 m³. 
• Construção do aterro de conformação do canal: lançados cerca 4.440.000 m³. 
 
Serviços concluídos: 
 
• Terraplenagem no Canteiro Definitivo. 
 
Obras do entorno do canal - Manejo dos Igarapés (bacias) e bota-foras 
 
Serviços em andamento: 
 
• Execução dos aterros nas Ensecadeiras provisórias: lançados cerca de 49.000 m³. 
• Serviços nos Diques de Contenção dos Igarapés:  

− Escavação comum: executados cerca de 53.000 m³;  
− Aterro nos Diques de Fechamento e Amortecimento: lançados cerca de 

86.000m³. 
• Serviços no Sistema Di Maria:  

− Escavação comum: executados cerca de 11.000 m³;  
− Aterro nos diques de Contenção e de Conformação dos canais de drenagem: 

lançados cerca de 240.000 m³. 
• Serviços no Sistema Galhoso (Canais + dique contenção de igarapé) Bacia 30 e 31:  

− Escavação comum: executados cerca de 180.000 m³; 
− Revestimento dos canais: executados cerca de 1.650 m³; 
− Aterro nos diques de Contenção e de Conformação dos canais de drenagem: 

lançados cerca de 520.000 m³.  
• Serviços no Sistema Ticaruca: 

− Escavação comum: executados cerca de 590.000 m³; 
− Revestimento dos canais: executados cerca de 60.000m³; 
− Aterro nos diques de Contenção: lançados cerca de 1.470.000 m³;  
− Aterro para construção de ensecadeira: lançados cerca de 1.500.000 m³.  

• Serviços no Sistema Paquiçamba: 
− Escavação comum: executados cerca 490.000 m³; 
− Revestimento dos canais: executados cerca de 40.500 m³;  
− Aterro nos diques de Contenção: lançados cerca de 960.000 m³. 

 
Canais de Transposição, Enchimento e Diques 
 
Serviços em andamento: 
 
• Melhorias no acesso pelo Travessão 55: 91% dos serviços executados. 
• No canteiro: 

− Construção das edificações (97% concluída); 
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− Implantação de oficinas e pátios industriais (99% concluída). 
• Serviços de supressão vegetal, decapeamento e construção da galeria de desvio do 

igarapé nos Diques 13,18,19B,19D,19E,19C, 27 e 28: executados cerca de 670.000 
m³ de escavação comum, 14.000 m³ de escavação em rocha e 41.000 m³ de aterro. 

• Serviços de supressão vegetal e de escavação comum dos canais de transposição: 
escavados cerca de 14.600 m³. 

 
Serviços concluídos: 
 
• Terraplenagem no Canteiro. 
 
Obras em Altamira 
 
• Iniciada a terraplanagem do terreno para construção das 120 casas da Vila 

Residencial de Altamira. 
 
4.1.2 
Obras do Entorno 
 
As obras em implantação pela NE para atendimento às condicionantes 2.10 a 2.13 da LI 
795/2011, denominadas de Obras do Entorno, envolvem infraestrutura de saneamento 
(água, esgoto, drenagem, aterro sanitário) e equipamentos de saúde e educação nos 
municípios da AID.  
 
O Quadro a seguir apresenta o status da implantação dessas obras por município, 
conforme reportado no 1º RSAP e observado durante a vistoria de campo. 
 
Altamira 
 
Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 
  
• Convênio entre NE e COSANPA assinado; 
• Obtenção de LP e LI; 
• Empresa contratada para elaboração de projeto executivo (fase de conclusão) e execução da obra. 
 
Informações obtidas em campo: O consórcio Gel Gouvea, formado por empresas do Sul do país, foi 
contratado para a execução das obras de saneamento e pavimentação em Altamira. Há previsão de 
contratação de 700 trabalhadores para as obras, sendo que cerca de 200 ficarão alojados. Estão sendo 
implantados dois alojamentos na área urbana de Altamira, para 120 e 80 trabalhadores. Os alojamentos 
não possuirão cozinha.  
 
Aterro Sanitário 
 
• Obtenção de LP e LI; 
• Obras já contratadas e com Ordem de Serviço emitida para início da execução; 
• Conclusão prevista para dez/2013 (com 18 meses de atraso em relação à data da condicionante do 

IBAMA. Foi solicitada prorrogação ao órgão ambiental).  
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Remediação do Lixão 
 
• Obtenção de LP e LI;  
• Empresa contratada e executando o serviço desde ago/12; 
• 2 das 5 células já estão prontas, recobertas com grama e com drenos de gases instalados. A 3ª célula 

está aberta, impermeabilizada, com drenagem concluída e já recebe os resíduos;  
• Realização de capacitação dos catadores - Oficinas de Cooperativismo e Associativismo e de 

Procedimentos e Técnicas de Reuso e Reciclagem; 
• Realização de campanha e ações socioeducativas com a população de Altamira em interface com o 

Programa de Educação Ambiental de Belo Monte. 
 
Informações obtidas em campo: Não há descarte de efluente do sistema de tratamento de chorume. Ele é 
recirculado para a célula, para auxiliar na degradação. Prevê-se a utilização do lixão remediado apenas 
até a conclusão do aterro sanitário.   
 
Drenagem Urbana 
 
• Estudo de macro-drenagem concluído; 
• Obtenção de LP e LI; 
• Discussão em curso com a Prefeitura para compatibilização dos cronogramas e formas de execução 

das obras de drenagem urbana, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 
 
Educação 
 
• Há 7 escolas construídas, 8 em andamento, 2 em fase de contratação, 9 em fase de elaboração ou 

readequação do projeto e 12 em análise de suficiência (sendo 1 universidade e 7 escolas rurais). 
• Data prevista para conclusão de todas as obras - março/2014. 
 
Saúde 
 
• Há 3 equipamentos de saúde construídos, 1 em andamento, 1 em fase de contratação, e 1 em fase de 

elaboração do projeto. 
Vitória do Xingu 
 
Abastecimento de Água e ETA 
  
• Obras em andamento, realizadas pela Prefeitura Municipal; 
• NE deverá complementar a rede, de forma a abranger toda a sede municipal; 
• Data prevista para conclusão - junho/2014. 

 
Esgotamento Sanitário e ETE 
 
• Conclusão do Projeto Executivo; 
• Empresa contratada e executando o serviço, cujo término está previsto para agosto/13. 
 
Aterro Sanitário 
 
• Obtenção de LP e LI; 
• Obras em fase inicial, com a primeira célula já aberta, com sistema de drenagem, impermeabilizada 

e com sistema para drenagem de gases. 
• Conclusão prevista para junho/2014 (com 18 meses de atraso em relação à data da condicionante do 

IBAMA. Foi solicitada prorrogação ao órgão ambiental). 
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Drenagem Urbana 
 
• Empresa contratada e executando o serviço; 
• As obras de drenagem na sede municipal estão ocorrendo em paralelo às obras do sistema de 

esgotamento sanitário, terraplenagens e pavimentação. 
• Conclusão prevista para agosto/2013 (com 8 meses de atraso em relação à data da condicionante do 

IBAMA. Foi solicitada prorrogação ao órgão ambiental). 
 
Informações obtidas em campo: A empresa SA Paulista, com sede em São Paulo, foi contratada para a 
execução das obras de saneamento e pavimentação em Vitória do Xingu. Está sendo implantado 
alojamento para trabalhadores na área urbana de Altamira.  
 
Educação 
 
• Há 17 escolas (a maior parte rural) e 2 quadras construídas e 12 em análise de suficiência (4 rurais). 
• Data prevista para conclusão de todas as obras - março/2014. 
 
Saúde 

 
• Há 6 equipamentos de saúde construídos, 1 em andamento e 6 em análise de suficiência. 
 Belo Monte e Belo Monte do Pontal 
 
Abastecimento de Água 
  
• IBAMA solicitou elaboração de projetos executivos para captação superficial, ETA e reservação. 
• Os projetos de engenharia foram elaborados; 
• Foi solicitada a emissão de LP e LI. Processo em tramitação na SEMAT de Vitória do Xingu. 
• Em atraso em relação à data da condicionante do IBAMA (março/2012). 

 
Esgotamento Sanitário 
 
• Obras da rede de esgotamento estão concluídas, com 1 ano de atraso em relação à data da 

condicionante do IBAMA (março/2012). 
• Não há informação, mas fotos mostram as ETEs de Belo Monte e Belo Monte do Pontal concluídas. 
 
Aterros Sanitários 
 
• Acordo entre NE, CCBM e Prefeituras para disposição dos resíduos das localidades no aterro do 

Sítio Belo Monte, até a implantação dos respectivos aterros. 
• Acordo com as Prefeituras para construção de galpões de triagem nas localidades. 
• Em Belo Monte foi disponibilizado pela prefeitura um galpão para separação de resíduos e o 

transporte para o aterro do sítio Belo Monte. Esta atividade encontra-se em andamento. 
• Em Belo Monte do Pontal, o galpão de triagem está concluído. No entanto, está em fase de tratativas 

com a municipalidade para a realização da separação dos resíduos e transporte até o local das obras. 
Até o presente momento a situação não foi regularizada. 

• Implantação dos aterros em atraso em relação à data da condicionante do IBAMA (março/2012). 
 
Drenagem Urbana 
 
• Projeto executivo para a Vila de Belo Monte concluído, empresa executora contratada e obras 

iniciadas no final de novembro/12; 
• Em Belo Monte do Pontal, as intervenções tiveram início efetivo em 08/04/13. Para agilizar as 

obras, a NE incluiu as obras em Belo Monte do Pontal no contrato com a empresa S.A Paulista, que 
está executando as obras na sede de Vitória do Xingu. Essa empresa também realizará a 
pavimentação em ambas as localidades. 
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Anapu 
 
Educação 
 
• Há 5 escolas e 1 quadra construídas, e 1 escola e 1 quadra em andamento. 
 
Saúde 

 
• Há 7 equipamentos de saúde construídos, 1 em andamento e 2 em análise de suficiência. 
Brasil Novo 
 
Educação 
 
• Há 3 escolas construídas, 1 em andamento, 3 em fase de elaboração do projeto e 1 em análise de 

suficiência. 
 
Saúde 

 
• Há 5 equipamentos de saúde construídos, 8 em andamento, 1 em fase de contratação e 1 em análise 

de suficiência. 
Senador José Porfírio 
 
Educação 
 
• Há 3 escolas construídas, 1 em andamento, 3 em fase de elaboração do projeto e 1 em análise de 

suficiência. 
 
Saúde 

 
• Há 5 equipamentos de saúde construídos. 
Pacajá 
 
Saúde 

 
• Há 1 equipamento de saúde construído. 
 
 
4.2 
Desempenho Ambiental da Construção 
 
No presente Capítulo serão abordadas as medidas correspondentes aos Programas de 
Controle Ambiental Intrínseco e de Recuperação de Áreas Degradadas, cujo andamento 
pôde ser observado durante as inspeções de campo.  
 
4.2.1 
Programa de Controle Ambiental Intrínseco (PCAI) 
 
Na presente avaliação foram consideradas todas as evidências, sejam apresentadas na 
documentação ou coletadas nas inspeções de campo, que demonstrem a conformidade 
das atividades construtivas em relação às diretrizes e medidas previstas para as 
principais frentes de obra/atividades elencadas no PCAI e que se encontram listadas a 
seguir: 
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• Vias de Acesso; 
• Canteiros de Obra e Acampamentos; 
• Subestações e Linhas de Transmissão de Atendimento às Obras e para o 

Escoamento da Energia das Casas de Força da UHE Belo Monte; 
• Áreas de Empréstimo, Jazidas, Bota-Foras e Estoques; 
• Tráfego, Transporte e Operação de Máquinas e Equipamentos; 
• Transporte de Trabalhadores e de Máquinas e Equipamentos; 
• Manejo de Substâncias Perigosas;  
• Sistema de Abastecimento de Água de Canteiros e Alojamentos; 
• Tratamento e Controle de Efluentes Líquidos Gerados nos Canteiros e 

Alojamentos; 
• Gerenciamento e Disposição de Resíduos Sólidos nos Canteiros e Alojamentos. 
 
Objetiva-se que os resultados da análise da conformidade com as medidas do PCAI 
possam subsidiar a avaliação de desempenho ambiental das atividades de construção do 
empreendimento.  
 
A responsabilidade direta pela execução das ações de controle ambiental previstas no 
PCAI para as obras principais é do CCBM, e, no caso das obras complementares, é das 
demais construtoras contratadas. Por sua vez, a NE é responsável pela supervisão 
ambiental dessas obras, de forma a garantir a plena observância das diretrizes 
estabelecidas no Programa. Mesmo não sendo contempladas no PCAI, as Obras do 
Entorno também são de responsabilidade da NE, conforme definido pelos Princípios do 
Equador. Assim, as atividades de supervisão a serem desenvolvidas pela NE devem se 
estender às mesmas. 
 

4.2.1.1 
Controles Ambientais das Obras Principais 
 
Conforme discutido na Seção 3.2, o CCBM possui uma equipe de meio ambiente 
específica em cada Sítio Construtivo para atendimento às demandas do PCAI. Para as 
demandas de meio ambiente, o CCBM também desenvolveu e implementou um Sistema 
de Gestão Integrado, composto por uma série de procedimentos específicos para cada 
atividade de construção. A avaliação desses procedimentos já foi apresentada por 
ocasião do processo de Due Diligence. 
 
Mensalmente são emitidos, pelo CCBM, Relatórios QMSSRS (Qualidade, Meio 
Ambiente, Saúde, Segurança e Responsabilidade Social) para encaminhamento à NE. 
Esses relatórios não foram anexados ao RSAP para análise, mas foram encaminhados 
posteriormente à vistoria de campo, atendendo à demanda do consultor socioambiental. 
Contudo, vale destacar que esses relatórios mensais não apresentam registros e 
evidências das principais medidas de controle ambiental que vêm sendo adotadas nas 
frentes de obra e áreas de apoio, bem como o nível de aderência dessas medidas às 
diretrizes previstas no PCAI do PAC, seja em caráter preventivo ou corretivo. O 
relatório inclui apenas dados de índice de reciclagem e reuso de resíduos sólidos Classes 
A, B e D (perigosos resíduos perigosos oriundos do processo de construção), e os 
valores alcançados pelo Indicador de Desempenho Ambiental (IDA), sem, no entanto, 
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dar informações sobre a composição desse indicador e os resultados que levaram aos 
valores apresentados. 
 
Em relação aos relatórios QMSSRS, recomenda-se que os mesmos sejam reformulados, 
de forma a incluir informações sobre os seguintes temas: 
 
• Treinamentos;  
• Supressão Vegetal; 
• PRAD - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 
• Gerenciamento de Resíduos; 
• Controle de Efluentes; 
• Controle da Água para Abastecimento; 
• Controle de Qualidade do Ar e Ruído; 
• Plano de Atendimento a Emergências Ambientais – PAE. 
 
Semestralmente, os controles ambientais desenvolvidos pelo CCBM são reportados nos 
relatórios encaminhados para o IBAMA, em cumprimento às exigências do PAC. Como 
o período de abrangência desta missão de monitoramento envolve apenas 3 meses, de 
janeiro a março, de 2013, há informações do PCAI apenas até dezembro de 2012, já que 
o período de cobertura do 3º Relatório Consolidado de Andamento do PBA para o 
IBAMA foi de 01/07 a 31/12/2012.  
 
O 1º RSAP incluiu apenas os dados reportados no 3º Relatório do IBAMA, estando, 
portanto, defasados em relação ao período de cobertura do presente relatório. Com a 
reformulação dos relatórios QMSSRS sugerida, deve-se solucionar o problema de falta 
de dados relativos a medidas de controle ambientais e de SST para inclusão nos RSAP. 
 
Mesmo fora do período de cobertura, as medidas de controle ambiental citadas no 
relatório semestral do PCAI para o IBAMA, e incluídas também no 1º RSAP, são as 
comumente empregadas nas frentes de obra e, portanto, não devem diferir das adotadas 
no período deste relatório. São elas: 
 
• Vias de Acesso 

− Supressão de vegetação realizada de acordo com o Plano Operacional de 
Supressão (POS) e seguindo as condicionantes das ASVs emitidas e o PAC; 

− Construção de aproximadamente 40.000 metros de dispositivos de 
drenagens, entre bueiros, canaletas, drenagens profundas, sarjetas, meio fio e 
descidas de água; 

− Aplicação de cobertura de pedrisco nas vias e realização de constante 
umectação através de caminhão-pipa, como forma de minimizar a emissão 
de poeira nos acessos sem pavimentação. 

 
• Canteiros de Obra, Acampamentos  

− Umectação das vias e dos locais de terraplenagem com caminhão-pipa;  
− Sinalização das áreas onde estão sendo realizadas as atividades;  
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− Treinamento de colaboradores, conforme definido nos Programa de 
Capacitação de Mão de Obra e de Educação Ambiental para os 
Trabalhadores do PAC;  

− Drenagem das vias e proteção dos taludes através do lançamento de solo 
vegetal; 

− Estocagem de solo vegetal para utilização futura na recuperação das áreas. 
 
• Subestações e Linhas de Transmissão 

− Umectação dos locais de terraplenagem com a utilização de caminhão-pipa;  
− Sinalização das áreas onde estão sendo realizadas as atividades;  
− Treinamento de colaboradores, conforme definido nos Programa de 

Capacitação de Mão de Obra e de Educação Ambiental para os 
Trabalhadores do PAC;  

− Proteção dos taludes através do lançamento de solo vegetal;  
− Supressão de vegetação nas áreas das subestações seguindo os critérios 

ambientais estabelecidos no PAC, no Plano Operacional de Supressão (POS) 
e nas respectivas ASVs. 

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

− Desbloqueio prévio das áreas pelo IBAMA, para atender à condicionante 2.4 
da LI 795/11. 

− Atividades de supressão da vegetação, transporte da madeira para pátios de 
estocagem, limpeza final do terreno, decapeamento e estocagem do solo 
orgânico seguindo as diretrizes estabelecidas no Plano Operacional de 
Supressão (POS), no Programa de Resgate de Fauna, nas condicionantes das 
ASVs e no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

 
• Tráfego, Transporte e Operação de Maquinas e Equipamentos 

− Treinamento dos funcionários envolvidos em atendimento a emergências 
ambientais, relacionamento com a comunidade, etc;  

− Umectação constante das vias por meio de caminhões-pipa, para reduzir o 
nível de partículas em suspensão;  

− Disponibilização de kits de emergência individuais (compostos por material 
absorvente, manta absorvente, sacos plásticos e pás) em cada equipamento, 
para utilização em caso de vazamento de óleo ou outros produtos químicos;  

− Plano de Manutenção programada da frota de máquinas e equipamentos, 
para evitar vazamentos; 

− Instalação de placas de orientação; 
− Inspeção dos equipamentos pela equipe de Meio Ambiente e Segurança do 

CCBM, antes do início das atividades;  
− Plano de Atendimento a Emergências (PAE) do CCBM, que inclui, entre os 

cenários emergenciais, o vazamento de óleo em cursos de água. Em caso de 
vazamento, as medidas de contenção e remoção do óleo vazado são:  
o Instalação de barreiras flutuantes;  
o Confinamento da pluma de óleo diesel, vedação das fontes de vazamento 

na embarcação submersa;  
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o Execução de atividades de descontaminação, com aplicação e remoção 
de material absorvente, coleta do óleo livre na área confinada, e 
aplicação de dispersante nas manchas isoladas fora da contenção;  

o Retirada da embarcação;  
o Remoção da rocha contaminada da área de retirada dos resíduos e da 

embarcação;  
o Inspeção de campo para constatação de eventuais manchas 

remanescentes; e depósitos nas margens e impactos sobre a fauna e a 
flora, não sendo verificadas ocorrências.  

 
• Transporte de Trabalhadores e de Máquinas e Equipamentos 

− Transporte de pessoal em ônibus e vans equipados com cintos de segurança, 
e com motoristas que possuem carteira nacional de habilitação compatível 
com o porte e atividade do veículo, de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro (CNT); 

− Transporte de máquinas e equipamentos em carretas tipo prancha rebaixada, 
de capacidade compatível com o equipamento a ser transportado; 

− Realização de blitzes periódicas pela equipe de Segurança do Trabalho do 
CCBM nas vias de acesso, para conscientização dos funcionários a respeito 
do controle da velocidade. 

 
• Manejo de Substâncias Perigosas 

− Instalação de tanques aéreos horizontais para combustíveis, dotados de todos 
os dispositivos de proteção ambiental, com piso impermeável, canaletas de 
direcionamento do fluxo, separador de água e óleo, extintores, cobertura, kits 
de emergência ambiental, e com bacia de contenção com capacidade de 
110% daquela de armazenamento do reservatório; 

− Emissão de Certificado de Registro pelo Exército Brasileiro para utilização 
de explosivos; 

− Obtenção de Autorização para Prestação de Serviços de Detonação, com os 
responsáveis técnicos pelos serviços de detonação listados nas devidas 
autorizações. 

− Detonação seguindo o procedimento do Sistema de Gestão do CCBM, que 
aborda critérios ambientais e de segurança a serem seguidos durante os 
trabalhos com essas substâncias. Esse procedimento (Orientação Técnica, 
Rotinas para Armazenamento e Utilização de Detonantes e Explosivos, 
Isolamento e Liberação de Áreas Detonadas), devidamente aprovado pela 
NE e implantado em sua íntegra pelo CCBM, contempla, de modo geral, os 
seguintes itens:  
o Rotinas para armazenamento e utilização de detonantes, isolamento e 

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

para Detonação;  
o Estocagem, Manuseio, Transporte e Aplicação de Materiais e Acessórios.  

− Acondicionamento de produtos químicos como óleos, graxas, aditivos e 
produtos de limpeza em depósitos devidamente identificados e manuseados 
por funcionários que passam por treinamento no procedimento PO CCBM 
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220 09 – Derramamento de Produtos Químicos, tendo conhecimento de 
todos os riscos envolvendo a atividade.  

− Os locais de estocagem de óleos lubrificantes e graxas são em isolados, com 
restrição de acesso, sinalizados e com contenção contra vazamentos. Junto às 
substâncias perigosas são mantidas Fichas de Informações de Segurança do 
Produto Químico (FISPQ’s). 

 
Além da verificação documental relativa a período anterior ao da missão de 
monitoramento, cujos resultados estão apresentados acima, a avaliação da conformidade 
ambiental do empreendimento foi feita também com base nas inspeções de campo a 
algumas das frentes de obra. 
 
A seguir, resumidamente são apresentadas as observações efetuadas e que justificam 
correções em cada uma das instalações inspecionadas em cada um dos sítios 
construtivos das obras da UHE Belo Monte. O Registro Fotográfico apresentado no 
Anexo 3 ilustra as condições verificadas in loco. 
 
Sítio Pimental 
 
ETA Pimental 
 
• Foram inspecionadas as instalações da ETA Pimental, o que inclui o laboratório e 

especialmente a estrutura de secagem de lodo. 
• Trata-se de instalação com controle ambiental em conformidade com as diretrizes 

constantes no PBA.  
 
ETE Pimental 
 
• Não foram identificadas não conformidades nesta instalação. 
 
Oficina mecânica 
 
• Foram inspecionados os setores destinados à manutenção de equipamentos leves e 

pesados, além do sistema de separação de água e óleo, cujo efluente é lançado em 
vala superficial. 

• Foi verificada que a canaleta de drenagem perimétrica estava assoreada. 
• A manutenção de alguns dos equipamentos vem ocorrendo sem bandeja sob o 

veículo. Esse dispositivo tem sido substituído por lona plástica, que além de não 
conter adequadamente os vazamentos, resulta no incremento do volume de resíduos 
contaminados. 

 
Rampa de lavagem e lubrificação 
 
• Assoreamento da canaleta perimétrica da rampa de lavagem, reduzindo sua eficiência 

na condução dos efluentes para o sistema de separação de água e óleo existente. 
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Central de Concreto Pioneira 
 
• Instalação encontrava-se em operação e apresentava necessidade reorganização e 

melhorias na gestão de resíduos. Foi registrada área com acumulação de diferentes 
tipos de resíduos, entre os quais embalagens, sucata metálica, madeira, papelão, além 
de insumos da produção de concreto. 

 
Plant de Combustíveis (pioneiro) 
 
• Não foram identificadas não conformidades nesta instalação. 
 
CGR (Central de armazenamento e aterro sanitário) 
 
• Instalação recentemente concluída e ainda parcialmente utilizada. Embora se trate de 

instalação com amplo espaço físico, a central de resíduos foi construída com paredes 
laterais que não impedem por completo, a ocorrência de precipitação pluviométrica 
no seu interior. 

• Há necessidade de definir a destinação final de muitos dos resíduos recicláveis que 
estão sendo adequadamente coletados e armazenados temporariamente na central de 
resíduos. 

• O pátio de compostagem do Sítio Pimental foi instalado em terreno inclinado. Há 
necessidade implantação de vala de drenagem na parte superior do terreno a fim de 
evitar o escoamento superficial ao longo do pátio. 

• As pilhas ou leiras de compostagem de resíduos orgânicos apresentavam-se com 
material superficial sem umidade e sem evidências de aeração, cabendo correções no 
processo. 

• No aterro sanitário foi observado na célula em utilização, o lançamento de volumes 
de resíduos sólidos recicláveis, com destaque para o isopor originado das estruturas 
das edificações dos canteiros de obra. 
 

Dispositivo de transposição de embarcações 
 

• Taludes sem forração vegetal e ocorrência extensiva de sulcos erosivos. 
 

Sítio Canal de Derivação 
 
Oficina mecânica e rampa de lavagem e lubrificação 
 
• Não foram identificadas não conformidades nesta instalação. 
• A falta de canaleta na rampa de lavagem e lubrificação está sendo resolvida com a 

implantação dessa estrutura. 
 

ETE Canal de derivação 
 
• Não foram identificadas não conformidades nesta instalação. 
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Obras do Canal de derivação 
 
• As obras foram inspecionadas extensivamente, cabendo destaque para o barramento 

total de cursos d’água que drenam na direção do canal de derivação. O barramento 
dos cursos d’água ocorre a partir da implantação do acesso, resultando no 
afogamento da vegetação e na eutrofização da água a montante. 

 
Bota-foras 
 
• Há bota-foras cuja capacidade de deposição de material totalmente aproveitada e que 

não foram objeto de ações do PRAD (BF 17, BF37). 
 
Usina de triagem de resíduos 
 
• Foi registrado procedimento incorreto no recebimento dos resíduos. O material 

gerado e coletado no canteiro não estava sendo descarregado em doca, e sim 
diretamente no interior da usina, em espaço sem drenagem adequada para coleta de 
chorume. 

• Foi registrado também grande volume de resíduos orgânicos entre os resíduos 
recicláveis então dispostos para triagem. 

 
Sítio Belo Monte 
 
Porto fluvial no rio Xingu 
 
• Caixas de acumulação de efluentes domésticos no limite da capacidade. 
• Falhas na coleta de resíduos, evidenciadas pelo registro de resíduos não coletados em 

toda a área de trabalho. 
• Área possivelmente destinada à instalação de retroporto com ampla área de solo 

exposto e ausência de bacias de retenção de sedimentos, curvas de nível ou outra 
ação destinada ao controle do escoamento superficial para prevenção de processos 
erosivos. 

 
Central de concreto 
 
• Tambores vazios de Neutracid (produto corrosivo usado na correção do PH do 

efluente da central de concreto) dispostas a céu-aberto junto ao sistema de separação 
e água e óleo. 

• Caixa de acumulação de efluentes domésticos sem tamponamento adequado e com 
capacidade de retenção próxima da capacidade máxima. 

• Vazamentos na tubulação que conduz os efluentes domésticos não tratados para as 
caixas de acumulação de efluentes. 
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Pátio próximo à oficina mecânica 
 

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

Vila Residencial 
 

• Taludes de aterro sem forração vegetal e com ocorrência extensiva de sulcos 
erosivos. 

• Falta de dispositivos de controle de erosão nos acessos internos e de proteção de 
cursos d’água, resultando no assoreamento de canais fluviais. 
 

Central de triagem de resíduos e aterro sanitário 
 
• Procedimento de descarregamento incorreto dos resíduos coletados na doca da 

central de resíduos. O material coletado no canteiro encontrava-se disposto fora da 
área prevista, acima da canaleta de drenagem de água pluvial, possibilitando a 
contaminação do escoamento superficial por chorume. 

• Falta de cobertura na área de descarregamento/doca da central de resíduos. 
• Falta de cobertura lateral na área interna da central de resíduos a fim de impedir a 

precipitação no interior das baias. 
• Necessidade de melhorias no processo de tratamento de solos contaminados por 

óleos e graxas em célula (bioremediação). O material acumulado na célula não vem 
sendo objeto de manejo adequado, que deve minimamente ser revolvido, além de 
receber incorporação de solo vegetal, adubação e irrigação. 

 
BF3 e BF4 
 
• O aproveitamento dos espaços utilizados como bota-fora não vem sendo executado 

de acordo com a geometria prevista em projeto. 
• O BF3 foi utilizado até o limite de sua capacidade, porém deverá ser objeto, segundo 

técnicos do CCBM, de intensa movimentação de terra a fim de adequá-lo ao projeto 
geométrico recentemente elaborado pelo CCBM. Na prática, se o aproveitamento do 
bota-fora tivesse ocorrido de forma planejada e condizente com o projeto, o mesmo 
poderia ser liberado para a recuperação no âmbito do PRAD. 

• O aproveitamento do BF4 também não tem se pautado por um projeto geométrico. 
Embora aparentemente respeite os limites da poligonal autorizada pelo IBAMA, não 
há marcações de referência que delimitem o espaço autorizado. Alguns setores 
apresentam taludes de grande altura e sem banquetas intermediárias que evidenciam 
o lançamento de terra. Não há estruturas de contenção de sedimentos dentro da 
poligonal autorizada com objetivo de evitar o carreamento de material depositado 
para cursos d’água a jusante. 
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Acessos 
 
Acesso ao porto fluvial do rio Xingu 
 
• Trecho de travessia de curso d’água em aterro e com processo erosivo significativo, 

resultando no assoreamento do corpo d’água. Processo decorrente e agravado pela 
inexistência de estrutura de drenagem no acesso, especialmente descidas d’água. 

 
Travessão 27 
 
• Verificação de trechos de travessia de cursos d´água em aterro que ainda não 

dispõem de estruturas de drenagem superficial, resultando no desencadeamento de 
processos erosivos nos taludes. 

 
Informações referentes aos controles ambientais foram obtidas também em 
documentação complementar ao 1º RSAP, em especial no que diz respeito ao 
tratamento de não conformidades do CCBM. Foi fornecido para análise um resumo das 
Não Conformidades Maiores (encaminhado via CI 0503/2012-DS) resultantes das 
inspeções de campo realizadas pela equipe da Ferreira Rocha, a qual, até a data da 
missão de monitoramento, coordenava o PAC. Mesmo com status em março de 2013, 
essa lista inclui não conformidades referentes apenas ao período de setembro/2011 a 
agosto de 2012. Entre as não conformidades registradas, observou-se que são mais 
comuns as relacionadas a processos erosivos que resultam em assoreamento de corpo 
hídrico, à gestão inadequada de efluentes líquidos (principalmente industriais) e de 
resíduos sólidos perigosos, e a irregularidades identificadas na exploração de bota-foras. 
Das 53 NCM que constam no resumo, 39 encontram-se com status de concluídas, 13 
pendentes e uma cancelada. 
 
Foram encaminhados também cinco relatórios de NCM abertas entre outubro e 
dezembro de 2012, e outros 14 referentes a fevereiro de 2013. Não há registro de não 
conformidades para janeiro e março de 2013. Apesar do resumo das NCM (CI 
0503/2012-DS) constar status em março de 2013, o documento não inclui essas 19 não 
conformidades. Os temas recorrentes dessas NCM mais recentes são os mesmos das 
anteriores, ou seja, processos erosivos, gestão inadequada de efluentes líquidos e de 
resíduos sólidos perigosos, e problemas na exploração de bota-foras. 
 
Todos os documentos referentes a NCM encaminhados incluem recomendações 
estabelecidas pela equipe de supervisão de obras, a serem implementadas como medidas 
para mitigação do impacto identificado ou correção das práticas incorretas. No entanto, 
não há evidência de que as ações corretivas recomendadas foram adotadas. 
 
Outro dado apresentado no 1º RSAP refere-se à estatística de treinamento dos 
colaboradores do CCBM nos principais temas de meio ambiente, com base no 
Procedimento do CCBM “Treinamento, Conscientização e Competência” – PS CCBM 
220 48, de julho/2011, revisão abril/2012. No período de abrangência deste relatório 
(janeiro a março de 2013) foram treinados: 
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Treinamento 
Quantidade total de 
treinados (para os 3 
sítios construtivos) 

Quantidade de 
treinados 

(subcontratadas) 

Horas homem 
treinamento/área (%) 

janeiro fevereiro março 
Integração 7.044 2.097 12 15 9 

Meio 
Ambiente 

16.151 2.093 6 5 4 

TDSMS 635.284 1.279 37 27 19 
SGI 369 - 0 0 0 
5S 69 - 0 0 0 

Outros 35.489 - 28 51 46 
 
 
4.2.1.2 
Controles Ambientais das Obras do Entorno 
 
Conforme verificado no 1° RSAP, não foram verificadas informações a respeito dos 
controles ambientais implantados pelas construtoras responsáveis pelas obras do 
entorno, executadas paralelamente à obra principal.  
 
Além disso, não foram disponibilizados outros relatórios sobre o acompanhamento 
dessas obras para comprovação de que as medidas do PAC se estendem às mesmas.  
 
4.2.1.3 
Supervisão Ambiental da Norte Energia 
 
Na Seção do 1º RSAP que trata dos Procedimentos de Garantia de Gestão de Meio 
Ambiente e Saúde e Segurança da Norte Energia, mais especificamente das inspeções 
de meio ambiente da NE sobre as obras (principais e do entorno), a situação em relação 
às obras do entorno é bastante clara, explicitando-se que não são realizadas inspeções de 
meio ambiente da NE nas mesmas. 
 
Em relação às obras principais, no entanto, o 1º RSAP traz, na seção referente às 
inspeções de meio ambiente da NE sobre as atividades do CCBM, apenas informações 
sobre as medidas de controle ambiental adotadas em relação a efluentes sanitários, 
abastecimento de água, resíduos sólidos e outros temas do PAC. Adiante, na mesma 
seção, menciona-se a realização de vistorias semanais de rotina do PAC, em conjunto 
com o CCBM, onde são apontadas as providências corretivas e acompanhamento das 
ações pela equipe do PAC. A depender dimensão da ocorrência e/ou tempo de 
atendimento para a ação corretiva, são geradas as não conformidades, que são 
encaminhadas à supervisão de meio ambiente da NE (Diretoria Socioambiental), que 
por sua vez avalia as informações e encaminha ao CCBM por meio da Diretoria de 
Construção da NE. 
 
Não há dados sobre a composição da equipe que realiza as inspeções semanais às obras.  
 
A partir de informações obtidas na vistoria de campo, sabe-se que até recentemente a 
empresa Ferreira Rocha estava contratada para realizar as atividades de monitoramento 
das obras principais, por meio de equipe específica já descrita na Seção 3.1.3. 
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Recentemente esse contrato foi encerrado, estando a Ferreira Rocha agora responsável 
apenas pela coordenação do Plano de Gestão Ambiental (PGA). Ainda há uma 
indefinição a respeito da nova estrutura para supervisão das obras, estando em avaliação 
a formação de equipe da própria NE, sob a coordenação do Gerente de Coordenação 
Técnica, ou a contratação de outra empresa.  
 
No 1º RSAP informa-se ainda a realização de auditorias internas periódicas da NE sobre 
a obra principal no âmbito do PAC, e que para o período de monitoramento foi adotada 
uma estratégia diferenciada, sendo criados ou intensificados os procedimentos rotineiros 
de supervisão (reuniões formais entre a equipe de fiscalização e representantes da 
Gerência de Meio Ambiente do CCBM; inspeções de campo da equipe de fiscalização; 
ampliação da abrangência de aplicação do Padrão de Sistema - PS de registro e 
tratamento de Não Conformidades; etc) e adotado maior espaçamento das auditorias 
formais, agendando-se a próxima para junho/13. Os procedimentos de supervisão, no 
período, foram os seguintes: 
 
• Realização de reuniões semanais de acompanhamento do PAC, com presença de 

integrantes da Ferreira Rocha, ainda interinamente à frente da coordenação do 
PAC, do Gerente de Meio Ambiente do CCBM e profissionais dessa Gerência 
responsáveis pelos diferentes programas e projetos componentes do PAC (PRAD; 
PCAI; Programas de Capacitação de Mão de Obra e de Desmobilização de Mão de 
Obra; Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores; Programa de Saúde 
e Segurança), e do Gerente de Coordenação Técnica da DS da NE, sempre que 
presente em Altamira; 

• Repasse de todas as Notificações e Não Conformidades ainda não encerradas e 
recentemente abertas, verificando-se o andamento das mesmas, devidamente 
registradas nas Atas da reunião de acompanhamento do PAC; 

• Aumento da frequência das inspeções rotineiras de campo e de reuniões 
individualizadas por programa ou projeto com o CCBM. 

• Ampliação da abrangência do Padrão de Sistema (PS) de registro e tratamento de 
Não Conformidades, com treinamento das equipes dos Meios Físico e Biótico da 
DS, e da empresa coordenadora Leme Engenharia.   

 
Frente à informação de que a Ferreira Rocha não se encontra mais à frente da 
coordenação do PAC e de que não há ainda uma equipe ou empresa em substituição à 
mesma, recomenda-se que se defina com urgência a forma com que a NE realizará a 
supervisão das obras principais e do entorno (equipe própria ou empresa contratada), 
que deve ter início imediato.  
 
4.2.2 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 
 
Tendo em vista o avanço das obras da UHE Belo Monte e a conclusão das atividades 
construtivas em obras auxiliares como os Travessões 27 e 55, além do alcance da 
capacidade de alguns dos bota-foras, o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD) assume cada vez maior relevância na análise de conformidade. 
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Nesse aspecto, o progresso reportado pela Norte Energia indica que atividades que 
integram o escopo do PRAD foram desenvolvidas, conforme indicado a seguir: 
 
• Plantio de mudas no Travessão 27, totalizando mais de 2700 mudas, com taxa de 

mortalidade da ordem de 50%. 
• Reconformação do terreno e lançamento de solo vegetal em áreas de empréstimo do 

Travessão 27. 
• Reconformação e lançamento de solo vegetal em parte dos bota-foras BF17, BF18 e 

BF 37 (Sítio Canal de Derivação). 
 
As informações obtidas com técnicos do CCBM e da Norte Energia, somadas às 
observações efetuadas durante a inspeção técnica ao longo dos acessos implantados, 
jazidas e principalmente de bota-foras, permitem afirmar que as ações executivas do 
PRAD são incipientes. 
 
No caso da recuperação de bota-foras as ações de recuperação não aparentam ter a 
devida sinergia com as ações construtivas. O bota-fora 3 ilustra tal aspecto. Trata-se de 
bota-fora que, segundo informações de técnicos do CCBM e da Norte Energia, 
encontra-se no limite de sua capacidade. No entanto, a exploração da área não foi 
efetuada de forma que ao fim da utilização do bota-fora se chegasse a uma configuração 
prevista em projeto geométrico, o que exigirá por parte do CCBM, a total 
reconfiguração da área. Somente após tais atividades de movimentação de terra no 
interior do bota-fora é que serão executadas as ações de estabilização e recuperação da 
área, o que incluirá além do sistema de drenagem superficial, a forração vegetal e a 
execução de plantios de espécies vegetais nativas. 
 
A mesma situação deve ocorrer no BF4, cuja exploração não se pautado por um projeto 
geométrico. 
 
Ao longo do Canal de Derivação há também bota-foras cuja capacidade de deposição de 
material foi alcançada e que não foram objeto de ações de recuperação que integram o 
PRAD. É o caso do BF 17, por exemplo, que apesar de se encontrar com configuração 
geométrica final, não conta com sistema de drenagem e não foi objeto de recomposição 
vegetal. Outro caso é o BF37, que ainda deve ser objeto de ações de conformação 
topográfica previamente às ações de recuperação.  
 
4.3 
Desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) da Construção 
 
Na presente Seção são apresentadas e analisadas informações que caracterizam o 
desempenho de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) das atividades construtivas de 
implantação do Projeto Hidrelétrico de Belo Monte. É analisado, a seguir, o 
desempenho em SST das Obras do Entorno (OE), tocadas diretamente pela 
Superintendência de Obras do Entorno da Norte Energia (NE), assim como os 
resultados alcançados na Obra Principal (OP), executada pelo Consórcio Construtor 
Belo Monte (CCBM). Fica pendente, para o próximo RSAP, a apresentação, pela NE, 
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dos resultados do desempenho em SST das atividades de implantação dos Programas 
Ambientais.  
 
Para análise do desempenho ambiental, social e de Segurança do Trabalho da 
Construção foram analisados os resultados reportados pala NE no seu 1º RSAP, dados 
coletados na missão de campo realizada e documentos complementares solicitados e 
enviados pela Norte Energia após a visita ao empreendimento (ver Lista de Documentos 
Consultados no Anexo 1 e Reuniões e Inspeções Realizadas no Quadro 2.0.a do Anexo 
2). 
 
4.3.1 
Norte Energia (NE) 
 
O Sistema de Gestão da NE foi estruturado de modo que a responsabilidade pelo 
cumprimento do Programa Ambiental da Construção (PAC) seja das empresas 
construtoras, em conformidade com o definido pela legislação brasileira de SST.  
 
Para garantir a gestão da saúde ocupacional e de segurança dos seus colaboradores 
diretos (pouco mais de 120 trabalhadores administrativos e supervisores de campo), a 
NE conta com um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), um Programa 
de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e uma Comissão Interna para 
Prevenção de Acidentes (CIPA), em conformidade com o requerido legalmente.  
 
Com o objetivo de monitorar e acompanhar o conjunto de Obras do Entorno, a Norte 
Energia desenvolveu um procedimento para Acompanhamento das Obras e 
Equipamentos Sociais (PS NES GABM SGA 003/2011), conforme reportado / 
analisado no Relatório de Due Diligence, item 9.2.7. Este procedimento estabelece a 
metodologia para verificação e acompanhamento das obras e equipamentos sociais 
(conjunto de Obras do Entorno).  
 
A seguir são apresentados os resultados da gestão de SST para as Obras do Entorno e 
Obra Principal. Uma vez que não foram reportados resultados da gestão de SST para a 
implantação dos Programas Ambientais, estes não serão tratados no presente relatório, 
ficando o compromisso da NE reportar os resultados no próximo RSAP.  
 
4.3.1.1 
Inspeções de saúde e segurança da NE sobre as Obras (Principal e de Entorno) 
 
O monitoramento e supervisão de SST da NE são feitos por pessoal da Engenharia do 
Proprietário Belo Monte (EPBM). Como ferramenta para supervisão de campo, a 
EPBM lança mão de: i) Registro de Ocorrência – RO, contendo basicamente a descrição 
da ocorrência, local, classificação, ações imediatas tomadas, fotos, status e 
responsáveis; e, ii) Registro de Não conformidade (RNC). 
 
A equipe de SST da EPBM está composta e distribuída da seguinte forma: 
 
• Sítio Bela Vista: um engenheiro de segurança;  
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• Sítio Pimental: um engenheiro de segurança; 
• Sítio Belo Monte: um técnico de segurança do trabalho; e, 
• Sítio Canais: um técnico de segurança do trabalho. 
 
O 1º RSAP informa estar em pauta a estruturação da equipe de SST para as inspeções 
das Obras de Entorno. Por esta razão não há indicadores de resultados que possam ser 
analisados pelo Consultor Socioambiental Independente. Somente alguns indicadores de 
supervisão foram gerados pelo EBPM e reportados pela NE para a OP, conforme se 
detalha a seguir.  
 
Registros de Ocorrências (RO) 
 
Na OP, até mês de corte desse relatório (março de 2013), a verificação pela EPBM se 
pautou no registro de 4 (quatro) Registros de Ocorrências (RO) em fevereiro e 19 
(dezenove) em março de 2013. O índice de atendimento é baixo e resultou em 25% e 
47%, respectivamente. Os valores apresentados não demonstraram acompanhamento 
dos itens pendentes, podendo ser tratado através de um indicador acumulado, além de 
um indicador que possibilite o monitoramento do fechamento das solicitações de ações 
corretivas / preventivas dentro dos prazos estipulados. 
 
Registro de Não conformidade (RNC) 
 
No mês de março de 2013 foram registradas 11 (onze) RNC na OP, tendo sido 
encerradas 4 (quatro) no mesmo período. Analisando os dados apresentados, aqui 
também não há avaliação acumulada. O indicador de monitoramento de RNC se baseia 
no percentual encerrado no período. Não ficou clara a metodologia de registros das 
RNC no mês de março de 2013, pois as LVs começaram a ser aplicadas em abril de 
2013, fora do período de corte deste relatório. 
 
Lista de Verificação (LVs) – Spot Check 
 
No período de monitoramento (janeiro a março de 2013) não foi evidenciada a 
aplicação de LVs, porém a documentação recebida após a 1ª missão (maio de 2013) 
aponta que a EPBM passou a utilizar LV somente a partir de abril de 2013. Consta 
ainda que a partir de sua aplicação serão geradas Oportunidades de Melhoria (OM), 
emissão de cartas para as contratadas, anotações de desvios e Registro de Não 
Conformidades (RNC). Sendo o item NC um requisito legal, registra-se 
necessariamente uma RNC. 
 
As verificações com LV avaliarão a documentação, a situação de conformidade 
operacional em campo e as instalações de apoio aos trabalhadores. Por fim, o produto 
do monitoramento será o preenchimento da LV que gera um resultado expresso em 
“percentual de atendimento”.  
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Outras rotinas da NE/EPBM 
 
Além do registro de RNC e RO, o EPBM utilizou no período outros mecanismos de 
registro de desvios: i) Comunicação Eletrônica (CE); ii) Solicitação de Correção (SC); 
iii) Solicitação de Ação Corretiva (SAC); e, iv) Solicitação de Ação Preventiva (SAP). 
 
No período foram apontados 44 desvios baseados nas ferramentas de registro acima, 
sendo 3 em janeiro, 11 em fevereiro e 30 em março de 2013. Todos divididos por local 
(Canais, Belo Monte, Bela Vista e Pimental) e categorias (EPI, trânsito, sinalização, 
EPC etc.).  
 
Analisando os dados de registro acima não foi possível evidenciar o nível de correção 
destes desvios. Esta Consultoria Socioambiental Independente recomenda a inclusão 
dessas informações nos próximos RSAPs de modo a garantir o reporte do 
monitoramento do empreendimento como um todo. 
 
Conforme ressaltado, os dados reportados pela Norte Energia não abrangem as Obras de 
Entorno. Desta forma e levando em consideração o alto risco, a NE deverá iniciar para o 
próximo período o acompanhamento e reporte de informações sobre as inspeções das 
OE.  
 
4.3.1.2 
Auditorias de Saúde e Segurança da NE sobre as Obras (Principal e de Entorno) 
 
A metodologia para realização de auditoria de SST da NE foi elaborada, porém não 
havia sido aprovada pela empresa até a data da missão de monitoramento. Quanto à 
rotina dessas auditorias, esta será definida segundo o citado procedimento, a ser 
analisado no próximo período de monitoramento, á depender do envio destas 
informações pela NE. 
 
Por meio de uma sistemática á parte do Sistema de Gestão da NE, foi realizada no 
período (22/02/2013) uma auditoria pela NE sobre o Sítio Belo Monte. Fez parte do 
escopo desta auditoria a verificação do atendimento de pendências de auditoria anterior 
(julho de 2012) e itens pendentes da Ata de Reunião entre Norte Energia e CCBM 
realizada em dezembro de 2012.  A auditoria foi realizada pelo Coordenador de SST da 
NE para a Obra Principal. 
 
4.3.2 
Desempenho de SST da Obra Principal (OP) 
 
Conforme reportado no Capítulo 3.0, o CCBM possui um robusto Sistema de Gestão 
Integrado de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Responsabilidade Social 
(QMSSRS), o qual se encontra alinhado com as normas de gestão ABNT NBR ISO 
9.001:2008, ABNT NBR ISO 14.001:2004, BS OHSAS 18.001:2007 e SA 8000, além 
de contemplar o atendimento aos requisitos legais brasileiros de saúde e segurança no 
trabalho previstos na Portaria 3214 de 1978 e o conjunto de Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho. 
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O Sistema de Gestão Integrado do CCBM possibilita assegurar o alinhamento com os 
requisitos de Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho estabelecidos nos 
Padrões de Desempenho 1, 2, 3 e 4, incluindo as Diretrizes Gerais de EHS do IFC. 
 
A NE vem emitindo mensalmente o Relatório Gerencial Mensal da Executora (RGM-E) 
requerido no PAC, que traz diversas informações referentes a cada um dos projetos do 
Programa de Saúde e Segurança do Plano Ambiental da Construção (PAC): i) Projeto 
de Controle Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho; e, ii) Projeto de 
Segurança e Alerta, discutidos a seguir.  
 
4.3.2.1 
Implementação dos Programas de SST da OP 
 
Saúde Ocupacional  
 
O CCBM desenvolve atividades de promoção e de preservação da saúde de seus 
funcionários através de seu Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), em consonância com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), priorizando as ações coletivas e buscando a promoção da saúde e prevenção de 
doenças. As atividades de rotina desenvolvidas pelo programa e reportadas pela NE 
para o período foram: 
 
− Realização de exames médicos admissionais, de mudança de função, periódicos, de 

retorno ao trabalho e demissionais; 
− Controle médico de funcionários subnormais (como diabéticos, hipertensos, 

obesos, entre outros); 
− Acompanhamento médico de funcionários afastados por doenças ou acidentes; 
− Gestão de PCD (pessoas com deficiência); 
− Treinamentos da equipe de saúde; 
− Treinamentos para funcionários; 
− Realização de palestras; 
− Desenvolvimento de campanhas de conscientização em Saúde; 
− Realização de simulados de emergência; 
− Estruturação dos serviços de acompanhamento ocupacional das empresas 

subcontratadas, com análise de documentação técnica específica e orientação 
especializada; 

− Acompanhamento das ações nos Serviços de Atendimento de Emergência dos 
Canteiros Pioneiros; 

− Controle periódico dos exames audiométricos semestrais. 
 
Controle de Doenças Transmissíveis  
 
Para exercer controle de doenças transmissíveis, são realizadas em rotina as seguintes 
atividades: 
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• Exames de pesquisa de plasmódio (gota espessa) em todos os exames admissionais, 
periódicos e em todos os casos de controle médico nas Unidades nos casos 
suspeitos de malária e busca ativa nas frentes de serviço, BLITZ DA MALÁRIA 
(exames realizados em funcionários onde há prescrição médica, ou seja, apenas em 
casos suspeitos da doença); 

• Avaliação Entomológica; 
• Termonebulização; 
• Borrifação intradomiciliar; 
• Orientação técnica nas atividades de desratização e desinsetização. 

 
Algumas campanhas de termonebulização programadas para o período foram 
prejudicadas por conta da ocorrência de chuvas. Por conta deste fato, o CCBM 
intensificou as campanhas e instalou faixas em todos os canteiros sobre as medidas de 
prevenção da Malária e Dengue, assim como criou um boletim informativo sobre o 
assunto. Além do controle de mosquitos, a programação de desinsetização e 
desratização está sendo executada corretamente.  
 
Indicadores de Saúde Ocupacional 
 
Foram registrados no período um total de 9 casos de malária e 2 casos de Leishmaniose 
para um total de 9257 exames realizados no 1º trimestre de 2013, resultando nos 
seguintes percentuais de incidências (levando em consideração a média de funcionários 
do período): 
 
• Malária: 44,1 casos em 100.000 (equivalência) 
 
Referência nacional para casos de Malária: 118,5 casos em 100.000 habitantes no Pará 
(Fonte: SIVEP-Malária/SVS/MS – Ano de referência 2012) 
 
• Leishmaniose: 9,8 casos em 100.000 pessoas (equivalência) 
 
Referência nacional para casos de Leishmaniose: 46,8 casos em 100.000 habitantes no 
Pará (Fonte: Sinan/SVS/MS - Ano de referência 2011). 
 
Nos dois casos acima, constata-se que os resultados do período encontram-se abaixo dos 
valores de referência para casos no estado de Malária e Leishmaniose, porém o 
monitoramento deverá ser mantido e todos os casos devidamente notificados para o 
Centro de Vigilância Sanitária da região. 
 
O indicador Índice de Absenteísmo (IA) melhorou no período analisado, conforme 
ilustra a Tabela 4.3.2.1.a, a seguir. Quanto ao indicador que deverá medir a satisfação 
dos funcionários, é de grande valia sua implantação imediata para aumentar o leque de 
indicadores proativos e trabalhar na prevenção e buscar pontos de melhoria nas 
condições de trabalho, desde que este inclua requisitos que subsidiem a avaliação do 
nível de satisfação dos funcionários frente às questões de SST e Condições de Trabalho.   
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Tabela 4.3.2.1.a 
Indicadores de Saúde Ocupacional do Sistema de Gestão da CCBM 

Mês 
Índice de Satisfação dos 

Funcionários  
Índice de Gestão de PAIR Índice de Absenteísmo 

ISF IGPAIR IA 
Jan ND 0,00% 2,07% 
Fev ND 0,00% 2,40% 
Mar ND 0,00% 0,99% 

Meta ou  
Limite 

Meta 
≥  85,00% 

Meta 
≤ 1,00% 

Meta 
≤ 3,00% 

Fonte: 1º Relatório Socioambiental Periódico – RSAP – Janeiro a Março de 2013.  

 
 
Campanhas de Saúde Ocupacional Realizadas 
 
Com o objetivo de promoção à saúde e incentivo a hábitos saudáveis e prevenção de 
doenças transmissíveis, passíveis de controle através de agentes imunizantes, foram 
realizadas nos dias 6 e 7 de março campanhas de verificação da pressão, diabete e HIV, 
imunização (vacinação de hepatite B, febre amarela, tétano, e tríplice viral - caxumba, 
sarampo e rubéola). Foram distribuídas 122 doses de vacinas. Foram avaliadas 88 em 
Altamira, Pará. 
 
Segurança do Trabalho 
 
Equipe de Gestão e Supervisão de SST do CCBM 
 
Na data de corte deste relatório (março de 2013), a equipe de Segurança e Saúde do 
Trabalho do CCBM contava com 387 colaboradores, entre integrantes de Saúde e 
Segurança. Em janeiro/2013, início deste período, a equipe de SST contava com 346 
colaboradores. Em março de 2013, a área de Segurança do Trabalho possuía 220 
profissionais e a Saúde Ocupacional, outros 167 integrantes. 
 
Processo de Supervisão Interna e Auditorias de SST do CCBM 
 
Na missão de monitoramento evidenciou-se, em todos os canteiros de obras, que o 
CCBM conta com uma estrutura adequada de recursos humanos e materiais para a 
implementação dos Procedimentos de SST.   
 
De acordo com o PS CCBM 220 27 – Sistemática de Inspeção de Saúde e Segurança do 
Trabalho do CCBM - as inspeções de Saúde e Segurança do Trabalho e as da CIPA – 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - são realizadas em conjunto. As 
inspeções obedecem a um planejamento acordado entre as Gerências de Segurança do 
Trabalho e das Unidades. A periodicidade é mensal para os diversos setores da Obra 
Principal da UHE Belo Monte. 
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As Rotinas de Inspeções de Campo são diárias e incluem a aplicação de Listas de 
Verificação relativas à SST para as principais etapas e frentes de trabalho, o que inclui 
também máquinas e equipamentos considerados críticos, tais como serras circulares, 
equipamentos de solda, máquinas rotativas e pneumáticas, equipamentos móveis etc. 
 
Os apontamentos das inspeções são divididos em categorias e em setores para 
possibilitar foco no tratamento e priorização das ações. Os resultados das inspeções são 
especializados em Mapas de Gestão de QMSSRS, atualizados mensalmente, com a 
localização dos setores vistoriados e com maior incidência de acidentes. 
 
Os Registros de Incidentes (identificar e registrar os “quase-acidentes”) é uma ação 
que envolve toda a força de trabalho. Essa ação tem o objetivo de identificar e registrar 
os incidentes que ocorrem durantes as atividades, para que os mesmos possam ser 
eliminados, antes que venham a gerar um acidente. Os treinamentos em percepção de 
risco estão em andamento. As caixas para coleta dos registros estão em implantação. 
Um Plano de Ação específico foi estabelecido para implementação desse programa, 
incluindo um programa motivacional. 
 
A Ronda Gerencial está implementada. Trata-se de uma importante ação que envolve 
toda a equipe de Gerentes, Engenheiros e Líderes na verificação em campo das 
condições de segurança em que os processos estão sendo executados. Também objetiva 
evidenciar o comprometimento da alta liderança com a cultura de segurança. 
 
A Gestão da CIPA 2012/2013 do CCBM iniciou suas Reuniões Ordinárias em 
Agosto/2012 e no período do 1º RSAP (janeiro a marca de 2013) foram realizadas as 
reuniões 6, 7 e 8. O relatório tentou demonstrar a frequência de participação, porém não 
a comparou com o público previsto, o que deixou a informação incompleta. Nas 
reuniões do período foram abordados os temas relativos aos: i) acidentes; ii) 
comparecimento nas reuniões; iii) apresentação do PPRA e PCMSO; e, iv) sugestões e 
tratamento de assuntos relacionados às observações das inspeções e constatações dos 
integrantes. 
 
As atas de reunião apresentadas não evidenciam a integração entre as CIPA dos Sítios, 
conforme determina o item 5.47 da NR-05. Não se constata também uma gestão 
eficiente das ausências injustificadas, apenas relatam os nomes dos ausentes sem fazer 
menção de quantas vezes houve falta sem justificativa. De acordo com o item 5.30 da 
NR-05 4 faltas consecutivas fará com que o titular perca seu cargo, sendo substituído 
por um suplente. 
 
Adicionalmente às rotinas de inspeção, o CCBM utiliza-se de metodologia de 
Verificação Comportamental (VC), onde os desvios identificados são agrupados por 
categorias e áreas de vistoria objetivando trabalhar o comportamento dos colaboradores 
e possibilitar um diagnóstico para tomada de ações corretivas adequadas. 
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As categorias inspecionadas na VC são: i) Reação das Pessoas; ii) Posição das Pessoas; 
iii) EPIs; iv) Ferramentas e Equipamentos; v) Procedimentos; e, vi) Ordem, limpeza e 
arrumação. As vistorias ainda são divididas por setores: i) Manutenção; ii) Produção 
Civil; iii) Terra e Rocha; iv) Administrativo; e, v) QMSSRS. 
 
A rotina de monitoramento da VC está implantada, porém o número absoluto de desvios 
num determinado mês, sem que se aponte uma relação com o numero de verificações 
não dá base de sustentação para determinar uma melhora ou piora no desempenho. 
Outro fator importante que também deve ser abordado é a quantidade de pessoas 
envolvidas no desvio.  
 
A NE apresentou no seu 1º RSAP (Tabela 5.1.2.1-1) o total de desvios da verificação 
comportamental por setor no período analisado de janeiro a março, que somaram 3549 
registros (76% deles no setor de Terra e Rocha). O RSAP não deixa claro, entretanto, se 
esse aparente elevado percentual de desvios comportamentais detectados no setor de 
Terra e Rocha são decorrentes da intensificação e aumento do número total de 
observações nesse setor ou do número relativo de trabalhadores envolvidos nessas 
atividades, entre outras explicações possíveis que deveriam ter sido apresentadas.  
 
Ainda sobre esse resultado, não é possível evidenciar, através do RSAP, se a redução de 
27% em relação ao montante de 1.352 desvios comportamentais observados em janeiro 
decorre de uma melhoria ou se tem relação com a redução do numero de observações / 
registros. Novamente, sugere-se a inclusão de indicadores quali-quantitativos que 
permitam relativizar e caracterizar melhor os resultados em termos de eficácia e 
eficiência das medidas implementadas. Recomenda-se, portanto, evitar a trabalhar com 
indicadores de número absoluto.  
 
Não foram reportados pela NE no seu 1o RSAP os indicadores de inspeções, ações 
corretivas e preventivas que a equipe de supervisão de SST do CCBM gera 
mensalmente.  
 
Ainda que o Consultor Socioambiental Independente tenha verificado que as 
ferramentas de inspeções venham sendo adequadamente implementadas pelo CCBM, 
cumpre registrar que há uma necessidade legal (EIA-PAC) e contratual (Due Diligence 
– Plano de Ação) que requer a geração de um robusto Sistema de Registros de SST que 
permitam atestar a existência de um Sistema de Inspeções Internas / Auditorias 
consolidado para assegurar a conformidade com o SGI do CCBM. O 1º RSAP expedido 
pela NE não incluiu a totalidade de registros gerados pelo CCBM no processo de 
supervisão interna e monitoramento de SST. Além do resultado da ferramenta de VC 
anteriormente comentado, interessa ao consultor socioambiental independente, 
principalmente: 
 
• os registros de não conformidade e ações corretivas; 
• o mapeamento de desvios e incidentes com alto potencial de perda ; 
• os resultados de investigação de acidentes / incidentes; 
• os resultado de auditorias, inspeções e fiscalizações de partes interessadas externas; 
• as Ações Preventivas e Corretivas decorrentes do processo de gestão de SST do 



 

 

 

 

 

47 

 

CCBM.   
 
Estes registros irão permitir uma avaliação muito mais sustentada por parte da 
Consultoria Socioambiental Independente e, portanto dependem de uma melhoria 
significativa de reporting por parte da NE (ver conjunto de recomendações de melhoria 
na Seção 10.2). 
 
Projeto de Segurança e Alerta 
 
O PAC (item 3.4.2) determina a elaboração de 4 (quatro) planos para consolidação das 
ações contidas no Projeto de Segurança e Alerta, porém não foi evidenciada a 
consolidação dos mesmos, tanto pela NE, quanto pelo CCBM. São eles: i) Plano de 
implantação dos sistemas de segurança nas frentes de obra e vias de acesso; ii) Plano de 
sinalização viária e fluvial para a fase de obras do empreendimento; iii) Plano de 
comunicação para a população do entorno das obras; e, iv) Plano de divulgação e 
sinalização para a fase de operação do empreendimento).  
 
Entretanto, foram coletadas informações do 1º RSAP da NE, na missão de 
monitoramento e na documentação recebida após a missão que suportam que as ações 
do Projeto de Segurança e Alerta estão sendo atendidas para a Obra Principal, conforme 
se detalha a seguir.  
 
Sinalização viária e fluvial para a fase de obras do empreendimento 
 
O CCBM conta com o PS CCBM 220 20 – Sinalização Viária, o qual está alinhado com 
os requisitos do Plano de Sinalização Viária e Fluvial para a Etapa de Implantação. 
Por se tratar de compromisso do empreendedor e por existir a necessidade de 
acompanhamento deste importante assunto, sugere-se que o referido plano seja 
acompanhado pela equipe da Coordenação de SST da NE para a OP, conforme 
determinado no item 3.4.2.13. Avaliação e monitoramento do PAC.  
 
Nos próximos RSAP a NE deverá incluir e analisar criticamente pelo menos os 
seguintes resultados: 
 
• Índice de acidentes nos eixos viários afetados pelas obras do empreendimento; 
• Condições de navegabilidade, sobretudo no trecho de vazão reduzida; 
• Percepção por parte do público local das condições de segurança e trafegabilidade 

nos eixos viários e corpos d’água afetados; e, 
• Atendimento ao cronograma proposto. 

 
Com relação à situação encontrada durante a Due Diligence, as condições de segurança 
do transporte rodoviário na OP observadas durante essa primeira missão de 
monitoramento melhoraram significativamente ao longo do 1º trimestre de 2013. 
Apesar de o CCBM não contar com o requerido Plano de Segurança do Transporte 
Rodoviário para consolidação e estruturação de ações, o mesmo já vem adotando, no 
período deste relatório, um conjunto de medidas que incluem: 
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• Os ônibus e veículos leves contam com um sofisticado sistema de rastreamento por 
GPS que limita automaticamente a velocidade conforme programado para cada tipo 
de via de acesso (sem asfalto, com asfalto e rodovia federal de mão única); 

• Nas vias de acesso são realizadas blitz periódicas para fiscalizar o controle da 
velocidade e o respeito à sinalização viária interna da obra; 

• Sinalização das vias de acesso envolvendo a comunidade, acessos internos dos 
canteiros, fluvial e de detonação; 

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

 
A pavimentação asfáltica do Travessão 27 (acesso principal aos Sítios Pimental e 
Canais) está executada em 47%, com término previsto para o terceiro trimestre de 2013. 
As condições de manutenção e sinalização são bastante adequadas (ver a Foto 01 do 
Registro Fotográfico no Anexo 4).  
 
Como forma de minimizar a emissão de poeira nos acessos sem pavimentação asfáltica, 
é aplicada uma cobertura de pedrisco nas vias e realizada constante umectação através 
de caminhão-pipa, principalmente nas áreas próximas às sedes das propriedades às 
margens dos acessos e na comunidade de São Francisco das Chagas, localizada no 
Travessão 27.  
 
O Travessão 55 (acesso ao Sítio Bela Vista – apoio as obras dos diques) ainda não foi 
asfaltado, porém as condições de sinalização e manutenção viária são muito 
satisfatórias.  
 
A questão do Plano de comunicação para a população do entorno das obras é tratada 
no âmbito das ações do 7.2. Programa de Interação Social e Comunicação (ver status no 
Quadro 6.0.b do Anexo 7). Quanto ao Plano de divulgação e sinalização para a fase 
de operação do empreendimento, o mesmo não se aplica a presente fase do 
empreendimento, devendo, portanto, ser tratado pela NE em momento oportuno. 
 
Planos de Emergência e Contingência 
 
A NE iniciou, em dezembro de 2012, o Monitoramento do Sistema de Transposição de 
Embarcações (STE) e a partir de fevereiro de 2013 (mês compreendido neste relatório 
de monitoramento) iniciou as operações com transposição de embarcações. 
 
Para garantir a continuidade da transposição e minimizar o impacto sobre a operação 
rotineira das embarcações, a NE elaborou, porém ainda não iniciou a implementação do 
Plano de Contingência para o Funcionamento do STE, que tem por objetivo especificar 
as ações e recursos disponíveis para o enfrentamento das situações de paralisação 
temporária do funcionamento do STE, bem como para a ocorrência de eventos adversos 
ou acidentes (ambientais e com pessoas). 
 
O CCBM conta com três planos vinculados a situações emergenciais e de contingência: 
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• PAE: Plano de Atendimento a Emergências - Este programa é aplicado no canteiro 
de obras da Unidade de Belo Monte e destina-se a todos os funcionários, bem 
como, as empresas subcontratadas e seus funcionários; 

• PMPES: Plano de emergências médicas e primeiros socorros; e, 
• Plano de Contingência do Sistema de Transposição de Embarcações (STE). 
 
No período abrangido por este relatório a Norte Energia e o CCBM estabeleceram entre 
si um Plano de Contingência Integrado, que contempla diversas hipóteses de 
emergência, a comunicação eficiente para as partes envolvidas e o reestabelecimento da 
normalidade no menor tempo possível. 
 
Simulados do Plano de Ação de Emergências do CCBM 
 
Seguindo a recomendação do Consultor Socioambiental Independente, o CCBM 
executou entre janeiro e março alguns dos exercícios simulados previstos no PAE: (i) 
Resgate e primeiros socorros em acidente veiculares (leves e pesados); (ii) Eletroplessão 
(choque elétrico); (iii) ataque de animais peçonhentos; (iv) eventos envolvendo 
soterramento e aprisionamento em valas; (v) afogamento; (vi) resgate e primeiros 
socorros com acidentes em espaço confinado, e; (vii) incêndio e explosões. 
 
Para monitoramento da abrangência e eficiência dos simulados, sugere-se a realização 
de avaliação do simulado em termos de abrangência (número de participantes, equipes 
envolvida etc.) e confronte entre os planos (intenção), treinamento/capacitação da 
equipe de resgate e resultado da prática com o planejamento do cenário de acidente. 
Dessa prática poderão surgir oportunidades de melhoria para se desenvolver as técnicas 
de resgate empregadas e outras questões. Uma reunião posterior ao simulado para 
análise crítica poderia ser a solução para retroalimentar o plano. 
 
4.3.2.2 
Desempenho e Indicadores de SST do CCBM 
 
Resumo Estatístico Mensal – REM 

 
A apresentação do Resumo Estatístico Mensal (REM) pelo CCBM tem como objetivo a 
apresentação de informações de volume de horas trabalhadas (Hora-homem exposta ao 
risco – HHER), número de acidentes com ou sem afastamento e número de dias 
perdidos (por afastamento), debitados (por lesões incapacitantes) e transportados (por 
afastamento quando excede o mês de ocorrência). Esses dados são cruzados através de 
fórmulas mundialmente consagradas para reportar a frequência de ocorrência de 
acidentes com ou sem afastamento por milhão de HHER, além da gravidade reportada 
através da quantidade de dias (perdidos, debitados e transportados) por milhão de 
HHER. 
 
No mês de março o CCBM contava com 17.630 trabalhadores e outros 4.179 de 
empresa subcontratadas, totalizando 21.809 trabalhadores conforme demonstrado na 
Tabela 4.3.2.2.a.  
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Tabela 4.3.2.2.a 
Variação do Número de Trabalhadores da Obra Principal (CCBM e 
Subcontratadas) 

Mao de Obra (MO) JAN FEV MAR % Variação 
MO Prevista 19.018 19.274 19.449 2,27% 
MO existente 18.873 20.535 21.809 15,55% 

Fonte: 1º Relatório Socioambiental Periódico – RSAP – Janeiro a Março de 2013  

 
 
Somente no mês de março de 2013 foram geradas cerca de 5 (cinco) milhões de Horas-
Homem Trabalhadas HHT. Nota-se na Tabela 4.3.2.2.b, abaixo, que houve um 
aumento de aproximadamente 2.000 funcionários de janeiro a março de 2013. Um total 
de 14 milhões de HHT foi acumulado até o final do mês de março de 2013, e cerca de 
53 milhões de HHT acumuladas desde o início do empreendimento, em maio de 2011.  
 
Tabela 4.3.2.2.b 
Resumo Estatístico Mensal – REM 

Mês 
2013 

Total de 
funcionários 

HHER ACA TFCA Dias1 TG ASA TFSA 

Jan 18.879 4.761.905 4 0,84 733 (*) 154 (*) 28 5,90 

Fev 20.534 4.464.286 5 1,12 115 26 30 6,71 

Mar 21.810 5.000.000 5 1,00 473 (*) 95 (*) 30 5,99 

TOTAL 
ACUMULADO 

14.226.191 14 0,98 1.321 93 (*) 
93 

6,19 

Limites - 7,00 - 100 - 
16,002 
12,003 

Fonte: 1º RELATORIO SOCIOAMBIENTAL PERIÓDICO – RSAP – Janeiro a Março de 2013  
Notas: 
1 Dias perdidos, debitados e transportados 
2 Limite de janeiro/2013 
3 Limite revisto para fevereiro e março/2013  
(*) A Tabela 4.2.1.2.b - Resumo Estatístico Mensal – REM teve as colunas “Dias” e, por consequência, a coluna 
“TG” corrigidas em função no cálculo dos dias perdidos, debitados e transportados. A correção tomou como base os 
valores indicados nos Resumo Estatístico Mensal – REM encaminhados após a 1ª missão. 

 
 
O único indicador do Resumo Estatístico Mensal (REM) que superou o limite (valor 
máximo admitido = 100) foi a Taxa de Gravidade, em janeiro de 2013, que resultou 
num valor de 154 dias perdidos por 1 milhão de HHT (corrigido). Como os valores de 
referência são usualmente anuais, recomenda-se apresentar os indicadores acumulados 
em cada um dos meses a partir de janeiro de cada ano. 
 
No período de janeiro a março de 2013 foi registrado um total de 14 acidentes com 
afastamento, resultando em 1.321 dias de afastamento (486 dias perdidos e 835 dias 
debitados por incapacidade parcial, de acordo com a NBR 14.280 – Cadastro de 
Acidente do Trabalho – Procedimento e Classificação).  
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Do total de 14 acidentes com afastamento, 04 (quatro) foram registrados em empresas 
subcontratadas do CCBM. Em termos comparativos a incidência de acidentes com 
afastamento no CCBM é de 0,06% do total de trabalhadores e nos seus subcontratados é 
de 0,10%, ou seja, 60% maior que o registrado no CCBM. 
 
A Taxa de Frequência de Acidentes com afastamento – TFCA no período permaneceu 
dentro dos padrões compatíveis com as melhores praticas internacionais flutuando entre 
0,84 e 1,12 acidentes por cada 1 (um) milhão de HHT. Durante o período foram 
acumuladas um total de 14.226.191 HHT na OP. O Valor máximo aceitável 
estabelecido pelo CCBM para este indicador é de 7,0 acidentes por cada 1 (um) milhão 
de HHT.  
 
No mesmo período foram registrados 88 acidentes sem afastamento, destes 06 (seis) 
acidentes com trabalhadores de empresas subcontratadas pelo CCBM. Em termos 
comparativos a incidência de acidentes no CCBM é de 93,18% do total de trabalhadores 
e nos seus subcontratados é de 6,82%.  
 
A Taxa de Frequência de Acidentes Sem Afastamento variou entre 6,0 e 6,71 acidentes 
por 1 (um) milhão de HHT entre os meses de janeiro e março de 2013, o que é 
perfeitamente compatível com as melhores praticas internacionais. O valor máximo 
aceitável estabelecido pelo CCBM para este indicador é de 16,0 acidentes por cada 1 
(um) milhão de HHT.  
 
Para o período em análise ocorreram três emergências, sendo dois com afastamento e 
um óbito. Nenhum acidente fatal atribuído ao CCBM foi registrado no período e os 
acidentes registrados estão relacionados principalmente com contusões, esmagamento, 
laceração, luxação, escoriação, esfoliação, abrasão e fratura. 
 
Acidentes mais graves do período 
 
Dentre as situações emergenciais mais graves ocorridas no período, ressaltam-se os dois 
(2) acidentes em janeiro de 2013 que ocasionaram amputação parcial de membros (um 
devido ao esmagamento de um dedo por marreta e outro pela laceração de um dedo em 
furadeira do tipo industrial da carpintaria), para os quais foram debitados 700 dias para 
estas duas ocorrências devido a lesão incapacitante parcial.  
 
Uma terceira ocorrência, também resultando em amputação parcial de membro, se 
refere à laceração/amputação de dedo durante tentativa de mover uma tampa de 
concreto com o auxílio de outros colegas em março de 2013 (debitados 135 dias por 
lesão incapacitante parcial).  
 
O 1º RSAP apresentou em um de seus anexos (5.1-2) dois (2) Relatórios de 
Investigação (um de 25/01 – furadeira/laceração e outro de 14/03 – 
aprisionamento/amputação), portanto, não foi apresentado o relatório do acidente de 
amputação parcial de 10/01 – esmagamento/amputação. Não fez parte deste 1º RSAP 
qualquer comentário ou avaliação sobre as investigações dos demais acidentes sem 
afastamento e eventuais incidentes de Alto Potencial, inclusive esse item fez parte da 
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pauta de uma reunião (Ata Nº EBM-GR-AR-GQ-13-0009-00 de 30.04.2013), cuja ata 
foi recebida após a missão de monitoramento. 
 
Os números de acidentes (com e sem afastamento, com dano ao patrimônio e de trajeto) 
e de atendimento de primeiros socorros foram trabalhados numericamente apenas e 
divididos por mês, setor e gerência de ocorrência, existindo ainda somente uma simples 
análise de redução ou aumento. Não existiu, portanto, avaliação de possíveis causas 
comuns ou ações para tratamento sistêmico das ocorrências. Desta forma, seria 
altamente recomendável a identificação das causas comuns e definição de ações para 
tratamento. 
 
Além dos acidentes de trabalho anteriormente descritos, de acordo com o 1o RSAP, no 
período de janeiro e março de 2013 foram registrados 321 Atendimentos de Primeiros 
Socorros, 37 Acidente com dano ao Patrimônio e 06 de Acidentes de Trajeto. Não é 
claro, no entanto, se no cômputo dos acidentes com danos ao patrimônio e de trajeto 
estão incluídos os incidentes / acidentes veiculares, os quais poderiam ser divididos 
ainda como sendo de trajeto ou de percurso (durante a jornada de trabalho).  
 
Conforme reportado no 1o RSAP da NE, os acidentes de trabalho estão mais 
concentradas na produção civil, nas frentes de trabalho do circuito de geração, 
acampamento e canteiro industrial (mês de fevereiro) e acampamento, vila residencial, 
circuito de geração, travessão 55, cozinha pioneira e porto (mês de março). 
 
Segundo analisado no 1o RSAP, de forma geral, os acidentes, em suas diferentes 
categorias, bem como o atendimento de Primeiros Socorros diminuíram no mês de 
março. A NE atribui essa diminuição aos treinamentos, atividades e eventos 
informativos realizados pelo CCBM, porém não comenta / analisa em detalhes essas 
atividades e nem informa se acompanhou o processo de investigação e o 
estabelecimento de ações corretivas e preventivas e, principalmente, se vem 
supervisionando ativamente a implementação destas ações por parte do CCBM e de 
suas subcontratadas.  
 
Treinamentos de SST do CCBM 
 
O Procedimento do CCBM “Treinamento, Conscientização e Competência” – PS 
CCBM 220 48, de julho/2011, revisão abril/2012, tem por premissa identificar as 
necessidades de treinamentos, conscientização e competência, conforme os requeitos 
das Normas Internacionais ISSO 1001, OHSAS 18001 e SA 8000.  
 
No período, o CCBM realizou (em todas as Unidades/Sítios) treinamentos, campanhas, 
palestras, seminários, cursos e Treinamentos Diários de Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde (TDSMS), sendo contabilizados nos temas Integração, Qualidade, Meio 
Ambiente, Segurança no Trabalho, Saúde Ocupacional, Responsabilidade Social, 
TDSMS, SGI, 5S, entre outros tipos de treinamentos.  
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Com relação à distribuição coerente da carga de treinamentos e SST, segundo reportado 
no 1o RSAP, do total de HHT, cerca de 37% foram destinadas ao TDSMS, 12 % são 
treinamentos de segurança do trabalho, 12% representado pelo treinamento de 
Integração e 2% relativo a temas de saúde ocupacional. Os 37% restantes são referentes 
aos outros tipos de treinamentos requeridos pelo SGI, mencionados anteriormente.  
 
Os treinamentos específicos de segurança realizados no período estiveram fortemente 
relacionados com a melhoria da percepção de riscos e o autocuidado e incluíram os 
seguintes: 
 
• Percepção de Riscos; 
• Percepção de Riscos e EPI; 
• Percepção de Riscos e Registro de Incidentes; 
• Percepção de Riscos e Comportamento Seguro; 
• Uso de EPI. 
 
No período de janeiro a março o CCBM (inclui subcontratadas) acumulou 14.226.191 
horas trabalhadas na OP. Destas, um total de 108.981 horas forma dedicadas a 
treinamentos de segurança, o que resulta num indicador de 0,77% de horas de 
treinamento. Esse número não inclui o TDSMS que representa 37% do total de horas 
destinadas a treinamentos de segurança, conforme mencionado. Somando-se as horas de 
TDSMS, o CCBM encontra-se bem acima da meta (3,00%) estabelecida no seu SGI, de 
2013.  
 
Os dados apresentados pelo CCBM foram compilados na tabela acima, porém incluindo 
dois cálculos: média de duração dos treinamentos por homem-treinado (HHT / Homem-
Treinado) e Média de HHT por funcionário (HHT / total de funcionários). Estes 
cálculos permitem concluir que em média cada treinamento dura 50 minutos e ocorreu 
10 horas e 4 minutos, ambos em todo o período analisado. Observa-se também que essa 
média tem crescido ao longo dos meses. 
 
A inclusão do TDSMS e Integração no computo desse indicador resulta num 
“ofuscamento” e manutenção artificial de atendimento da meta de treinamentos 
específicos de SST, que deve ser constantemente objeto de análise crítica pela área de 
SST e pela Alta Administração. Recomenda-se, portanto, que a meta de treinamento 
controle apenas os treinamentos específicos, uma vez que a integração e TDSMA 
possuem cargas horárias especificadas independentemente da necessidade e demandas 
decorrentes de acidentes ou não conformidades detectadas. 
 
Outros indicadores do Sistema de Gestão da CCBM 
 
O CCBM apresentou no item 5.1.2.2. Ações Corretivas, Programas de SST e CIPA 
alguns indicadores, além daqueles já reportados anteriormente, o Índice de Horas Extras 
(IHE) e o Índice de Gestão do SGI (IGSGI), conforme segue.  
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Tabela 4.3.2.2.c 
Indicadores do Sistema de Gestão da CCBM 

Mês 
Índice de Horas Extras Índice de Gestão do SGI 

IHE IGSGI 
Jan 28,29% 83,64% 

Fev 19,42% 83,64% 

Mar 14,06% 83,64% 

Meta ou Limite 
Meta 

< ou = 18,00% 
Meta 

Rampa 
Fonte: 1º Relatório Socioambiental Periódico – RSAP – Janeiro a Março de 2013. 

 
 
Apesar de apresentar esses indicadores e concluir sobre o desempenho, o CCBM não 
explicitou a origem e metodologia de cálculo dos mesmos, inclusive o IGSGI se 
manteve exatamente com o mesmo valor em cada um dos meses do período. 
 
4.3.2.3 
Desempenho de SST nas Atividades de Supressão de Vegetação na OP 
 
As atividades de Supressão Vegetal realizadas de janeiro a março de 2013 foram 
norteadas pelo planejamento específico de cada Unidade, sendo elas, Unidade Belo 
Monte (BM), Unidade Pimental (PM), Unidade Canais (CD) e Unidade Bela Vista 
(BV). O ritmo das atividades de supressão atendem as necessidades da obra e as 
diversas exigências dos requisitos legais e do Procedimento Operacional de Supressão. 
 
Dos 5.489,96 ha previstos para serem suprimidos relacionados às obras civis, foram 
executados, até dezembro de 2012, 2.261,43 ha, o que corresponde a 41,19% do 
previsto. Já a supressão nos reservatórios do Xingu e Intermediário ainda não haviam 
começado. No decorrer do período de janeiro e março de 2013 a área total de supressão 
vegetal foi de 815,88 ha.  
 
Após o acidente fatal com um motosserrista de uma subcontratada em 2012, o CCBM 
decidiu revisar o seu procedimento de supressão para restringir as operações de 
bosqueamento manual. Atualmente estes trabalhos são obrigatoriamente mecanizados, 
reduzindo a exposição de trabalhadores ao risco de serem apanhados por troncos e 
galhos (causa principal do último acidente fatal nas atividades de supressão vegetal da 
OP, a cargo do CCBM).  
 
Com relação à gestão de SST por parte do CCBM nas atividades de supressão que são 
executadas por empresas subcontratadas e o seguinte: 
 
• Treinamento supressão vegetal sobre os Procedimentos de Supressão e de SST do 

CCBM; 
• Divulgação do PAE CCBM 220 01 com todas as empresas envolvidas na atividade 

de supressão vegetal. 
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Segundo constatado em campo, todas as empresas de supressão possuem os seus 
SEMTS corretamente dimensionados segundo a NR-04 e contam com ambulâncias e 
técnicos de enfermagem para os casos de acidentes menores e primeiros socorros. Em 
casos mais graves a remoção será feita ate o Centro Medico do Canteiro de Obras do 
CCBM, que inclui infraestrutura de nível hospitalar, além de ambulâncias UTI 
adequadas ao transporte de acidentados graves ate os centros médicos em Altamira. 

 
4.3.3 
Desempenho de SST da Obras do Entorno (OE) 
 
As OE, listadas abaixo, estão associadas ao atendimento das condicionantes 2.10 (obras 
de saneamento nos municípios de influência), 2.11, 2.12 e 2.13 (Saúde e Educação) da 
Licença de Instalação (LI) No 795/2011, cujas atividades são reportadas mensalmente 
nos programas e projetos citados na Tabela 4.2-1 do 1o RSAP da NE. 
 
• Obras de saneamento; 
• Recomposição/Adequação dos Serviços e Equipamentos Sociais; 
• Construção e reforma de escolas; 
• Construção e reforma de hospitais e postos de saúde; 
• Construção do Aterro Sanitário de Vitória do Xingu; 
• Remediação do Lixão de Altamira; 
• Implantação de redes de água e esgoto; 
• Drenagem urbana; 
• Perfuração de poços tubulares profundos; e, 
• Construção de estacoes de tratamento de água e esgoto. 
 
4.3.3.1 
Implementação dos Programas de SST previstos no PAC – OE 
 
Projeto de Controle Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho 
 
Com relação à análise crítica realizada da estrutura de informações de SST reportadas 
no último RSAP, cumpre registrar que há um erro conceitual (ver Seção 2.3.1.2 - 
Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional do 1o RSAP da NE). Pôde-se aferir que são 
apresentadas unicamente informações relacionadas à gestão de SST para os 
trabalhadores diretos da NE (pouco mais de 120 trabalhadores vs cerca de 22 mil 
trabalhadores do Projeto), que durante o período acumularam pouco mais de 29 mil 
horas trabalhadas contra 14 milhões de HHT registradas pelo CCBM no 1º trimestre 
para OP.  
 
Não foram incluídas informações sobre o volume de horas-homem trabalhadas nas OE e 
Programas Ambientais, cuja quantidade de Hora Homem Exposição a risco é muito 
maior que as cerca de 29 mil HHT da equipe própria da NE, e representa riscos muito 
mais significativos para o empreendimento como um todo.  
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A análise do Sistema de Gestão de DST da NE nos próximos RSAP deverá ser pautada 
nos resultados dos principais indicadores que caracterizem a conformidade do 
empreendimento com relação aos requisitos dos Padrões de Desempenho do IFC 
desdobrados hierarquicamente para o empreendimento, OP, seus setores, OE e cada 
uma das subcontratadas e Programas Ambientais. Estes indicadores devem incluir 
minimamente: 
 
• Indicadores de Acidentes com Trabalhadores próprios e terceiros, análise crítica 

dos processos de investigação de acidentes e preventivas e ações corretivas e 
categorização das principais causas básicas para tratamento sistêmico; 

• Indicadores de Incidentes de Alto Potencial, análise crítica dos processos de 
investigação de acidentes e preventivas e ações corretivas e categorização das 
principais causas básicas para tratamento sistêmico; 

• Registro de Acidentes envolvendo a comunidade e categorização das principais 
causas básicas para tratamento sistêmico; 

• Continuidade do monitoramento do registro de desvios, porém associando os 
mesmos com a quantidade de horas e avaliadores envolvidos no período; 

• Discussão sobre a eficiência da implantação dos Planos de Emergência / 
Contingências, além dos resultados dos simulados e após ocorrências reais; 

• Discussão sobre o processo de supervisão interna, com indicadores tais como: 
− Presença em campo; 
− Cobertura amostral e número de inspeções realizadas; 
− Indicadores de NC e Ações Corretivas, bem como se estão sendo originadas 

tardiamente por fiscalização ou proativamente pela própria equipe local; 
− Indicadores de tempo de resposta de Ações Corretivas e Preventivas; 
− Discussão sobre a forma de reporte para a Alta Direção; 

• Implementação de rodízio periódico entre profissionais de SST para evitar a 
chamada ‘cegueira situacional’ e possibilitar o aumento da percepção de risco. 

 
Sugere-se que sejam incluídas informações de SST requeridas para a preparação dos 
RSAP no SIAGI (Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento da Informação) em 
desenvolvimento e com previsão de conclusão ate o final do próximo período de 
monitoramento trimestral (junho de 2013). 
 
Projeto de Segurança e Alerta 
 
A) Plano de implantação dos sistemas de segurança nas frentes de obra e vias de 
acesso 
 
Não foram reportadas no 1o RSAP as estatísticas de acidentes das OE, onde atualmente 
estão envolvidos um contingente significativo de trabalhadores de empresas 
subcontratadas, sendo a maior parte da região.  
 
O acidente com óbito ocorrido em 13/03/2013, referente à colisão entre um caminhão e 
uma Kombi de uma empresa subcontratada da Norte Energia (Biota), teve como causa 
básica apontada no relatório de investigação, a perda de controle do caminhão em curva, 
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devido à pista molhada. Nota-se que o motorista, que veio a óbito, estava em trânsito 
para buscar a equipe de campo da empresa BIOTA. O Relatório de Acidente e Incidente 
(RAI) foi elaborado pelo CCBM com participação da empresa Biota. No próximo 
período a eficácia das ações deverá ser avaliada (previsão para 15/05/2013), conforme 
consta no próprio RAI. 
 
O 1º RSAP apresentou, em seu item 5.2.3.2 - Obras Complementares - uma tabela com 
indicadores de Gestão de SST de seus terceiros, porém esta se baseia somente nos dados 
uma das empresas (a Empresa S.A. Paulista de Construções e Comércio). O quadro 
apresenta 68, 67 e 120 funcionários para os meses janeiro, fevereiro e março, 
respectivamente. Conforme mencionado anteriormente, este número fica muito aquém 
do contingente trabalhadores mobilizados para as OE.  
 
A NE não apresentou monitoramento dos dados estatísticos das OE e não estabeleceu, 
através de seu Sistema de Gestão, metas ou valores máximos permitidos para os 
principais indicadores de acidentes, doenças ocupacionais e ações preventivas, os quais 
também devem ser compatíveis com as melhores práticas internacionais, requeridos 
pelos Princípios do Equador / Padrões de Desempenho do IFC.  
 
Diante do exposto, a NE deverá estruturar um mecanismo de acompanhamento dos 
dados do resumo estatístico das OE para garantir um monitoramento adequado das 
mesmas. Deverá também criar outros indicadores para monitoramento proativo através 
das inspeções e auditorias da EPBM. 
 
B) Plano de sinalização viária para as OE 
 
Existe um significativo número de obras que requerem medidas de controle e segurança 
de tráfego que incluam, por exemplo, a sinalização e proteção adequada contra queda de 
pedestres e veículos em valas e obstáculos abertos por obras de drenagem e saneamento 
urbano.  
 
Conforme requerido no Plano de Ação (ver Relatório de Due Diligence de julho/2012, 
Anexo 12), a implementação do Plano de Segurança do Tráfego Rodoviário deverá 
incluir medidas de comunicação, educação viária, sinalização temporária e estratégias 
de coordenação com os setores responsáveis pela gestão do tráfego em todos os 
municípios afetados pelo conjunto de 66 Obras Complementares (de 244) atualmente 
em execução, sob responsabilidade direta da Norte Energia. 
 
Nenhuma das ações exemplificadas acima vem sendo discutidas ou implementadas / 
devidamente documentadas pela Norte Energia para o caso especifico das OE. Apesar 
de a situação evidenciada em campo ser considerada adequada1, uma vez que medidas 
padrão não forem implementadas pelos subcontratados em todas as obras que possam 
interferir com o trafego ou colocar em risco a segurança da comunidade, o consultor 
socioambiental independente não pode assegurar ás partes interessadas (em especial aos 

                                                             
1 Durante a inspeção das obras do entorno foi evidenciado que havia boa sinalização de valas e obstáculos nas obras de saneamento 
urbano. Entretanto não foram evidenciadas sinalização temporária de alerta quanto aos riscos das atividades desenvolvidas, 
sinalização de desvios ou qualquer tipo de reforço na sinalização existente, notadamente deficiente.  
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bancos financiadores) que os riscos de acidentes rodoviários e outros acidentes 
envolvendo a comunidade estejam sendo adequadamente controlados e supervisionados 
pela NE.  
 
Os últimos dois acidentes fatais ocorridos acende a luz de alerta para a urgência da 
implantação do Plano de Segurança do Transporte Rodoviário, que foi requerido como 
condição para a liberação do 1o Desembolso Financeiro. Este tema é considerado uma 
não conformidade maior pelo Consultor Socioambiental Independente e constitui-se no 
maior risco do ponto de vista de segurança dos trabalhadores e da comunidade que a NE 
deveria estar gerenciamento adequadamente, de forma sistemática e coordenada por 
meio do citado Plano.  
 
C) Plano de comunicação para a população do entorno das obras 
 
No caso das obras do entorno, a questão do Plano de comunicação para a população do 
entorno das obras é tratada também no âmbito das ações do 7.2. Programa de Interação 
Social e Comunicação. No entanto, não foi evidenciada a extensão das ações do 
Programa para essas obras. Recomenda-se que, no próximo RSAP, sejam apresentadas 
evidências de que a população afetada pelas obras do entorno, esteja sendo devidamente 
comunicada sobre as intervenções, para evitar transtornos.  
 
D) Plano de divulgação e sinalização para a fase de operação do empreendimento 
 
Quanto ao Plano de divulgação e sinalização para a fase de operação do 
empreendimento, o mesmo não se aplica à presente fase do empreendimento, devendo, 
portanto, ser tratado pela NE em momento oportuno. 
 
4.3.4 
Fiscalização Externa – Entidades Oficiais 
 
4.3.4.1 
Obra Principal 
 
Em 21/03/2013 a NE recebeu visita do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), onde 
foram expedidas cinco infrações, sendo uma relativa ao PPRA e as quatro outras 
referente ao PCMSO.  Todas as pendências foram tratadas e sanadas. 
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Durante a missão de monitoramento foi reportado pelo CCBM o recebimento de 256 
autos de infração (103 para o CCBM e 153 para suas subcontratadas) expedidos pelo 
Ministério do Trabalho durante inspeção da OP em março de 2013. Entretanto a NE não 
reportou / analisou criticamente no 1º RSAP os riscos associados a estas autuações, não 
havendo evidencias de que as ações corretivas cabíveis foram ou estão sendo 
adequadamente implementadas em prazos razoáveis e coerente com os riscos.  
 
4.3.4.2 
Obras do Entorno 
 
Em março de 2013 também foram inspecionadas pelo Ministério do Trabalho as OE, 
porém, até o fechamento do presente relatório os autos de infração não haviam sido 
lavrados e, segundo a NE, possivelmente serão expedidos em meados de julho de 2013. 
A discussão e avaliação desses registros deverá ser objeto do próximo RSAP. 
 
 
5.0 
Conformidade Legal 
 
Gerenciamento de Condicionantes 
 
No Quadro 5.0.a do Anexo 5 é apresentada a situação de atendimento às 
condicionantes estabelecidas pelo IBAMA na Licença de Instalação (LI) No 795/2011. 
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O Quadro 5.0.a foi produzido com informações do Capítulo 3 do 3º Relatório 
Consolidado de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes (período de 
agosto a dezembro de 2012), onde é feita a demonstração para o IBAMA do 
atendimento às condicionantes do licenciamento da UHE Belo Monte. 

 
A condicionante 2.20 da LI No 795/2011, especificamente, trata do atendimento aos 
Pareceres/Ofícios/recomendações estabelecidos pelos demais órgãos intervenientes no 
processo de licenciamento da UHE Belo Monte. Em relação ao DNPM, ICMBio, 
MS/SVS e INCRA, a situação reportada na Planilha Síntese do Status de Atendimento 
das Condicionantes da LI Nº 795/2011 é de que as ações estão em atendimento e que os 
órgãos estão acompanhando o processo.  
 
No caso do ITERPA, foi informado ao IBAMA que não cabe manifestação desse órgão, 
por não haver terras sob seu domínio na ADA da UHE Belo Monte.  
 
Em relação à FUNAI, são apresentados também no Anexo 5 os Quadros 5.0.b e 5.0.c, 
com a situação de atendimento ao Parecer Nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI e ao Ofício 
126/PRES-FUNAI. Assim como para as condicionantes da LI, a situação de 
atendimento a esses documentos da FUNAI é apresentada semestralmente ao IBAMA 
no Capítulo dos Relatórios de Andamento do PBA referente ao atendimento de 
condicionantes. 
 
Já para o IPHAN, no processo de Due Diligence foi feita uma avaliação do atendimento 
às 13 medidas estabelecidas pelo órgão no Ofício N° 093/11-CNA/DEPAM/IPHAN 
para serem incorporadas aos programas de arqueologia do PBA. Conforme histórico 
apresentado na Due Diligence, a NE, por meio da carta CE NE 0184/2011-DS, de 
30/06/2011, apresentou as considerações sobre o atendimento a essas 13 medidas. No 
entanto, não recebeu resposta formal do IPHAN sobre esse documento. Há indicativos 
de que o IPHAN está de acordo com o atendimento ao Ofício 93/11, já que o Ofício No 
213/2011, emitido em 10/11/2011, aprova os Relatórios Parciais 1, 2 e 3 de andamento 
dos Programas do PBA, confirmando que os mesmos estão em conformidade com as 
condicionantes dispostas nos Ofícios No 011/11-CNA//DEPAM/IPHAN e No 93/11-
CNA/DEPAM/IPHAN, e com as Portarias IPHAN 07/1988 e 230/2002. Apenas em 
relação à medida 13, que estabelece o envio de Relatórios Parciais Bimensais ao 
IPHAN, não foi possível evidenciar o atendimento. 
 
Situação de Multas e Autos de Infração 
 
No Capítulo 7.0 do 1º RSAP foram evidenciadas as multas e autos de infração recebidos 
pela NE e pelo CCBM no período. 
 
Posteriormente à vistoria foi feito novamente pedido de informações referente ao tema.  
 
A NE então informou não ter ocorrido qualquer fato negativo material em relação a 
processos judiciários desde a última missão do consultor socioambiental independente 
(atualização da Due Diligence); no entanto, não conseguiu encaminhar ainda a 
informação sobre o andamento dos processos em formato adequado à revisão.  
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A situação dos processos judiciários relativos à NE foi apresentado em tabela resumo, 
que consta no Anexo 6. Nas informações dessa tabela resumo não consta qualquer 
informação sobre as datas pertinentes a cada processo. Assim, recomenda-se que essa 
tabela resumo seja revisada, incluindo-se as adequações listadas abaixo, e que seja 
encaminhada para análise do consultor socioambiental independente no prazo de 30 
dias: 
 
• Inclusão de uma coluna inicial com data de abertura de cada processo;  
• Na coluna de andamento, incluir as datas de cada evento; 
• Inclusão de coluna final, com o resumo do ocorrido no período de avaliação de 

cada missão de monitoramento do consultor socioambiental. 
 
A situação dos processos relacionados ao CCBM não foi ainda encaminhada. 
Recomenda-se que sejam encaminhados também, em 30 dias, as multas e autos de 
infração recebidos pelo CCBM até o momento.  
 
 
6.0 
Andamento dos Programas do PBA 
 
Este Capítulo corresponde à avaliação dos programas socioambientais integrantes do 
Projeto Básico Ambiental (PBA) do empreendimento. Os Planos, Programas e Projetos 
do PBA foram avaliados por diferentes técnicos especialistas nas áreas dos meios físico, 
biótico (ecossistemas aquáticos e terrestres) e socioeconômico. O escopo da análise dos 
programas incluiu a seguinte abordagem: 
 
• Progresso reportado em Relatório de Andamento do PBA para o IBAMA; 
• Progresso reportado em reunião durante a vistoria; 
• Situação verificada em campo; 
• Escopo da Revisão Executada pela Equipe do Consultor Socioambiental 

Independente; 
• Análise de Conformidade com o proposto no PBA, em relação a metas, objetivos, 

ações, metodologia, cronograma, e tratativas com o órgão em caso de alterações; 
• Avaliação dos Resultados; 
• Sugestões e Recomendações. 

 
O detalhamento da avaliação dos Programas está apresentado no Anexo 7. Incialmente 
é apresentado o Quadro 6.0.a, onde se encontra uma síntese do escopo de todos os 
Planos, Programas e Projetos, conforme proposto no PBA (versão final de setembro de 
2011), bem como eventuais alterações ocorridas em seus objetivos, atividades, 
metodologia e/ou cronogramas no decorrer do processo de licenciamento do projeto, por 
interveniência do IBAMA. Em seguida é apresentado o Quadro 6.0.b, que contém os 
resultados da análise do andamento desses Planos, Programas e Projetos, conforme 
descrito acima. 
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As recomendações estabelecidas para cada um dos Programas do PBA no Quadro 6.0.b 
do Anexo 7 estão consolidadas na Seção 10.2. No Anexo 8 são apresentados os 
Registros Fotográficos que ilustram as atividades dos Programas do Meio Físico, de 
Vegetação, de Fauna Terrestre, Aquática e Semi-Aquática, de Limnologia e de 
Ictiofauna, e dos Programas Sociais. 
 
6.1 
Andamento dos Programas do PBA-CI 
 
A implantação do PBA do Componente Indígena (PBA-CI) foi autorizada pela FUNAI 
em 02 de julho de 2012. Através do Ofício 238/2012/PRES-FUNAI, a presidenta da 
FUNAI, dirigindo-se ao presidente do IBAMA, “considera o PBA – componente 
indígena – aprovado e solicita que se apresente, no máximo em 30 dias, um Plano 
Operativo que corrija e adéque as questões apresentadas ao longo do Parecer” (Ofício 
238, parágrafo 8º).  Em 30 de agosto de 201 a Norte Energia (NE) encaminhou à 
FUNAI proposta de Plano Operativo. A adequação das ações do Plano Operativo foi 
discutida ao longo do segundo semestre de 2012 através de reuniões institucionais, 
consultas às lideranças indígenas, bem como através das pautas de reivindicações 
apresentadas frente ao processo de encerramento do Plano Emergencial. Em 01 de abril 
de 2013, através do Ofício 184/2013/DPDS/FUNAI-MJ, a FUNAI aprovou o Plano 
Operativo para a implantação dos programas previstos no PBA-CI.   
 
O Plano Operativo aprovado consta dos seguintes Planos, Programas e Projetos:  
 

a) Plano de Gestão do PBA-CI 
b) Programa de Fortalecimento Institucional,  
c) Programa de Gestão Territorial; 

o Projeto de planejamento territorial e apoio à gestão socioambiental 
compartilhada 

o Projeto de monitoramento territorial 
o Projeto de conservação territorial; 

d) Programa de Educação Escolar Indígena; 
o Projeto de estabelecimento de política de educação escolar indígena para 

a região do Médio Xingu 
o Projeto de estruturação das escolas indígenas 
o Projeto de formação de professores indígenas e elaboração de materiais 

didáticos  
e) Programa Integrado de Saúde Indígena 

o Projeto de incentivo à estruturação física 
o Projeto de vigilância em saúde 
o Projeto de fortalecimento das práticas tradicionais indígenas de saúde  

f) Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial;  
o Projeto de apoio à produção artística e cultural; 
o Projeto de formação em patrimônio cultural; 
o Projeto de reestruturação do Museu do Índio em Altamira 

g) Programa de Infraestrutura nas Aldeias;  
h) Programa de Realocação e Reassentamento;  
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o Projeto de cadastramento das famílias indígenas inclusas no PRR 
o Projeto de negociação e aquisição de terras e benfeitorias rurais 

i) Programa de Comunicação para não indígenas;  
j) Programa de Atividades Produtivas 

o Projeto de subsistência Indígena; 
o Projeto de desenvolvimento de atividades produtivas e comercialização. 

k) Programa de Supervisão Ambiental 
o Projeto de coordenação da supervisão ambiental; 
o Projeto de acompanhamento do plano de conservação dos ecossistemas 

terrestres; 
o Projeto de acompanhamento do plano de conservação dos ecossistemas 

aquáticos; 
o Projeto de acompanhamento do plano de gestão dos recursos hídricos; 
o Projeto de gerenciamento integrado da Volta Grande do Xingu. 

 
O Plano Operativo, além das orientações específicas, apresenta um quadro de 
acompanhamento do desenvolvimento de cada plano, programa e projeto. Neste quadro 
estão detalhados os Objetivos, as Atividades Executivas, as Etapas de Desenvolvimento, 
os Produtos, as Metas, os Indicadores e os Prazos. A concepção deste quadro de 
acompanhamento foi desenvolvida a partir das reuniões de trabalho entre NE e FUNAI 
e das manifestações técnicas da FUNAI, notadamente através dos Ofícios Nº 808 e 
852/2012 (DPDS/FUNAI-MJ).   
 
Os planos, programas e projetos do Plano Operativo reproduzem com pequenas 
alterações o conteúdo apresentado no PBA-CI. A única alteração significativa com 
relação ao PBA-CI é o “Programa de Infraestrutura nas Aldeias”. Efetivamente, no 
PBA-CI o programa intitulado “Programa de Infraestrutura” previa projetos específicos 
relacionados à implantação de Sistema Viário, Abastecimento, Esgotamento Sanitário, 
Drenagem Pluvial, Coleta e Destino Final de Resíduos, Energia Elétrica e Iluminação e 
Construção e melhorias em equipamentos de saúde e educação. Tal alteração, como será 
detalhada ao longo deste relatório, justifica-se tendo em vista que as ações de 
infraestrutura vêm sendo conduzidas pela Norte Energia no escopo do Plano 
Emergencial e das ações relacionadas às condicionantes impostas pela FUNAI. 
  
Em razão da execução do Plano Operativo do PBA-CI, a NE está realizando uma 
reestruturação administrativa. A Diretoria de Assuntos Indígenas foi transformada em 
Superintendência, sendo deslocada da sede em Brasília para a cidade de Altamira. 
Assim como no organograma funcional original, esta Superintendência abarca a 
Gerência de Estudos Indígenas e a Gerência de Assuntos Indígenas. No entanto, com a 
reestruturação, o escritório na cidade de Altamira está sendo preparado para atuar a 
partir das Rotas Iriri, Xingu e Volta Grande/Bacajá. Efetivamente, cada Rota passará a 
contar com um gerente e com uma sala de atendimento específico. Desse modo, a 
Superintendência de Assuntos Indígenas absorverá as atribuições desempenhadas no 
Escritório do Plano Emergencial, bem como as demandas e rotinas envolvidas na 
implantação dos planos, programas e projetos do PBA-CI. Ademais, o escritório está 
sendo equipado com auditório para sediar os encontros e reuniões do Comitê Gestor do 
PBA-CI e do Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida.  
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Para a implantação efetiva do PBA-CI, a NE, a partir desta Superintendência, está 
adotando as seguintes linhas de ação:  
 
• a finalização do Plano Emergencial;  
• a contratação de empresas para a implantação dos planos, programas e projetos; 
• o estabelecimento de Parceria com a Associação Bêbo Xikrin do Bacajá (ABEX); 
• o cumprimento das condicionantes e execução de obras de infraestrutura. 
 
A finalização do Plano Emergencial, em discussão desde setembro de 2012, vem 
sendo executada através da prestação de contas e da identificação das pendências junto 
às comunidades indígenas. A prestação de contas consiste do levantamento das ações 
realizadas e do orçamento executado junto a cada uma das 34 aldeias e 3 associações 
integradas ao Plano Emergencial. Tais despesas, inicialmente identificadas através do 
“Sistema Aldeia-Custos”, estão sendo tabuladas e documentadas para apresentação a 
todas as lideranças e comunidades indígenas. Em abril foram realizadas seis reuniões 
com lideranças indígenas para prestação final de contas do Plano Emergencial. As 
pendências, isto é, os pedidos realizados e não atendidos, estão sendo respondidos caso 
a caso. Como prioridade, ficou estabelecido o atendimento das pendências referentes às 
atividades produtivas do contexto do PBA-CI relacionadas às comunidades da Volta 
Grande do Xingu (aldeia TerraWangã na TI Arara da Volta Grande, aldeias 
Paquiçamba, Muratu e Furo seco na TI Paquiçamba e aldeia Km17, na TI Boa Vista).   
 
Operacionalmente, a finalização do Plano Emergencial tem envolvido, desde janeiro de 
2013, a substituição do “Sistema Aldeia-Custos” pelo “Sistema de Acompanhamento de 
Projetos” (SAP), sistema padrão empregado pela NE. É também parte deste processo de 
finalização a desmobilização do escritório de Assuntos Indígenas (localizado no cais da 
cidade de Altamira), a instalação do Escritório da Superintendência (localizado nas 
proximidades da Sede da Norte Energia) e a contratação de novos colaboradores.  
 
A contratação de empresas para a implantação dos planos, programas e projetos 
do PBA-CI já foi definida pela NE. A empresa AGRAR/ENGETEC foi contratada em 
janeiro de 2013 para o desenvolvimento dos programas de Atividades Produtivas e 
Supervisão Ambiental. A empresa VERTHIC Consultoria foi selecionada, em 25 de 
abril de 2013, para a implantação e desenvolvimento do Plano de Gestão e dos 
Programas de Fortalecimento Institucional, Gestão Territorial, Educação Escolar 
Indígena, Saúde Indígena, Patrimônio Cultural Material e Imaterial e Realocação e 
Reassentamento. Note-se que esta empresa é dirigida pelas antropólogas (Regina Muller 
e Sonia Lorenz) que participam do licenciamento desde o EIA e que coordenaram a 
elaboração do PBA-CI.  
 
De acordo com a programação da Gerência de Assuntos Indígenas da NE, o início das 
atividades está programado para junho de 2013. Essa previsão é confirmada pelo 
documento “Termo de Referência para a Contratação”2, emitido pela própria 
VERTHIC, para a contratação de analista socioambiental que atuará na cidade de 
Altamira. Ainda no escopo desta contratação, cumpre registrar que as ações 

                                                             
2 Documento acessado em 05/06/2013 (enderço xa.yming.com). 
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relacionadas ao Programa de Realocação e Reassentamento, direcionadas aos índios 
citadinos e ribeirinhos, em andamento desde fevereiro de 2011, seguirão sob condução 
da mesma equipe técnica.    
 
As ações do Programa de Atividades Produtivas tiveram início em março de 2013, 
quando foram realizadas reuniões entre as equipes da NE, AGRAR/ENGETEC, 
representantes da FUNAI e lideranças indígenas3. Em acordo com a FUNAI, foram 
mobilizadas as equipes técnicas para a realização de diagnóstico etnoambiental junto às 
terras indígenas das Rotas Iriri e Volta Grande. O objetivo destes diagnósticos é a 
caracterização das atividades produtivas voltadas à subsistência e à comercialização. As 
equipes, formadas por representantes da FUNAI, engenheiro agrônomo, antropólogo, 
indigenista e trabalhadores de apoio, percorreram as terras indígenas, onde, através da 
metodologia da observação participante, realizaram a caracterização do trabalho 
indígena, o inventário de espécies, a localização e a medição das áreas de cultivo. A 
partir destes diagnósticos estão sendo elaborados projetos executivos para a implantação 
de áreas de cultivo. Segundo o engenheiro agrônomo entrevistado em campo, os 
indígenas participaram ativamente dos diagnósticos e demonstram forte expectativa 
com relação aos projetos. O desafio, segundo ele, será superar o primeiro ciclo 
produtivo, isto é “a primeira roça”, pois com a distribuição de recursos do Plano 
Emergencial, muitos indígenas deixaram seus cultivos e se afastaram das rotinas do 
trabalho agrícola.  
 
O Programa de Supervisão Ambiental, também sob a responsabilidade da 
AGRAR/ENGETEC, entrará em funcionamento assim que os demais programas do 
PBA-CI forem efetivamente iniciados. O Programa de Comunicação para não indígenas 
ainda não está definido; contudo, estima-se que será contratada a mesma equipe que 
desenvolve o Programa de Comunicação Indígena desde 2010. 
 
A Parceria com a Associação Bêbo Xikrin do Bacajá (ABEX) foi anunciada pelos 
Xikrin em setembro de 2012, quando, através de seu advogado, os indígenas assumiram 
a posição de negociadores diretos com a NE. Nas reuniões que sobrevieram, os Xikrin 
mantiveram-se separados dos demais indígenas, exigindo a participação como 
executores dos programas e projetos do PBA-CI. Essa demanda mobilizou todos os 
interlocutores institucionais. Assim, em 12 de dezembro de 2012, no auditório da 
Universidade Federal do Pará na cidade de Altamira, foi realizada reunião entre 
representantes da Terra Indígena Trincheira Bacajá, NE, FUNAI e Ministério Público 
Federal, tendo como o objetivo a discussão do “Termo de Parceria para viabilizar a 
autonomia institucional e representativa da ABEX, visando a dar condições à execução 
de programas do PBA-CI”4. O Termo de Parceria aprovado define como PARTÍCIPES 
a ABEX (Associação Bêbo Xikrin do Bacajá), a NE e a FUNAI, que assina o Termo na 
condição de interveniente.  
 
Nos “considerandos” que antecedem as definições do Termo de Parceria está registrado 
o interesse manifesto da comunidade indígena, bem como as previsões constitucionais e 
determinações do Decreto 5051/04, que promulga a Convenção OIT 169. 

                                                             
3 Documento em anexo 
4 Ata da reunião de 12/12/2012 – Discussão do Termo de Parceria ABEX - Norte Energia.  
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Especificamente sobre a Convenção 169 da OIT o Termo de Parceria considera o 
conteúdo do artigo 7º, que “garante aos povos indígenas o direito de escolher suas 
próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida 
em que afeta suas vidas, crenças instituições, bem estar espiritual, bem como as terras 
que ocupam e utilizam de alguma forma, e de controlar na medida do possível, o seu 
próprio desenvolvimento econômico, social e cultural”.    
 
Com a definição dos PARTÍCIPES e com as considerações sobre os fundamentos 
legais, foi assinado em 21 de dezembro de 2012 o Termo de Parceria que está 
constituído por nove cláusulas. A Cláusula 1ª define seu Objetivo, a saber: 
 

O presente TERMO tem por objetivo estabelecer parceria com a ASSOCIAÇÃO 
para, por meio do Programa de Fortalecimento Institucional do Projeto Básico 
Ambiental (PBA) do Componente Indígena, viabilizar a autonomia institucional 
e representativa da ASSOCIAÇÃO, mediante a capacitação dos seus membros, 
visando dar condições à execução de programas do PBA-CI, especificamente 
nas atividades voltadas para a Terra Indígena Trincheira Bacajá. 
Poderão ser executados pela ASSOCIAÇÃO as atividades relacionadas aos 
seguintes programas, no que couber; 

 
a) Programa de Atividades Produtivas; 
b) Programa de Gestão Territorial 
c) Programa de Patrimônio Cultura Material e Imaterial 
d) Programa de Infraestrutura 
e) Programa de Supervisão Ambiental 
f) Programa de Saúde 
g) Programa de Educação 

 
As cláusulas subsequentes estabeleceram as obrigações das PARTÍCIPES, definiram a 
forma de contratação dos serviços a serem prestados e constituíram uma Comissão de 
Acompanhamento formada por representantes da ABEX, NE e FUNAI, com a 
atribuição de avaliar e deliberar sobre o desenvolvimento técnico do Termo de Parceria.  
 
Frente à formalização do Termo de Parceria, as ações relacionadas aos Xikrin passaram 
a ser mediadas pela ABEX. Essa exigência fez paralisar todas as obras de infraestrutura 
e os diagnósticos e levantamentos para a implantação dos programas de atividades 
produtivas, saúde e educação. Apenas os trabalhos de abertura e manutenção da estrada 
para a comunidade Pitakô foram mantidos até sua conclusão. Ao comentar sobre esta 
obra (Carta nº 002/ABEX, 07/02/2012), o presidente da Associação reitera que a ABEX 
é “a única credenciada daqui por diante a solicitar e realizar qualquer aditivo para 
obras de infraestrutura constantes do PBA-CI, naquela Terra Indígena”5. 
 
Em fevereiro de 2013, a ABEX apresentou a empresa “Ambiente Consultoria, Projetos 
e Planejamento Ltda” para desenvolver o Projeto de Assessoria e Capacitação em 
Gestão Administrativa e Financeira6. Neste projeto de capacitação continuada e 

                                                             
5 Carta 002/2013 ABEX - Anexo.  
6 Carta Marinho de oliveira Advogados, assinada pelo presidente da ABEX, em 19/02/2013. 
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participativa estão previstas oficinas e assessoria técnica para a execução do PBA-CI. A 
expectativa é que em maio de 2014 a ABEX esteja capacitada a desenvolver todas as 
atividades referentes ao PBA-CI. 
 
Em abril a ABEX alugou na cidade de Altamira uma casa para abrigar a sede da 
Associação. Localizada nas proximidades do Escritório da NE, a sede da ABEX está 
sendo equipada com escritório, espaço para reuniões, refeitório, dormitórios, depósito e 
área externa para socialização.  A sede já está em uso, onde é constante a presença de 
indígenas.  
 
Em 16 de maio, foi firmado o primeiro contrato em que a ABEX figura como 
ANUENTE/INTERVENIENTE. Trata-se de contrato entre a NE e empresa indicada 
pela Associação para a implantação de 36 km de estradas e duas pistas de pouso. Este 
foi o primeiro contrato assinado sob a vigência do Termo de Parceria. 
  
Em entrevista realizada em 17 de maio de 2013, na sede da ABEX, Bepe Kamoty, o 
presidente da Associação, afirmou que está satisfeito com o relacionamento com a NE. 
Este posicionamento demarca uma mudança de no posicionamento destes indígenas. 
Em maio de 2012, quando perguntado sobre o andamento do PBA, Bepe Kamoty, que 
ainda não era presidente da ABEX, respondeu com a pergunta: “como é que a obra está 
andando e ainda não andou o PBA?”. Ao demonstrar que está satisfeito, esta liderança 
Xikrin revelou que a parceria com a ABEX é percebida pelos indígenas como um 
avanço na implantação do PBA-CI.  
 
A parceria com a ABEX tem repercutido positivamente sobre a relação entre a NE e 
outros grupos indígenas. Em 20 de fevereiro de 2013, o Presidente da Associação 
Indígena Assurini Awaete dirigiu-se, por meio da Carta 001/2013, ao Diretor Presidente 
da NE e à Presidenta da Fundação Nacional do Índio para “solicitar a Vossas Senhorias 
a execução dos programas constantes no PBA-CI, especificamente voltadas para a 
Terra Indígena Koatinemo – Xingu, através de um Termo de Parceria entre a Norte 
Energia S/A, com interveniência da FUNAI, e a nossa Associação”7.  
 
Também os grupos Arara e Juruna da Volta Grande manifestaram interesse em 
constituir associação e firmar termos de parceria. Esse foi o posicionamento defendido 
pelas lideranças entrevistadas em novembro de 2012. Contudo, segundo informou o 
Superintendente de Assuntos Indígenas da NE, em conversa com as lideranças da Volta 
Grande os indígenas avaliaram que, diferentemente dos Xikrin, eles “ainda estão se 
dividindo”. De fato, desde o início do processo de licenciamento já surgiu uma nova 
aldeia na Terra Indígena Arara e duas novas aldeias na Terra Indígena Paquiçamba. 
Nesse caso, portanto, o Termo de Parceria representa uma orientação para o tratamento 
individualizado de cada aldeia.     
 
A execução de obras de infraestrutura foi assumida pela NE, pois constitui 
continuidade com relação ao Plano Emergencial e à parte das condicionantes impostas 
pela FUNAI. As obras de infraestrutura envolvem ações de fiscalização e vigilância das 
terras indígenas, a construção de escolas e instalações de saúde, a abertura e 
                                                             
7 Documento em anexo Carta 001/2013, Indígena Assurini Awaete 
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manutenção de estradas e pistas de pouso, a implantação de poços artesianos, a 
construção da casa do índio na cidade de Altamira.  Além das obras de infraestrutura, as 
condicionantes da FUNAI estão relacionadas ao Sistema de Transposição de 
Embarcações e à formação dos Comitês Indígenas.   
 
Com relação à fiscalização e vigilância das terras indígenas, já foram concluídas a 
construção de 5 Bases Operacionais e 2 Postos de Vigilância. Cada Base Operacional 
tem acomodações para equipes de 12 pessoas, área de trabalho, sistema de captação de 
energia fotovoltaica, caixa d’água, acessos e sistema de drenagem. A Base Operacional 
na fronteira da TI Arara da Volta Grande (em terreno indicado pela FUNAI) está 
concluída e aguarda manifestação da FUNAI para que seja efetivado o termo de doação. 
Embora com algum atraso, a construção das demais BOs e PVs tem cronograma 
ajustado com a FUNAI, como informa o Relatório de Atendimento às 
Condicionantes/Parecer 21 e Ofício 126/FUNAI – fev/2013. 
 
A abertura e manutenção das estradas e acessos às Terras Indígenas têm sido realizadas 
desde fevereiro de 2012. Há, contudo, limites institucionais que impedem a conclusão 
desses trabalhos. Efetivamente, as estradas de acesso às Terra Indígenas Arara da Volta 
Grande e Paquiçamba constituíram, em 12/12/2012, tema principal da pauta de reunião 
entre lideranças indígenas e NE. Frente aos questionamentos sobre a construção das 
estradas, ficou esclarecido que o acesso à TI Arara da Volta Grande não pode ser 
concluído, pois esta TI, embora identificada, ainda não foi demarcada pela FUNAI, 
havendo ocupantes não indígenas que impedem o prosseguimento das obras. Caso 
semelhante é registrado com relação à TI Paquiçamba. Nesse caso, contudo, já foi 
concluída parte das obras que garante o acesso por terra, estando em negociação a 
melhoria em trecho de 17 km. As obras no interior na TI Trincheira Bacajá foram 
suspensas pelos próprios Xikrin, que estão assumindo a coordenação dos trabalhos no 
escopo do Termo de Parceria.  
 
Os projetos de construção de escolas e postos de saúde já foram elaborados pela 
empresa Casulo Arquitetura e Urbanismo, que realizou, em novembro e dezembro de 
2012, trabalho de campo nas aldeias da Volta Grande.  A construção das escolas e dos 
postos de saúde aguarda as avaliações e aprovações do MEC e SESAI (Secretaria 
Especial de Saúde Indígena).   
 
O projeto da Casa do Índio, na cidade de Altamira, foi também desenvolvido pela 
Casulo Arquitetura e Urbanismo. Atualmente em construção, a Casa do Índio dispõe de 
32 dormitórios, um quiosque para reuniões, pátio interno, área para fogão à lenha, 
churrasqueira, cozinha, lavanderia, banheiros e abrigo para lixeira. Estima-se que a 
construção esteja concluída em dezembro de 2013. Para acolher as famílias indígenas 
durante o andamento da obra, a NE alugou e reformou um imóvel na cidade de Altamira 
e custeou o transporte dos pertences de cada família.  
 
A implantação de sistemas de abastecimento de água está em andamento desde março 
de 2012. Nas Terras Indígenas Paquiçamba e Arara da Volta Grande os poços já foram 
instalados e entregues, através de Termo de Doação para o Distrito Sanitário Especial 
Indígena (DSEI), em 14 de março de 2013. Na Terra Indígena Trincheira Bacajá, os 
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locais para instalação dos postos já foram vistoriados e sua implantação depende dos 
entendimentos com a ABEX. Nas Terras Indígenas das Rotas Iriri e Xingu, os projetos 
técnicos para implantação dos poços artesianos foram elaborados e aprovados em março 
pelo DSEI. 
 
Desde a fase de planejamento do empreendimento o Sistema de Transposição de 
Embarcações (STE) tem sido objeto de debate, figurando como condicionante nos 
termos do Ofício 126/201/PRES-FUNAI, que exige “a definição clara dos mecanismos 
de transposição de embarcações”. Embora o STE não atenda exclusivamente a 
população indígena, os indígenas moradores da Volta Grande sentem-se especialmente 
afetados, pois o Rio Xingu constitui a principal via de acesso para a cidade de Altamira. 
Essa inquietação já gerou desentendimentos, como em julho de 2012, quando, alegando 
não terem compreendido o projeto do STE e insatisfeitos com o andamento das 
negociações, os indígenas mantiveram como reféns na aldeia Muratu (TI Paquiçamba) 
técnicos da NE. A solução para aquele impasse envolveu a visita de lideranças 
indígenas ao Rio de Janeiro, onde conheceram sistemas semelhantes ao projeto do STE. 
Com a qualificação das informações, houve uma diminuição na oposição ao STE. 
Acompanhando a perspectiva dos indígenas, a FUNAI manifesta-se favoravelmente ao 
STE em 12 de setembro, através do Ofício 338/2012 PRES-FUNAI. Ainda em 2012, o 
Programa de Comunicação Indígena distribuiu a cartilha intitulada “Sistema de 
Transposição de Embarcações e as comunidades indígenas UHE Belo Monte”. Nessa 
cartilha constam informações técnicas e ilustrações sobre o STE, em linguagem 
adaptada ao público indígena e ribeirinho.  
 
Em operação desde dezembro de 2012, o STE tem sido utilizado como uma alternativa, 
pois a navegação via o canal do Rio Xingu ainda é permitida. Com um tempo médio de 
25 minutos, embarcação e carga são transportadas em carretas separadas e os 
passageiros são transportados em uma Van até o ponto de embarque/desembarque. No 
percurso há instalações provisórias para eventuais atendimentos aos usuários ou 
equipamentos. 
 
Segundo os registros de navegação, entre dezembro de 2012 e maio de 2013 houve um 
movimento médio diário de 20 embarcações, sendo registrada a passagem de 2.576 
embarcações, das quais 465 (18%) utilizaram o STE. Nessas embarcações transitaram 
12.086 pessoas, sendo que 1.522 (12%) utilizaram o STE. A maior parte (90%) das 
embarcações registradas consiste em “voadeiras com motor de popa” e “barcos de 
madeira com menos de 1 tonelada”. As demais embarcações registradas são “barcos de 
madeira com mais de uma e menos de três toneladas” e “barcos de madeira com mais de 
três e menos de seis toneladas”. Das 465 embarcações transpostas, 104 (22%) eram de 
indígenas. Segundo a equipe que opera o STE, entrevistada em 15/05/2013, as famílias 
indígenas seguidamente elogiam o sistema.  
 
Além de investir na divulgação de informações sobre o STE, foram realizadas visitas 
dos indígenas ao canteiro de obras. Ainda em 2012, o Programa de Comunicação 
Indígena distribuiu o Informe intitulado “Programação de visita dos índios a obra”. 
Nesse Informe são apresentadas informações técnicas, procedimentos de segurança e 
roteiro para a visitação. Entre 02 de março e 13 de abril de 2013 foram realizadas 12 



 

 

 

 

 

70 

 

visitas com grupos Arara, Apiterewa, Araweté, Kararaô, Koatinemo, Arara da Volta 
Grande, Paquiçamba, Trincheira Bacajá, Juruna do Km17, Xypaia, Ilha da Fazenda e 
Citadinos.  
 
A criação do Comitê Gestor Indígena e do Comitê de Monitoramento da Vazão 
Reduzida (definida como condicionantes da LP e LI - Parecer 21 e Ofício 126-FUNAI) 
consta do próprio Plano de Gestão do PBA-CI. Em 30/10/2012, em reunião em 
Altamira, foi criado o Comitê Gestor Indígena de Acompanhamento do PBA-CI e 
condicionantes. A primeira reunião de trabalho deste Comitê, em 30/11/2012, contou 
com a participação de representantes de todas as terras indígenas, bem como das 
associações dos índios citadinos. Nessa reunião foram discutidos os temas centrais que 
orientaram as ações desde então, a saber: prestação de contas do Plano Emergencial; 
visita ao canteiro de obras; construção da casa do índio e temas pontuais referentes a 
cada aldeia. Nessa reunião ficou agendada para o dia 29 de março de 2013, a segunda 
reunião do Comitê, a qual, contudo, ainda não ocorreu. 
 
O Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida foi criado em 21 de novembro de 
2012, em reunião realizada na aldeia Muratu, TI Paquiçamba, quando foram 
apresentados os participantes e votado o regimento interno do Comitê. A primeira 
reunião desse comitê foi realizada em 14 de dezembro de 2012, na aldeia Paquiçamba, 
na TI Paquiçamba. Ao contrário da modificação na agenda do Comitê Gestor, a segunda 
reunião do Comitê da Vazão Reduzida foi realizada em 22 de abril de 2013, na Terra 
Indígena Arara da Volta Grande, aldeia TerraWangã. Nessa reunião foram discutidos os 
temas: Sistema de Transposição de Embarcações, mecanismos de sinalização da 
navegação e projeto de monitoramento da ictiofauna. Ficou definido o dia 23 de julho 
como data para a próxima reunião. 
 
Ocupações e invasões no contexto da implantação do PBA-CI 

 
As linhas de ação adotadas para garantir a implantação do PBA-CI geraram resultados 
efetivos, pois houve avanço no cumprimento das condicionantes, foram contratadas 
empresas especializadas, foi consolidada a Parceria com a ABEX e encaminhada a 
prestação de contas do Plano Emergencial. Esse processo de avanço na implantação do 
PBA-CI foi marcado por diversas crises envolvendo a ocupação dos canteiros de obra e 
a invasão do Escritório de Assuntos Indígenas da NE.  
 
A preocupação com a implantação do PBA-CI esteve na origem das ocupações do 
canteiro de obras em junho e outubro de 2012 – em junho foi o atraso e em outubro o 
término do Plano Emergencial e sua transição para o PBA-CI. Em 16 de janeiro de 2013 
ocorreu a terceira invasão do canteiro de obras. Diferentemente das demais, essa 
invasão teve como motivo uma reivindicação específica dos indígenas da TI 
Paquiçamba (aldeias Muratu e Furo Seco) e da população ribeirinha, a saber: a 
indenização pela piora na qualidade da água. Esse tema já havia sido tratado na reunião 
de 12/12/2012, quando os indígenas manifestaram insatisfação com as explicações 
sobre a turbidez das águas do Rio Xingu. Alegando prejuízos com a redução na pesca de 
peixe ornamental, os indígenas e ribeirinhos forçaram a definição de acordos de 
indenização que atenderam a 22 famílias com a renda equivalente ao trabalho de dois 
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meses. Essa terceira ocupação, além de tratar de tema não relacionado diretamente à 
implantação do PBA, trouxe à tona as reivindicações das famílias indígenas ribeirinhas.  
 
Além das invasões protagonizadas pelos indígenas e ribeirinhos, houve invasões 
organizadas pelos movimentos sociais e que envolveram indígenas de outras etnias não 
relacionadas ao contexto regional. A pauta de reivindicações desses movimentos 
envolve a temática dos grandes projetos na Amazônia e a inserção dos indígenas em 
políticas nacionais, temas que transcendem as competências e compromissos do 
empreendimento. O envolvimento dos indígenas locais com esses movimentos é 
variável. Na invasão de 02 de maio de 2013, os indígenas das Terras Paquiçamba e 
Arara da Volta Grande, participaram apenas no primeiro dia. Abandonaram o 
movimento assim que foram atendidos pela NE. Nas invasões do final de maio não 
houve participação dos indígenas da região. As negociações para a desocupação foram 
tratadas diretamente com o Governo Federal, que com aviões da Força Aérea Brasileira 
transportou os indígenas para Brasília onde se reuniram com representantes da 
Secretaria Geral da Presidência da República e Ministérios da Justiça e Minas e Energia. 
Paradoxalmente, a apropriação das invasões pelos movimentos sociais tem produzido 
um distanciamento dos indígenas. É significativo que as primeiras invasões em junho de 
2012 tenham contado com a participação expressiva dos Juruna, Arara e Xikrin, os 
grupos mais afetados que vivem na Volta Grande e Bacajá, e que esses grupos não 
tenham participado das últimas invasões em maio de 2013.   
 
Além das ocupações dos canteiros, houve invasões ao Escritório de Assuntos Indígenas. 
Em 05 de dezembro de 2012 o escritório foi invadido por lideranças indígenas das 
aldeias Iriri, Cujubim, Arara do Laranjal, Tukumã, Tukaya, Kuruá, Kuruatxe, Irinapane 
e Kararaô. Essa invasão foi motivada pelas reivindicações originadas na ocupação de 
junho de 2012. Como registra a Ata da Reunião de Negociação foram definidos prazos 
para o atendimento das reivindicações, que estavam concentradas na aquisição de 
equipamentos como voadeiras, motores e acessórios náuticos.  
 
Em março de 2013 novamente o Escritório de Assuntos Indígenas foi invadido, desta 
vez, pelos indígenas ribeirinhos que afirmaram não serem contemplados no PBA-CI. De 
fato, em 14 de fevereiro, as Famílias indígenas residentes na Volta Grande do Xingu 
solicitaram reunião urgente com representantes da NE, FUNAI e Ministério Público 
Federal “para tratar dos impactos que temos sofrido com a construção da barragem e 
das compensações que nos são devidas em face deste empreendimento”. Essa 
solicitação, assinada por 15 indígenas, foi repassada pela FUNAI à NE em 20 de 
fevereiro. Com a invasão do escritório, os indígenas ribeirinhos pressionaram para 
serem integrados à prestação de contas do Plano Emergencial. A integração dessas 
famílias ao PBA-CI está, até o momento, indefinida. 
 
Famílias indígenas ribeirinhas 
 
Em atendimento às reivindicações, foi decidido com os ribeirinhos da Volta Grande, 
Xingu e Iriri que através de levantamento caso a caso serão atendidas as pendências 
com as famílias. Segundo os técnicos do Escritório de Assuntos Indígenas, o 
atendimento às famílias ribeirinhas está seguindo uma lista de prioridades previamente 
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acordada com a Coordenadoria Técnica Local FUNAI/Índios Citadinos. Como no caso 
dos demais indígenas, as demandas dessas famílias estão concentradas em materiais de 
construção, motores, geradores, embarcações, etc... Ainda segundo os técnicos do 
Escritório de Assuntos Indígenas, dentre as famílias atendidas, algumas se identificam 
como indígenas outras não. Ademais, já houve manifestação de descontentamento dos 
próprios indígenas afirmando que não vão aceitar ribeirinhos no Escritório deles, pois 
estas não são famílias indígenas. Mesmo não havendo consenso, tampouco unidade 
entre as famílias de ribeirinhos, não resta dúvida de que está em curso um processo de 
autoidentificação étnica.  
 
A identificação dos ribeirinhos como indígenas é um tema complexo que vem sendo 
tratado desde os primeiros estudos do setor elétrico realizados na década de oitenta. Nos 
anos noventa, estudos da FUNAI também identificaram famílias indígenas ribeirinhas. 
No contexto do licenciamento do empreendimento, as famílias indígenas ribeirinhas 
foram tratadas em conjunto aos índios citadinos. Em 2009, os estudos do EIA-CI 
identificaram 340 famílias vivendo na área urbana e 40 famílias ribeirinhas. Em 2011, 
os levantamentos do Programa de Realocação e Reassentamento dos Índios de Altamira 
identificaram 592 famílias na área urbana e 85 ribeirinhas. Em 2012, este número subiu 
para 654 famílias indígenas na cidade e 98 ribeirinhas. Esses dados seguem sofrendo 
alterações, na reunião de março entre MPF, FUNAI e Ribeirinhos foram identificadas 
115 famílias indígenas atualmente vivendo apenas no Trecho de Vazão Reduzida. Os 
números revelam uma clara tendência de amplificação da autoidentificação como 
indígena. 
 
Apesar da autoidentificação como indígena, as famílias ribeirinhas não estão 
organizadas em associações, aldeias ou terras indígenas. A unidade social identificada 
nos cadastros é a família. Na Volta Grande do Xingu essas famílias estão dispersas em 
ocupações ao longo das margens e ilhas. Segundo Elza Xypaia, responsável pela 
CTL/FUNAI Índios Citadinos, as reclamações destas famílias têm sido dirigidas à 
FUNAI local que, junto à NE, tem realizado os monitoramentos na Volta Grande. Para 
Elza, que foi a pioneira na organização das Associações dos indígenas Moradores de 
Altamira, a questão das famílias indígenas ribeirinhas está em aberto, pois em outros 
momentos elas não optaram pela identidade indígena. A alternativa, diz Elza, é a 
integração com outros programas. Contudo, essas famílias estão fortalecendo suas 
alianças com os indígenas das Terras Paquiçamba e Arara da Volta Grande para 
reivindicar o atendimento pelo PBA-CI. Nas reuniões realizadas pelas técnicas do 
Programa de Realocação e Reassentamento dos Índios de Altamira já foi registrado o 
interesse dos ribeirinhos em constituir uma Associação das Famílias Indígenas 
Ribeirinhas para acessar os programas e projetos do PBA-CI. Para o superintendente e 
para os coordenadores e técnicos do Escritório de Assuntos Indígenas da NE, o 
relacionamento com as famílias indígenas ribeirinhas constitui um desafio para o 
avanço do PBA-CI. De fato, esta situação não foi satisfatoriamente dimensionada, não 
havendo definições precisas de escopo e atuação, metodologia e interlocutores. 
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7.0 
Atendimento ao Plano de Ação Socioambiental  
 
Neste Capítulo avalia-se o cumprimento ao Plano de Ação do Projeto UHE Belo Monte. 
Conforme já mencionado no Capítulo 1.0, nessa primeira missão de monitoramento 
socioambiental será analisado o atendimento às ações pertinentes a cada componente 
ambiental do Plano de Ação cujas entregas estavam previstas para as seguintes datas: 
antes da assinatura do contrato; antes do primeiro desembolso financeiro; 60 dias após a 
assinatura do contrato de financiamento; e 90 dias após a assinatura do contrato de 
financiamento. Além destas, serão avaliadas também as ações que devem ser 
apresentadas trimestralmente, nos Relatórios de Conformidade Socioambiental (RSAP). 
 
Cabe mencionar que a assinatura do contrato de financiamento da UHE Belo Monte 
deu-se em 18/12/2012 e o primeiro desembolso, em 02/01/2013. Os entregáveis para 
antes da assinatura do contrato foram encaminhados em 14/12/2012 (RT_001-
2012_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00); os de antes do primeiro desembolso foram 
entregues em 21/12/12 e 10/01/13 (RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00); 
e os de 60 e 90 dias após a assinatura do contrato foram encaminhados em 28/02 e 
18/03/2013, respectivamente (RT_002_2013_Princípios do Equador_R00 e RT_003-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R0).  
 
A avaliação apresentada no Quadro 7.0.a, a seguir, será baseada principalmente no 
atendimento aos prazos de entrega estipulados no Plano de Ação e na suficiência dos 
documentos produzidos. 
 
Como se observa no Quadro 7.0.a, das 44 ações que fazem parte do Plano de Ação da 
UHE Belo Monte, a maior parte tem atendimento previsto nas datas definidas acima, ou 
nos Relatórios RSAP. Das 60 ações ou partes de ações com atendimento previsto até a 
data de emissão do 1º RSAP, incluindo 35 ações e desdobramentos de algumas delas, a 
situação resultante da avaliação do consultor socioambiental independente é a seguinte: 
 
• 14 ações ou partes de ações são consideradas atendidas (����); 
• 9 ações ou partes de ações são consideradas em atendimento (����); 
• 5 ações ou partes de ações são consideradas parcialmente atendidas (����); 
• 14 ações ou partes de ações são consideradas em atendimento ou parcialmente 

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



 

 

 

 

 

 
Legenda: 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 

Etapas / 
Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo 
Etapas / 

Entregáveis 

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

Avaliação 
Ambiental e 
Sistema de 
Gestão / 
Implementação / 
Instalações 
Associadas  

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

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro 

Evidências de que 
os traçados das 
LTs que são 
instalações 
associadas ao 
projeto não 
interceptam TIs, 
UCs de Proteção 
Integral, ou outras 
áreas protegidas.  

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. 

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.  
 

���� 

  

Trimestralmente 
nos Relatórios 
de 
Conformidade 
Socioambiental 

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

No 1º RSAP há informações apenas sobre as LTs 34,5, 69 e 230 kV, que são 
destinadas a fornecer energia às obras da UHE Belo Monte. Não há menção ao 
licenciamento da LT 500 kV para interligação da SE Belo Monte à SE Xingu.  

A ação é considerada em atendimento. 
 
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. Recomenda-se que essas 
informações, quando preparadas para o IBAMA, 
sejam encaminhadas também no RSAP. 
 
Recomenda-se que LTs e estradas existentes sejam 
incluídas na Figura, para verificação do 
posicionamento do traçado da LT 500 kV em 
relação a essas infraestruturas. 

���� 

No RSAP, 
quando do 
desbloqueio 
da LT de 
500 kV 

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 

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 
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.  

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro 

Apresentar o 
procedimento. 
 

No prazo estabelecido para a ação, a NE apresentou, como anexo ao RT_001-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, a versão preliminar do 
procedimento, informando que o mesmo se encontra em processo de análise e 
aprovação.  
 
 
 

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 ressalta-se 
que o documento apresentado não faz referência ao 
Padrão de Sistema para Acompanhamento e 
Atualização Periódica dos Impactos Ambientais 
(PS NES GABM SGA 001/2013), que estabelece a 
metodologia para avaliação de novos impactos e, 
também, não estabelece a necessidade de análise, 
pela área de segurança do trabalho, das eventuais 
mudanças identificadas para o Projeto.  

���� 

30 dias Procedimento 
aprovado 
incorporando os 
comentários 
mencionados pela 
JGP 

Ação 3 - 6 meses e 1 ano após a assinatura do Contrato de Financiamento. 

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

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 

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro 

Apresentar minuta 
do procedimento.  
 

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).  

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 

���� 

2º RSAP Ferramenta de 
acompanhamento 
das novas ações 
propostas na 
Planilha de 
Acompanhamento e 
Atualização 
Periódica dos 
Impactos  



 

 

 

 

 

 
Legenda: 
 Plano de Ação  Reportado pela Norte Energia  Avaliação do Consultor Socioambiental Independente 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

mesmos deverão ser avaliados 
conforme metodologia 
utilizada no EIA.  

 
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. 

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. 

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

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.  
 

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

No ANEXO I do RT_003_2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 são 
apresentados os instrumentos dos sistemas de gestão da NE e do CCBM, 
descritos no corpo do relatório, junto com exemplos para sua adequada 
compreensão. 

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. Recomenda-se que os 
Relatórios Mensais de QMSSRS do CCBM 
incluam a comparação dos parâmetros monitoráveis 
(qualidade do ar, efluentes, ruído ambiental) com a 
legislação brasileira e com os padrões do IFC, 
adotando os valores mais restritivos. 

���� 

Evidências 
a partir do 
2º RSAP 

Relatórios Mensais 
de STMA do 
CCBM como anexo 
ao RSAP 

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

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

3 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento.  
 

Apresentar o 
Plano de Ação de 
Emergência  
 

No RT_003_2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 a NE informa que 
considera que os atrasos na implementação das ações antecipatórias tiveram, 
no decorrer do processo, ajustes de cronograma tratados com o IBAMA. A 
partir da emissão do PT 143/2011 foram elaborados diferentes documentos e 
revisões dos programas socioeconômicos, incluindo as ações antecipatórias nas 
áreas de educação, saúde e saneamento. Os resultados e status são reportados 
nos relatórios de atendimento às condicionantes do IBAMA. Informou que no 
1º RSAP seriam destacadas estas atividades, cujos resultados vêm sendo 
acompanhados de perto pelo IBAMA. No 1º RSAP, a situação reportada em 
relação às obras do entorno foi a seguinte: 
Obras em Altamira:  
• Obras de Saneamento Básico - Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário – Empresa contratada para elaboração de projeto executivo (fase 
de conclusão) e execução da obra. 

• Aterro Sanitário – Obras contratadas e com Ordem de Serviço para início 
da execução.  

• Remediação do Lixão – Empresa contratada e executando o serviço desde 
ago/12. Utilização do lixão remediado apenas até a conclusão do aterro 
sanitário.   

Em relação às obras em Altamira:  
Obras de Saneamento Básico - Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário – 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, inclusive com a análise de 
suficiência solicitada. 
 
Em relação às obras em Vitória do Xingu: 
Abastecimento de Água e ETA – em atendimento. 
Esgotamento Sanitário e ETE – em atendimento. 
Aterro Sanitário – em atendimento com 18 meses 
de atraso – solicitada prorrogação. 
Drenagem Urbana - em atendimento com 8 meses 
de atraso – solicitada prorrogação. 

���� 

6 meses 
 
 
 
 
 
 
Próximos 
RSAP 

Enviar a resposta do 
IBAMA quanto às 
prorrogações dos 
prazos. 
 
 
Incluir o status das 
obras, conforme 
executado nesse 1º 
RSAP. 



 

 

 

 

 

 
Legenda: 
 Plano de Ação  Reportado pela Norte Energia  Avaliação do Consultor Socioambiental Independente 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

• Drenagem Urbana – Estudo de macro-drenagem concluído. Discussão em 
curso com a Prefeitura para compatibilização dos cronogramas e formas de 
execução das obras de drenagem urbana, de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário. 

• Educação – Há 7 escolas construídas, 8 em andamento, 2 em fase de 
contratação, 9 em fase de elaboração ou readequação do projeto e 12 em 
análise de suficiência (sendo 1 universidade e 7 escolas rurais). Data 
prevista para conclusão de todas as obras - março/2014. 

• Saúde - Há 3 equipamentos de saúde construídos, 1 em andamento, 1 em 
fase de contratação, e 1 em fase de elaboração do projeto. 

Obras em Vitória do Xingu: 
• Abastecimento de Água e ETA – Obras em andamento, realizadas pela 

Prefeitura Municipal; NE deverá complementar a rede, de forma a abranger 
toda a sede municipal; Data prevista para conclusão - junho/2014. 

• Esgotamento Sanitário e ETE – Conclusão do Projeto Executivo; Empresa 
contratada e executando o serviço, cujo término está previsto para 
agosto/13. 

• Aterro Sanitário – Obras em fase inicial, com a primeira célula já aberta, 
com sistema de drenagem, impermeabilizada e com sistema para drenagem 
de gases. Conclusão prevista para junho/2014. 

• Drenagem Urbana - Empresa contratada e executando o serviço; As obras 
de drenagem na sede municipal estão ocorrendo em paralelo às obras do 
sistema de esgotamento sanitário, terraplenagens e pavimentação. 
Conclusão prevista para agosto/2013.  

• Educação - Há 17 escolas (a maior parte rural) e 2 quadras construídas e 12 
em análise de suficiência (4 rurais). Data prevista para conclusão de todas 
as obras - março/2014. 

• Saúde - Há 6 equipamentos de saúde construídos, 1 em andamento e 6 em 
análise de suficiência. 

Obras em Belo Monte e Belo Monte do Pontal: 
• Abastecimento de Água - Os projetos de engenharia foram elaborados; Foi 

solicitada a emissão de LP e LI. Processo em tramitação na SEMAT de 
Vitória do Xingu 

• Esgotamento Sanitário – Obras da rede de esgotamento estão concluídas, 
com 1 ano de atraso em relação à data da condicionante do IBAMA 
(março/2012). Não há informação sobre as ETEs, mas fotos mostram as de 
Belo Monte e as de Belo Monte do Pontal concluídas. 

• Aterros Sanitários - Acordo entre NE, CCBM e Prefeituras para disposição 
dos resíduos das localidades no aterro do Sítio Belo Monte, até a 
implantação dos respectivos aterros. 

• Em Belo Monte foi disponibilizado pela prefeitura um galpão para 
separação de resíduos e o transporte para o aterro do sítio Belo Monte. 
Galpão de triagem concluído. Esta atividade encontra-se em andamento. 

• Drenagem Urbana - Projeto executivo para a Vila de Belo Monte 
concluído, empresa executora contratada e obras iniciadas no final de 
novembro/12; Em Belo Monte do Pontal, as intervenções tiveram início 
efetivo em 08/04/13. 

Obras em Anapu: 
• Educação – Há 5 escolas e 1 quadra construídas, e 1 escola e 1 quadra em 

andamento. 
• Saúde - Há 7 equipamentos de saúde construídos, 1 em andamento e 2 em 

análise de suficiência. 
Obras em Brasil Novo: 
• Educação – Há 3 escolas construídas, 1 em andamento, 3 em fase de 

Educação - em atendimento, inclusive com a 
análise de suficiência solicitada. 
Saúde - em atendimento, inclusive com a análise de 
suficiência solicitada. 
 
Em relação às obras em Belo Monte e Belo Monte 
do Pontal: 
Abastecimento de Água - em atendimento com 
atraso, em relação à data da condicionante do 
IBAMA (março/2012). 
Esgotamento Sanitário – obras concluídas. 
Atendida. 
Aterros Sanitários - em atendimento com atraso – 
solicitada prorrogação. 
Drenagem Urbana - em atendimento com 18 meses 
de atraso – solicitada prorrogação. 
 
Em relação às obras em Anapu: 
Educação – em atendimento, inclusive com a 
análise de suficiência solicitada.  
Saúde - em atendimento, inclusive com a análise de 
suficiência solicitada. 
 
Em relação às obras em Brasil Novo: 
Educação – em atendimento, inclusive com a 
análise de suficiência solicitada.  
Saúde - em atendimento, inclusive com a análise de 
suficiência solicitada. 
 
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. 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

elaboração do projeto e 1 em análise de suficiência. 
• Saúde - Há 5 equipamentos de saúde construídos, 8 em andamento, 1 em 

fase de contratação e 1 em análise de suficiência.  
Obras em Senador Porfírio: 
• Educação – Há 2 escolas construídas, 3 em andamento, 1 em fase de 

contratação e 1 em análise de suficiência. 
• Saúde - Há 5 equipamentos de saúde construídos. 
Obras em Pacajá 
• Saúde - Há 1 equipamento de saúde construído. 

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

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.  

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

1. Apresentar 
resultado das 
tratativas com o 
IBAMA sobre a 
questão da 
compensação 
relacionada a 
cavernas.  

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 EIA-RIMA 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 

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. 
 
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. 

���� 

2º RSAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidências 
a partir do 
2º RSAP 

Documento do 
IBAMA e ICMBio 
formalizando a 
dispensa de 
preservação de duas 
cavidades similares 
às impactadas pelo 
empreendimento. 
 
 
 
Resultados da 
continuidade do 
processo de 
compensação 
ambiental e da sua 
contribuição para as 
cavidades naturais. 

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.  

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

2. Apresentar 
resultados da 
avaliação das 
possíveis áreas de 
interesse 
espeleológico 
para o Programa 
de Compensação 
Ambiental.  
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

executam esta política, notadamente o ICMBio – Instituto Chico Mendes para 
a Conservação da Biodiversidade. 

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

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

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro 

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

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00, a NE apresentou os procedimentos de inspeções, auditorias 
e ações corretivas, entre outras informações referentes à política de gestão de 
SST da empresa.  
 
Durante as atividades da 1ª Missão foi reportado 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. 

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.  

����! 

30 dias Plano Diretor de 
SST aprovado pela 
Norte Energia.  

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).  
 
Apresentar um Plano de 
Contratação (Staffing Plan) 
com a previsão das demandas 
futuras da gestão ambiental e 
de saúde e segurança das 
obras.  
 
Garantir que o CCBM 
apresente uma avaliação da 
necessidade de ampliação dos 
quadros atuais de 
profissionais, frente às 
demandas futuras do projeto.  

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

1. Apresentar 
evidências de 
contratação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. No prazo estabelecido para a ação, no RT_003_2013_Princípios do 
Equador_R00, foi informado que, em relação à ampliação do quadro de 
profissionais da NE para a supervisão ambiental das obras.  
 
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 
monitoramento. 
 
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. 

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. 
 

����! 

60 dias 
 
 
 
 
 
 
 
30 dias 

Em relação a SST, 
apresentar 
memorandum 
informando que a 
contratação foi 
concluída.  
 
 
Em relação a Meio 
Ambiente, 
apresentar 
evidência de 
contratação de 
equipe ou empresa 
para realização da 
supervisão 
ambiental nas obras 
principais e do 
entorno. 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 

Etapas / 
Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo 
Etapas / 

Entregáveis 

No 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. 

2. Antes do 1° 
Desembolso 
Financeiro.  

2. Apresentar 
Plano de 
Contratação.  

2. No prazo estabelecido para a ação, a NE apresentou o organograma da 
equipe da NE; o plano de ação para definição da política, procedimentos e 
contratação de equipe; e TR para contratação de equipe para as obras do 
entorno. 
 
Em relação a SST, na estrutura da NE detalhada anteriormente no Capítulo 3.0 
está prevista a contratação de 1 Coordenador de SST Geral, para gerenciar a 
implementação do Plano Diretor de SST da NE e o processo de supervisão da 
OP, OE e Programas Ambientais. 
 
 

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. 

���� 

30 dias Apresentar Plano de 
Contratação. 

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

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

3. Em relação à supervisão nas obras principais e do entorno pela NE, a 
situação atual e as informações sobre a previsão de contratação já foram 
detalhadas no item 1, acima. 
 
No prazo estabelecido para a ação, no RT_003_2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00, a NE apresentou o organograma da equipe de gestão do 
CCBM, que inclui a equipe de meio ambiente e SST, inicialmente avaliada 
como satisfatória frente à demanda atual. 

a) Em relação a SST, considera-se atendida. 
 
b) Em relação a Meio Ambiente, considera-se em 
atendimento. Apesar de considerada inicialmente 
satisfatória, a equipe do CCBM sofreu nova 
reestruturação, voltando à gestão por sítio 
construtivo. Não está clara qual é a estrutura 
organizacional ligada a cada uma das 6 gerências 
propostas no organograma, bem como a 
distribuição de responsabilidades entre elas. 
Recomenda-se a apresentação da estrutura ligada a 
cada uma das gerências e a matriz de 
responsabilidades dos profissionais envolvidos. 

a) ���� 
 

b) ���� 

b) 30 dias b) Apresentar 
estrutura 
organizacional 
contemplando os 
profissionais 
pertencentes a cada 
uma das 6 
Gerências da 
Diretoria de 
QMSSRS 
 
Apresentar a Matriz 
de 
responsabilidades 
dos profissionais 
alocados na 
Diretoria de 
QMSSRS. 
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Quadro 7.0.a 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 

Etapas / 
Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo 
Etapas / 

Entregáveis 

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

1. Antes do 1° 
Desembolso 
Financeiro 
 
 
 
 
 

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

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.  
 

Atendida. 

���� 

  

2. 60 dias após 
o 1º 
Desembolso 
Financeiro  
 

2. Apresentar 
evidências da 
contratação.  
 

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

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. 

���� 

60 dias Apresentar 
memorandum 
informando que a 
contratação foi 
concluída. 

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

Sistema de 
Gestão / 
Implementação / 
Treinamento 
Ambiental e 
Social na 
Construção  

Ação 11: Aplicar os 
treinamentos ambientais, de 
SST e 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.  

Trimestralmente 
nos Relatórios 
de 
Conformidade 
Socioambiental.  
 

Apresentar 
evidências do 
treinamento nos 
Relatórios 
Trimestrais de 
Conformidade 
Socioambiental 

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 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 Analise 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. 

Em relação a Meio Ambiente, considera-se em 
atendimento. 
 
Por meio dos dados de treinamento apresentados 
não é possível identificar as funções dos 
participantes. Dessa forma, não se evidencia a 
participação dos níveis superiores nos 
treinamentos. 
 
Em relação a SST, considera-se atendida. 

a) ���� 
 

b) ���� 

a) 2º RSAP a) Identificar as 
funções dos 
participantes da 
lista resumo dos 
treinamentos. 

3 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento.  

Apresentar 
revisão do 
procedimento de 
treinamento.  

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.  

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 

���� 

2º RSAP Apresentar revisão 
do procedimento de 
treinamento ou 
documento similar 
que inclua as metas 
de treinamento por 
nível de função 



 

 

 

 

 

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

���� Atendida ���� Em Atendimento ou Parcialmente Atendida ���� Não Atendida ����! Em Atendimento ou Parcialmente Atendida, com maior risco devido ao atraso                 82 

 

Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

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. 

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

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

Trimestralmente 
nos Relatórios 
de 
Conformidade 
Socioambiental.  
 

Apresentar 
Relatórios 
Trimestrais de 
Conformidade 
Socioambiental.  
 

O 1º Relatório Trimestral de Conformidade Socioambiental (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.  
 
 

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.  
 
 ���� 

A partir do 
2º RSAP 

Evidenciar a 
implementação do 
SIG-A, e a efetiva 
troca de dados e 
informações entre 
os Planos, 
Programas e 
Projetos que 
possuem interface. 
 
Evidenciar as 
melhorias 
requeridas para SST 
e Condições do 
trabalho na Seção 
10.2. 

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

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

Trimestralmente 
nos Relatórios 
de 
Conformidade 
Socioambiental.  
 

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

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

Não atendida. 
 
A maior parte dos registros de não conformidades 
encaminhados foi gerada fora do período do 
monitoramento socioambiental. Não foram 
evidenciados registros para os meses de janeiro e 
março de 2013.  
 
Verificou-se que existe uma morosidade no 
processo de tratamento das não conformidades. A 
sistemática atualmente utilizada pela NE mostra-se 
burocrática, o que dificulta a resolução dos desvios 
identificados. 
 
De acordo com a NE, o padrão que estabelece a 
sistemática para tratamento das não conformidades 
foi revisado, o que promoverá maior celeridade ao 
processo de identificação e tratamento dos desvios 
identificados. Essas mudanças deverão ser 
avaliadas pela equipe do consultor socioambiental 
independente na próxima missão. 

���� 

A partir do 
2º RSAP 

Apresentar 
evidências do 
atendimento às não 
conformidades. 
 
Evidência dos 
resultados da 
revisão do sistema 
de tratamento de 
não conformidades 

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

Quando da 
realização das 
Reuniões de 
Análise Crítica 
 

Quando da 
realização das 
Reuniões de 
Análise Crítica 
 

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2012_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00, foram apresentadas cópias de Atas de reuniões do Comitê de 
Gestão Ambiental - CGA ocorridas em 8, 15 e 22/10/2012; 12, 19 e 
26/11/2012; e 03/12/2012. Temas tratados: sistema de alerta; vistoria do 
IBAMA; plano de ação para atendimento de eventuais pendências 
emergenciais detectadas; princípios do equador; relatórios do IBAMA 
(estratégias para elaboração do próximo e discussão sobre lacunas, 
inconsistências e fragilidades do anterior); comitê da licença de operação; 
reuniões e seminários do IBAMA; aplicação do tratamento e registro de não 
conformidades; entre outros.  
Foram apresentadas, também, memórias das reuniões realizadas com as 

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 

����! 

A partir do 
2º RSAP 

Apresentar 
evidências da 
realização das 
reuniões de análise 
crítica da NE. 
Evidências da 
participação da NE 
nas reuniões de 
Análise Crítica do 
SGI do CCBM. 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

Diretorias, Superintendências e Gerências (DS) da Norte Energia S.A. 
responsáveis pelos temas de atendimento ao Plano de Ação dos Princípios do 
Equador – novembro de 2012, e a apresentação Geral sobre as demandas 
urgentes do Plano de Ação mostra os temas que foram abordados com as 
diferentes Diretorias, Superintendências e Gerências (DS) da NE. 
 
• Do CGA, cujas reuniões ocorrem semanalmente desde 06/06/11, em 

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

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

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

 
Não foram evidenciadas as Atas de Reunião de Analise Crítica do SGI do 
CCBM. 

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. 
 
Além disso, é importante e recomendável que a NE 
participe das reuniões de Análise Crítica do SGI do 
CCBM e inclua uma análise desses resultados nos 
próximos RSAPs.  
 

Apresentar 
evidências da 
análise dos 
resultados das 
reuniões de Análise 
Crítica do SGI do 
CCBM.  
 
 

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

1. Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

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

No prazo estabelecido para a ação, foi informado que as vistorias estão em 
andamento, e que serão adequadas ao formato dos procedimentos apresentados 
no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00. As evidências das 
vistorias realizadas até o momento são apresentadas no ANEXO III do 
RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00, juntamente com o Termo 
de Referência para contratação de empresa especializada para a realização de 
inspeções e auditorias de SST das obras do entorno e atividades do PBA, 
prevista para o 1º Trimestre de 2013.  
 
Foi informado que os procedimentos para as inspeções, supervisão e auditorias 
serão aplicados com as respectivas evidências de rotina a partir do 1º Semestre 
de 2013, porém na data da missão foi evidenciado que este processo ainda não 
havia sido iniciado, conforme detalhado no Capítulo 4.0. 

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.  

���� 

2º RSAP Apresentar 
evidências do 
atendimento 

2. Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

2. Apresentar 
evidência de 
controle de Não 
Conformidades e 
Ações Corretivas / 
Preventivas 
implantadas.  
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 

Etapas / 
Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo 
Etapas / 

Entregáveis 

Ação 13d: Iniciar a 
implementação do 
Procedimento para Supervisão 
dos Requisitos de Saúde, 
Segurança e Condições de 
Trabalho da Obra Principal.  

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.     

Não atendida. 
 
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. 

���� 

2º RSAP Apresentar 
evidências do 
atendimento  

2. Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

2. Apresentar 
evidência de 
controle de Não 
Conformidades e 
Ações Corretivas / 
Preventivas 
implantada.  

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). 

���� 

2º RSAP Apresentar 
evidências do 
atendimento  

Ações 14, 15 e 16 - 6 meses antes do início da operação da última turbina. 
Sistema de 
Gestão / Planos e 
Procedimentos / 
Resposta a 
Consultas e 
Reclamações  

Ação 17:  
a) Aprimorar a atual 
sistemática de recebimento de 
consulta e reclamações, 
consolidando em um 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. 

3 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento.  
 

Apresentar 
procedimento 
documentado do 
sistema de 
recebimento de 
consulta e 
reclamações que 
defina o fluxo de 
informação, as 
responsabilidades 
e os instrumentos 
utilizados, 
incorporando as 
recomendações 
feitas na coluna 
anterior.  
 

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 
da NE, a formação de um conselho de comunicação. A partir desta constituição 
serão acionados os contratados da NE para avaliar a presente demanda. 
 
 

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 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. 

a) ���� 
 

b) ���� 
c) ���� 
d) ���� 

Evidência a 
partir do 2º 
RSAP 

Em relação ao item 
a), acrescentar nos 
procedimentos do 
SAIS e/ou 
documentar que o 
sistema de 
recebimento de 
consulta e 
reclamações 
incorpora todas as 
consultas e 
reclamações 
recebidas através de 
diversos canais 
(Mecanismo de 
Consulta via E. 
Labore, 
Comunicação 
Indígena, Equipe 
fundiária, 
comunicação 
institucional, etc). 
 

Sistema de 
Gestão / 
Planejamento 
/Divulgação e 
Consulta 
Continuada  
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

 
Considera-se, da Ação 17, que: 
Item a) está parcialmente atendido. 
Item b) está atendido. 
Item c) está atendido. 
Item d) está atendido. 

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.  

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

Apresentar 
documentação 
comprobatória.  
 

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.  
 
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). 
 
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).  

Considera-se esta ação atendida. 

���� 

  

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.  

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

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

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.  

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. 

���� 

2º RSAP Tabela a ser 
apresentada como 
Anexo aos 
Relatórios 
Trimestrais de 
Conformidade 
Socioambiental. 

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 

No primeiro 
Relatório 
Trimestral de 
Conformidade 
Socioambiental.  
 

Apresentar 
evidência da 
constituição do  
Comitê de 
reclamações no 
Relatório 
Trimestral de 
Conformidade 
Socioambiental.  

Segundo descrito no 1º RSAP, Anexo_2-3_3_Plano de Ação, “dentro da 
estratégia de comunicação e interação social da Norte Energia foi criado, em 
04/03/2013, o Comitê Interno de Comunicação Social da Diretoria 
Socioambiental, que se reúne com periodicidade mensal em Altamira e 
congrega: (i) representantes da Superintendência do Meio Socioeconômico que 
atuam na coordenação do Comitê; (ii) representantes da empresa Executora, 
(iii) representante da Superintendência dos meios físico, biótico, de assuntos 
fundiários e relocação, (iv) representantes das empresas Coordenadoras (v) 
representantes da empresa Gestora, (vi) representante das Gerências de 
Coordenação Técnica, dos meios físico, biótico, fundiário e de engenharia. O 
Comitê Interno de Comunicação Social da Diretoria Socioambiental tem por 
finalidade integrar os planos e programas do PBA, no esforço de identificar e 

Na descrição do objetivo do Comitê não fica claro 
que a sua finalidade é funcionar como a segunda 
instância de atendimento, conforme requerido na 
ação. A própria composição do Comitê traz dúvidas 
sobre isso.  
 
Enquanto a atuação do Comitê não estiver bem 
detalhada, considera-se esta ação não atendida. 

 

���� 

2º RSAP Evidência da 
constituição e 
atuação do  
Comitê de 
reclamações no 
Relatório Trimestral 
de Conformidade 
Socioambiental. 



 

 

 

 

 

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

���� Atendida ���� Em Atendimento ou Parcialmente Atendida ���� Não Atendida ����! Em Atendimento ou Parcialmente Atendida, com maior risco devido ao atraso                 86 

 

Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

responsável da alta direção da 
NE e outras partes interessadas 
deverá analisar e preparar as 
respostas às consultas e 
reclamações.  

sistematizar a oferta e demanda de informações para as ações de comunicação 
no âmbito da Diretoria Socioambiental. A 1ª Reunião deu-se no dia 
20/03/2013, quando foi feita uma síntese do Programa de Interação Social e 
Comunicação. 

Trimestralmente 
nos Relatórios 
de 
Conformidade 
Socioambiental.  

Apresentar 
evidências da 
atuação do 
Comitê de 
reclamações.  
 

Não evidenciado. Considera-se esta ação não atendida. 
 

���� 

Ação 18d: Apresentar os 
resultados das consultas junto 
às populações indígena e 
ribeirinha sobre o novo 
sistema de transposição de 
embarcações a ser adotado 
para o projeto.  

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

Apresentar 
resultados das 
consultas.  
 

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 
municipais e outras instituições envolvidas (evidências no ANEXO IV do 
RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00).  

Parcialmente atendida. 
 
As consultas vêm sendo realizadas pela equipe 
responsável pelo STE. Os resultados foram 
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. 

����! 

2º RSAP Relatório com 
resultados das 
consultas. 

Princípios do Equador 02 e 04 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 02 

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.  

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.” 

Considera-se esta ação não atendida. 
 

���� 

2º RSAP Apresentar revisão 
das resoluções e 
instruções 
normativas de 
Recursos Humanos, 
incluindo as 
considerações sobre 
proibição de atos 
discriminatórios. 

Gestão da Saúde 
e Segurança / 
Gestão da Saúde 
e Segurança na 
Construção  

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

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

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

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

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

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

Gestão de 
Recursos 
Humanos / 
Condições do 
Trabalho  

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

Vide IFC PD 01 - Sistema de Gestão Integrada de Programas de Saúde e Segurança –Construção e 
IFC PS 1 - Implementação do Assurance Interno (Supervisão, Auditoria, Relatórios) 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 

Etapas / 
Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo 
Etapas / 

Entregáveis 

Gestão de 
Recursos 
Humanos / 
Funcionamento 
do Mecanismo 
de Reclamações  
 

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

3 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento.  
 

Apresentar 
procedimento.  
 

No RT_003-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 a NE informou que está 
em processo de constituição um comitê de comunicação da DS, por meio do 
qual será motivada, junto às diretorias da NE, a formação de um conselho de 
comunicação. A partir desta constituição serão acionados os contratados da NE 
para avaliar a presente demanda. 
 
Informou também que os treinamentos diários apresentados no item 3.3 e no 
ANEXO IV do RT_003-2013, entre outros realizados pelo CCBM, têm 
também a função de canais de comunicação com os trabalhadores. 
 
O Anexo_2-3_3_Plano de Ação do 1º RSAP menciona que foi criado, em 
04/03/2013, o Comitê Interno de Comunicação Social da Diretoria 
Socioambiental, com a finalidade de integrar os planos e programas do PBA, 
no esforço de identificar e sistematizar a oferta e demanda de informações para 
as ações de comunicação no âmbito da Diretoria Socioambiental. Está em 
pauta colocar esta demanda em discussão junto ao Comitê para providências. 
 
  

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). 

���� 

2º RSAP Apresentar 
procedimento.  
 
 
Evidenciar a 
implementação de 
mecanismos de 
atenção a consultas 
e reclamações de 
trabalhadores nas 
OP e nas OE. 

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

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 
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.  

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

Apresentar banco 
de dados no SIG 
do 
empreendimento.  
 

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 
informações sobre o projeto. 

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. 

 

����! 

30 dias Plano de Ação para 
implementação 
completa do SIG-A 
(incluindo ação, 
prazo, responsável, 
status) 

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 

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

No RT_003-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 a NE informou que 
avalia ser possível desenvolver os serviços de supervisão ambiental segundo o 
conceito de pontos de controle, mas necessita de mais tempo para o 
atendimento. Informa que a demanda será respondida no 1º RSAP (abril/2013). 
 
Não há evidência deste atendimento no 1º RSAP. 

Não atendida. 
 
Por ocasião da vistoria de campo verificou-se que 
não está sendo realizada a supervisão ambiental. 
Recomenda-se que seja estruturada uma equipe ou 
contratada uma empresa para início imediato da 
sistemática de supervisão da NE sobre as obras 
principais e do entorno. Mantém-se a 

���� 

30 dias Apresentar mapa de 
pontos de controle 
dos monitoramentos 
executados e pontos 
de erosão 
cadastrados. 
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Quadro 7.0.a 
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Componente Ação 
Prazo Plano de 

Ação 

Etapas / 
Entregáveis 

Plano de Ação 
Status de Atendimento reportado pelo Cliente no Relatório Avaliação 

Situação/ 
Risco 

Prazo 
Etapas / 

Entregáveis 

Socioambiental.  recomendação de que essa supervisão utilize o 
conceito de pontos de controle. 

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. 

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).  

���� 

Evidência a 
partir do 2º 
RSAP 

Laudos com os 
resultados dos 
monitoramentos e 
evidência de 
comparação com os 
padrões do IFC, 
adotando os valores 
mais restritivos 
entre estes e a 
legislação 
brasileira.  
 
Evidenciar 
monitoramento de 
emissões 
atmosféricas. 

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

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

Trimestralmente 
nos Relatórios 
de 
Conformidade 
Socioambiental.  
 

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

Em relação ao monitoramento de fontes emissoras, ver resposta à Ação 25, 
acima. 
Além do monitoramento de efluentes domésticos e industriais e qualidade da 
água de abastecimento, o 1º RSAP informa também a realização de medidas de 
gestão de resíduos sólidos e apresenta os inventários de resíduos sólidos 
gerados nos canteiros e alojamentos. Em relação ao controle de erosão, há 
medidas previstas ao longo das diversas seções em que se divide o PCAI: Vias 
de acesso; Canteiros de obra e acampamentos; Subestações e Linhas de 
Transmissão; e Áreas de Empréstimo, Jazidas, Bota-Foras e Estoques. 
O 1º RSAP informa que as vistorias de rotina geradas no PAC são 
acompanhadas semanalmente em conjunto com o CCBM, sendo apontadas as 
providências corretivas e acompanhamento dessas ações pela equipe do PAC. 
A depender dimensão da ocorrência e/ou tempo de atendimento para a ação 
corretiva, são geradas as não conformidades, que são encaminhadas à 
supervisão de meio ambiente da NE (Diretoria Socioambiental), que por sua 
vez avalia as informações e encaminha ao CCBM por meio da Diretoria de 
Construção da NE. São avaliadas as seguintes categorias: Processo construtivo; 
Resíduos perigosos; Efluentes sanitários e industriais; Obras / processos 
erosivos; e Água para consumo humano. 

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 

���� 

A partir do 
2º RSAP 

Relatórios 
específicos de 
monitoramento. 
 
Laudos 
laboratoriais. 
 
Relatórios mensais 
e trimestrais 
emitidos pelo 
CCBM. 
 
Relatórios 
Mensais/Trimestrais 
de supervisão 
ambiental das obras 
pela Norte Energia. 



 

 

 

 

 

 
Legenda: 
 Plano de Ação  Reportado pela Norte Energia  Avaliação do Consultor Socioambiental Independente 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

(monitoramentos previstos frente às estações em 
operação) e o realizado (resultados das coletas 
realizadas). 
 
Não há registros de monitoramento de emissões 
atmosféricas e qualidade do ar. 
 
A gestão de resíduos da construção civil está sendo 
praticada conforme a Resolução CONAMA 
307/2002. 
 
Em relação ao controle de erosão as ações e 
medidas previstas no PAC não têm sido 
suficientemente executadas, o que é evidenciado 
extensivamente pela ausência de forração vegetal 
em taludes nos canteiros de obras, na vila 
residencial, falta de sistema de drenagem nos 
travessões 27 e 55, além do processo de 
aproveitamento de bota-foras. 
 
As ações que integram o PAC, sob 
responsabilidade do CCBM, não são objeto de 
controle e acompanhamento sistemático por parte 
da Norte Energia. 

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

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

Apresentar 
evidências da 
readequação das 
não 
conformidades.  
 

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

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

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

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

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

 
Informa que, devido à dimensão da obra e respectivo cronograma executivo, 
outras ações estão em fase de cumprimento, conforme prazos demonstrados no 
Plano de Ação estabelecido pelo CCBM apresentado no ANEXO V.A.  

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

����! 

A partir do 
2º RSAP 

Seção no RSAP 
reportando a 
situação de 
atendimento às 
recomendações 
estabelecidas na 
missão de 
monitoramento 
anterior (Seção 10.2 
do Relatório de 
Monitoramento 
Socioambiental), 
acrescidas das 
recomendações do 
Quadro 8.0.a que 
ainda têm 
atendimento 
pendente. 

Ações 27 e 28 - 6 meses após a assinatura do Contrato de Financiamento. 
Princípios do Equador 02 e 04 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 04 
Mitigação de 
Riscos à 
Comunidade 
Durante a 
Construção / 
Operação  
/ Riscos 
Comunitários 
Associados ao 

Ação 29a: Utilizar, no 
monitoramento 
socioeconômico, os 
indicadores propostos na Nota 
Técnica NE-DS-SSE-0021-
MonitSocioEcon, assim como 
os seguintes indicadores: 
alteração no acesso à saúde, 
por meio do levantamento 

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

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

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.  
 
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). 

Considera-se esta ação atendida. 
 
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, 

���� 

  



 

 

 

 

 

 
Legenda: 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

Fluxo Migratório  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.  

 
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. 

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. 
 
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.    

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

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.  
 
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. 

Considera-se esta ação em atendimento. 

����! 

2º RSAP Análise da 
suficiência dos 
equipamentos de 
saúde e educação já 
entregues pela NE 
aos municípios da 
AID 

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

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

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

Apresentar o 
Plano de Gestão 
de Segurança de 
Tráfego 
Rodoviário.  
 

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

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 / 

���� 

30 dias Apresentar o Plano 
de Gestão de 
Segurança de 
Tráfego Rodoviário. 



 

 

 

 

 

 
Legenda: 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

modificações do tráfego.  
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).  

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.  

���� 

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

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

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

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

No prazo estabelecido para a ação, a NE informou que o plano de Contingência 
do STE foi encaminhado aos Agentes Financiadores em dezembro de 2012, por 
meio da Carta CE 236/2012 de 21/12/2012. O ANEXO IX.A do RT_001-
2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 apresentou o estudo de referência 
para o dimensionamento do STE.  
 

Não atendida.  
 

O consultor Socioambiental avalia que o citado 
Anexo IXA, submetido em 21/12/2013, refere-se 
unicamente a um “Laudo sobre as Condições de 
Navegação no Rio Xingu durante a vazão de 
cheia”, em atendimento a uma solicitação de 
informações complementares do IBAMA.  
 
Um Plano de Contingencia / Emergência para 
assegurar o funcionamento do STE e estabelecer 
procedimentos de atenção e resposta em caso de 
emergências ambientais e primeiros socorros é 
essencial para garantir o cumprimento do PD4 - 
Segurança e a Saúde da Comunidade. 

���� 

30 dias Plano de 
Contingências para 
o STE 

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

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

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

No RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 foi apresentado o 
boletim de operação do STE de 22/12 a 07/01, integrante do Projeto de 
Monitoramento do Dispositivo de Transposição de Embarcações.  
 

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.  

���� 

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

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

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.  

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 

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.  

 ���� 

30 dias Apresentar o Plano 
de Ação de 
Reassentamento 
(PAR) 



 

 

 

 

 

 
Legenda: 
 Plano de Ação  Reportado pela Norte Energia  Avaliação do Consultor Socioambiental Independente 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

Alternativas para Aquisição de Imóveis Interferidos pela UHE Belo Monte. 

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

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.  
 

Contemplar esta 
opção 
explicitamente no 
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 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.  
 
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. 

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. 
 

 

���� 

30 dias Apresentar o Plano 
de Ação de 
Reassentamento 
(PAR), 
contemplando a 
opção de 
indenização 
 
 
 
 

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

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.  
 

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.  
 

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. 
 
 

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.  
 

����! 

30 dias Evidência da 
contratação da 
equipe fixa, e da 
empresa 
terceirizada. 

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

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

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

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

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00, a NE informou que em 14/01/2013 seria realizada uma 
segunda reunião com a gerência de comunicação da NE para elaboração do 
procedimento de comunicação integrada, abordando novos canais de consultas 
e reclamações agregando as atividades dos planos, programas e projetos da 
gerência fundiária da NE.  
 
No RT_002-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 foi informado que está 
em andamento na DS a formação de um Comitê de Comunicação, a ser 
expandido para outras diretorias, para então serem discutidos os procedimentos 
sobre a criação de uma segunda instância de consultas e reclamações. A minuta 
do Procedimento de Mecanismo de Atendimento e Resposta à Comunidade (PS 
NES GABM SGA 001/2013) foi apresentada no ANEXO IV. A NE informa 
que as atividades descritas no procedimento já são realizadas pela NE desde a 
concepção do Plano de Comunicação.  

Na descrição do objetivo do Comitê não fica claro 
que a sua finalidade é funcionar como a segunda 
instância de atendimento, conforme indicado na 
ação. A própria composição do Comitê traz dúvidas 
sobre isso.  
 
Enquanto a atuação do Comitê não estiver bem 
detalhada, não pode ser considerado como solução 
para esta ação. 
 
Considera-se que: 
 
Item a) está parcialmente atendido. 
Item b) está atendido. 
Item c) está atendido. 
Item d) está atendido. 

 

a) 

����! 
 

b) ���� 
c) ���� 
d) ���� 

2º RSAP Idem atendimento à 
Ação 18c. 



 

 

 

 

 

 
Legenda: 
 Plano de Ação  Reportado pela Norte Energia  Avaliação do Consultor Socioambiental Independente 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

documentação formal das 
respostas dadas e conclusão do 
atendimento.  
d) Prever indicadores 
específicos de atendimento e 
acompanhamento, 
considerando o tempo de 
atendimento.  

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

Ação 35: O Programa de 
Negociação e Aquisição de 
Terras e Benfeitorias na Área 
Rural prevê a indenização em 
dinheiro para proprietários e 
posseiros. A NE está 
trabalhando nas áreas rurais 
com mínimo de carta de 
crédito de R$ 131.902,97, que 
prevê pelo menos 70% para 
compra de terras. Como a 
aquisição das áreas  
dos canteiros, canal, 
Travessões 27 e 55 e Vila 
Santo Antonio já se encontra 
bastante avançada, recomenda-
se a apresentação de um 
relatório ex-post parcial, com 
as informações sobre a 
situação anterior e atual desses 
afetados, de maneira a permitir 
uma avaliação das medidas 
propostas para a adequada 
reposição das terras, e, nos 
casos em que isso não ocorra, 
prever as devidas ações para 
recomposição dos meios de 
vida.  

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

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

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00 (ANEXOS VI.D. VI.E e VI.F), a NE apresentou os 
resultados do projeto de acompanhamento e monitoramento social das 
comunidades do entorno da obra e das comunidades anfitriãs, a situação atual 
de aquisição de terras e as ações de assistência e extensão rural e 
socioambiental (4.2.1- Projeto de Apoio à Pequena Produção e à Agricultura 
Familiar). A análise dos resultados apresentados neste relatório, permitindo 
uma avaliação comparativa da situação anterior e atual da comunidade 
diretamente envolvida, será apresentada em relatório específico em momento 
posterior.  
 
 

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.  
 

����! 

30 dias Apresentar relatório 
ex-post, com as 
informações sobre a 
situação anterior e 
atual dos afetados, 
elaborando 
documento de 
registro da 
população retirada 
das áreas sob 
indenização. 

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

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

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  

Apresentar 
evidências da 
realização do 
monitoramento.  

No prazo estabelecido para a ação, no RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO 
EQUADOR_R00 (ANEXOS VI.D. VI.E e VI.F), a NE apresentou os 
resultados do projeto de acompanhamento e monitoramento social das 
comunidades do entorno da obra e das comunidades anfitriãs, a situação atual 
de aquisição de terras e as ações de assistência e extensão rural e 
socioambiental (4.2.1- Projeto de Apoio à Pequena Produção e à Agricultura 
Familiar).  

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 

����! 

2º RSAP Apresentar 
sistematização e 
descrição das 
atividades de 
monitoramento Pós-
Relocação no Plano 
de Ação de 
Reassentamento 
(PAR). 



 

 

 

 

 

 
Legenda: 
 Plano de Ação  Reportado pela Norte Energia  Avaliação do Consultor Socioambiental Independente 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

PAR a ser elaborado.    
Ação 36b - 6 meses antes do início da operação da última turbina. 

Princípio do Equador 02 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 06 
Ações 37 e 38 - 6 meses e 1 ano após a assinatura do Contrato de Financiamento. 

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

Ação 39: Apresentar um plano 
de gestão para os fragmentos 
de vegetação que estão dentro 
das áreas autorizadas pelas 
ASVs das áreas de apoio e 
obras principais, e que, no 
entanto, não serão suprimidos. 
Este plano deverá conter 
procedimentos para minimizar 
os impactos sobre estes 
remanescentes durante as 
atividades de obra e medidas 
para a sua proteção após o 
término da construção.  

3 meses após a 
assinatura do 
Contrato de 
Financiamento.  
 

Apresentar plano 
de gestão.  
 

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

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. 

����! 

30 dias Plano de gestão dos 
fragmentos, 
contendo um plano 
de execução e 
cronograma 

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

Ação 40: Registrar, no âmbito 
dos projetos e programa de 
monitoramento da flora, a 
presença de espécies exóticas 
nas fisionomias monitoradas, 
atentando para a ocorrência de 
processos de invasão. Neste 
caso, deverão ser propostas 
medidas de controle. Este 
acompanhamento deve ser 
realizado até a fase de 
operação.  
 

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

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

No 1º RSAP (RT_004-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00) foi 
informado que a ação está em Atendimento/Providências em Andamento. 
Segundo informado, está em avaliação pela Superintendência dos Meios Físico 
e Biótico integrar esta demanda nos programas já em andamento referentes ao 
assunto. Nota-se que devido à integração entre as atividades há necessidade de 
um tempo maior para tal adequação. 

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 

����! 

30 dias Apresentar 
evidências de 
atendimento desta 
ação 



 

 

 

 

 

 
Legenda: 
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Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico 
da Flora. 

Princípio do Equador 02 / Padrão de Desempenho (PD) do IFC 07 

Programas de 
Compensação / 
Plano de 
Desenvolvimento 
de Povos 
Indígenas (IPDP)  
 

Ação 41: Iniciar 
imediatamente a 
implementação do PBA-
CI/PMX.  
 

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.  
 

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. 

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

 

���� 

  

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

Ação 42: 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.  
 

Antes do 1º 
Desembolso 
Financeiro.  
 

Apresentar 
procedimento.  
 

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.  
 

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. 
 

 

���� 

  

Relatórios de 
Conformidade 
Socioambiental  
 

Ação 43: Para o atendimento 
do Princípio do Equador 7, 
deverão ser Apresentados 
Relatórios Trimestrais de 
Conformidade Socioambiental 
à Caixa Econômica Federal 
(CEF), seguindo minimamente 
a estrutura apresentada no 
Anexo 1 deste Plano de Ação.  
 

Trimestralmente 
após a 
Assinatura do 
Contrato de 
Financiamento.  
 

Apresentar 
Relatórios 
Trimestrais de 
Conformidade 
Socioambiental.  
 

O primeiro 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. 

Ação em atendimento (contínua). 

���� 

  

 

 

Ação 44: Cumprir todas as 
recomendações estabelecidas 
na Seção 13.2 do Relatório de 
Avaliação Socioambiental – 
Due Diligence no prazo 
determinado.  

  No 1º RSAP não foi apresentado o atendimento às ações da Seção 13.2.  
 
Apenas em relação às recomendações específicas às obras foram apresentadas 
evidências de atendimento no REL-CCBM-QMSSRS 082/2012, encaminhado 
no Anexo V, item A, do RT_001-2013_PRINCÍPIOS DO EQUADOR_R00 
(ver resposta à Ação 26b). 
 

Considera-se esta ação em atendimento. 
A situação do atendimento às recomendações do 
consultor socioambiental independente que estão 
fora do Plano de Ação deve ser reportada em item 
específico do RSAP. No 1º RSAP enviado isso não 
foi observado.  
 
Para controle do atendimento às recomendações 
fora do Plano de Ação (inicialmente aquelas 
estabelecidas na Seção 13.2 da Due Diligence e no 
Relatório de Atualização/novembro de 2012) foi 
elaborado o Quadro 8.0.a, apresentado no Anexo 9 
deste Relatório de Monitoramento. A avaliação do 

����! 

A partir do 
2º RSAP 

Seção no RSAP 
reportando a 
situação de 
atendimento às 
recomendações 
estabelecidas na 
missão de 
monitoramento 
anterior (Seção 10.2 
do Relatório de 
Monitoramento 
Socioambiental), 
acrescidas das 



 

 

 

 

 

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

���� Atendida ���� Em Atendimento ou Parcialmente Atendida ���� Não Atendida ����! Em Atendimento ou Parcialmente Atendida, com maior risco devido ao atraso                 96 

 

Quadro 7.0.a 
Avaliação da situação de atendimento às recomendações estabelecidas no Plano de Ação da UHE Belo Monte – 1º Monitoramento Socioambiental Independente (junho de 2013) 

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 

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.  

recomendações do 
Quadro 8.0.a que 
ainda têm 
atendimento 
pendente. 
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8.0 
Situação de Atendimento às Recomendações da Consultoria 
Socioambiental Independente (da Due Diligence ou da Missão de 
Monitoramento Anterior) 
 
Na Seção 13.2 do Relatório de Due Diligence, de julho de 2012, e no Capítulo 5.0 do de 
Atualização da Conformidade com os Princípios do Equador e Padrões de Desempenho 
do IFC, de dezembro de 2012, foram emitidas várias recomendações pontuais e 
oportunidades de melhoria, decorrentes da inspeção ambiental às obras e da análise dos 
documentos enviados ao Consultor Socioambiental, e que não fizeram parte do Plano de 
Ação da UHE Belo Monte. Essas recomendações estão apresentadas no Quadro 8.0.a, 
a seguir, onde se pode acompanhar o status de atendimento.  
 
Como se observa no Quadro 8.0.a, apresentado no Anexo 9 deste Relatório de 
Monitoramento Socioambiental, das 106 recomendações ou grupos de recomendações 
emitidas na Due Diligence, 32 foram integralmente atendidas, 33 encontram-se com 
atendimento parcial ou em andamento e 41 foram consideradas não atendidas ou não foi 
encontrada evidência do atendimento. Para as recomendações em aberto foram 
atribuídos novos prazos para entrega de documentos/evidências de atendimento.  
 
Este Quadro será atualizado a cada Relatório de Monitoramento Socioambiental, 
constando do mesmo a situação de recomendações pendentes, bem como novas 
recomendações emitidas a cada período. Recomendações atendidas serão subtraídas do 
Quadro. 
 
O atendimento às recomendações foi verificado pelo consultor socioambiental por meio 
da análise de documentos e relatórios apresentados, entrevistas e reuniões, e por meio 
da inspeção de campo realizada entre os dias 13 e 17 de maio de 2013. Recomenda-se 
que o próximo RSAP atenda ao Termo de Referência encaminhado por ocasião da Due 
Diligence (Anexo 1 do Plano de Ação), incluindo, na Seção 6.2 - Assurance Externa-
Entidades de Financiamento/Consultor Independente, a Tabela com a Síntese do 
atendimento às recomendações apresentadas no último Relatório de Monitoramento de 
Conformidade Social e Ambiental do Projeto. Na Tabela do 2º RSAP deverão ser 
mantidas as recomendações pendentes do Quadro 8.0.a deste Relatório de 
Monitoramento, acrescidas das recomendações geradas na sua Seção 10.2. 
 
 
9.0 
Conformidade do Empreendimento com os Princípios do Equador 
 
Neste Capítulo apresenta-se uma avaliação geral sobre a conformidade atual do 
empreendimento UHE Belo Monte com os Princípios do Equador, com base nas 
informações recebidas da NE e contidas no RSAP, naquelas verificadas nos Relatórios 
para o IBAMA e outros órgãos intervenientes, e nos aspectos verificados pelo Consultor 
Ambiental Independente durante a inspeção de campo e as reuniões mantidas com a NE 
e/ou empresas por ela contratadas. 
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Salienta-se, em primeiro lugar, que a conformidade com o Princípio 1 (Análise e 
Categorização) é estabelecida pelo próprio Agente Repassador, que já definiu que o 
Projeto da UHE Belo Monte enquadra-se na Categoria A. 
 
Similarmente, a conformidade com os Princípios 7, 9 e 10 é estabelecida a partir de 
ações de responsabilidade direta do Agente Repassador. O Princípio 7 (Análise 
Independente) foi atendido a partir da contratação e conclusão do processo de due 
diligence. Esse processo, por sua vez, culminou na elaboração de um Plano de Ação 
(Princípio 4), que identificou os hiatos iniciais com relação aos Princípios do Equador. 
Em conformidade com o Princípio 8, esse Plano de Ação foi transformado em 
Compromisso Contratual.  
 
O Princípio 9 (Monitoramento Independente e Divulgação de Informações) é atendido 
por meio da contratação da JGP para a realização de missões periódicas de avaliação 
socioambiental. O Princípio 10 (Divulgação de Informações pelas EPFIs) será atendido 
oportunamente pelos Agentes Repassadores, através da divulgação anual de 
informações sobre o empreendimento no formato corporativo de comunicação adotado 
por ele. 
 
Dessa forma, discute-se a seguir a conformidade atual do empreendimento com relação 
aos Princípios 2, 3, 4, 5, 6 e 8. 
 
Princípio 2.0 – Avaliação Socioambiental 

 
A avaliação socioambiental da UHE Belo Monte foi desenvolvida durante o ciclo de 
licenciamento ambiental, concluindo com a obtenção da Licença de Instalação (LI). No 
entanto, o Princípio 2.0, assim como o Padrão de Desempenho 1.0 do IFC no qual está 
referenciado, entende a avaliação socioambiental como um processo contínuo, no qual 
os Sistemas de Gestão e Programas de Monitoramento devem permitir a identificação 
de impactos não inicialmente previstos, assim como de impactos que, tendo sido 
previstos durante a fase de licenciamento, venham a ocorrer de maneira 
significativamente diferente (abrangência, intensidade, outros aspectos). Caso ocorram 
impactos não inicialmente previstos ou impactos diferentes do previsto, as estratégias de 
gestão e mitigação devem ser adaptadas. 
 
A avaliação de impactos realizada no EIA foi bastante abrangente, tendo sido 
considerada adequada e suficiente pelo processo de Due Diligence. Mesmo assim, 
foram identificadas lacunas em relação à avaliação de impactos específica para cada 
componente ambiental, as quais foram incorporadas ao Plano de Ação da UHE Belo 
Monte, ou às recomendações a serem atendidas fora do Plano de Ação. O 
acompanhamento do atendimento a essas ações e recomendações está sendo feito, 
respectivamente, nos Capítulos 7.0 e 8.0 deste relatório de monitoramento 
socioambiental.  
 
No 1º RSAP, a NE informou que estão sendo implementados procedimentos como parte 
do seu Sistema de Gestão, visando a identificar e avaliar os impactos socioambientais 
relacionados ao projeto, e buscar estratégia de prevenção, mitigação ou compensação 
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pelos mesmos. Alguns desses procedimentos, como mencionado acima, estão sendo 
incorporados como atendimento ao Plano de Ação. É o caso do Procedimento de Gestão 
de Mudanças, que deve ser implementado para garantir que qualquer alteração futura do 
projeto considere as implicações nos componentes físico, biótico e antrópico das áreas 
de influência, seja na forma de novos impactos gerados ou na mudança na classificação 
de impactos já identificados durante o licenciamento. No Quadro 7.0.a do Capítulo 7.0 
observa-se que foi encaminhada uma versão preliminar do Procedimento de Gestão de 
Mudanças para o empreendimento (Ação 2 do Plano de Ação), a qual foi avaliada e 
considerada adequada ao empreendimento, porém ressalta-se que o documento 
apresentado não faz referência ao Padrão de Sistema para Acompanhamento e 
Atualização Periódica dos Impactos Ambientais (PS NES GABM SGA 001/2013), que 
estabelece a metodologia para avaliação de novos impactos e, também, não estabelece a 
necessidade de análise, pela área de segurança do trabalho, das eventuais mudanças 
identificadas para o Projeto. Recomenda-se que seja produzida e entregue com urgência 
a versão aprovada do procedimento incorporando os comentários mencionados acima, 
de forma que o mesmo possa ser implementado, se necessário. 
 
Conforme mencionado no parágrafo anterior, outra forma de gerenciamento dos 
impactos do empreendimento consiste no Padrão de Sistema para Acompanhamento e 
Atualização Periódica dos Impactos Ambientais (PS NES GABM SGA 001/2013), 
elaborado em atendimento à Ação 4 do Plano de Ação. Apesar do atraso na entrega, 
essa nova ferramenta do Sistema de Gestão, já validada, foi considerada boa, permitindo 
a identificação e classificação de novos impactos e a reavaliação da magnitude dos 
impactos já declarados na fase do EIA. Segundo estratégia da ferramenta, para aqueles 
impactos considerados significativos, é priorizado o estabelecimento de ações de 
controle, medição e/ou de monitoramento.  
 
Posteriormente a isso, foi apresentada, no Anexo 2.1-1 do 1º RSAP, a Planilha de 
Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos Significativos e das Ações de 
Gestão da UHE Belo Monte, que aplica o PS NES GABM SGA 001/2013 acima 
descrito. O resultado da primeira aplicação dessa ferramenta foi apresentado no RSAP, 
tendo-se identificado 11 novos impactos, sendo 4 classificados como de alta, 5 de média 
e 2 de baixa magnitude. Dos 4 de alta magnitude, 3 estão relacionados à intensificação 
do tráfego e um, ao comprometimento da navegação pela intervenção no leito do Rio 
Xingu.  
 
Além da identificação de novos impactos, foram reclassificados 26 impactos, sendo que 
18 deles tiveram sua magnitude reduzida (16 de média magnitude foram reclassificados 
como de baixa; e dois de alta passaram a média e baixa magnitude). Dos 8 restantes, há 
um impacto classificado no EIA como de baixa magnitude e que passou a média 
(Alteração da qualidade da água pela geração de efluentes) e 7 que passaram de média 
magnitude para alta. Esses últimos são todos impactos do meio antrópico, associados à 
transferência de população e perda de imóveis e benfeitorias, à especulação imobiliária, 
e à interrupção da navegação entre Altamira e as comunidades a jusante do barramento. 
 

Ciça
Nota
recomendação
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Tanto para os novos impactos quanto para os reclassificados são propostas novas ações 
de gestão, a serem incorporadas a Planos, Programas e Projetos do PBA que também 
são indicados na Planilha. Não há, no entanto, um controle da efetiva implementação 
dessas novas ações. Recomenda-se, portanto, que NE estabeleça uma ferramenta para 
acompanhamento das ações propostas na coluna denominada “Novas Ações de Gestão 
Propostas”, bem como a definição e/ou detalhamento das atividades necessárias para 
implementação, em sua plenitude, dessas novas ações. 
  
Princípio 3.0 – Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis 

 
Os padrões sociais e ambientais aplicáveis ao Projeto são as normas legais incidentes e 
os 8 Padrões de Desempenho do IFC, incluindo supletivamente os Padrões de 
Desempenho para insumos, efluentes, emissões, etc., estabelecidos no General EHS 
Guidelines do IFC. A conformidade inicial com esses padrões foi estabelecida durante a 
fase de Due diligence. 
 
No que diz respeito à legislação, é importante ressaltar que em todas as fases do 
licenciamento do empreendimento foi realizado o levantamento das normas legais 
incidentes aos vários aspectos do empreendimento, e avaliado o seu atendimento. Os 
programas do PBA, inclusive, possuíam uma seção intitulada Base Legal e Normativa, 
de forma a certificar-se que todos os Projetos e Programas fossem elaborados atendendo 
ao que requer a legislação. Na fase de Due Diligence foi feita uma atualização da 
legislação incidente e uma análise da conformidade do empreendimento em relação a 
esses diplomas legais.  
 
Conforme disposto no Capítulo 4.0 deste Relatório de Monitoramento Socioambiental, 
todos os parâmetros monitorados pelo CCBM para controle de poluição nas obras são 
comparados aos limites estabelecidos na legislação vigente. Em relação a isso, uma das 
recomendações derivadas da análise do PAC feita no Capítulo 4.0 é que essa 
comparação seja feita não apenas com os limites estabelecidos pela legislação brasileira, 
mas também com os limites dos padrões de desempenho do IFC, adotando-se o que for 
mais restritivo.  
 
No Capítulo 5.0 deste Relatório é apresentado o acompanhamento do atendimento às 
condicionantes estabelecidas pelos órgãos intervenientes no processo de licenciamento 
do empreendimento (ver Anexo 5). Foram avaliadas as condicionantes do IBAMA 
estabelecidas na LI 795/2011 e também aquelas derivadas dos Pareceres e/ou Ofícios da 
FUNAI, IPHAN, DNPM, ICMBio, MS/SVS, INCRA e ITERPA.  
 
Como se pode observar nos Quadros de acompanhamento do Anexo 5, na avaliação da 
NE, a maior parte das condicionantes da LI às quais cabe atendimento nesta fase 
encontra-se em atendimento (19 condicionantes de um total de 22). Três encontram-se 
atendidas. Já na análise do IBAMA, evidenciada no Parecer Técnico 168/2012 
COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, que analisa o 2º Relatório de Andamento do PBA, 
das 22 condicionantes com atendimento para esta fase, 10 são consideradas em 
atendimento, 4 estão parcialmente atendidas, 4 estão atendidas, 3 são consideradas não 
atendidas e uma é considerada como de avaliação não pertinente (2.23). As 
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condicionantes não atendidas dizem respeito à implantação das obras do entorno. Essas 
condicionantes são consideradas pela NE como em atendimento, já que vem informando 
ao IBAMA em diversas oportunidades sobre os esforços despendidos para a execução 
dessas obras e as dificuldades encontradas. Por outro lado, nota-se que a condicionante 
2.5 é considerada atendida pelo IBAMA, e em atendimento pela NE, já que esta ainda 
aguarda o posicionamento da SEMA/PA sobre a vazão mínima remanescente a ser 
mantida nos igarapés interceptados.  
 
No que diz respeito às condicionantes da FUNAI, da avaliação apresentada nos Quadros 
de acompanhamento do Anexo 5, resultante das informações de atendimento reportadas 
pela NE no 3º Relatório de Andamento do PBA para o IBAMA e de avaliação do 
especialista da equipe de consultoria socioambiental independente, tem que, das 8 ações 
estabelecidas no Ofício 126/PRES-FUNAI, 5 estão atendidas e 3 em atendimento, ao 
passo que das 13 ações estabelecidas no Parecer nº 21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, 10 
estão atendidas e 3 estão em atendimento. 
 
Conforme relatado no Capítulo 5.0, foi possível evidenciar a inclusão, nos Programas 
do Plano de Valorização do Patrimônio, de quase todas as medidas dispostas pelo 
IPHAN no Ofício N° 093/11-CNA/DEPAM/IPHAN. Não foi possível evidenciar 
apenas o atendimento à medida 13, que requer o envio de Relatórios Parciais Bimensais 
ao IPHAN, para avaliação e eventual proposição de medidas complementares aos 
programas. Assim, recomenda-se que sejam evidenciadas as tratativas com o IPHAN 
para definição da periodicidade semestral dos relatórios parciais que são enviados ao 
órgão. 
 
Em relação à identificação dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis ao projeto, 
foram fornecidos para análise o Padrão de Sistema (PS NES GABM SGA 003/2012) e a 
planilha com os diplomas legais com aplicação no projeto. O levantamento e a 
atualização dessa planilha são de responsabilidade da Assessoria Jurídica da NE, com 
apoio da empresa gestora, ou seja, da Ferreira Rocha. O referido Padrão estabelece a 
sistemática para o levantamento, monitoramento, atualização e acesso aos requisitos 
legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos pela NE, porém não detalha como é 
realizada a avaliação de conformidade legal. Nesse contexto, recomenda-se que a 
sistemática para avaliação da conformidade legal seja incorporada a esse Padrão ou 
definida claramente no Manual de Auditoria Ambiental ou em outro documento do 
SGA. 
 
No que diz respeito a obtenção, renovação e atendimento às condicionantes de licenças, 
autorizações e portarias, foi apresentada também para análise a planilha de controle de 
requisitos ambientais da UHE Belo Monte. Entre outros requisitos, esta planilha lista 
licenças e autorizações obtidas para o empreendimento, discriminando o órgão 
responsável e a data da emissão das mesmas. Não há, no entanto, evidência de que essas 
licenças e autorizações sejam a totalidade obtida para o empreendimento até o 
momento. Além disso, para ser considerada uma boa ferramenta de controle, a planilha 
deveria incluir colunas para data de vencimento das licenças, para condicionantes 
estabelecidas nos documentos, para status do atendimento a essas condicionantes, e para 
discriminação dos responsáveis por essa gestão. Caso a NE já disponha de uma 
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ferramenta de controle de licenças, autorizações e portarias que atenda a esses 
requisitos, recomenda-se que ela seja evidenciada no próximo RSAP. Caso contrário, 
recomenda-se que ela seja desenvolvida e apresentada. 
 
Em relação ao CCBM, para o controle de licenças, por exemplo, de plants de 
combustível, armazenamento e detonação de explosivos, ASVs, outorgas para captação 
de água e lançamento de efluentes, licenças de empresas de destinação dos diversos 
tipos de resíduos sólidos, entre outras, o SGI do CCBM possui, conforme já informado 
na fase de Due Diligence, o Padrão de Sistema PS CCBM 220 05, que trata do 
levantamento, atualização e a atendimento a Requisitos Legais e outros requisitos, e o 
PS CCBM 220 06, relacionado a Licenciamento Ambiental.  
 
Como anexo ao PCAI, foi evidenciado um quadro com o controle de licenças 
acessórias, como outorgas de captação de água e lançamento de efluentes, incluindo o 
órgão emissor e a data de validade. 
 
Na estrutura de gestão do CCBM vigente até abril, havia um coordenador para as 
questões relacionadas ao SGA, IBAMA, Licenciamento, Apoio à Gestão e 
Licenciamento de Áreas Minerárias, geral para toda a obra. Na nova estrutura de gestão 
desde abril, por Sítio Construtivo, não está claro quem é o responsável por coordenar a 
obtenção, renovação e atendimento às condicionantes de licenças e outras autorizações. 
Recomenda-se que seja incorporada nos relatórios mensais de QMSSRS, conforme 
reestruturação já proposta no Capítulo 4.0, uma seção de Requisitos Legais, que inclua 
inclusive o controle de obtenção, renovação e atendimento a condicionantes de licenças. 
 
Ainda em relação à conformidade legal do empreendimento, como se observou no 
Capítulo 5.0, não foi possível avaliar a situação das multas e autos de infração 
recebidos pelo empreendimento no período, já que os dados não foram fornecidos para 
análise, seja no 1º RSAP, seja entre os documentos enviados após a vistoria de campo, 
atendendo à demanda do consultor socioambiental. Foi recomendado, portanto, que no 
prazo de 30 dias seja encaminhada a lista de multas e autos de infração recebidos pelo 
CCBM até o momento, além de tabela resumo revisada com as multas e autos de 
infração recebidos pela NE. 
 
Do ponto de vista da gestão da saúde e segurança do trabalho, o Projeto Hidrelétrico 
Belo Monte encontra-se em conformidade parcial com a legislação ambiental brasileira 
e com o Plano de Ação Socioambiental do Contrato de Financiamento estabelecido na 
etapa de Due Diligence, o qual objetivou cobrir todos os hiatos identificados com 
relação os Padrões de Desempenho 1 e 2 (PD 01 e PD 02).  
 
Conforme mencionado anteriormente no Capítulo 4.0, a NE ainda não concluiu a 
estruturação de uma equipe de supervisão para as Obras do Entorno, visando a assegurar 
o cumprimento dos Programas de SST exigidos por Lei, assim como os demais 
requisitos contratuais estabelecidos no Anexo 22 do Modelo de Contrato da própria NE 
e, principalmente, as ações estabelecidas no citado Plano de Ação Socioambiental 
vinculado ao Contrato de Financiamento e objeto fundamental da presente análise de 
conformidade.  
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A equipe de supervisão da NE (via contrato com a EPBM) alocada na Obra Principal, 
mobilizada dentro do período compreendido por este relatório, apesar de adequada para 
o volume de trabalhos e contingente de trabalhadores, ainda não contava com todos os 
procedimentos e registros de supervisão implementados8. Evidência disso é a não 
existência de dados / indicadores de supervisão reportados / evidenciados ou mesmo os 
Indicadores de Não Conformidade e Ações Corretivas implementados no período.   
 
Cumpre registrar que o atraso na implementação de um Sistema de Supervisão e 
Monitoramento9 para assegurar a conformidade com os “Requisitos de Segurança e 
Saúde do Trabalho e Condições de trabalho” (PD 01 e PD 02) do empreendimento, em 
especial as Obras do Entorno e Programas Ambientais, gera um alto nível de risco para 
o empreendimento, relacionado principalmente à ocorrência de acidentes graves / fatais, 
a potenciais autuações ou embargos por parte do Ministério do Trabalho e acidentes 
envolvendo as comunidades diretamente afetadas por essas obras. 
 
Tal como requerido ao CCBM para a Obra Principal, competirá à NE, por meio das suas 
Coordenações de SST, assegurar que sejam gerados registros do desempenho de SST e 
Condições de Trabalho das Obras do Entorno (OE). Conforme recomendado no 
Capítulo 10.0, no próximo RSAP a NE deverá incluir esse conjunto de informações / 
indicadores de SST.  
 
Durante a inspeção seletiva de empresas subcontratadas para as Obras do Entorno pôde 
ser evidenciado10 que, em alguns casos, o dimensionamento da equipe de SST não 
atendia ao exigido pela Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR-04. 
Diante desta verificação amostral, verifica-se a importância de se iniciar urgentemente a 
supervisão interna e externa, de forma a assegurar a conformidade legal por parte dessas 
empresas.  
 
Em uma das empresas11 inspecionadas pelo Consultor Socioambiental Independente, 
constatou-se que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) ainda não havia 
sido instituída, estando em desconformidade com a NR-05. Não há evidências de que os 
principais Programas de SST exigidos por lei (PPRA, PCMAT e PCMSO) dessas 
empresas subcontratadas esteja sendo adequadamente implementado em estrita 
conformidade com a legislação aplicável.  
 
Para o gerenciamento da segurança e saúde da comunidade foi estabelecido, no PBA, o 
Projeto de Segurança e Alerta (ver análise no Capítulo 6.0), que, de forma geral, 
cumpre com a maior parte dos requisitos12 de segurança da comunidade requeridos pelo 
Padrão de Desempenho Nº 4 (PD 04). Cumpre registrar que não foram apresentados os 
registros de implementação deste Projeto para as Obras do Entorno, assim como o Plano 

                                                             
8 Até a data da missão de monitoramento, o Plano Diretor de SST e os procedimentos associados que disciplinarão as inspeções e 
auditorias das obras pela NE (obras principal e do entorno) ainda estava pendente de aprovação pela Diretoria da NE. 
9 Esta ação deveria ter sido completada como condição para o 1º desembolso financeiro (antes de 02/01/2013).  
10 Empresa SA Paulista. 
11 Consórcio Gel Gouvea. 
12 Conforme consta no relatório de Due Diligence foi identificado a necessidade (gap) com o gerenciamento dos riscos do tráfego 
rodoviário, tendo sido proposto o desenvolvimento de um Plano de Gestão de Segurança do Transporte Rodoviário do Projeto.  
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de Gestão de Segurança do Transporte Rodoviário13, conforme relatado anteriormente 
no Capítulo 7.0.  
 
Apresenta-se, a seguir, a avaliação detalhada do empreendimento em relação os 
aspectos dos Padrões de Desempenho (PD) do IFC pertinentes à fase atual do projeto. 
Conforme a avaliação prévia feita no processo de Due Diligence, os 8 PD do IFC são 
aplicáveis ao projeto da UHE Belo Monte. 
 
PD 01: Sistemas de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental 
 
A discussão sobre a avaliação socioambiental realizada para o empreendimento já foi 
apresentada anteriormente, no âmbito do Princípio 2.0, que avaliou inclusive os 
procedimentos de controle da pegada da obra e avaliação contínua de impactos e riscos 
do projeto. 
 
Quanto aos Sistemas de Gerenciamento, tanto ambiental quanto de saúde e segurança, o 
projeto conta com dois principais Planos de Gestão, que são o 2. Plano de Gestão 
Ambiental e o 3. Plano Ambiental de Construção (PAC). O primeiro incorpora e 
consolida os procedimentos de gestão ambiental e social a serem adotados pela NE para 
a coordenação e controle de conformidade do aproveitamento com a normatividade 
legal aplicável, com os requisitos ambientais e sociais estabelecidos no processo de 
licenciamento, com a implementação dos demais Planos, Programas e Projetos do PBA, 
e com a Política Ambiental definida pela empresa. O PAC, por sua vez, tem como 
objetivo central a prevenção e controle dos impactos associados às obras de implantação 
do empreendimento, consolidando todas as medidas preventivas, mitigadoras e 
corretivas que deverão ser adotadas pelo CCBM.  
 
Também é parte integrante do PAC o Programa ligado à Saúde e Segurança do 
Trabalho, que contempla o atendimento aos requisitos legais brasileiros de saúde e 
segurança no trabalho estabelecidos pela Portaria 3214 de 1978 e o conjunto de Normas 
Regulamentadoras (NR). Este programa está ainda dividido em: i) Projeto de Controle 
Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho; e, ii) Projeto de Segurança e 
Alerta, conforme já exposto e detalhado anteriormente no Capítulo 4.0. 
 
Na missão de monitoramento pôde-se comprovar que as contratações conduzidas pela 
Norte Energia foram estruturadas de modo que a execução dos Programas de Saúde e 
Segurança e das ações do Projeto de Segurança e Alerta seja de responsabilidade direta 
de suas empresas contratadas, ficando sob sua responsabilidade apenas a supervisão do 
nível de atendimento / implementação destes Programas.  
 
Além dos dois Planos mencionados acima, que são parte do PBA da UHE Belo Monte, 
a NE estruturou um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) para melhoria contínua de sua 
gestão sobre as questões sociais e ambientais. Durante a avaliação dos documentos 
disponibilizados pela NE, não foi possível concluir se a empresa formalizará um sistema 
de gestão integrado abrangendo tanto as questões de meio ambiente, como as questões 

                                                             
13 Requerido pela Ação 30a do Relatório de Due Diligence (ver Quadro 7.0.a).  
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de saúde e segurança do trabalho, ou se a gestão desses aspectos continuará a ser 
realizada de forma separada, principalmente no que se refere aos procedimentos de 
garantia. Recomenda-se que essa definição seja apresentada no próximo RSAP.  
 
Faz parte das responsabilidades contratuais[1] da NE desenvolver um Sistema que 
possibilite o planejamento para gestão dos riscos de segurança do trabalho e condições 
de trabalho adequado à realidade do empreendimento; que garanta o entendimento das 
diretrizes; que garanta a existência de estrutura para o atendimento; que possibilite o 
monitoramento do nível de atendimento e medição de desempenho; e, que dê suporte à 
tomada de decisões para que as ações corretivas ou preventivas sejam tomadas de modo 
a realinhar obrigações, seja da NE ou das suas empresas contratadas. 
 
O 1º RSAP apresentou os documentos do SGA aprovados no período, porém não foram 
fornecidas evidências relacionadas ao grau de implementação de cada um desses 
procedimentos. Nesse contexto, recomenda-se que seja elaborado um Plano de Ação 
específico para implementação do SGA, contendo minimamente as atividades para 
implantação de cada um dos procedimentos, os responsáveis, os prazos e o 
acompanhamento das ações previstas. Esse Plano de Ação deverá ser apresentado à JGP 
no prazo de 30 dias e o status de suas ações discutido nos próximos relatórios periódicos 
(RSAP) elaborados pela NE. 
 
Em relação à estrutura organizacional da NE, a Diretoria Socioambiental (DS) passou 
por mudanças no período de monitoramento desse relatório, incorporando em sua 
estrutura uma Superintendência específica para as obras do entorno. Conforme 
mencionado no Capítulo 3.0, abaixo das superintendências e gerências ligadas à DS 
estão locados engenheiros, técnicos, analistas, especialistas, assistentes, entre outros 
profissionais responsáveis pelo andamento dos trabalhos. Ressalta-se, no entanto, que 
não foi disponibilizado um documento que consolide as responsabilidades desses 
profissionais dentro do Projeto UHE Belo Monte. Neste contexto, recomenda-se a que 
NE disponibilize no próximo RSAP a Matriz de Responsabilidades dos profissionais 
pertencentes a essa Diretoria. 
 
Quanto à Gestão / Supervisão Ambiental das Obras pela NE, o SGA possui o Manual de 
Auditoria Ambiental, onde consta um check list (Protocolo de Auditoria Preliminar) a 
ser aplicado em campo pela equipe de supervisão. Para o período de abrangência deste 
relatório, não foram evidenciados registros da implementação desse Manual, porém foi 
informado no 1º RSAP que está programada para junho de 2013 uma auditoria para 
avaliação do SGA implementado pela NE. Recomenda-se que o relatório dessa auditoria 
seja incorporado ao próximo RSAP. 
 
Conforme mencionado no Capítulo 4.0, até recentemente a Ferreira Rocha estava à 
frente da coordenação do PAC, possuindo equipe de 5 profissionais para supervisão das 
obras principais. Esses profissionais, conforme avaliado na Due Diligence, tinham as 
seguintes especialidades: Gerente local; Engenheiro Florestal; Geógrafo; Assistente 
Social; e Engenheiro Sanitarista. A supervisão ocorria por meio de vistorias semanais de 
rotina do PAC, em conjunto com o CCBM, com apontamento das providências 
                                                             
[1] O Plano de Ação Ambiental e Social é parte integrante do Contrato de Financiamento do empreendimento.  



 

 

 

 

 

106 

 

corretivas e acompanhamento das ações pela equipe do PAC. A NE informou que não 
realiza a supervisão das obras do entorno. 
 
No entanto, conforme verificado durante a vistoria de campo realizada em maio de 
2013, o contrato da Ferreira Rocha para coordenação do PAC foi encerrado, não 
havendo atualmente equipe ou empresa contratada para supervisão das obras principais. 
Assim, reforça-se a recomendação já estabelecida no Capítulo 4.0, de que haja uma 
definição com urgência de como se dará a supervisão das obras principais e do entorno 
pela NE, se por equipe própria ou com empresa a ser contratada, e que a mesma tenha 
início imediato.  
 
Quanto à Gestão / Supervisão de SST das Obras pela NE, recentemente (1º trimestre de 
2013), esta supervisão 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 (ver 
detalhes no Capítulo 4.0).  
 
A NE não apresentou as evidências de cumprimento das diretrizes contratuais (Anexo 
22 do Padrão de Contrato da NE) e exigências legais estabelecidas no Projeto de 
Controle Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho do PAC / PBA para o 
conjunto de 66 Obras do Entorno, de um total de 244 obras previstas. Além disso, e 
conforme já amplamente abordado, o empreendedor não implantou um processo de 
supervisão e monitoramento de SST para as OE e a implantação dos Programas 
Ambientais. Esse fato, cabe enfatizar, implica em uma não conformidade maior contra o 
PD 01 e PD 02.  
 
Em relação ao Projeto de Segurança e Alerta, conforme relatado anteriormente não há 
indicações de que as Obras do Entorno estejam alinhadas com as diretrizes aplicáveis 
estabelecidas no Projeto de Segurança e Alerta, justamente por não existir um 
acompanhamento por parte da NE, conforme comentado anteriormente. A implantação 
de um robusto conjunto de ações para minimizar a ocorrência de acidentes de transporte 
é um requisito urgente que se encontra não atendido e, portanto, descumpre o prazo 
estabelecido (data do 1º Desembolso Financeiro), estando o empreendimento em 
desconformidade com os requisitos legais aplicáveis (EIA) e contratuais (PD 04).  
 
Em relação às não conformidades, foram apresentados, 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 (fora, 
portanto, do período desta análise), cinco relatórios de NCM abertas entre outubro e 
dezembro de 2012, e 14 NCM registradas em fevereiro de 2013. Não foram 
evidenciados registros para os meses de janeiro e março 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. Neste contexto, ressalta-se que existe uma morosidade no 
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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 da JGP na próxima missão. 
 
Quanto à gestão das obras por parte do CCBM, o mesmo possui um sistema de gestão 
que, de modo geral, está alinhado com os requisitos das Normas ISO 14001 e OSHAS 
18001, contemplando vários documentos relacionados ao controle dos aspectos 
ambientais de saúde e segurança do trabalho. Ressalta-se, no entanto, que não foi 
evidenciada uma avaliação cruzada entre os procedimentos do sistema de gestão do 
CCBM e as diretrizes previstas no PCAI do PAC. Portanto, recomenda-se que essa 
avaliação seja realizada e, caso necessário, medidas adicionais sejam incorporadas nos 
procedimentos do CCBM. 
 
O grau de implementação dos procedimentos do Sistema de Gestão do CCBM, 
principalmente no que se refere aos dados relacionados ao controle operacional dos 
aspectos ambientais, de saúde e segurança do trabalho, pôde ser evidenciado por meio 
da análise dos registros apresentados no 1º RSAP, porém a efetiva implementação de 
alguns procedimentos de garantia do SGI não foram evidenciados nos documentos 
analisados. Recomenda-se que as evidências referentes às auditorias e as análises 
críticas realizadas no período, bem como as demais evidências de garantia da gestão 
implementadas pelo CCBM, sejam apresentadas / detalhadas nos próximos relatórios de 
monitoramento. 
 
No que se refere à Obra Principal (OP), o CCBM - Consórcio Construtor Belo Monte - 
estabeleceu, implementou e apresenta melhorias significativas no período em seu 
Sistema de Gestão de SST (incluindo aqui todas as condições para o trabalho, garantia 
da saúde ocupacional e segurança laboral de todos os seus colaborados próprios e 
terceiros). As evidências apresentadas no 1º RSAP e as evidencias coletadas em campo 
durante a missão de monitoramento dão a base para afirmar que a gestão implantada 
atende as exigências do Princípio do Equador, bem como os Padrões de Desempenho do 
IFC (PD1, PD2 e PD4) e suas Diretrizes Gerais de EHS não havendo riscos ao 
empreendimento que não estejam sendo adequadamente gerenciados pelo CCBM. 
 
O CCBM, apesar de não ter elaborado o Plano de Segurança do Transporte Rodoviário 
recomendado na Due Diligence para consolidação e estruturação de ações relativas ao 
assunto, implementou uma variedade de ações preventivas (treinamentos, sinalização, 
limitadores de velocidade etc.) e punitivas (notificações) para garantir a segurança do 
transporte e circulação de veículos na OP, conforme detalhado no Capítulo 4.0.  
 
Outra ferramenta empregada na gestão / supervisão ambiental das obras, segundo 
informado no 3º Relatório do PCAI para o IBAMA e já mencionado na Seção 4.2.1.3 
deste Relatório, são as reuniões semanais de acompanhamento do PAC, realizadas com 
a participação da NE, da empresa coordenadora (até então a Ferreira Rocha) e do 
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CCBM, e nas quais o registro de não conformidades é abordado junto aos níveis de 
gerência e coordenação ambiental setorizadas do CCBM. 
 
Quanto aos treinamentos na área de meio ambiente, não foram evidenciados os 
realizados pela NE no período deste relatório de monitoramento. Apenas no 3º Relatório 
do PGA para o IBAMA, com abrangência entre julho e dezembro de 2012, são descritos 
dois tipos de treinamentos realizados: 
 
• Capacitação das empresas executoras e coordenadoras para elaborar, com 

periodicidade mensal, os relatórios gerenciais (RGM-E’s e RGM-C’s); 
• Treinamento para continuidade da aplicação do Padrão de Sistema (PS) de registro 

e tratamento de não conformidades, para os agentes da empresa Coordenadora do 
Plano Ambiental de Construção (PAC), ou mesmo dos pacotes de trabalho 
relacionados aos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico e Cultural.  

 
Recomenda-se que sejam incluídos, nos próximos RSAPs, os dados (empresas 
participantes, quantidade de treinados, duração, temas, etc) dos treinamentos realizados 
com os funcionários da NE e de suas empresas subcontratadas (empresas gestoras, 
coordenadoras e executoras dos programas socioambientais do PBA), incluindo a 
análise estatística dos dados. 
 
Para os funcionários do CCBM, conforme informado no Capítulo 4.0, foram 
realizados, no âmbito do Procedimento “Treinamento, Conscientização e Competência” 
– PS CCBM 220 48, de julho/2011, revisão abril/2012, treinamentos, campanhas, 
palestras, seminários, cursos e Treinamentos Diários de Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde (TDSMSs) nos temas Integração, Qualidade, Meio Ambiente, Segurança no 
Trabalho, Saúde Ocupacional, Responsabilidade Social, TDSMS, SGI, 5S e outros, 
envolvendo trabalhadores de todos os Sítios Construtivos e de empresas subcontratadas. 
Para todos esses temas, o CCBM realizou, no período de janeiro a março de 2013, 
616.628 horas homem treinamento. Considerando especificamente os números relativos 
ao treinamento de meio ambiente para o período de janeiro a março de 2013, obtém-se 
um total de horas homem treinamento de 24.334 horas, o que, comparado ao total de 
horas trabalhadas, que, conforme informado no 1º RSAP, foi de 14.2418.645 horas, 
resulta 0,17%. Essa porcentagem é bastante baixa, considerando que um valor razoável 
seria de 0,5% ou superior, que representa 1 hora de treinamento por mês de trabalho. 
Recomenda-se, portanto, que sejam intensificados os treinamentos relacionados a meio 
ambiente com os trabalhadores do CCBM e empresas subcontratadas. 
 
Especificamente sobre os treinamentos de saúde e segurança do trabalho, o Capítulo 
4.0 tratou da análise das ações de capacitação em SST aplicadas pelo CCBM, assim 
como os demais indicadores de monitoramento de SST incluídos no SGI. Nesta seção 
ficou clara a ampla variedade de temas aplicados à atual fase da Obra Principal. 
Especificamente com relação ao tema de treinamentos de SST, estas ações incluíram 
treinamentos de integração e específicos, campanhas, palestras, seminários, cursos, além 
do treinamento diário de SMS (TDSMS). Pouco mais de um terço das horas de 
treinamentos foram destinadas aos TDSMS que se constituem numa orientação diária 
sobre temas ligados ao dia a dia das atividades. No período foram aplicadas cerca de 
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108 mil horas de treinamento, ou seja, 0,77% de toda a hora-homem exposta ao risco. 
Além dos treinamentos ligados à segurança, outros temas também fizeram parte do 
escopo (qualidade, meio ambiente, responsabilidade social e outras). 
 
Como fato restritivo ao reporte de dados pelo CCBM tem-se que fez parte do cômputo 
de horas todas aquelas relacionadas às Integrações e aos Treinamentos Diários de SMS 
(TDSMS). Essa inclusão de horas resulta num “ofuscamento” e manutenção artificial de 
atendimento da meta de treinamentos específicos de SST, que deve ser constantemente 
objeto de análise crítica pela área de SST e pela Alta Administração do CCBM com 
relação a sua suficiência (indicador de número de horas de treinamento) e eficácia, em 
especial quando os processos de investigação de acidentes ou analise causas de NC 
indicar deficiências nos processos de treinamento. 
 
Aqui, mais uma vez, enfatiza-se a necessidade de estruturação da NE para garantir que 
seus funcionários e os de suas empresas contratadas para as obras do entorno estejam 
plenamente cientes de suas responsabilidades quanto a SST e cientes dos riscos aos 
quais estão expostos. Neste sentido, registra-se a recomendação (incluída no conjunto 
de recomendações da Seção 10.2) de que seja estabelecido um indicador para o 
monitoramento dos treinamentos de SST para as OE e Programas Ambientais. Essa 
informação baseia-se na ausência de informações sobre treinamentos das OE e 
Programas Ambientais reportadas pela NE no seu 1º RSAP. 
 
Em relação à implementação do Procedimento de Ouvidoria, a conformidade do 
empreendimento com os requisitos necessários será tratada adiante, na discussão do PD 
02, em relação aos trabalhadores, e na discussão do Princípio 6.0 - Mecanismo de 
Reclamação, em relação à comunidade. 
 
Em relação ao engajamento com a comunidade, a conformidade do empreendimento 
com os requisitos necessários será tratada adiante, na discussão dos Princípios 5.0 - 
Consulta e Divulgação e 6.0 - Mecanismo de Reclamação. 
 
No que diz respeito ao monitoramento, vale ressaltar que o empreendimento possui, no 
bojo dos 15 Planos do PBA, diversos programas destinados ao Monitoramento, 
Controle, Manejo e Conservação para os diversos componentes dos Meios Físico, 
Biótico e Socioeconômico. O andamento da implementação desses programas foi 
apresentado no Capítulo 6.0 (Quadro 6.0.b do Anexo 7).  
 
Em relação aos Programas Ambientais do Meio Físico não se verifica desvios 
significativos no desenvolvimento dos programas e projetos, o que não elimina a 
necessidade de ajustes e encaminhamentos junto ao IBAMA. É o caso principalmente 
do Programa de Estanqueidade dos Reservatórios, proposto no EIA e no PBA devido a 
proximidade do Reservatório Intermediário com a zona onde estão situadas cavidades 
naturais, entre as quais a caverna Kararaô. O encerramento do programa vem sendo 
pleiteado pela Norte Energia junto ao IBAMA e teve suas atividades paralisadas 
recentemente em função da proibição de acesso à área de estudo por parte de 
proprietário rural local. A Norte Energia vem fazendo esforços no sentido de viabilizar 
um outro acesso para os estudos geofísicos que integram o Programa. 
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O Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques pode sofrer 
ajustes. Conforme registrado pela Norte Energia, no segundo semestre de 2012 o 
monitoramento hidrológico foi interrompido, resultando em falhas na composição da 
série temporal de dados. Por outro lado, o período de monitoramento de 2 anos foi 
cumprido, cabendo a avaliação junto ao IBAMA se os dados obtidos se configuram 
como base de dados necessária a avaliação dos impactos nos igarapés e subsidiar a 
determinação das vazões residuais quando da operação dos diques. 
 
Em relação à Vegetação, pôde-se observar interação entre os projetos do Programa de 
Desmatamento e Limpeza das Áreas dos Reservatórios e do Projeto de Salvamento e 
Aproveitamento Científico da Flora, conforme requer o PD 01. Essa interação tem sido 
realizada principalmente por meio de reuniões semanais de planejamento da supressão 
vegetal entre a NE, o CCBM, a Biota, a STCP e a Leme, iniciadas em setembro de 
2012. Essas reuniões têm sido importantes para integrar o planejamento das atividades 
de supressão, romaneio e organização dos pátios, que envolvem diferentes essas 
empresas, bem como promover um maior seguimento do Plano Operacional de 
Supressão Vegetal (POS) pelas empresas executoras. Além disso, com a realização 
dessas reuniões semanais, as equipes de resgate passaram a ser informadas com mais 
antecedência sobre as frentes de supressão, permitindo um melhor planejamento.  
 
Há necessidade de realizar uma integração das listas florísticas produzidas pelos 
projetos de monitoramento da flora, executados pela empresa STCP, com a lista 
produzida pelo Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Flora, 
desenvolvido pela empresa Biota. Deve ser dada atenção para os materiais com 
identificações incompletas, que podem corresponder a um mesmo morfotipo e terem 
sidos coletados pelas duas equipes. 
 
No que diz respeito aos programas da Fauna Terrestre que envolvem monitoramento, os 
Projetos que compõem o Programa de Conservação de fauna, realizados nos Módulos 
RAPELD, encontram-se dentro do cronograma, segundo verificado em campo e nos 
documentos. Finalizou-se a instalação dos 8 módulos previstos no PBA, embora alguns 
com número menor de parcelas, e todos os grupos estão sendo monitorados. Durante o 
primeiro trimestre de 2013 não foram realizadas campanhas devido à substituição das 
equipes da empresa Arcadis Tetraplan por equipes da Biota Projetos e Consultoria. Para 
diversos grupos foram registradas espécies para a área do projeto que ainda não haviam 
sido detectadas durante os levantamentos do EIA. Os espécimes coletados estão sendo 
destinados a coleções científicas reconhecidas, de forma a possibilitar o aumento do 
conhecimento taxonômico e estabelecer uma coleção de referência. 
 
O Projeto para Mitigação de Impactos pela perda de Indivíduos da Fauna por 
Atropelamento teve as atividades de monitoramento dos atropelamentos nos Travessões 
e na BR 230 encerrado durante o primeiro trimestre de 2013. Segundo reportado pela 
NE e verificado em campo, as placas sinalizadoras e uma passagem de fauna, ainda 
incompleta, foram instaladas, até o momento, apenas no Travessão 27. Ações de 
educação ambiental são realizadas. 
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As ações do Projeto de Controle de Endemias Transmissíveis à Fauna Silvestre vêm 
sendo conduzidas de forma contínua, sendo coletadas amostras sanguíneas, entre 
dezembro/2012 e março/2013, de 42 animais silvestres e de18 animais domésticos. 
 
Dentro do Programa de Avaliação e Monitoramento da Fauna Subterrânea - Diversidade 
Regional (região de Altamira, Pará) e Dinâmica Populacional nas Cavernas da ADA, 
foram realizadas as 4 campanhas de 2012 previstas no PBA para o monitoramento dos 
invertebrados e dos quirópteros.  
 
As quatro campanhas previstas para 2012 e as duas do primeiro semestre de 2013 
previstas para os três projetos que compõem o Programa de Conservação da Fauna 
Aquática foram realizadas, estando, portanto, dentro do cronograma previsto no PBA.  
 
Os Projetos que formam o Programa de Conservação e Manejo de Quelônios, que têm 
atividades previstas para o período anterior ao enchimento do reservatório intermediário 
têm suas atividades realizadas dentro do cronograma, segundo o observado em campo e 
nos documentos. Além das atividades relacionadas ao aumento do conhecimento das 
espécies e acompanhamento das atividades reprodutivas, foi realizado o cadastro das 
comunidades relativo ao seu consumo, além de atividades de educação ambiental com 
alunos das escolas da área. 
 
Em relação à Ictiofauna, três dos seis Projetos que compõem o Programa de 
Conservação da Ictiofauna (Projetos de Investigação Taxonômica, Resgate e 
Salvamento da Ictiofauna e Monitoramento da Ictiofauna) apresentam interação dos 
resultados, produzindo um banco de dados da composição e diversidade dos peixes do 
Rio Xingu. Além disso, os resultados do monitoramento da ictiofauna realizado nos 
igarapés do Canal de Derivação e do Reservatório Intermediário (Programa de 
Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques), como parte do Estudo 
Complementar, também estão sendo inseridos no banco de dados. 
  
O Programa de Conservação e Manejo de Hábitats Aquáticos está integrando as 
informações dos Projetos de Monitoramento de Quelônios, Crocodilianos, Ictiofauna e 
Mamíferos Aquáticos. Como complementação, considerando a importância nos 
sistemas aquáticos, informações dos projetos de monitoramento limnológico e de 
macrófitas serão também integrados. 
 
O PAC também inclui o monitoramento das principais emissões das obras, tais como a 
eficiência do tratamento de efluentes domésticos e industriais e da água para 
abastecimento. A abrangência desse monitoramento e os resultados obtidos foram 
abordados no Capítulo 4.0. O PAC não inclui, no entanto, monitoramento da geração 
de ruído, vibrações e emissões atmosféricas em instalações industriais provisórias. 
Nesse sentido, para atendimento aos Princípios do Equador, recomenda-se que sejam 
incluídos entre os parâmetros monitorados nas obras da UHE Belo Monte, também o 
ruído, vibrações, fumaça preta e poeira em suspensão (inclusive PM10 e PM2.5).  
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Em relação à documentação, o PBA determinou, para cada Programa, a periodicidade 
da elaboração de relatórios (parciais e finais), o seu conteúdo e o destinatário 
(empreendedor, IBAMA ou outros órgãos intervenientes). Esses Relatórios Gerenciais, 
produzidos pelas empresas executoras dos Programas, são utilizados para produção dos 
Relatórios Consolidados de Andamento do PBA e do Atendimento de Condicionantes, 
encaminhados para o IBAMA semestralmente.  
 
O PD 01 do IFC recomenda que haja uma interação entre os programas ambientais e de 
saúde e segurança. Em relação a esse aspecto, o PBA incluiu, em cada programa, uma 
seção onde são apresentados os Planos, Programas e Projetos que têm interface com o 
mesmo. No entanto, não foi possível evidenciar, nos relatórios de andamento dos 
programas do PBA, uma análise integrada dos resultados de programas que 
supostamente deveriam ter integração.  
 
A esse respeito, foi incluída, no Plano de Ação da UHE Belo Monte, uma ação relativa 
à apresentação, no Relatório Trimestral de Conformidade Socioambiental, evidências 
das trocas de informação e dados entre programas para os quais foi estabelecida a 
interação no PBA. O 1º RSAP, no entanto, apenas afirma 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. 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. Recomenda-se que, nos próximos 
RSAPs, se evidencie que o SIG-A está implementado, e a efetiva troca de dados e 
informações entre os Planos, Programas e Projetos que possuem interface. 
 
PD 02: Trabalho e Condições de Trabalho 
 
Capacitação da mão de obra 
 
O CCBM tem desenvolvido o Programa CAPACITAR para Crescer, com as atividades 
de cursos de capacitação e alfabetização de funcionários.  
 
Estabeleceu convênios desde o início das obras, e vem desenvolvendo iniciativas com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), atualmente com o curso de 
Mecânico de Manutenção de Máquinas e Equipamentos de Terraplenagem; com o 
Capacitar Para Incluir; e com o CAPACITAR Inicial – Jovem Aprendiz, com 217 
alunos.  
 
Pelo convênio com o Sistema Integrado de Ensino do Pará (SIENPA) está se realizando, 
desde Novembro/12, o curso de Mecânico de Refrigeração. Foi realizado curso de NR-
10 para 41 pessoas, como complemento obrigatório do curso de Eletricista, e curso de 
sinalizador para 43 alunos. O Serviço Social da Indústria (SESI) realiza o programa 
CAPACITAR - Alfabetizar Trabalhando.  
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O convênio com o Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (SEST/SENAT) foi feito para treinar motoristas do CCBM e empresas 
Subcontratadas no curso de Transporte Coletivo de Passageiros e em outros cursos 
oferecidos pela instituição. A partir de janeiro de 2013 a Instituição oferece curso de 
Motorista de Veículo para Transporte de Passageiros para 150 funcionários. 
 
Além desses cursos de capacitação, há o treinamento para instrutores, que vem 
ocorrendo ao longo do período das obras. Atualmente, a equipe do CAPACITAR é 
formada por três instrutores na área civil, seis instrutores de máquinas pesadas e uma 
instrutora de Treinamento para suporte pedagógico.  
 
O departamento de Recursos Humanos do CCBM realiza treinamentos que são 
direcionados a todo o quadro de colaboradores da empresa, que inclui treinamentos de 
integração, capacitação de multiplicadores em Educação Ambiental, treinamentos 
diários de segurança para a área operacional e treinamentos específicos. Esses 
treinamentos buscam fornecer informações necessárias para o satisfatório 
desenvolvimento de suas atividades diárias e proporcionar conhecimentos de nível 
comportamental e prático. 
 
Existe uma programação mensal para treinamento, que ocorre em função das 
necessidades de cada área e também pela necessidade de que 3% das horas 
trabalhadas/mês sejam de treinamento. Atualmente, a maior demanda é para mudança 
de função.  
 
O projeto ainda se encontra em fase predominantemente de contratação. No mês de 
maio havia 1.500 vagas para ajudante, que não haviam sido preenchidas com 
trabalhadores das cidades do entorno de Altamira. O CCBM continua o processo de 
captação de mão de obra em seus escritórios de recrutamento em Belém, Marabá e 
Santarém.    
 
De acordo com informações obtidas em entrevista durante a vistoria de campo, no mês 
de maio contava-se com cerca de 17 mil trabalhadores, entre CCBM e empresas 
terceirizadas. Desse total, 14% são mulheres.  
 
O setor de recursos humanos, seleção de pessoal, treinamento e exames de admissão e 
demissão estão localizados no Centro de Recrutamento do CCBM, assim como 
alojamento e refeitório. Esse setor possui capacidade para alojamento de até 600 
pessoas em trânsito, ou seja, durante os processos de contratação ou desligamento.  
 
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 
 
Os principais indicadores de resultados da implementação e manutenção do Sistema de 
Gestão de SST do empreendimento são baseados naqueles decorrentes do desempenho e 
supervisão da Obra Principal (OP), os quais se encontram discutidos em detalhes no 
Capítulo 4.0. No caso da OP, esses indicadores demonstram que o Sistema de Gestão 
de SST e das Condições de Trabalho é adequado e atende ao PD 01 e ao PD 02.  
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A supervisão da OP pela NE encontra-se mais avançada, com a estruturação recente de 
uma equipe de supervisão a cargo da engenharia do proprietário (EPBM), conforme 
mencionado. 
 
Desde a etapa de Due Diligence, ficou nítido ao Consultor Socioambiental Independente 
o alinhamento por parte do CCBM com o PD 01, PD 02 e PD 04. Conforme discutido 
em detalhes anteriormente no Capítulo 4.0, o Sistema de Gestão Integrado do CCBM 
possui um leque de ferramentas que garante um planejamento adequado às necessidades 
e aos riscos de SST inerentes às suas atividades; recursos humanos e materiais para 
executar os controles previstos; mecanismos para medição e monitoramento do 
desempenho; e ações de melhoria contínua.   
 
As recomendações pontuais e oportunidades de melhoria identificadas pelo Consultor 
Socioambiental Independente são sintetizadas na Seção 10.2 do presente relatório e 
estão relacionadas principalmente com a informação (reporting) de indicadores.  
 
Esta mesma análise não pode ser feita para as Obras do Entorno (OE). Neste caso, a 
ausência de dados de performance (que deveriam ser incluídos no RSAP) e a cobertura 
amostral demasiado limitada que é permitida pela agenda das inspeção de 
monitoramento (foram inspecionadas 10 de 66 obras), não dão suficiente tranquilidade 
ao Consultor Socioambiental Independente para afirmar que não há riscos graves não 
adequadamente gerenciados.  
 
A maioria das empresas e pessoal contratado para executar as OE é local, de baixo nível 
de capacitação gerencial e cultura de SST. Ainda que as condições gerais de SST das 
OE inspecionadas durante a missão fossem consideradas adequadas, cumpre registrar 
que, em algumas delas, havia não conformidades com relação ao dimensionamento do 
SESMT (Serviço Especializado de SST requerido pela NR-04) e CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidente, requerida pela NR-05).  
 
Uma vez que os demais Programas de SST requeridos por lei não estão sendo auditados 
(ainda que amostralmente) pela NE e, pela experiência com obras em regiões similares, 
se poderia inferir que a maior parte das empresas contratadas pela NE para as OE esteja 
com alguma documentação de SST pendente / não conforme, expondo a riscos de 
autuações e embargos por parte do Ministério do Trabalho, principalmente.  
 
Condições do Trabalho nas Obras Principais e do Entorno 
 
As condições de trabalho e das instalações de apoio aos trabalhadores (alojamentos, 
áreas de vivência, refeitórios, sanitários, áreas administrativas e áreas de apoio nas 
frentes de serviço de campo avançadas, incluindo supressão vegetal) que foram 
evidenciadas na Obra Principal, conforme já constatado na etapa de Due Diligence, são 
consideradas muito adequadas, representando o “estado da arte” em obras de 
infraestrutura de grande porte no Brasil e, portanto, são compatíveis com as melhores 
práticas internacionais requeridas pelo PD 02. 
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No caso específico das Obras do Entorno (OE), as condições de trabalho são muito 
variáveis em função do nível de aderência das empresas com os requisitos da legislação 
brasileira de SST.  
 
Durante a inspeção seletiva dos sanitários, áreas de vivência, alojamentos, áreas 
administrativas e frentes de trabalho das OE (ver Quadro 2.0.a e Anexo 2), foram 
evidenciadas condições de trabalho razoáveis, dentro dos limites das exigências legais, 
muito embora se saiba que essas condições não representam a conformidade legal média 
do conjunto de 66 obras em andamento, muitas delas em locais remotos, de difícil 
acesso e sem adequado processo de supervisão interno (pela própria empresa 
construtora) e externo (pelo empreendedor - NE).  
 
Conforme mencionado, em razão principalmente de baixo nível de capacitação 
gerencial em SST dessas empresas, associada à inexistência de um processo estruturado 
de supervisão do cumprimento desses requisitos por parte da NE, poder-se-ia afirmar 
que há alta probabilidade de o empreendimento estar em desconformidade14 com os 
requisitos de Condições de Trabalho estabelecidas pelo PD 02 em mais da metade das 
OE em andamento.  
 
Mecanismos de Reclamações disponíveis aos trabalhadores 
 
Os principais canais de comunicação utilizados no canteiro de obras para recebimento 
de reclamações, sugestões e críticas são: caixas de sugestões instaladas nas unidades, 
representante de funcionários, canal aberto Fale Conosco, canal direto com equipe de 
ouvidoria (assistente social e técnico social) do setor de recursos humanos, os 
Treinamentos Diários de Segurança, além de painéis e panfletos informativos, palestras 
e campanhas. Verificou-se que os canais de comunicação são divulgados a todos os 
trabalhadores, inclusive terceirizados que atuam nos canteiros de obras, por meio do 
Guia de Comportamento do Funcionário do CCBM e durante os treinamentos de 
integração de novos funcionários. 
 
Recebidas pela Ouvidoria foram 45 manifestações - termo utilizado para designar as 
solicitações, reclamações, críticas e sugestões recebidas dos trabalhadores -  no mês de 
abril de 2013, em que 20 delas ainda estavam em análise. Ao todo, no período de 
análise deste Relatório de Monitoramento, houve 225 manifestações, totalizando 270 
consultas e/ou reclamações se consideradas as enviadas em abril de 2013.  
 
Os temas definidos para categorizar os registros de manifestações estão sendo: Trabalho 
Infantil, Trabalho Forçado e Compulsório, Saúde e Segurança, Liberdade de 
Associação, Discriminação, Práticas Disciplinares, Horário de Trabalho, Remuneração, 
Sistema de Gestão, Outras Manifestações. Desse total de manifestações (270), 
apareceram consultas e/ou reclamações sobre os seguintes temas: 15 sobre Saúde e 
Segurança; 9 sobre Discriminação; 88 sobre práticas disciplinares; 18 sobre 
Remuneração; e 140 temas diversos, segundo essa categorização. 
 

                                                             
14 Programas de SST requeridos por Lei (PPRA, PCMSO, PCMAT, PAE, PEMPS, PPR, PCA, LTCAT, CAT, CIPA, SESMT, etc.) 



 

 

 

 

 

116 

 

Pelo mecanismo denominado “Canal Aberto – Fale Conosco” foram registradas 62 
manifestações no mês de abril, com 39 manifestações ainda em análise. Ao todo, no 
período de janeiro a março de 2013, houve 1.375 manifestações, totalizando 1.437 
consultas e/ou reclamações se consideradas as recebidas em abril de 2013.  
 
Os temas sendo utilizados para categorizar os registros foram: Trabalho Infantil, 
Trabalho Forçado e Compulsório, Saúde e Segurança, Liberdade de Associação e 
Direito à Negociação Coletiva, Discriminação, Práticas Disciplinares, Horário de 
Trabalho, Remuneração, Sistema de Gestão, Outras Manifestações. Desse total de 
manifestações (270), apareceram consultas e/ou reclamações sobre os seguintes temas: 
173 sobre Saúde e Segurança; 19 sobre Liberdade de Associação e Direito à Negociação 
Coletiva; 46 sobre Discriminação; 112 sobre práticas disciplinares; 44 sobre Horário de 
Trabalho 60 sobre Remuneração; 38 sobre Sistema de Gestão; e 945 temas diversos, 
segundo essa categorização. 
 
As formas de organização coletiva dos trabalhadores são reconhecidas pelo Consórcio 
Construtor como um canal de negociação válido para as questões relacionadas com o 
trabalhador, quando estabelecido de acordo com procedimentos legais e sua 
representatividade seja reconhecida pelos trabalhadores. 
 
Do ponto de vista dos requisitos preconizados pelos Princípios do Equador, os 
mecanismos de reclamações na obra principal encontra-se em conformidade.  
 
Em relação às Obras do Entorno, não há mecanismo de recebimento de  consultas e 
reclamações de trabalhadores implementado de forma padronizada e sendo devidamente 
acompanhado e gerenciado pela NE, estando o Projeto, portanto, em não conformidade 
com o PD 02 em relação a este aspecto.  
 
PD 03: Prevenção e Redução da Poluição 
 
O Programa de Controle Ambiental Intrínseco (PCAI) do PBA, implementado pelo 
CCBM, atende em parte às exigências previstas neste Padrão de Desempenho.  
 
Em relação às diretrizes necessárias para prevenção e redução da poluição na fase de 
construção do empreendimento, conforme requer o PD 03, o PCAI incorpora medidas 
de controle de erosão, gestão de efluentes domésticos e industriais, gestão de resíduos 
sólidos, inclusive perigosos. Sendo assim, a conformidade do empreendimento com o 
PD 03 está intrinsecamente ligada à efetiva implementação das medidas previstas no 
PCAI e na legislação. Essa avaliação de atendimento já foi apresentada no Capítulo 
4.0.  
 
De maneira geral, os controles ambientais que vêm sendo adotados nas obras principais 
têm permitido a minimização dos impactos ambientais associados às atividades 
construtivas, o que contribui para prevenção da poluição e conservação dos recursos 
naturais. 
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Dentre os principais controles, destaca-se a operação e manutenção das Estações de 
Tratamento de Efluentes (ETEs), com excelentes resultados de eficiência de tratamento 
(remoção de DBO5,20 acima de entre 91 e 95% considerando as ETEs dos três Sítios, e 
com remoção adicional de nitrogênio e fósforo); as caixas separadoras de água e óleo 
(SAO) em áreas com geração de efluentes industriais (oficinas mecânicas, plants de 
combustível) e com armazenamento de produtos perigosos; e os sistemas de tratamento 
de efluentes de lavagem de betoneiras. A maioria das instalações dos canteiros de obras 
possui características estruturais para evitar a poluição do solo, tais como piso 
impermeável, contenção secundária e cobertura. Soma-se a isso o estabelecimento de 
procedimentos operacionais pelo CCBM, no âmbito do seu Sistema de Gestão 
Integrado, para evitar a ocorrência de poluição durante as atividades construtivas.  
 
Ainda com relação ao controle de poluição, verificou-se que o CCBM tem realizado o 
monitoramento de efluentes sanitários e industriais (SAO, bacias de decantação das 
centrais de concreto), da água subterrânea, da água bruta captada do Rio Xingu, da 
potabilidade da água para consumo. Não foi evidenciado, no entanto, a realização de 
monitoramento de emissões atmosféricas (fumaça preta e gases das atividades de 
escavação), ruído e vibrações.  
 
Os documentos disponibilizados para análise demonstraram que os resultados do 
monitoramento estão em conformidade com a legislação nacional de referência. 
Contudo, constatou-se que os resultados das análises não vêm sendo comparados com 
os Padrões de estabelecidos nos EHS Guidelines do IFC, conforme recomendado na 
Due Diligence e incluído como uma das Ações do Plano de Ação do empreendimento 
(Ação 5). Sendo assim, os próximos relatórios periódicos (RSAPs) deverão apresentar 
os resultados dessa comparação, incluindo análise crítica.  
 
Outro fator de destaque relacionado ao PD 03 refere-se à Gestão de Resíduos Sólidos, 
para o que o CCBM possui um procedimento específico como parte do seu SGI (PS 
CCBM 220 13 — Resíduos Sólidos). De maneira geral, a gestão de resíduos nas obras 
principais tem ocorrido de maneira adequada. Verificou-se que as frentes de obra e 
áreas de apoio possuem os recipientes para realização da coleta seletiva devidamente 
instalados. No entanto, conforme discutido no Capítulo 4.0 e evidenciado no Registro 
Fotográfico do Anexo 8, foram verificados, durante as inspeções de campo, problemas 
isolados de gestão inadequada dos resíduos nas frentes de obra, principalmente pela 
falta de assimilação, por parte da mão de obra, sobre a importância do tema. Assim, 
recomenda-se a intensificação do tratamento do tema gestão de resíduos sólidos nos 
TDSMS e nas campanhas do Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores.  
 
Em relação aos resíduos perigosos, verificou-se que, enquanto não é instalado o 
incinerador no Sítio Belo Monte, alguns resíduos são recolhidos por empresas para 
destinação final, como pneus e óleo lubrificante usado. Para alguns resíduos ainda não 
se viabilizou solução de destinação final, como as lâmpadas, que continuam sendo 
armazenadas no CGR. Materiais contaminados com óleo, resíduos de serviço de saúde e 
solo contaminado com óleo são transportados até Belém, para incineração. Há, no Sítio 
Belo Monte, um modelo experimental de biorremediação para tratamento do sedimento 
do separador de água e óleo - SAO. 
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Contudo, conforme se verificou no Capítulo 4.0 e no Registro Fotográfico do Anexo 
8, as áreas de armazenamento, triagem, aterros sanitários, compostagem necessitam de 
algumas adequações, as quais são recomendadas na Seção 10.2 deste Relatório (Obras). 
 
Ainda em relação à gestão de materiais perigosos prevista no PD 03, foi possível 
observar que o CCBM tem desenvolvido ações de manejo, destacando-se a 
disponibilização de kits de mitigação para situações emergenciais e impermeabilização 
e contenção secundária nos locais de armazenamento de produtos perigosos. Além 
disso, foi possível evidenciar o controle e registro das situações de emergência, tais 
como derramamento de óleo, conforme episódio relatado no 3º Relatório do PCAI para 
o IBAMA.   
 
Para isso o CCBM possui, como parte integrante de seu SGI, o Plano de Atendimento a 
Emergências (PAE) e o PS CCBM 220 22 – Comunicação, Registro, Análise e 
Investigação de Anomalias de SMS. No 1º RSAP não foram fornecidas informações 
sobre contingências ambientais ocorridas durante o período de análise.  
 
Como recomendação geral, sugere-se a inclusão nos relatórios periódicos de uma 
análise crítica geral de atendimento aos principais temas do PD 03, incluindo registros 
das ações de controle ambiental que venham a fundamentar a conformidade com este 
padrão.  
 
Toda a discussão acima aplica-se às obras principais. Em relação às obras do entorno, 
verificou-se a ausência de informações no 1º RSAP sobre os controles ambientais 
adotados pelas construtoras contratadas pela NE, e que possam fundamentar a 
conformidade com o PD 03.  
 
PD 04: Segurança e Saúde da Comunidade 
 
Riscos Comunitários Associados ao Fluxo Migratório 
 

Para garantir a conformidade do empreendimento em relação aos requisitos do PD 04 
quanto aos riscos associados ao fluxo migratório, foram propostos, no PBA, Planos, 
Programas e Projetos cujas ações interferem na melhoria da infraestrutura social e 
urbana para que os municípios suportem as  mudanças atribuíveis às obras. Foram 
executadas várias obras de reforço de capacidade, conforme descrito no Capítulo 6.0 
(Andamento dos Programas do PBA), com investimentos em saneamento, 
equipamentos de saúde e educação e em programas de assistência social. Além disso, 
cabe mencionar as ações em curso dos programas de acompanhamento e monitoramento 
social, por intermédio do Programa de Orientação e Monitoramento da População 
Migrante, no âmbito do Plano de Relacionamento com a População, e do Programa de 
Acompanhamento Social, como parte do Plano de Atendimento à População Atingida. 
 
O Programa de Orientação e Monitoramento da População Migrante tem procurado 
acompanhar a evolução do afluxo migratório associado à implantação da UHE Belo 
Monte por meio de Balcões de Atendimento. Esses locais orientam a população 
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migrante sobre as vagas disponíveis de emprego, além de prestar informações sobre o 
empreendimento e região à população migrante.   
 
Encontram-se em funcionamento os seguintes Balcões de Atendimento em Altamira: 
sala cedida pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE); Consórcio Construtor Belo 
Monte – CCBM - CAPACITAR; Consórcio Construtor Belo Monte – CCBM - 
NÚCLEO; Terminal Rodoviário. Outros municípios que receberam o Balcão de 
Atendimento móvel foram: Anapu (40 pessoas atendidas); Brasil Novo (51 pessoas); 
Vitória do Xingu (8 pessoas); Senador José Porfírio (25 pessoas); Gurupá (7 pessoas); 
Medicilândia (35 pessoas); Placas (57 pessoas); Porto de Moz (29 pessoas) e Uruará (68 
pessoas). 
 
Os atendimentos registrados no período de janeiro a maio foram os seguintes: em 
Altamira, passaram pelos balcões 2.086 pessoas (66% do total de atendimentos 
considerando outros municípios). Depois de Altamira, o município que apresentou 
maior número de registros foi Uruará, com 68 atendimentos, seguido de Placas e Brasil 
Novo, com 57 e 51 registros, respectivamente.  
 
Os dados sobre migrantes são registrados separadamente nesses balcões. No período de 
janeiro a maio foram atendidos 1.449 pessoas que se declararam migrantes. O balcão 
que atendeu maior número de pessoas migrantes foi o Balcão no Consórcio Construtor 
Belo Monte – NÚCLEO, em Altamira, com 615 atendimentos, seguido do Balcão no 
Consórcio Construtor Belo Monte – CAPACITAR, também em Altamira. 
 
Os Balcões de Atendimento também fazem encaminhamentos de pessoas a outros 
programas e setores que desenvolvam ações relacionadas à capacitação ou atendimentos 
sociais. Assim, os encaminhamentos dos interessados são realizados para: Central de 
Triagem de Acompanhamento Social, Cursos e treinamentos, Contratação nas obras do 
empreendimento e Contratação por outros setores.  
 
Em relação ao último caso, foi definida uma metodologia de pesquisa baseada em 
amostra aleatória, capaz de subsidiar esse programa com informações referentes aos 
indivíduos cadastrados não selecionados pelo CCBM e sobre os quais não há registro de 
outra procura aos balcões além do cadastro inicial. São levantadas informações via 
telefone para cada indivíduo sorteado, considerando uma amostra composta por 
quinhentos indivíduos. São levantadas informações como: se ele ainda se encontra na 
cidade; se está trabalhando; qual a(s) atividade(s) desenvolvida(s); onde está 
trabalhando; se o trabalho está relacionado ao CCBM ou à NE; qual o tempo que está 
no trabalho; se tem registro em carteira; se está só ou com a família; quantos filhos 
moram com o entrevistado. Essa pesquisa foi iniciada em meados de dezembro de 2012, 
com previsão de finalização para fevereiro de 2013. Os dados levantados serão 
apresentados no 4º Relatório Consolidado Semestral do PBA para o IBAMA. 
 
A análise dos dados dos Balcões permite que seja feita uma qualificação do perfil do 
migrante, que é uma das variáveis utilizadas para a revisão das projeções populacionais 
do Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos (7.4). Essa análise 
apontou que apenas uma pequena parcela dos migrantes - inferior a 20% - chega 
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acompanhada por familiares e filhos. Esse programa tem interface direta com o 
Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos.  
 
Do ponto de vista dos requisitos preconizados pelos Princípios do Equador, os Riscos 
Comunitários Associados ao Fluxo Migratório vem sendo monitorados e gerenciados, e 
o projeto encontra-se em conformidade.  
 
Utilização de Serviços de Vigilância / Seguranças 
 

Quanto ao risco à comunidade associado aos serviços de vigilância da UHE Belo 
Monte, foi informado pelo empreendedor que a empresa SEVISAM foi contratada para 
executar esse serviço, e que parte do efetivo trabalha armado. Segundo informações da 
área administrativa da NE, o contrato de prestação de serviços e certificados de 
treinamento indica que os vigilantes são treinados e a empresa possui credenciamento 
da Polícia Federal. Não foi evidenciado esse contrato de prestação de serviços entre a 
documentação analisada e, por este motivo, não há informações sobre treinamento 
especifico relacionado à forma de utilização das armas em situações de conflitos.  
 
Em relação ao risco para a comunidade, esse treinamento assume importância diante da 
informação de que o efetivo armado permanece na parte externa dos prédios e canteiros, 
permanecendo dentro das edificações e canteiros apenas os guardas desarmados. 
 
Também não se verificou a existência de uma Política de Segurança Patrimonial ou de 
procedimentos voltados à conduta em casos de conflito com a comunidade ou situações 
de emergência. Por esse motivo, recomenda-se que o CCBM, em conjunto com a NE, 
elabore uma Política de Segurança Patrimonial cujo conteúdo também defina um 
Código de Conduta específico para o pessoal de vigilância patrimonial, com foco nas 
normas de relacionamento com trabalhadores e com a população do entorno. 
 
Do ponto de vista dos requisitos preconizados pelos Princípios do Equador (Padrão de 
Desempenho PD 04 do IFC, parágrafos 12 a 14), o projeto encontra-se em não 
conformidade.  
 
Saúde da Comunidade 
 
A saúde da comunidade está sendo acompanhada pelo Plano de Saúde Pública (8), 
desmembrado no Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde 
(8.1), Programa de Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças (8.2) e 
Programa de Ações para o Controle da Malária (8.3).  
 
As ações do Programa 8.1 atendem às metas e ao cronograma propostos no PBA 
reformulado.  
 
O Programa de Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Controle de Doenças (8.2) vem 
desenvolvendo várias ações de vigilância, prevenção e controle de doenças, por meio 
das Secretarias Municipais de Saúde, nas respectivas localidades, e pelo CCBM, nos 
canteiros de obras da UHE. Foram desenvolvidas ações regulares e específicas 
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relacionadas à dengue, com a elaboração do Plano de Ação para o Enfrentamento da 
Dengue e Leishmaniose. Houve duas etapas de monitoramento de vetores, uma em 
julho e outra em novembro de 2012, cujos resultados não demonstram, até o momento, 
alterações comprometedoras devido ao manejo ambiental para construção da UHE Belo 
Monte. Foram realizadas capacitações na rotina de serviços, com programação de novo 
ciclo de capacitação para o primeiro trimestre de 2013. O programa está sendo 
desenvolvido a contento.  
 
O Programa de Ações para o Controle da Malária (8.3) também tem andamento 
compatível com cronograma do PBA reformulado. Deve-se, no entanto, considerar que 
os resultados de controle de malária são registrados por município. Segundo os dados 
apresentados, e considerando-se somente as áreas urbanas, houve aumento significativo 
dos casos da doença nos municípios de Altamira, Anapu, Vitória do Xingu e Região de 
Belo Monte no primeiro trimestre de 2012. Foram implantadas medidas de controle 
adequadas e oportunas que reduziram a incidência de casos da doença nos meses 
seguintes. Os índices de gravidade de malária, a quantidade de óbitos (nenhum até 
dezembro de 2012) e internações, tiveram seus números reduzidos. Segundo 
informações do programa, houve redução em 39,2% dos casos de malária na região da 
AID da UHE Belo Monte, principalmente a partir do mês de abril 2012. 
 
As informações sobre a área indígena situada no município de Altamira apontam 
redução de casos de malária. Entre as 16 aldeias existentes, 11 apresentaram casos de 
malária. O número de casos foi reduzido na comparação entre 2011 e 2012, o que 
reflete as ações implantadas, entre elas a distribuição dos mosquiteiros impregnados em 
80% das aldeias. Houve treinamento em 100% das aldeias para utilização rápida do 
teste para o diagnóstico e tratamento oportuno. 
 
Embora a incidência de casos tenha sido reduzida em todos os municípios da AID, na 
comparação dos dados de 2011 e 2012, houve aumento da incidência de casos na área 
urbana dessas localidades no mesmo período, com exceção de Brasil Novo e Pacajá. Por 
esse motivo, há necessidade de que no programa de combate à malária seja priorizada a 
intervenção para áreas urbanas. Há necessidade também de identificação de fatores 
agravantes desse aumento, para estabelecimento de ações preventivas. Por outro lado, 
não há análise dos dados de indicadores de processos no relatório apresentado ao 
IBAMA. 
 
Do ponto de vista dos requisitos preconizados pelos Princípios do Equador, mais 
especificamente com os requisitos do PD 04, o projeto encontra-se em conformidade.  
 
Preparação e Resposta de Emergências 
 
O Projeto de Segurança e Alerta requer a implementação de uma série de medidas de 
aplicáveis ao gerenciamento dos riscos de segurança da comunidade (PD 04). No caso 
da Obra Principal, todas estas ações vêm sendo corretamente implementadas pelo 
CCBM, conforme detalhado anteriormente no Capítulo 4.0. O CCBM conta também 
com um Plano de Ação de Emergências (PAE) adequadamente implementado, 
conforme com os requisitos do projeto, segundo descrito no Capítulo 4.0. No caso das 
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Obras do Entorno não há evidências documentadas de que as diretrizes aplicáveis do 
Projeto de Segurança e Alerta estejam sendo fielmente implementadas, segundo 
especificado no Projeto de Segurança e Alerta aprovado pelo IBAMA para o 
empreendimento e objeto de monitoramento periódico pelo Consultor Socioambiental 
Independente.  
 
PD 05: Aquisição da Terra e Reassentamento Involuntário 
 
Tipologia de Pessoas Afetadas 
 
O Plano de Atendimento à População Atingida é composto por um conjunto de 
Programas e Projetos que busca atender à população afetada (interferida) pelo projeto. 
 
A atividade básica que integra esse conjunto de Programas e Projetos é o 
Cadastramento, nesse caso constituindo-se do Cadastro Fundiário, Cadastro Físico e 
Cadastro Socioeconômico.  
 
Os dados contidos nesse Cadastro são utilizados pelos demais Programas/Projetos, visto 
que contém as informações acerca das famílias para as quais se volta a maioria das 
ações desenvolvidas previstas no PBA, assim como aquelas ações previstas nos 8 
Programas e 27 Projetos do Plano de Atendimento à População Atingida.  
 
Por meio desse cadastro são identificados os integrantes dos públicos alvo, segundo as 
opções definidas no âmbito dos Programas.   
 
Segundo o cadastro, a situação das propriedades com a população afetada é a seguinte: 
Total de propriedades interferidas – 1.533; pendentes – 790; negociadas – 50; em 
contratação – 9; pagas – 33; ajuizadas – 7; desocupadas – 642. 
 
No relatório elaborado para o IBAMA não há posicionamento sobre as preocupações 
colocadas pelo órgão em seu Parecer nº 168/2012, no tocante à demora na conclusão do 
Cadastro Socioeconômico, à diminuição do público para assentamento coletivo, à 
reclamação de insegurança existente na Agrovila Santo Antônio e à influência da 
mineração Belo Sun na região.  
 
Avaliação de Aspectos Legais do Reassentamento 
 
O empreendimento foi considerado em conformidade com relação aos aspectos legais 
do reassentamento.  
 
Estão previstos Projetos para Regularização Fundiária tanto rural como urbana nos 
cinco municípios da área de influência do empreendimento, como parte dos Programas 
de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias para as Áreas Rurais e Urbanas. 
Conforme relatado no Capítulo 6.0 (Quadro 6.0.b do Anexo 7) do presente Relatório, 
onde é apresentado o andamento dos Programas do PBA, observa-se que esta 
regularização já deu andamento a serviços de georreferenciamento e cadastro fundiário 
de ocupações territoriais rurais; georreferenciamento, registro e entrega para a FUNAI 
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do perímetro da Terra Indígena Pakisamba; georreferenciamento, aplicação de censo 
ocupacional, determinação de vértices, aplicação de cadastros fundiário e físico nos 
Projetos de Reforma Agrária do Governo Federal localizados na AID; serviços de apoio 
à fiscalização da SERFAL e do INCRA com execução de atividades de campo, além de 
reuniões e entendimentos com representantes desses órgãos.  
 
Arranjo Institucional para o Reassentamento Involuntário 
 
Teve continuidade a política da NE em buscar a negociação amigável nos processos de 
desapropriação. As negociações envolvem, nessa fase dos programas, a apresentação de 
alternativas de locais de reassentamento para as oito famílias remanescentes da Vila 
Santo Antônio e a procura de áreas para as famílias que optaram pelas cartas de crédito/ 
reassentamento assistido. 
 
Plano de Ação para Compra de Terras e Reassentamento (RAP) 
 
Em relação a este aspecto o empreendimento ainda pode ser considerado em 
conformidade, embora não exista um documento síntese denominado Plano de Ação de 
Reassentamento – PAR (em inglês Resettlement Action Plan - RAP), com o resumo de 
todas as ações do Plano acima citado, e seguindo o roteiro sugerido pelo IFC e 
Princípios do Equador para tal Plano (PAR). A elaboração desse documento foi 
solicitada no Plano de Ação da Due Diligence de Dezembro de 2012, tendo sido 
considerado que as informações e critérios a comporem tal documento encontravam-se 
dispersos em vários relatórios e deveriam ser incluídos em um documento reduzido para 
facilitar a consulta e divulgação. No Quadro 7.0.a do Capítulo 7.0 deste Relatório deu-
se novo prazo para o atendimento a esta ação. Esse documento deve ser elaborado em 
um formato de PAR, contendo todas as informações já disponíveis, e encaminhado em 
30 dias para análise. 
 
Como parte integrante do PAR, devem ser incluídas informações sintéticas acerca dos 
seguintes itens: 
 
• Cadastro Físico de Propriedades e Benfeitorias. 
• Cadastro Socioeconômico. 
• Laudos de Avaliação. Deve incluir informações sobre todas as variáveis 

socioeconômicas passíveis de ser afetadas pelo projeto. Os procedimentos de 
valoração e pagamento de indenizações devem ser detalhadamente definidos. 

• Procedimentos de Valoração e Pagamento de Indenização de Terra e Benfeitorias e 
• Indenização do Deslocamento Econômico, em que sejam previstas medidas de 

assistência à relocação. 
• Matriz de Elegibilidade por tipo de PAP. 
• Medidas de Assistência à Relocação. 
• Medidas de Restituição de Meios de Vida. Em casos de afetação de terra 

agriculturável, devem ser previstas compensações terra x terra. Em casos de 
afetação de recursos naturais utilizados, devem ser previstas medidas para garantir 
acesso equivalente a recursos naturais no futuro. 
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• Opções de Reassentamento. Em especial no caso de relocação de pessoas e/ou 
atividades econômicas, um leque de opções deve ser ofertado às partes afetadas. A 
indicação dessas opções deve constar no PAR. 

 
As informações acima estão contempladas nos vários Programas e Projetos integrantes 
do Plano de Atendimento à População Atingida. Recomenda-se somente a elaboração 
de um documento único, com o conteúdo recomendado para um PAR, facilitando 
consulta e acompanhamento em relação aos Princípios do Equador. 
 
Cadastro Físico de Propriedades e Benfeitorias 
 
Os Programas de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias, tanto rurais como 
urbanas, integrantes do Plano de Atendimento à População Atingida, contemplam a 
execução de cadastramento físico de todos os imóveis a serem afetados. Já foi 
constatada a conclusão deste cadastro.   
 
Cadastro Socioeconômico 
 
O Cadastro Socioeconômico (CSE) é também parte integrante dos Programas de 
Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias, tanto rurais como urbanas. Foi 
constatado que o Cadastro Socioeconômico da UHE Belo Monte foi concluído.  
 
Procedimentos de Valoração e Pagamento de Indenização de Terra e Benfeitorias e 
Indenização do Deslocamento Econômico 
 
Os Procedimentos de Valoração e Pagamento de Indenização de Terra e Benfeitorias e 
Indenização do Deslocamento Econômico estão contemplados no Programa de 
Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias, tanto rurais como urbanas, integrantes 
do Plano de Atendimento à População Atingida. A valoração dos imóveis e benfeitorias 
segue normatização consagrada e as benfeitorias são indenizadas por valores de 
reposição e todos os valores negociados com os atingidos têm um valor mínimo de 
referência para as moradias, de maneira a permitir a reposição para um imóvel com 
condições satisfatórias. 
 
Medidas de Assistência à Relocação e Implementação das mesmas 
 
Medidas de Assistência à Relocação constam dos Programas e Projetos integrantes do 
Plano de Atendimento à População Atingida. Os programas propostos estão conformes 
com os requisitos de assistência aos afetados por relocação compulsória tanto nas áreas 
rurais como urbanas. Por recomendação contida no relatório de Due Diligence de 
dezembro de 2012, a implementação dos diversos programas de apoio e assistência 
deveria ser relatada em uma Seção do PAR, para facilitar a consulta e o 
acompanhamento em relação aos Princípios do Equador. 
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Medidas de Restituição de Meios de Vida 
 
As Medidas de Restituição de Meios de Vida também constam em Programas e Projetos 
integrantes do Plano de Atendimento à População Atingida. Os programas propostos 
estão conformes com os requisitos de restituição dos meios de vida dos afetados por 
relocação compulsória tanto nas áreas rurais como urbanas. Por recomendação contida 
no relatório de Due Diligence de dezembro de 2012, a implementação dos diversos 
programas de apoio e assistência deveria ser relatada em uma Seção do PAR, para 
facilitar a consulta e o acompanhamento em relação aos Princípios do Equador. 
 
Opções de Reassentamento e Implementação das mesmas 
 
O empreendimento está em conformidade com relação a este aspecto do PD 05. Os 
Programas de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias, tanto rurais como 
urbanas, integrantes do PBA, contemplam Matrizes com Critérios de Elegibilidade. A 
implementação das mesmas foi verificada como estando em conformidade no 
monitoramento realizado com a apresentação dos Projetos de Reassentamento Rural e 
urbano. 
 
Medidas para Comunidades Hospedeiras (do Reassentamento) 
 
O empreendimento está em conformidade também em relação a este requisito. Foram 
adquiridas cinco glebas para atendimento à população que optar por reassentamento 
urbano coletivo. Todas as áreas estão localizadas em zonas de expansão urbana, ao lado 
de bairros já existentes, perto de infraestrutura física e social. 
 
Quanto à infraestrutura de saúde e educação, como parte das ações antecipatórias, a NE 
vem executando obras que estão em andamento em todo o município, em diversos 
níveis: concluídas, em andamento, em contratação, em elaboração, a depender de 
análises de suficiência, e em vários bairros, inclusive próximas a essas áreas potenciais.  
 
Estruturação de equipe para compra de terras e implantação do RAP 
 
A estruturação da equipe foi considerada conforme. Existe uma equipe interna da NE, 
que dispõe de contratos com empresas especializadas para a implantação do todos os 
Programas e Projetos, e que se apoia em empresas especializadas contratadas.  
 
Laudos de Avaliação 
 
Este aspecto foi considerado conforme. O Caderno de Preços rurais considerou o preço 
da terra nua com base em valores de mercado negociados na região. As benfeitorias 
estão sendo avaliadas por valor de reposição. 
 
Efetivação do Pagamento das Indenizações 
 
Este aspecto foi considerado conforme. O procedimento adotado na aquisição de áreas 
rurais – já em curso - prevê o pagamento antes da desocupação do imóvel.  
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Divulgação e Consulta Pública 
 
Esses procedimentos existem e integram o Programa de Comunicação Social. 
 
Atendimento a Reclamações 
 
Conforme já descrito no relatório de Due Diligence de dezembro de 2012, a NE dispõe 
de procedimento para registro de reclamações, porém o mesmo não contempla duas 
instâncias. Foi recomendado que o mecanismo existente fosse revisto, de maneira a 
registrar as respostas e providências tomadas quando do recebimento de reclamações, e 
que fosse formalizada no processo uma segunda instância para reclamações. A NE 
alegou que está em formação de um Comitê Interno de Comunicação Social da 
Diretoria Socioambiental, cuja atribuição não está definida e não deixa claro que a sua 
finalidade é funcionar como a segunda instância de atendimento. A composição do 
Comitê, com representantes da NE, das empresas executoras, coordenadoras e gestoras 
de programas e das gerências de coordenação técnica, 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, 
pode não se mostrar a mais adequada para manter uma análise isenta e independente em 
situações em que as respostas da NE não traduzam as expectativas e/ou não satisfaçam 
as necessidades de informação dos demandantes. Por este motivo, a recomendação 
anterior foi mantida, tendo-se dado um novo prazo para o seu atendimento (ver Quadro 
7.0.a no Capítulo 7.0).  
 
Documentação e Auditoria 
 
Este aspecto foi considerado conforme. O acompanhamento do Plano de Atendimento à 
População Atingida é feito pelo IBAMA, com relatórios consolidados a cada seis 
meses. 
 
Monitoramento Pós-Relocação 
 
Conforme já descrito no relatório de Due Diligence de Dezembro de 2012, o IBAMA 
acompanha a execução do Plano de Atendimento à População Atingida como um todo. 
Está previsto o acompanhamento social da população, porém os relatórios relatam o 
andamento da execução dos Programas e Projetos, não existindo um relatório síntese.  
Foi recomendado que fosse elaborado um relatório síntese Ex-post dos afetados. Todas 
as informações sobre as situações da população indenizada e retirada para execução das 
obras existem e estão registradas em diferentes formas de acompanhamento. No 
entanto, as mesmas não foram organizadas e agrupadas em um documento único que 
permita uma consulta rápida. Portanto, foi reiterada essa recomendação, dando-se um 
novo prazo para seu atendimento (ver Quadro 7.0.a no Capítulo 7.0).  
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PD 06: Preservação da Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais 
 
No Relatório de Avaliação Socioambiental - Due Diligence (julho de 2012) constam 
recomendações visando ao atendimento do PD 06, inclusive como parte do Plano de 
Ação. Essas recomendações são referentes a aspectos da linha de base biológica, dos 
programas de mitigação e gestão, e dos programas de compensação. As recomendações 
ainda pertinentes são reapresentadas nos Capítulos 7.0 e 8.0 do presente relatório. 
 
Ainda em relação aos programas de mitigação e gestão, bem como aos de compensação, 
são apresentadas a seguir algumas considerações sobre o andamento e os resultados 
obtidos por estes programas, principalmente no que diz respeito a espécies ameaçadas 
de extinção, endêmicas e novas para a ciência. 
 
O Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Flora tem promovido o 
resgate de indivíduos e propágulos vegetais das áreas alvo de supressão da vegetação 
necessária para a execução das obras de apoio. Reuniões semanais das equipes 
envolvidas nas atividades de supressão têm permitido um melhor planejamento das 
frentes de salvamento da flora. As espécies ameaçadas também são alvo dos resgates 
deste projeto; porém, em seus relatórios semestrais não são listadas as espécies 
ameaçadas coletadas. É informado, no 2º Relatório Consolidado de Andamento do 
PBA, que haviam sido feitos 124 novos registros de espécies em relação ao EIA, porém 
a lista dessas espécies também não é apresentada. 
 
Das dezesseis espécies-alvo do Projeto de Formação do Banco de Germoplasma, treze 
são consideradas ameaçadas de extinção e apenas para uma delas ainda não foram 
marcadas matrizes para coleta de sementes e avaliação fenológica. Foram produzidas 
mudas de 10 destas espécies-alvo. 
 
Nos relatórios do Projeto de Monitoramento das Florestas de Terra Firme e do Projeto 
de Monitoramento das Florestas Aluviais, é informado o registro de apenas duas 
espécies ameaçadas de extinção e de grande interesse para os programas de conservação 
da flora (Bertholletia excelsa e Hevea brasiliensis), já registradas pelo EIA. 
 
Nos relatórios do Projeto de Monitoramento das Formações Pioneiras, consta que não 
foi observada nenhuma espécie ameaçada de extinção para o componente arbustivo-
herbáceo e não é mencionado se alguma das espécies de Podostemaceae é considerada 
ameaçada. 
 
Para todos os projetos relacionados à flora, é necessário apresentar claramente todos os 
novos registros de espécies em relação ao EIA, informando seus nomes científicos, além 
de indicar as ameaçadas de extinção, de distribuição restrita ou novas para a ciência (ou 
prováveis novas). 
 
As campanhas de monitoramento da fauna terrestre realizadas nos módulos RAPELD 
como parte do Programa de Conservação da Fauna Terrestre e do Programa de 
Avaliação e Monitoramento da Fauna Subterrânea, cujas campanhas encontram-se de 
acordo com o cronograma, não detectaram até o momento a existência de espécies 
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novas para a ciência ou processos ecológicos únicos. As espécies registradas durante as 
campanhas de monitoramento realizadas até o momento são aquelas já listadas no 
diagnóstico da linha base acrescidas de alguns novos registros para a região (13 espécies 
da herpetofauna, 82 espécies de aves e 4 espécies de mamíferos terrestres), e da mesma 
forma que aquelas registradas durante o diagnóstico da linha base, aquelas consideradas 
ameaçadas no nível regional ou nacional são espécies de distribuição que transcende a 
área de influência do Projeto.  
 
Com relação especificamente às espécies de invertebrados cavernícolas, que vêm sendo 
monitoradas durante os levantamentos periódicos realizados nas dez cavernas da região 
que fazem parte do Programa de Avaliação e Monitoramento da Fauna Subterrânea, os 
resultados das campanhas de monitoramento apontam para a similaridade entre os 
grandes grupos que compõem a fauna destas cavernas e os de outras cavernas 
brasileiras. Solicitou-se, dentro deste Programa, a diminuição da frequência das 
campanhas de 4 por ano para duas por ano, visto que o esforço amostral realizado ao 
longo de 4 campanhas anuais poderia resultar na extinção de algumas espécies 
troglóbias.  
 
Cabe ressaltar que as campanhas de monitoramento da fauna terrestre e da fauna 
cavernícola não foram realizadas durante o primeiro trimestre de 2013, devido à 
substituição da empresa responsável pelos Projetos de Monitoramento da Avifauna, 
Herpetofauna, Mamíferos Terrestres e Quirópteros que são parte do Programa 12.3, e 
pelo Programa 12.4. O contrato da empresa ARCADIS Logos expirou em janeiro de 
2013, e o processo licitatório que se seguiu culminou com a contratação da empresa 
Biota Projetos e Consultoria Ambiental em março 2013, período em que não houve 
campanhas de monitoramento. 
 
Segundo o diagnóstico apresentado no EIA, foram identificadas quatro possíveis 
espécies novas de pequenos mamíferos, sendo três roedores (uma espécie do gênero 
Oecomys e duas pertencentes ao gênero Neacomys, e um quiróptero do gênero 
Nyctinomops, esta última foi registrada como ocorrendo apenas nos pedrais). A NE 
incluiu como anexos do RSAP dois projetos (NT_01_PMMT_06_05_13_BIOTA e 
NT_01_PMMT_26_04_13_BIOTA) objetivando a identificação de tais espécies, para 
confirmar seu status como novas para a ciência ou associá-las a um táxon já descrito, 
com base nos espécimes testemunho do EIA, e propondo ainda a busca de novos 
registros dentro e fora da AID.  
 
O projeto proposto para os roedores implica na coleta de pequenos mamíferos usando 
armadilhas de queda e de contenção em seis localidades. Os exemplares coletados serão, 
segundo a proposta, medidos, marcados e soltos. No entanto, recomenda-se a coleta de 
material testemunho e seu depósito em uma coleção científica de mamíferos 
reconhecida, de forma a possibilitar a sua identificação através de caracteres 
morfológicos e registrar através de vouchers sua ocorrência fora da AID. Recomenda-se 
ainda que em adição aos estudos moleculares sejam feitos também estudos cariológicos, 
já que a citogenética é uma ferramenta fundamental na delimitação de táxons de 
pequenos mamíferos. 
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O projeto referente à possível nova espécie de quiróptero prevê a intensificação das 
coletas de quirópteros nos pedrais do Rio Xingu, onde foram coletados os exemplares 
registrados no EIA, bem como estudos taxonômicos envolvendo tais exemplares e 
outros eventualmente coletados de forma a determinar se se trata efetivamente de um 
táxon novo para a ciência. Recomenda-se a participação de especialistas na taxonomia 
do grupo.  
 
O PAN (Programa de espécies ameaçadas da fauna do Baixo e Médio Xingu, proposto 
como parte dos Programas de Compensação Ambiental) contempla estudos 
morfológicos e moleculares da possível nova espécie de Nyctinomops. Recomenda-se 
que as espécies de roedores que forem confirmadas como novas para a ciência sejam 
também incluídas nas ações e objetivos do PAN. 
 
Os efeitos indiretos em habitats naturais, no que diz respeito à fauna terrestre, são 
monitorados dentro do Projeto para Mitigação dos Impactos pela perda de Fauna por 
Atropelamento. A coleta de dados prevista para subsidiar as ações, que se estendeu até o 
início de 2013, resultou em dados cujas análises deverão servir de base para a 
implantação de sinalizadores, redutores e passagens de fauna. A implantação destas 
estruturas, no entanto, encontra-se atrasada, conforme o cronograma apresentado no 
PBA. Observou-se que apenas parte das placas encontra-se instalada, enquanto as 
passagens de fauna foram implantadas sem as telas de arame que direcionam os 
animais. 
 
Medidas específicas foram desenvolvidas dentro do Programa de Conservação da Fauna 
Terrestre no sentido de promover o afugentamento e o resgate de fauna durante as 
obras. A supressão da vegetação é realizada com a atuação das equipes de 
afugentamento e resgate de fauna, e o maior número possível de animais é afugentado, 
evitando assim um grande número de animais resgatados durante os procedimentos. 
Foram montadas Bases temporárias de Resgate onde é feita a triagem dos espécimes 
resgatados. Além disso, foram feitos acordos com instituições científicas para o 
recebimento de parte do material resgatado, que se constitui em importante fonte de 
informação, além de material testemunho. As equipes de resgate foram aumentadas, 
com um número maior de funcionários, e foram implementadas rotinas de reuniões 
semanais entre as equipes de supressão da vegetação e as equipes de resgate. Uma nova 
metodologia que envolve a abertura de picadas resultou no aumento da eficiência do 
trabalho de afugentamento, dando maior agilidade aos membros das equipes. A 
ampliação da Base de Resgate do Sítio Pimental, já com o projeto pronto, deverá ser 
feita antes do início das atividades de supressão no futuro reservatório, de forma a 
receber os exemplares provenientes do resgate realizado durante estas atividades. 
 
Em relação à ictiofauna, considerando as coletas realizadas nos Projetos de 
Investigação Taxonômica (13.3.1), de Monitoramento da Ictiofauna (13.3.4) e de 
Resgate e Salvamento da Ictiofauna (13.3.2) foram registradas 379 espécies, totalizando 
88% da diversidade máxima estimada até então para a bacia do rio Xingu inteira. Da 
riqueza total registrada até o momento, 40 espécies ((Aequidens michaeli, Ancistrus 
ranunculus, Apistogramma sp "vielfleck", Archolaemus janeae, Baryancistrus 
chrysolomus, Baryancistrus sp "verde", Baryancistrus xanthellus, Cichla melaniae,  
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Crenicichla sp "preta", Cynopotamus xinguano, Geophagus argyrostictus, Hassar 
gabiru, Hemiodus sp "xingu", Hopliancistrus sp "mancha", Hopliancistrus sp "pinta", 
Hypancistrus sp "marrom", Hypancistrus zebra, Hyphessobrycon gr. agulha, 
Leporacanthicus heterodon, Leporinus sp 2, Loricaria birindellii, Moenkhausia heikoi, 
Moenkhausia xinguensis, Oligancistrus punctatissimus "bola", Oligancistrus 
punctatissimus "pinta", Oligancistrus sp "bola branca", Ossubtus xinguense, 
Parancistrus nudiventris, Peckoltia feldbergae, Phenacorhamdia tenuis, Platydoras sp 
"xingu", Potamotrygon leopoldi, Pseudancistrus sp, Pterygoplichthys xinguensis, 
Rhynchodoras xingui, Sartor respectus, Scobinancistrus aureatus, Sorubim 
trigonocephalus, Squaliforma aff. emarginata e Teleocichla sp "preta") são 
consideradas endêmicas da bacia do rio Xingu. 
 
As espécies ameaçadas Pacu capivara (Ossobtusus xinguense), Acari zebra 
(Hipancistrus zebra) e Arraia (Paratrygon aiereba) são alvo do Projeto de 
Monitoramento de Ictiofauna. No 3º Relatório Consolidado de Andamento do PBA 
foram registrados 58 indivíduos da espécie O. xinguense na cachoeira do Jericoá (setor 
3, sítio 6), cachoeiras do rio Iriri e na confluência deste com o Rio Xingu (setores 1 e 2, 
sítios 1, 2 e 3), ampliando a ocorrência da espécie. Anteriormente, baseados em relatos e 
coletas esparsas, acreditava-se que a espécie ocorresse apenas na cachoeira do Jericoá. 
 
No 3º. Relatório Consolidado foi registrado também a ocorrência da espécie Paratrygon 
aiereba. Foram registrados 1 indivíduo na Ensecadeira Belo Monte e 6 indivíduos no 
Canal principal do rio Xingu (Setor 3, sítio 6; Setor 4, sítio 7 e 8; Setor 6, sítio 11). 
 
Até o presente momento foram encontradas 28 espécies ainda não descritas pela ciência,  
a saber: Ancistrus sp "pinta",  Ancistrus sp bola, Baryancistrus aff. niveatus, 
Baryancistrus sp "verde", Brycon pesu "adiposa hialina”, Brycon pesu "adiposa preta" , 
Crenicichla sp "preta”,  Gymnorhamphichthys sp, Hemiodus sp "xingu", Hopliancistrus 
sp "mancha", Hopliancistrus sp "pinta", Hypancistrus sp "marrom",  Hypancistrus sp 
"pão", Hyphessobrycon gr. Agulha, Leporinus megalepis "alto" , Leporinus sp 2, 
Oligancistrus sp " bola branca", Panaqolus sp, Pimelodidae "dorsal escura", Platydoras 
sp "xingu", Pseudacanthicus sp "preto", Pseudacanthicus sp "vermelho", 
Pseudancistrus sp, Satanoperca sp, Scobinancistrus sp "tubarão", Squaliforma aff. 
emarginata, Teleocichla sp "preta" e Tometes spp.  
 
As espécies Baryancistrus sp "verde", Hopliancistrus sp "mancha", Hopliancistrus sp 
"pinta", Hypancistrus sp "pão", Hypancistrus sp "marrom", Platydoras sp "xingu" e 
Tometes spp estão em adiantado processo de descrição.  
 
O Programa de Compensação Ambiental proposto no EIA têm como propósito a criação 
de Unidades de Conservação, o apoio a Unidades de Conservação já existentes, e a 
criação de dois Planos de Conservação de Espécies Ameaçadas do Xingu (PAN), uma 
para as espécies da flora e outro para as da fauna.  
 
O PAN do Baixo e Médio Xingu tem como premissa tratar de ameaças comuns e 
particulares às várias espécies ameaçadas incluídas nas listas nacional e regional, e 
envolvendo consultores contratados pela NE, o ICMBio e o IBAMA. O planejamento 
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de ações voltadas para a conservação e manejo destas espécies envolve a consulta a 
diversos setores da sociedade, incluindo representantes de associações de pescadores, 
prefeituras e ONGs, com o respaldo político e técnico, ampliando a possibilidade da 
execução efetiva do plano de ação. As ações vêm sendo implantadas, envolvendo as 
diversas instituições que participam das discussões e execução dos planos. O comitê 
assessor do plano da fauna elaborou indicadores de resultados para cada uma das ações 
definidas, de forma a possibilitar a avaliação e o monitoramento das atividades 
previstas. Em relação ao plano da flora, foram realizadas reuniões para a definição de 
objetivos, indicadores e metas pelo grupo assessor. 
 
A proposta de criação de Unidades de Conservação feita pela NE no RSAP e no terceiro 
relatório semestral consolidado coloca como alternativas às áreas sugeridas no PBA e 
inviabilizadas por questões fundiárias, duas novas áreas para a criação de UC’s, uma na 
margem esquerda do Rio Xingu e uma nas TI’s Arara da Volta Grande e Trincheira 
Bacajá. Os recursos para aplicação em Unidades de Compensação não foram ainda 
destinados pelo CCAF (Comitê de Compensação Ambiental Federal).  
  
PD 07: Povos Indígenas 
 
Suficiência da Linha Base 
 
Considerou-se que o empreendimento não apresenta conformidade em relação à 
suficiência da linha base. 
 
Os estudos sobre as populações indígenas apresentaram informações detalhadas sobre a 
territorialidade, dinâmica demográfica, condições e modos de vida, identificando e 
localizando as formas nativas de manejo dos recursos naturais. Contudo, ao longo do 
período de implantação das ações indigenistas do Plano Emergencial foram 
identificados problemas relacionados à metodologia e escopo da linha base.  
 
A metodologia de classificação por grupos (01, 02, 03 e 04), definida pela FUNAI para 
o processo de licenciamento, produziu uma divisão estranha às rotinas institucionais de 
tratamento e atendimento das populações indígenas. Efetivamente, as instituições 
operam a partir de rotas de atuação definida pelos rios da região, são estas: rotas Iriri, 
Xingu e Volta Grande/Bacajá. Com o andamento do processo de licenciamento e o 
aumento das relações entre empreendedor, populações indígenas e instituições, a divisão 
grupos tornou-se ineficiente, prevalecendo à divisão por rotas para fins de atendimento, 
reuniões e deliberações. A reestruturação administrativa da Norte Energia, com a 
implantação da Superintendência de Assuntos Indígenas e a atuação por rotas, está 
promovendo a readequação metodológica necessária ao restabelecimento da suficiência 
da linha base.  
 
Os problemas de insuficiência de escopo da linha base estão relacionados ao processo 
de finalização do Plano Emergencial. Desde setembro de 2012, com a finalização das 
ações indigenistas do Plano Emergencial, tem sido registrado um processo de ampliação 
da autoidentificação como indígena por parte das famílias ribeirinhas. Com efeito, desde 
o EIA-CI em 2009 vem crescendo o número de famílias que no contexto urbano e 
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riberinho se autoidentificam como indígena. Em 2009 os estudos do EIA-CI 
identificaram 340 famílias vivendo na área urbana e 40 famílias ribeirinhas. Em 2011 os 
levantamentos do Programa de Realocação e Reassentamento dos Índios de Altamira 
identificaram 592 famílias na área urbana e 85 ribeirinhas. Em 2012 este número subiu 
para 654 famílias indígenas na cidade e 98 ribeirinhas. Estes dados seguem sofrendo 
alterações. Na reunião de março 2013 entre MPF, FUNAI e Ribeirinhos foram 
identificadas 115 famílias indígenas atualmente vivendo apenas no Trecho de Vazão 
Reduzida. A tendência de ampliação da autoidentificação como indígena, incluindo 
famílias ribeirinhas que em outros momentos não optaram pela autoidentificação étnica, 
exige não apenas a readequação da linha base, mas também o reposicionamento 
institucional.  
 
Consulta e Participação 
 
Já em relação aos requisitos de Consulta e Participação, o empreendimento apresenta 
conformidade. 
 
Os processos de consulta e participação vêm sendo desenvolvidos desde o início dos 
estudos através de reuniões regulares e abrangentes com todos os grupos indígenas 
envolvidos. Este foi o posicionamento oficial da FUNAI, quando em 2009 emitiu 
parecer sobre a consulta aos povos indígenas: “O processo de oitiva não pode, nem é 
considerado pela Funai como um momento único e cristalizado. Tem-se procurado, 
através de reuniões específicas, levar a informação para as comunidades indígenas de 
modo a orientar o processo e dar subsídios para que elas possam se posicionar sobre o 
empreendimento e seus impactos, garantindo que a participação das mesmas seja 
informada e qualificada” (FUNAI 2009, Parecer Técnico 21, pg.14). 
 
Seguindo o princípio da consulta aos povos indígenas como um processo vêm sendo 
realizadas reuniões em diferentes momentos do licenciamento, sempre envolvendo 
processos de informação e formas de participação indígena. Antes do início dos estudos 
de impacto ambiental, entre dezembro de 2007 e dezembro de 2008, o projeto foi 
discutido com os indígenas das Terras Indígenas Paquiçamba, Arara da Volta Grande, 
Juruna do km17 (grupo 01) e Terra Indígena Trincheira Bacajá. O projeto foi ainda 
apresentado e discutido em todas as terras indígenas do grupo 02 e com índios citadinos 
e ribeirinhos (reuniões realizadas em agosto de 2008, dezembro de 2008 e março/maio 
de 2009).  
 
Em setembro de 2009, ao emitir a avaliação sobre os EIA-CI a FUNAI afirmou que 
“considera que cumpriu seu papel institucional no processo de esclarecimento e 
consulta junto às comunidades indígenas, conforme explanado na Parte 01 desse 
parecer, no decorrer do processo de Licenciamento, realizando diversas oitivas nas 
aldeias.” (FUNAI 2009, Parecer Técnico 21, pg.98).  
 
Para a elaboração do PBA do Componente Indígena foram realizadas oficinas 
participativas, com representantes das comunidades indígenas na sede da FUNAI em 
Brasília (21-25 de fevereiro 2011), e reuniões de apresentação e discussão em todas as 
terras indígenas (abril e maio de 2011).  
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Além da participação nos estudos e das consultas realizadas nas reuniões e aldeias, ao 
longo dos estudos (EIA e PBA), os indígenas participaram das audiências públicas em 
setembro de 2009. Segundo estimativa da FUNAI as audiências na cidade de Altamira 
reuniram mais de 5000 pessoas das quais, aproximadamente, 200 eram indígenas.  
 
A partir da implantação do Plano Emergencial, em setembro de 2010, e especialmente, a 
partir da instalação do Escritório de Assuntos Indígenas, em março de 2011, a 
interlocução, consulta e participação dos indígenas vem sendo realizada através das 
reuniões entre representantes indígenas, agentes institucionais e equipe de indigenistas 
da Norte Energia. Estas reuniões motivadas tanto por pressões indígenas, quanto pela 
agenda das ações indigenistas, anteciparam em parte as atribuições dos Comitês 
indígenas criados apenas no final de 2012. Efetivamente, a criação do Comitê Gestor 
Indígena e do Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida foi diversas vezes 
reivindicada já que estas Comissões constituem a mais representativa instância de 
consulta e participação indígena. A primeira reunião do Comitê Gestor, em 30/11/2012, 
contou com a participação de representantes de todas as terras indígenas, bem como das 
associações dos índios citadinos. De modo semelhante, as reuniões do Comitê de 
Monitoramento da Vazão Reduzida, criado em 21/11/2012, contaram com a 
participação de indígenas das Terras Paquiçamba e Arara da Volta Grande. É 
importante registrar que paralelamente à criação dos Comitês, por iniciativa dos 
próprios indígenas, a Norte Energia firmou parceria com a Associação Bêbo Xikrin do 
Bacajá (ABEX), estabelecendo, deste modo, uma importante via de participação direta 
dos indígenas desta etnia. 
 
Mecanismo de Reclamações 
 
Assim como analisado anteriormente, na fase de Due Diligence, a conformidade do 
empreendimento em relação a este requisito do PD 07 ocorre apenas em parte. 
 
As reclamações, solicitações, demandas e informações são dirigidas 
indiscriminadamente para a Gerência de Assuntos Indígenas, Centro de Comunicação 
Indígena e FUNAI. A maior parte destes questionamentos é encaminhada ao Centro de 
Comunicação Indígena que implantou a infraestrutura necessária para o contato diário 
com todas as aldeias. Foram instalados equipamentos em todas as aldeias bem como nas 
sedes das instituições e associações indígenas e indigenistas. Diariamente, em horários 
pré-determinados, o Centro de Comunicação efetua contatos e registros com todos. A 
partir do contato diário o Centro de Comunicação registra e repassa as reclamações para 
a instância competente. Não há, contudo, mecanismo de registro das reclamações 
encaminhadas às outras instâncias, nomeadamente Gerência de Assuntos Indígenas e 
FUNAI. Tampouco não há padronização nas respostas a cada reclamação. 
 
Com a implantação do Comitê Gestor e do Comitê de Monitoramento da Vazão 
Reduzida, as reuniões passaram a se constituir em mecanismos para manifestação, 
registro e atendimento das reclamações.   
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CPLI - Consentimento Prévio, Livre e Informado (Free, Prior Informed Consent – 
FPIC) 
 
Considera-se que o projeto apresenta conformidade em relação ao CPLI. 
 
As preocupações com a implantação do PBA-CI, demonstrada em diversos momentos, 
revelam o interesse dos indígenas no desenvolvimento de ações de longo prazo. 
Contudo, tal posicionamento deve ser analisado tendo em vista as históricas e 
recorrentes expressões de oposição ao empreendimento. Os grupos das Terras Indígenas 
Arara da Volta Grande, Paquiçamba e Trincheira Bacajá, com seus recursos naturais 
diretamente afetados pelo Trecho da Vazão Reduzida manifestaram durante a 
elaboração do EIA e do PBA um posicionamento semelhante. Cada grupo a sua maneira 
registrou que embora a UHE Belo Monte não seja um projeto de interesse dos 
indígenas, eles tem interesse em participar nos estudos e nos programas de longo prazo 
do PBA-CI.  
 
As palavras do cacique da Terra Indígena Arara da Volta Grande, ao iniciar a reunião de 
apresentação do PBA, são ilustrativas, diz ele: “a comunidade não tem pressa em fechar 
o que chamam de Plano de Vida, e não PBA, e se tiverem que ficar mais tempo, 
quererão permanecer em discussão [...] Salienta que não querem a UHE Belo Monte e 
por isso há alguém chegando em sua casa que todos devem fazer perguntas para 
conhecer o melhor possível. Enquanto não contemplar a comunidade ela não fechará 
este PBA.” (FUNAI, Memória de Reunião UHE Belo-Monte/PBA, 29-30/05/2011).  
 
Junto aos Juruna da TI Paquiçamba já no EIA ficou registrado: “Apesar da posição 
expressa pela comunidade, chegaram ao entendimento de que os presentes estudos têm 
o objetivo de garantir direitos relacionados à população indígena afetada pelo 
empreendimento, caso o Ibama venha a indicar a viabilidade do mesmo e conceder a 
Licença Prévia para a realização do Leilão Público. Dentro desta perspectiva, a 
participação da comunidade foi intensa, tanto na parte de diagnóstico quanto na 
avaliação de impactos e proposição de medidas mitigadoras e compensatórias.” (EIA-
CI Vol.35.Tomo 2, pg.07). 
 
Os Xikrin da TI Trincheira Bacajá o EIA-CI expressaram o mesmo posicionamento. Ao 
analisar o “Impacto do Empreendimento na Percepção dos Xikrin” os autores do EIA 
reproduziram as falas dos indígenas entrevistados: “Tem que dar dinheiro também, para 
o bem de nossos filhos e netos. Não é a casa e a terra dos Kuben (não-indígena) que 
vão ficar no rio seco. Se for fazer a barragem, que dêem um dinheiro, uma 
compensação mensal. E que seja para sempre. Barragem é coisa para sempre.” (EIA-
CI, Vol.35. Tomo5. pg. 182).  
 
Estas manifestações registradas nos estudos de impacto e no PBA-CI foram transpostas 
para as pautas de reivindicações e negociações desenvolvidas ao longo do Plano 
Emergencial e ações indigenistas relacionadas à implantação do PBA-CI. De fato, os 
indígenas seguem não afirmando que são favoráveis ao empreendimento, mas registram 
em todas as atas de suas reuniões o interesse na implantação de ações dos programas do 
PBA-CI.  
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No caso dos Xikrin, o engajamento dos indígenas ultrapassou a mera adesão ao PBA e 
atingiu as condições plenas do Consentimento Livre Prévio e Informado. Efetivamente, 
os Xikrin desde outubro de 2012, exigem que todas as ações do PBA sejam 
desenvolvidas por eles próprios. Para tanto, formalizaram Termo de Parceria com a 
Norte Energia, no qual, além de definirem suas responsabilidades, invocam o artigo 7º 
da Convenção OIT 169 que “garante aos povos indígenas o direito de escolher suas 
próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida 
em que afeta suas vidas, crenças instituições, bem estar espiritual, bem como as terras 
que ocupam e utilizam de alguma forma, e de controlar na medida do possível, o seu 
próprio desenvolvimento econômico, social e cultural”.  A opção dos Xikrin define uma 
posição de protagonista para este grupo indígena, que através do Termo de Parceria 
escolhe suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento. 
  
Este movimento dos Xikrin foi tomado como exemplo pelo Assurini, que em 20 de 
fevereiro de 2013 enviaram carta à Presidenta da FUNAI e ao Diretor da Norte Energia 
solicitando o estabelecimento de Termo de Parceria para a execução do PBA-CI no 
interior da Terra Indígena Koatinemo. Esta negociação ainda não foi confirmada.  
 
Os Arara e os Juruna da Volta Grande, também inspirados na estratégia Xikrin, já 
manifestaram interesse em constituir associação e firmar Termo de Parceria equivalente. 
No entanto, como afirmaram os próprios indígenas, a dispersão e o modo de vida não 
favorecem a reunião em associação – “Nós estamos ainda nos dividindo”, disseram. 
Sem a constituição de uma associação as condições para o estabelecimento Parcerias 
com a Norte Energia estão sendo definidas caso a caso.   
 
Plano de Desenvolvimento de Povos Indígenas (IPDP) 
 
Os planos de desenvolvimento para os povos indígenas da região constituem o centro do 
PBA do Componente Indígena. O desenvolvimento do PBA-CI está articulado a partir 
de quatro eixos temáticos, a saber: eixo territorial, relacional, ambiental e 
socioeconômico e cultural. Cada um desses eixos compreende programas específicos 
voltados à proteção territorial, educação, saúde, atividades produtivas, infraestrutura, 
proteção do patrimônio cultural e fortalecimento institucional. Todas as ações previstas 
estão articuladas ao plano de gestão do PBA-CI. Por indicação dos próprios indígenas, 
os programas terão duração de trinta e cinco anos e suas metas serão definidas 
participativamente através das plenárias comunitárias e dos comitês indígenas.  
 
Para a efetivação dos planos, programas e projetos do PBA-CI a Norte Energia definiu 
junto à FUNAI e lideranças indígenas o Plano Operativo (aprovado em 01/04/2013), 
que apresenta detalhamento executivo das ações a serem desenvolvidas nos primeiros 
cinco anos. Para a plena implementação do Plano Operativo a Norte Energia, desde 
janeiro de 2013, experimenta uma reestruturação administrativa, que envolve a criação 
da Superintendência de Assuntos Indígenas – instância responsável pela execução e pela 
contratação das equipes de execução do PBA. Em janeiro de 2013 foi contratada a 
empresa para o desenvolvimento dos programas de Atividades Produtivas e Supervisão 
Ambiental. Em 25 de abril de 2013 foi selecionada a empresa responsável pela 
implantação do Plano de Gestão e dos Programas de Fortalecimento Institucional, 
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Gestão Territorial, Educação Escolar Indígena, Saúde Indígena, Patrimônio Cultural 
Material e Imaterial e Realocação e Reassentamento. Note-se que além das equipes 
contratadas a Norte Energia formalizou, com a interveniência da FUNAI, Termo de 
Parceria com a Associação Indígena Bêbo Xikrin (ABEX) para a execução dos 
programas do PBA naquela TI.  
 
Considera-se o empreendimento conforme em relação a este aspecto. 
 
Medidas de Indenização / Compensação de Impactos em Populações Indígenas e/ou 
Tradicionais 
 
No que diz respeito a medidas de indenização e compensação, o empreendimento 
também apresenta conformidade. 
 
Segundo o EIA-CI e conforme a avaliação da FUNAI, os impactos do empreendimento 
podem ser resumidos em dois vetores principais: (1) a redução da vazão na Volta 
Grande do Xingu; e, (2) a atração de contingente populacional. Com base nessa 
avaliação, o PBA-CI foi concebido para atender a todas as comunidades e terras 
indígenas da área de influência, pois tem por objetivo atuar sobre as alterações no 
panorama regional relacionadas à construção e funcionamento da UHE BM (PBA-
CI/PMX Vol.2. pg553).  
 
Nesse sentido, os estudos não indicaram uma divisão qualitativa entre os programas 
dirigidos ao conjunto da população indígena e às comunidades das terras especialmente 
afetadas pela vazão reduzida do Rio Xingu (TVR). Todas constituem o público-alvo dos 
programas de mitigação e compensação. O atendimento a todas as aldeias e associações 
indígenas da região constitui o princípio que orientou a implantação do Plano 
Emergencial e que orienta a implantação do Plano Operativo do PBA-CI.  
 
Frente às demandas indígenas, antecipando as ações do PBA-CI e atendendo às 
condicionantes da FUNAI, a Norte Energia tem concentrado esforços para agilizar a 
implantação de obras de infraestrutura. No contexto das terras indígenas das rotas Iriri e 
Xingu, especialmente afetadas pela atração de contingente populacional e alteração no 
panorama regional, estão em implantação as Bases Operacionais e Postos de Vigilância, 
que antecipam ações do Programa de Gestão.  No contexto das terras indígenas da rota 
Volta Grande/Bacajá, também afetadas pela redução da vazão do rio Xingu, estão em 
andamento, desde o início de 2012, as obras de abertura de estradas e implantação de 
poços, para compensar e mitigar as interferências sobre a mobilidade e da qualidade da 
água. 
 
Os impactos advindos da redução da vazão estão igualmente relacionados às ações do 
Programa de Atividades Produtivas. Para os Juruna da TI Paquiçamba, para os Arara da 
Volta Grande e para os Xikrin da TI Trincheira Bacajá, estão especificadas ações 
voltadas à potencialização das atividades de cultivo, pesca e coleta, visando tanto ao 
consumo quanto à comercialização. As ações deste programa foram iniciadas em janeiro 
de 2013, com a realização de diagnósticos e a elaboração de projetos produtivos.  
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As ações desenvolvidas pela Norte Energia no interior da Terra Indígena Trincheira 
Bacajá foram suspensas em razão da do Termo de Parceria firmado com a ABEX. 
Como prevê este Termo, todas as ações no interior daquela Terra Indígena serão 
executadas pela Associação. Em 16 de maio de 2013, por efeito do Termo de Parceria, a 
ABEX figurou como Anuente/Interveniente de contrato assinado entre a Norte Energia 
e empresa de construção para a realização de obras de abertura de estrada e pistas de 
pouso no interior da Terra Indígena Trincheira Bacajá.  
 
PD 08: Patrimônio Cultural 
 
A prospecção sistemática visando à identificação prévia de vestígios arqueológicos nas 
áreas de intervenção vem sendo executada no âmbito do Projeto de Prospecções 
Arqueológicas Intensivas do Programa de Arqueologia Preventiva. Esse Programa, 
assim como os demais relacionados ao Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 
que compõem o Plano de Valorização do Patrimônio é executado pela empresa Scientia 
Consultoria Científica.  
 
As atividades de prospecção arqueológica vêm sendo executadas em consonância com o 
cronograma de obras. Dessa forma, foram priorizados os locais de implantação dos 
canteiros de obra e outras áreas de apoio, acessos e locais diretamente afetados pelo 
arranjo geral da UHE nos três sítios construtivos, totalizando 16.197,91 ha 
prospectados. Já foram prospectados também 1.932,15 ha na área do reservatório 
intermediário.  
 
Os serviços de prospecção e resgate arqueológico nas áreas diretamente afetadas pelas 
obras da UHE Belo Monte, bem como a adoção da metodologia de modelagem 
preditiva, vêm sendo desenvolvidos mediante autorizações e manifestações do IPHAN.  
  
Em relação à aderência dos Programas e Projetos aos cronogramas definidos no PBA, 
foi observado que há atrasos em algumas atividades. É o caso dos Projetos de Estudo, 
Preservação e Revitalização do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico e de 
Valorização do Patrimônio Multicultural, que ainda apresentam indefinição em relação 
à localização das casas de memória e os projetos arquitetônicos das mesmas em 
andamento. Prossegue, no entanto, a atividade de constituição do acervo permanente das 
duas casas de memória.  
 
O Projeto de Registro e Análise das Inscrições Rupestres também teve seu cronograma 
inicial bastante alterado. As atividades efetivamente realizadas foram poucas, e a 
expectativa de finalização do Projeto foi estendida em 6 meses. Segundo informado 
pelo empreendedor, o desafio em relação a este Projeto é realizar as pesquisas de campo 
sempre no período da seca. 
 
O Projeto de Salvamento Arqueológico, por sua vez, enfrenta o problema de falta de 
área para armazenar a grande quantidade de material arqueológico recuperada em 
campo.  
 



 

 

 

 

 

138 

 

A modelagem preditiva passou a ser empregada na área dos canteiros a partir de 
junho/2012, o que, na concepção inicial do projeto, não era previsto. Em razão da 
grande quantidade de resultados obtidos, que estão ajudando a refinar o modelo, foi 
decidido aplicá-lo também na área das obras, de forma a acelerar as atividades de 
prospecção e liberar áreas para a engenharia num ritmo bastante superior, o que, de 
acordo com a empresa responsável pelo Projeto, se dá sem prejuízo de qualidade de 
informação arqueológica. A modelagem preditiva será aplicada em toda a etapa de 
prospecção na área do reservatório principal.  
 
Em relação ao Projeto de Educação Patrimonial, a execução de palestras para os 
funcionários teve algum atraso, assim como as palestras e oficinas nos municípios da 
AID, que deveriam ter sido realizadas em 2012 e que tem hoje realizadas apenas as 
primeiras ações com o público docente. 
 
O Programa de Salvamento do Patrimônio Paleontológico caminha bem. Está de acordo 
com o cronograma proposto no PBA, e tem atendido às metas estabelecidas. Toda a 
gestão e documentação junto ao DNPM tem sido feita. 
 
Avalia-se que as atividades de prospecção arqueológica apresentam conformidade com 
as diretrizes do Padrão de Desempenho 8, assim como as atividades de Educação 
Patrimonial e os demais Programas e Projetos da UHE Belo Monte relacionados ao 
Plano de Valorização do Patrimônio. 
 

Princípio 4.0 – Plano de Ação e Sistema de Gestão  
 
A análise de atendimento ao Plano de Ação foi apresentada no Capítulo 7.0 deste 
Relatório.  
 
A partir da situação de atendimento reportada pela NE no 1º RSAP, o consultor 
socioambiental realizou a sua avaliação, utilizando a documentação encaminhada nos 
pacotes de documentos entregáveis antes da assinatura do contrato; antes do primeiro 
desembolso; 60 e 90 dias após a assinatura do contrato, além daqueles com entrega 
prevista no 1º RSAP. Foram analisados também os relatórios de andamento do PBA 
para o IBAMA, documentos adicionais solicitados ao empreendedor após avaliação da 
documentação inicial, e os dados obtidos em reuniões e vistorias de campo. O resultado 
dessa avaliação foi apresentado no Quadro 7.0.a do Capítulo 7.0.  
 
Como se observou no Quadro 7.0.a, a maior parte das ações incluídas no Plano de Ação 
(35 do total de 44) tem atendimento previsto nos pacotes de entregáveis descritos acima, 
ou nos Relatórios RSAP (desde o primeiro, inclusive). Das 60 ações ou partes de ações 
com atendimento previsto até a data de emissão do 1º RSAP, incluindo 35 ações e 
desdobramentos de algumas delas, a situação resultante da avaliação do consultor 
socioambiental independente é que 14 ações ou partes de ações são consideradas 
atendidas; 9 ações ou partes de ações são consideradas em atendimento; 5 ações ou 
partes de ações são consideradas parcialmente atendidas; 14 ações ou partes de ações 
são consideradas em atendimento ou parcialmente atendidas, mas que merecem maior 
atenção pelo atraso; e 18 ações ou partes de ações são consideradas não atendidas. 
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Conforme já discutido no Capítulo 7.0, a maior parte das ações pendentes é derivada de 
problemas de não cumprimento dos prazos definidos no Plano de Ação. Trata-se de uma 
não conformidade quase sistêmica que deve ser enfrentada, porque nem todas as ações 
atrasadas são aquelas que independem da gestão da Norte Energia. Deve ser 
considerada a necessidade de uma avaliação crítica para identificar, no Sistema de 
Gestão da NE, os gargalos responsáveis pelas dificuldades de atendimento das ações no 
cronograma proposto.  
 
Para encerramento dessas pendências, foi estabelecido excepcionalmente um prazo para 
regularização e entrega dos produtos acordados no Plano de Ação. 
 
O Sistema de Gestão do empreendimento já foi discutido anteriormente, na avaliação da 
conformidade com o PD 01: Sistemas de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental do 
Princípio do Equador 3.0. 
 
Princípio 5.0 - Consulta e Divulgação 
 
Pode-se afirmar, com base nas informações levantadas, que o Ciclo de Divulgação e 
Consulta Pública do Projeto atende as diretrizes do Princípio do Equador Nº 5. As 
atividades de comunicação social da NE seguem as diretrizes estabelecidas no Programa 
de Interação Social e Comunicação, aprovado pelo IBAMA durante o processo de 
obtenção da Licença de Instalação. As ações de divulgação e de comunicação social 
continuam sendo executadas pelas empresas contratadas “Santafé Idéias” e E.Labore 
Assessoria Estratégica em Meio Ambiente. 
 
Como parte dos procedimentos, no período referente ao monitoramento foram 
atualizadas as organizações existentes nas áreas de influência do projeto, que compõem 
a Matriz de Partes Interessadas (PIs), reunindo 316 registros, abrangendo os cinco 
municípios da Área de Influência Direta.   
 
Foram produzidos diversos materiais de comunicação, a maior parte destes utilizada 
durante as atividades de mobilização e de reuniões – desenvolvidas pelos Agentes de 
Comunicação na região do empreendimento. Foram distribuídos 8.908 materiais, 
paralelamente a outras peças enviadas pela internet. Destaca-se, entre os materiais 
produzidos, o livreto do PBA, que traz abordagem geral sobre os Planos, Programas e 
Projetos da UHE Belo Monte. 
 
A mídia Rádio é utilizada, basicamente, de duas formas:  
 
• Veiculação do Programa de Rádio “Conversando sobre Belo Monte” veiculado em 

cinco rádios locais, com cinco minutos de duração e as edições contam com duas 
inserções semanais (às quartas-feiras e sábados, no horário das 12h00). Foram 
veiculadas 255 inserções do programa de rádio, somando 21h44’ de informes 
radiofônicos sobre os temas: a) Prevenção da Malária, em atendimento ao Programa 
8.3 - Ações para o Controle da Malária; b) Educação Patrimonial, em atendimento 
ao Projeto 9.2.5 - Educação Patrimonial; c) Canais de Comunicação com a UHE 
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Belo Monte, intrínseco ao Programa 7.2 – Comunicação; d) Educação Ambiental, 
em atendimento ao Programa 7.3 – Educação Ambiental.  

• Veiculação de campanhas / spots informativos. Também foram produzidas e 
veiculadas três campanhas: a) Prevenção da Malária, em atendimento ao Programa 
8.3 - Ações para o Controle da Malária; b) Cidade Limpa – Responsabilidade de 
Todos, em atendimento ao Programa 7.3 – Educação Ambiental; c) Divulgação da 
atuação do Balcão de Atendimento Móvel, em atendimento ao Programa 7.1 – 
Orientação e Monitoramento da População Migrante. A campanha Cidade Limpa – 
Responsabilidade de Todos, ainda contou com produção e veiculação de VT nas 
emissoras de TV locais. 

 
O Programa de Interação Social e Comunicação elaborou / produziu seis Campanhas e 
38 Materiais de Comunicação, e produziu ou apoiou a realização de 26 eventos 
promovidos por outros Planos do PBA, além de ter participado de eventos promovidos 
por órgãos públicos locais. 
 
Princípio 6.0 - Mecanismo de Reclamação  
 
Em relação ao CCBM, são oferecidos três canais de ouvidoria para recebimento de 
reclamações, sugestões e críticas: caixas de sugestões instaladas nas unidades, 
representante de funcionários e canal direto com a ouvidoria (assistente social ou 
técnico social). Verificou-se que os canais de reclamação são divulgados aos 
funcionários, por meio do Guia de Comportamento do Funcionário do CCBM. 
 
No relatório de Due Diligence de dezembro de 2012, a análise de conformidade 
constatou que, embora tenham sido apresentadas as estatísticas das demandas dos 
trabalhadores, não foram evidenciados normas e procedimentos que formalizassem a 
sistemática para recebimento e tratativa das demandas e reclamações dos trabalhadores 
do consórcio e de subcontratadas. Assim, foi recomendado que o CCBM apresentasse 
documento que definisse as diretrizes para gerenciamento de reclamações recebidas. 
Esse documento deve conter essas diretrizes que garantam confidencialidade dos 
solicitantes e o registro adequado das demandas, das respostas e das tratativas dadas, 
conforme requisitos do Padrão de Desempenho do IFC Nº 2 (PD 02). 
 
A Central de Atendimento do CCBM apresenta três grandes frentes de atuação: 
  
• Central de Atendimento “Belo Monte Aqui”  
• Atendimento Eletrônico via e-mails dedicados  
• Atendimento Eletrônico ao Colegiado do FASBM  
 
a) Central de Atendimento “Belo Monte Aqui”  
 
A Central de Atendimento “Belo Monte Aqui”, sediada no escritório da empresa 
Elabore em Altamira, oferece informações e esclarecimentos à população, por meio de:  
 
• Atendimento a visitas presenciais  
• Atendimento a telefonemas ao escritório  
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• Atendimento ao Serviço 0800 - desde que foi ativado, em Jan/2012 até Dez/12, esse 
atendimento já recebeu 628 ligações. Do total das ligações, a maioria foi dirigida ao 
Meio Socioeconômico, especificamente ao Plano de Atendimento à População 
Atingida. 

• Unidade móvel Central de Atendimento - constituída, inicialmente, para atender às 
demandas de comunicação do Plano de Atendimento à População Atingida / 
Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias.  

• Plantão Social - Apoio ao Plano de Atendimento à População Atingida / Programa 
de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias- atendimento na área urbana de 
Altamira: Rua Abel Figueiredo - Igarapés Ambé e Altamira; Rua Umbelino de 
Oliveira - Igarapé Panelas; e Orla do Cais. 

 
Desde a emissão da LI (Junho/2011), a Central de Atendimentos “Belo Monte Aqui” 
recebeu um total de 1.430 contatos, sendo 181 presenciais, 248 por telefone, 628 no 
serviço 0800 (em funcionamento desde janeiro/2012), 169 na Unidade Móvel (início de 
atividade em Junho/2012) e 204 no Plantão Social (início atividade em Outubro/2012). 
No período de Julho a Dezembro/2012, reuniu um total de 633 contatos. 
 
No registro dos questionamentos foi constatado que houve predomínio das questões 
endereçadas aos Programas Socioeconômicos do PBA, que traduzem os atuais anseios 
das diferentes comunidades. Todas as questões recolhidas têm um tratamento similar, 
ou seja, registro e retorno aos interessados. Este retorno é estabelecido por meio de 
diversas formas, como: telefonema de resposta, elaboração de materiais impressos, 
programas de rádio, construção de P&R (Perguntas & Respostas) utilizadas na 
abordagem do Sistema 0800, reuniões. As consultas e reclamações, assim como 
perguntas apresentadas pelo público via 0800, recebem, além do seu devido registro, 
uma sistematização. Nesta sistematização há identificação do requerente, do programa 
do PBA e do setor que deverá elaborar a resposta. Assim, as perguntas coletadas 
recebem o devido tratamento junto às áreas competentes. Quando há necessidade de 
levantar dados junto às diferentes áreas para resposta, esta sistematização convenciona 
prazos mínimos e máximos para retorno ao solicitante. 
 
b) Atendimento Eletrônico ao Colegiado do FASBM – há um endereço eletrônico 
exclusivo para o atendimento do Colegiado do Fórum de Acompanhamento Social da 
UHE Belo Monte (FASBM): fasbm@norteenergiasa.com.br. Durante o período de julho 
a dezembro/2012, foram recebidas 13 mensagens e enviados 03 e-mails. 
 
As visitas realizadas pelos Agentes de Comunicação estão entre os principais 
instrumentos de interação social utilizados pelo Programa, atuando por meio de 
mobilização e reuniões comunitárias. No período de julho a dezembro/2012 foram 
realizadas 3.052 visitas a residências, 34 reuniões com 1.867 participantes e 1647 
questionamentos.  
 
O programa também realiza uma pesquisa de percepção (por meio de questionário) 
buscando levantar dados sobre a impressão de pelo menos 10% da população. 
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Informações sobre o empreendimento via internet estão disponíveis por meio de dois 
websites:  
 
• www.norteenergiasa.com.br – com 87.875 visitações no Site no período de Julho a 

Dezembro/2012. 
• www.blogbelomonte.com.br - com 154.743 visitações no Blog no período de Julho 

a Dezembro/2012. 
 
Para recebimento de reclamações, sugestões e críticas, o CCBM oferece três canais de 
ouvidoria: caixas de sugestões instaladas nas unidades, representante de funcionários e 
canal direto com equipe de ouvidoria (assistente social e técnico social). 
 
Verificou-se que os canais de comunicação são divulgados a todos os trabalhadores, 
inclusive terceirizados que atuam nos canteiros de obras, por meio do Guia de 
Comportamento do Funcionário do CCBM e durante os treinamentos de integração de 
novos funcionários. 
 
Em relação à NE, foi recomendado, no relatório de Due Diligence de dezembro de 
2012, que fosse aprimorada a sua sistemática de recebimento de consulta e reclamações, 
consolidando, em um banco de dados integrado, todas as consultas e reclamações 
recebidas através de diversos canais como Mecanismo de Consulta via E. Labore, 
Comunicação Indígena, Equipe fundiária, comunicação institucional, etc. Deveriam ser 
incluídas, nos mecanismos de registro já existentes, informações sobre as respostas 
dadas e tempo de atendimento. Também foi recomendado que fossem incluídos 
indicadores de tempo de atendimento às reclamações e consultas. Essa recomendação 
foi considerada atendida parcialmente, já que o banco de dados foi aprimorado, 
possibilitando diversas formas de consulta e detalhando informações sobre as respostas 
dadas, o tempo de atendimento, entre outras. Porém, não foi atendida a recomendação 
de integração dos diversos canais de recebimento dessas demandas. Portanto, 
recomenda-se acrescentar nos procedimentos do SAIS e/ou documentar que o sistema 
de recebimento de consulta e reclamações incorpora todas as consultas e reclamações 
recebidas através de diversos canais (Mecanismo de Consulta via E. Labore, 
Comunicação Indígena, Equipe fundiária, comunicação institucional, etc). 
 
Também foi recomendado que, em atendimento aos Padrões de Desempenho do IFC, 
uma segunda instância fosse formada para atender aos casos em que os solicitantes não 
se sintam totalmente atendidos pela primeira instância oferecida pelos atuais 
mecanismos de consulta e reclamações. E esta segunda alternativa deve ser informada 
ao solicitante. Esta recomendação também não foi atendida, permanecendo no Plano de 
Ação com um novo prazo para atendimento (ver Quadro 7.0.a no Capítulo 7.0).  
 
Durante a vistoria de campo foi verificado que a NE não possui qualquer tipo de 
procedimento para verificação e garantia de que suas empresas contratadas e 
subcontratadas dispõem de mecanismos de reclamações para os trabalhadores, que 
garantam a confidencialidade dos solicitantes e o adequado registro das demandas e das 
respostas dadas, conforme requisitos do Padrão de Desempenho Nº2 do IFC (PD 02). 
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No relatório de Due Diligence de dezembro de 2012 foi recomendado que a NE deveria 
implementar procedimento específico para verificação e garantia de que as empresas 
contratadas e subcontratadas por ela tivessem à disposição mecanismos de reclamações 
para trabalhadores, conforme requisitos do Padrão de Desempenho Nº2 do IFC (PD 02). 
Além disso, na divulgação dos canais de reclamações das empresas contratadas, a NE 
deveria recomendar que fossem também divulgados os canais para consulta e 
reclamações da NESA. Esta recomendação ainda foi considerada atendida, 
permanecendo no Plano de Ação com ainda em aberto (ver Quadro 7.0.a no Capítulo 
7.0). 
 
Princípio 8.0 – Compromissos Contratuais 
 
A NE vem cumprindo com a legislação Brasileira incidente sobre o Projeto, sem 
prejuízo de eventuais ultrapassagens de padrões ambientais legais e/ou normas relativas 
à segurança do trabalho ou condições de trabalho. 
 
O Plano de Ação compromissado junto aos Agentes Repassadores vem sendo 
implementado. No entanto, como mostra o Quadro 7.0.a do Capítulo 7.0 deste 
Relatório, nem todos os produtos previstos para as datas marco “antes da assinatura do 
contrato”; “antes do primeiro desembolso financeiro”; “60 dias após a assinatura do 
contrato de financiamento”; “90 dias após a assinatura do contrato de financiamento”, e 
1º RSAP (Relatório Periódico de Conformidade Socioambiental) foram 
entregues/atendidos, havendo ações atrasadas e outras apenas parcialmente atendidas ou 
em atendimento. 
 
Recomendações pontuais e oportunidades de melhoria não incluídas no Plano de Ação, 
e que foram feitas no processo de Due Diligence, estão sendo gradativamente atendidas, 
com a avaliação do atendimento apresentada no Quadro 8.0.a do Capítulo 8.0 deste 
Relatório. Conforme se observa, os procedimentos de supervisão e assurance ambiental 
da construção apresentados pela NE precisarão iniciados para a obra principal. No caso 
das obras do entorno, deverão ser iniciados os procedimentos se supervisão ambiental e 
de SST. 
 
A obrigação de apresentar relatórios periódicos no formato acordado com o Agente 
Repassador foi efetivamente atendida com o 1º RSAP, emitido pela NE em 03/06/2013. 
No entanto, alguns ajustes continuarão a ser solicitados para os RSAPs futuros. 
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10.0 
Conclusões e Recomendações 
 
10.1 
Conclusões 
 
O monitoramento socioambiental da UHE Belo Monte no período de janeiro a março de 
2013 registrou que as obras se encontram em ritmo acelerado.  
 
Em relação aos impactos da obra, verificou-se que os mesmos estão sendo controlados 
pelo conjunto de medidas mitigadoras e preventivas implementadas pelo CCBM, como 
parte do PAC ou no âmbito do seu SGI. Sem prejuízo do exposto, algumas 
recomendações e oportunidades de melhoria foram estabelecidas como resultado das 
inspeções de campo realizadas pela equipe do consultor socioambiental independente, 
as quais são listadas na Seção 10.2, na sequência. 
 
Um dos aspectos críticos identificados pela consultoria socioambiental independente se 
refere ao fato de que a Norte Energia não está desenvolvendo a supervisão ambiental 
das obras (compliance assurance). Essa falta de supervisão não ocorre somente para as 
Obras Principais, executadas pelo CCBM, mas também para as Obras do Entorno, 
situação que se torna ainda mais grave neste último caso, haja vista que a maior parte 
das construtoras contratadas para as Obras do Entorno não possuem um Sistema de 
Gestão Integrado como o elaborado e implementado pelo CCBM. Assim, uma das 
principais recomendações resultantes desse primeiro monitoramento é que seja iniciada 
imediatamente a sistemática de supervisão ambiental da NE sobre as Obras Principais e 
do Entorno. Para essas últimas, a NE deve iniciar também a supervisão de SST e 
condições do trabalho. 
  
Conforme mencionado anteriormente no Capítulo 9.0, a NE ainda não concluiu a 
estruturação de uma equipe de supervisão para as Obras do Entorno e Programas 
Ambientais, assim como o Plano de Gestão de Segurança do Transporte Rodoviário. 
Além disso, durante as inspeções seletivas das Obras do Entorno verificaram-se não 
conformidades com relação à estruturação das equipes de SST de algumas das empresas 
subcontratadas da NE. 
 
No que se refere ao Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da NE, o mesmo encontra-se 
estruturado e com a documentação praticamente finalizada, porém ainda em fase de 
implantação. Nesse sentido, reitera-se a importância da elaboração de um Plano de Ação 
detalhado com as atividades previstas para implantação de todos os procedimentos 
integrantes desse sistema. Ressalta-se também que para a fase atual do projeto, algumas 
sistemáticas devem ser implementadas o mais breve possível. Entre elas estão o 
procedimento de gestão de mudanças, a supervisão ambiental das Obras Principais e do 
Entorno e os procedimentos de garantia (auditoria, avaliação de conformidade legal, 
entre outros).  
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Quanto ao Sistema de Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho (SST), no período a 
NE apresentou uma revisão do Plano Diretor de SST. Porém, com a avaliação desse 
documento, não foi possível concluir se a empresa formalizará um sistema de gestão 
integrado, abrangendo tanto as questões de meio ambiente quanto as questões de saúde 
e segurança do trabalho, ou se a gestão desses aspectos continuará a ser realizada de 
forma separada, principalmente no que se refere aos procedimentos de garantia.  
 
Em relação ao Sistema de Gestão Integrado do CCBM, o mesmo encontra-se 
implantado, porém algumas lacunas foram identificadas e são objeto de ações 
corretivas, conforme disposto no Capítulo 4.0.  
 
Em relação ao Plano de Ação da UHE Belo Monte, derivado do processo de Due 
Diligence e de sua atualização em novembro de 2012, o Quadro 7.0.a do Capítulo 7.0 
faz uma análise do avanço do atendimento às ações previstas para antes da assinatura do 
contrato; antes do primeiro desembolso; 60 e 90 dias após a assinatura do contrato, e 
para o 1º RSAP. Na análise foram utilizadas as informações encaminhadas nos pacotes 
de entregáveis correspondentes a cada uma das datas marco citadas acima, bem como 
informações obtidas em reuniões e vistorias de campo.  
 
Dessa avaliação, considera-se que, das 60 ações ou partes de ações a serem atendidas 
até a data de corte da emissão do 1º RSAP, 14 são consideradas completamente 
atendidas, 9 estão em atendimento, 5 estão parcialmente atendidas e 18 foram 
consideradas como não atendidas. Há ainda 14 ações ou partes de ações consideradas 
em atendimento ou parcialmente atendidas, mas que merecem maior atenção pelo atraso 
que apresentam em relação ao prazo definido pelo Plano de Ação.  
 
Observa-se que o número de ações não atendidas é elevado. Esse não atendimento é 
resultante, para a grande maioria dos casos, de problemas de não cumprimento dos 
prazos definidos no Plano de Ação, e não de conteúdo inadequado de documentos 
entregues. Trata-se de uma não conformidade quase sistêmica que deve ser enfrentada, 
porque a maior parte das ações não cumpridas depende da gestão da Norte Energia. 
Deve ser considerada a necessidade de uma avaliação crítica para identificar, no 
Sistema de Gestão da NE, os gargalos responsáveis pelas dificuldades de atendimento 
das ações no cronograma proposto.  
 
Em relação ao processo de implantação dos Programas Ambientais integrantes do PBA, 
constatou-se que o mesmo se encontra em andamento, mas que persistem alguns atrasos 
em relação a atividades de vários Programas/Projetos, conforme se verifica na análise 
realizada no Capítulo 6.0. A análise apresentada no Quadro 6.0.b do Anexo 7 indica 
que estão sendo cumpridos os objetivos e as metas propostas para os programas no 
PBA. Além disso, os programas estão seguindo os procedimentos metodológicos 
previstos no PBA, e estão sendo monitoradas as espécies-chave que foram estabelecidas 
para os mesmos. Para os Programas e Projetos que apresentam atrasos em relação aos 
cronogramas estabelecidos no PBA, verificou-se se estão sendo realizadas as devidas 
tratativas com o IBAMA ou demais órgãos intervenientes.  
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Para os Programas do Meio Físico, verificou-se que o desenvolvimento dos Programas 
vem ocorrendo, de modo geral, segundo os cronogramas aprovados pelo IBAMA, 
gerando os resultados parciais esperados, como é o caso dos Programas de 
Monitoramento do Microclima, de Monitoramento da Simicidade, de Acompanhamento 
das Atividades Minerárias, de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e 
Processos Erosivos, de Monitoramento Hidráulico, Hidrológico e Hidrossedimetológico 
e de Monitoramento das Águas Subterrâneas. 
 
Como já registrado, ressalvas devem ser feitas ao Programa de Controle da 
Estanqueidade dos Reservatórios, interrompido em função de restrições de acesso e com 
encerramento pleiteado pela Norte Energia junto ao IBAMA. Tanto a questão do acesso 
à área de estudo, como a decisão sobre sua continuidade e justificativas, devem ser 
objeto de gestão da Norte Energia junto ao IBAMA. 
 
O Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques deve também 
ser objeto de consulta ao IBAMA quanto à sua continuidade, uma vez que o período de 
monitoramento inicialmente estipulado foi cumprido. Embora o monitoramento tenha 
sido continuado pela Norte Energia, falhas no registro de dados hidrométricos 
ocorreram no segundo semestre de 2012. 
 
Em relação à Vegetação, o Projeto de Desmatamento e o Projeto de Delineamento da 
Capacidade do Mercado Madeireiro e Certificação da Madeira apresentam alguns 
atrasos e não conformidades, apontadas inclusive pelo IBAMA por meio de ofícios. Foi 
informado pela NE e verificado durante a vistoria de maio de 2013 que esforços têm 
sido envidados desde o final de 2012 para a correção dessas não conformidades 
apontadas, que incluem procedimentos de corte, traçamento, arraste, transporte, 
romaneio, planejamento e organização dos pátios finais. A internalização dos 
procedimentos em consonância com o Plano Operacional de Supressão Vegetal (POS) 
tem sido reforçada junto às empresas executoras da supressão. Considerou-se, assim, 
que ainda estavam sendo realizadas adequações das pendências existentes, as quais 
deverão estar resolvidas na próxima vistoria. 
 
De forma geral, os projetos de monitoramento da flora, bem como o de salvamento e o 
formação de banco de germoplasma, estão executados em conformidade com o PBA e 
os Princípios do Equador. Ainda assim, são necessários alguns ajustes ou 
complementações. A principal lacuna é a omissão ou informação apenas parcial sobre a 
ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, espécies endêmicas, espécies novas para 
a ciência (ou prováveis novas) e novos registros para a região. 
 
Os programas relacionados à fauna terrestre e de hábitos semi-aquáticos têm seu 
andamento de acordo com o cronograma proposto. Os resultados apresentados no 
Terceiro Relatório apresentado ao IBAMA e no 3o RSAP mostram que todos os 
programas atendem aos objetivos propostos no PBA, encontrando-se em atraso apenas o 
Programa de Compensação Ambiental, que depende ainda da definição das áreas para 
criação de novas unidades de conservação.  
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A implantação dos módulos RAPELD foi finalizada, e o monitoramento da fauna 
terrestre realizada nas oito áreas encontra-se dentro dos cronogramas previstos. 
Recomenda-se atenção devido à substituição das equipes da Arcadis Tetraplan pelas 
equipes da Biota Projetos e Consultoria, de forma a manter o mesmo esforço e tamanho 
das equipes empregadas no monitoramento, e ainda no caso de Projetos que sejam 
conduzidos fora destes módulos, como é o caso de quirópteros de pedrais, a manutenção 
dos mesmos sítios amostrais. 
 
Todos os projetos que compõem os Programas de Conservação da Fauna Aquática e de 
Conservação e Manejo de Quelônios têm suas atividades conduzidas segundo o previsto 
no PBA, não havendo atrasos. 
 
Os Programas de Afugentamento e de Resgate e Aproveitamento Científico da Fauna, 
realizados de forma contínua, apresentam resultados relevantes, e com relação à 
necessidade da expansão da Base de Resgate, segundo exigência do Órgão Licenciador, 
recomenda-se urgência no início das obras. 
 
No que diz respeito a Limnologia e Ictiofauna, de forma geral, o Programa da 
Conservação da Ictiofauna, o Programa de Conservação e Manejo de Hábitats 
Aquáticos, o Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques e o 
Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água estão sendo 
executados em conformidade com o PBA e os Princípios do Equador. Ainda assim, são 
necessários alguns ajustes em alguns projetos do Programa da Conservação da 
Ictiofauna e no Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques. A 
principal lacuna é a construção dos laboratórios de Ictiologia e de Aquicultura de Peixes 
Ornamentais. Apesar do atraso na construção Tratativas entre o IBAMA e a NE já 
foram tomadas e a construção deve iniciar em T3 de 2013. 
 
Para os Programas do Meio Socioeconômico, foram sete planos e 26 programas ligados 
às questões do meio socioeconômico que foram analisados; desses 26 programas, 13 
estão subdivididos em 37 projetos analisados em detalhe. A maior parte vem sendo 
implementada atendendo aos objetivos propostos, e alguns com revisão de cronogramas 
autorizada pelo IBAMA. Portanto, de um total de 50 programas e projetos, verificou-se 
que 21 estão em andamento adequado ao proposto no PBA, 16 estão compatíveis ao 
cronograma do PBA reformulado e 13 estão com atraso no cronograma.  
 
Muitas das não conformidades verificadas dizem respeito principalmente a atrasos no 
cronograma ou conclusão de atividades de documentação de procedimentos em curso, 
por exemplo, conclusão de relatórios solicitados, ajustes em procedimentos de registro, 
entre outros citados no presente relatório. Estas não conformidades devem ser reparadas 
no menor prazo possível, sem comprometer o andamento dos programas que estão em 
conformidade com os Princípios do Equador. Por outro lado, algumas ações mais 
complexas, que envolvem não somente a NE, mas também vários órgãos e agentes 
intervenientes (Estado, Prefeitura, proprietários de glebas), apresentam alterações de 
cronograma que demandam atenção estratégica cuidadosa, uma vez que podem 
interferir diretamente na futura obtenção da Licença de Operação no prazo planejado. É 
o caso, por exemplo, do Projeto de Reassentamento Urbano, em que a liberação das 
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glebas de destino e o processo de consulta e aceite das alternativas oferecidas junto à 
população afetada encontram-se ainda em etapa inicial.  
 
Em relação às populações indígenas, a reorganização administrativa da Norte Energia 
está favorecendo o processo de efetiva finalização do Plano Emergencial e definitiva 
implantação do PBA-CI. Este processo tem sido marcado simultaneamente pelas 
pressões dos indígenas e pela execução de ações indigenistas. A aprovação do Plano 
Operativo, a criação dos Comitês de acompanhamento, a contratação das empresas, a 
execução de obras de infraestrutura, as atividades do Programa de Atividades 
Produtivas e, sobretudo, o estabelecimento de Termo de Parceria com a Associação 
Bebô Xikrin constituem etapas importantes para a plena implantação do PBA-CI. Com 
estas etapas em andamento, os indígenas estão gradativamente compreendendo a 
dinâmica de funcionamento dos programas ambientais. De fato, aqueles que integraram 
e integram o EIA e o PBA (rotas Iriri, Xingu e Volta Grande/Bacajá) não participaram 
do último ciclo de invasões e ocupações dos canteiros de obras. Destacam-se deste 
contexto as famílias indígenas ribeirinhas, que, em processo recente de 
autoidentificação étnica, têm reivindicado seu reposicionamento no quadro de ações 
previstas do PBA-CI.  
 
Não obstante os avanços em relação ao cenário de crise ensejado pelo Plano 
Emergencial, é fundamental ampliar, aprimorar e consolidar o relacionamento entre 
indígenas e a Norte Energia, através da qualificação dos planos, programas e projetos do 
PBA-CI. 
 
10.2 
Recomendações 
 
A seguir são apresentadas as recomendações para cada tema avaliado, identificadas a 
partir das lacunas identificadas na análise de conformidade do Capítulo 9.0 e na 
avaliação do andamento dos Programas do PBA do Capítulo 6.0 deste Relatório de 
Monitoramento Socioambiental Independente.  
 
Conforme já mencionado anteriormente, para essas recomendações será estipulado um 
prazo para atendimento, sendo que a avaliação do cumprimento dessas ações será feita 
no âmbito do Quadro 8.0.a, no próximo Relatório de Monitoramento Socioambiental 
Independente, somadas às recomendações que já o compõem e que ainda não tiverem 
sido atendidas. 
 

Obras - PAC 
 
• A Norte Energia deve, com urgência, compor equipe e implantar sistemática de 

fiscalização ambiental das ações do PAC, que estão sob responsabilidade do CCBM. 
Prazo: evidência em 30 dias. 
 

• Reestruturar o manejo de não conformidades a fim de reduzir significativamente o 
tempo entre verificação e emissão do documento pela Norte Energia e recebimento e 
resolução da ocorrência ambiental pelo CCBM. Prazo: evidência em 30 dias. 
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• Adotar como procedimento a utilização de dispositivo do tipo bandeja na 
manutenção de veículos nas oficinas, eliminando a utilização de lona plástica, que 
além de não conter adequadamente os vazamentos, resulta sempre no incremento do 
volume de resíduos contaminados. Prazo: evidência em 30 dias. 

 
• Implantar, junto aos sistemas de separação de água e óleo (SAO) das oficinas e das 

rampas de lavagem e lubrificação, estrutura que permita o aproveitamento (reuso) da 
água/efluente após sua passagem pelo SAO, eliminando o simples lançamento em 
vala a céu-aberto ou em curso d’água. Prazo: evidência no 2º RSAP. 
 

• Intensificar as inspeções das canaletas perimétricas nas oficinas e rampas de lavagem 
e lubrificação de veículos a fim verificar a necessidade de limpeza e retirada dos 
sedimentos. Prazo: evidência em 30 dias. 
 

• Intensificar a sistemática de treinamento da mão-de-obra quanto ao tema do 
gerenciamento de resíduos, sobretudo da coleta nas frentes de obra e nos canteiros, a 
fim de reduzir as falhas observas durante a inspeção. Prazo: evidência em 30 dias. 
 

• Efetuar adequações nas centrais/usinas de triagem de resíduos sólidos dos Sítios Belo 
Belo Monte, Pimental e Canal de Derivação: 

 
− Em todas as centrais é necessário alterar ou adequar as paredes laterais das 

edificações, de forma a proteger as baias de chuvas laterais. Prazo: 
evidência no 2º RSAP. 

 
− Implantar cobertura na doca da Central do canteiro Belo Monte, de forma a 

evitar a precipitação sobre os resíduos descarregados e que aguardam 
retirada para triagem no interior da edificação. Prazo: evidência em 30 dias. 

 
− Adequar os procedimentos de recepção de resíduos na Usina de Triagem do 

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

 
− Intensificar o treinamento e capacitação dos operadores envolvidos 

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

 
− Definir a destinação final de muitos dos resíduos recicláveis que já 

apresentam grande volume na obra e que estão sendo armazenados 
temporariamente nas centrais de resíduos e em pátios específicos, como 
embalagens de aditivos de concreto, papelão, tambores de óleo, sucata 
metálica. Prazo: evidência no 2º RSAP. 
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− Efetuar adequações no pátio de compostagem do Sítio Pimental com 
implantação de vala perimétrica na parte alta do terreno, de forma a evitar o 
escoamento superficial proveniente de áreas mais altas do terreno sobre o 
interior do pátio. Prazo: evidência em 30 dias. 

 
− Corrigir o manejo das pilhas ou leiras de compostagem no Sítio Pimental 

com o incremento das atividades de revolvimento das pilhas para a devida 
aeração do material, além da sua irrigação e adubação. Prazo: evidência em 
30 dias. 
 

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

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

 
• Adequar o processo de tratamento de solos contaminados por óleos e graxas em 

célula (bioremediação). O material acumulado na célula não vem sendo objeto de 
manejo adequado, que deve minimamente se basear no revolvimento 
constantemente, na incorporação de solo vegetal, na adubação e irrigação. Prazo: 
evidência em 30 dias. 
 

• Retirar os tambores vazios de Neutracid (produto corrosivo usado na correção do PH 
do efluente da central de concreto) dispostas a céu-aberto junto ao sistema de 
separação e água e óleo e informar a destinação final dessas embalagens/tambores. 
Prazo: evidência em 30 dias. 
 

• Instalar tampa na caixa de acumulação de efluentes domésticos da central de 
concreto do Sítio Belo Monte. Prazo: evidência em 30 dias. 

 
• Corrigir vazamentos na tubulação que conduz os efluentes domésticos não tratados 

para as caixas de acumulação de efluentes. Prazo: evidência em 30 dias. 
 

• Efetuar a proteção vegetal de taludes na área do sistema de transposição de 
embarcações. Prazo: evidência no 2º RSAP. 
 

• Implantar drenagem (bueiro/tubulação) sob os acessos que estão barrando 
completamente o fluxo nos cursos d’água no Sitio do Canal de Derivação, o que tem 
resultado no afogamento da vegetação e na eutrofização da água. Prazo: evidência 
em 30 dias. 

 
• Instalar curvas de nível, bacia de retenção de sedimentos na área destinada ao 

retroporto, que se caracteriza por ampla área de solo exposto e terreno inclinado. 
Prazo: evidência em 30 dias. 
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• Implantar dispositivos de drenagem, de descida d’água no acesso ao Porto, além da 
correção dos processos erosivos no talude e desassoreamento do curso d’água. Prazo: 
evidência no 2º RSAP. 
 

• Efetuar a proteção vegetal dos taludes nas obras da Vila Residencial. Prazo: 
evidência em 30 dias. 
 

• Implantar estruturas de controle de erosão e de proteção de cursos d’água nos acessos 
e vias internas da Vila Residencial. Prazo: evidência em 30 dias. 

• Adequar a sistemática de deposição de material nos bota-foras ao projeto geométrico 
de cada uma dessas áreas de apoio, garantindo a conformação dos taludes com 
banquetas intermediárias e implantação de estruturas de drenagem, ainda que 
provisórias. Prazo: evidência no 2º RSAP. 
 

• Adequar a geometria do BF3 e do BF4 segundo o projeto geométrico de cada área. 
Prazo: evidência no 2º RSAP. 
 

• Implantação de proteção perimétrica através de vala de drenagem ou de enrocamento 
no bota-fora BF4, reduzindo o risco de assoreamento de curso d’água. Prazo: 
evidência no 2º RSAP. 
 

• Iniciar as atividades do PRAD nos bota-foras 3, 4, 17, 37 e outros que tenham 
atingido sua capacidade de recebimento de material. Prazo: evidência no 2º RSAP. 
 

• Continuar a implantação de descidas d’água nos travessões 27 e 55. Prazo: evidência 
no 2º RSAP. 
 

• Estabilizar e corrigir os processos erosivos ativos em taludes de aterro do Travessão 
27. Prazo: evidência no 2º RSAP. 
 

• Executar as atividades de recuperação previstas no PRAD na jazida do Travessão 55. 
Prazo: evidência no 2º RSAP. 
 

SST e Condições de Trabalho 
 
• Apresentar o Cronograma de Contratação do staffing de SST previsto no PAC, 

contratando em caráter de urgência as seguintes posições pendentes: 
 

− Gerência Geral de Meio Ambiente, Saúde e Segurança de Obras; 
− 01 coordenador Geral de SST; 
− 01 Engenheiro para apoiar a coordenação das OE; 
− 01 técnico de segurança para apoiar a coordenação da OP; 
− 01 técnico de segurança para apoiar a coordenação das OE; 
− Contratação dos 15 supervisores de SST para fiscalizar o conjunto das OE. 
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Dada a urgência requerida e o risco associado, solicita-se que a NE apresente em 30 
dias uma “Carta de Compromisso” informando a data limite em que irá completar a 
contratação da equipe de SST necessária para a supervisão das obras, assim como os 
procedimentos de supervisão e auditoria e os treinamentos necessários ao inicio da 
aplicação e implementação de um processo estruturado de supervisão e auditoria de 
subcontratadas (Obras do Entorno, Obra Principal e Programas Ambientais).  
 
• Aprovar o Plano Diretor de SST e os Documentos Associados, em especial os 

procedimentos de supervisão / auditoria de empresas contratadas e respectivas listas 
de verificação, etc. Prazo: 30 dias. 

• Implementar com urgência o Plano de Segurança do Transporte Rodoviário como 
parte dos compromissos assumidos pela NE no âmbito do contrato de 
financiamento. Apresentar o Desenho Conceitual do Plano e Cronograma de 
Elaboração e Implementação para apreciação pelo Consultor Socioambiental 
independente e bancos financiadores. Prazo: 30 dias. 
 

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

• A gestão da NE deve incorporar todo o empreendimento (Equipe Própria, Obra 
Principal, Obras do Entorno e Programas Ambientais) de forma integrada com o 
objetivo de garantir o alinhamento com os Padrões de Desempenho 1, 2 e 3, 
incluindo as Diretrizes Gerais de EHS do IFC, apesar de existir ações e evoluções 
neste sentido. Para tanto, a NE deverá estabelecer objetivos e metas (ou valores 
máximos permitidos) para os indicadores de acidentes, segurança do trabalho, 
doenças ocupacionais e ações preventivas para as Obras do Entorno e Programas 
Ambientais, os quais também devem ser compatíveis com as melhores práticas 
internacionais. Assim sendo, a NE deverá estruturar um mecanismo de 
acompanhamento dos dados do resumo estatístico das OE e Programas Ambientais 
para garantir um monitoramento adequado das mesmas. Prazo: 60 dias. 
 

• Reforça-se, assim, a necessidade de estabelecer e reportar, nos próximos RSAP, 
indicadores que possam evidenciar a conformidade com o processo de 
asseguramento da conformidade, requerido pelo PD1. Pelo menos os seguintes 
registros deverão fazer parte do próximo RSAP, divididos por OP, OE e 
Programas Ambientais: 

 
−  os registros de não conformidade e ações corretivas 
−  o mapeamento de desvios e incidentes com alto potencial de perda  
−  os resultados de investigação de acidentes / incidentes 
−  os resultado de auditorias, inspeções e fiscalizações de partes interessadas 

externas 
−  as Ações Preventivas e Corretivas decorrentes do processo de gestão de SST do 

CCBM.   
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• O próximo RSAP deverá trazer informações que possam sustentar a correta 
implementação das ações previstas no Projeto de Segurança e Alerta. Minimamente 
estes registros deverão incluir: 

 
− Índice de acidentes nos eixos viários afetados pelas obras do empreendimento; 
− Condições de navegabilidade, sobretudo no trecho de vazão reduzida; 
− Percepção por parte do público local das condições de segurança e 

trafegabilidade nos eixos viários e corpos d’água afetados; e, 
− Atendimento ao cronograma proposto. 

 
• A inclusão das horas destinadas ao chamado TDSMS e Integração proporcionam 

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

 
• Apresentar, no próximo RSAP a análise da situação de atendimento (Plano de 

Ação Corretivo) para tratamento dos 256 autos de infração (103 para o CCBM e 
153 para suas subcontratadas) expedidos pelo Ministério do Trabalho durante 
inspeção da OP em março de 2013. Incluir essa análise para os autos de infração 
expedidos para as OE e Programas Ambientais, segundo seja aplicável.  

 

Princípio 2.0 – Avaliação Socioambiental 
 
• A minuta do Procedimento de Gestão de Mudanças apresentada não faz referência 

ao Padrão de Sistema para Acompanhamento e Atualização Periódica dos Impactos 
Ambientais - PS NES GABM SGA 001/2013, que estabelece a metodologia para 
avaliação de novos impactos e, também, não estabelece a necessidade de análise, 
pela área de segurança do trabalho, das eventuais mudanças identificadas para o 
Projeto. Assim, recomenda-se que seja produzida e entregue com urgência a versão 
aprovada do Procedimento de Gestão de Mudanças, incorporando os comentários 
acima, de forma que o mesmo possa ser implementado, se necessário. Prazo: 30 
dias.  
 

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

 

Princípio 3.0 – Padrões Sociais e Ambientais Aplicáveis 
 

• Recomenda-se que todos os parâmetros monitorados pelo CCBM para controle de 
poluição nas obras sejam comparados com os limites estabelecidos pela legislação 
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brasileira e também com os padrões de desempenho do IFC, adotando-se os valores 
mais restritivos. Prazo: evidências em 30 dias.  
 

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

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

 

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

 
• Apresentar, nos próximos RSAP, evidências da incorporação, nos relatórios 

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

atendimento a condicionantes de licenças. 
 
• Encaminhar, em 30 dias, a lista de multas e autos de infração recebidos pelo 

CCBM até o momento, além de tabela resumo do acompanhamento das multas e 
autos de infração recebidos pela NE, revisada de forma a incorporar as adequações 
a seguir: 

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

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

 

PD 01: Sistemas de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental 
 

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

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

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

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

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

 
• Recomenda-se que as evidências referentes às auditorias e as análises críticas 

realizadas no período, bem como as demais evidências de garantia da gestão 
implementadas pelo CCBM, sejam apresentadas / detalhadas nos próximos 
RSAPs. 
 

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

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

 
• Recomenda-se que se evidencie a implementação do SIG-A, e que está havendo a 

troca efetiva de dados e informações entre os Planos, Programas e Projetos que 
possuem interface. Prazo: evidências nos próximos RSAP. 

 



 

 

 

 

 

156 

 

PD 03: Prevenção e Redução da Poluição 
 
• Recomenda-se a intensificação do tratamento do tema gestão de resíduos sólidos 

nos TDSMS e nas campanhas do Programa de Educação Ambiental para os 
Trabalhadores do CCBM. Prazo: evidências no 2º RSAP. 

 
• Para atendimento aos Princípios do Equador, recomenda-se que, entre os 

parâmetros monitorados nas obras da UHE Belo Monte, sejam incluídos também 
ruído, vibrações, fumaça preta e poeira em suspensão (inclusive PM10 e PM2.5). 
Prazo: evidências no 2º RSAP. 

 
PD 04: Segurança e Saúde da Comunidade  
 
Em relação à Utilização de Serviços de Vigilância / Seguranças 
 
• Evidenciar o teor do contrato de prestação de serviços entre a empresa SEVISAM e 

o CCBM e NE. Prazo: 30 dias. 
 
• Recomenda-se que o CCBM, em conjunto com a NE, elabore uma Política de 

Segurança Patrimonial cujo conteúdo também defina um Código de Conduta 
específico para o pessoal de vigilância patrimonial, com foco nas normas de 
relacionamento com trabalhadores e com a população do entorno. Prazo: 2º RSAP. 

 
PD 05: Aquisição da Terra e Reassentamento Involuntário 

 
• Recomenda-se estabelecer procedimentos para monitoramento e avaliação da 

implementação dos planos de reassentamento e deslocamento da população, tanto 
rural quanto urbana, assim como da sua condição de vida. Algumas pessoas que 
receberam carta de crédito estão diretamente vinculadas ao Programa de 
Recomposição das Atividades Produtivas Rurais e Projeto de Apoio à Pequena 
Produção e à Agricultura Familiar e está sendo feito um acompanhamento dessas 
famílias, mas é possível que outras famílias não estejam vinculadas a estes 
programas e, neste caso, suas condições de vida também precisam ser monitoradas. 
Prazo: 2º RSAP. 

• Recomenda-se que, nas reuniões com a comunidade para apresentação dos critérios 
de elegibilidade e proposta de deslocamento compulsório e reassentamento, a 
linguagem seja mais simples, de fácil entendimento e que sejam dadas respostas 
precisas às indagações da população afetada, a fim de evitar mal entendidos e 
reação adversa às soluções propostas.  

 
PD 06: Preservação da Biodiversidade e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais 
 
• Recomenda-se a participação de especialistas na taxonomia dos quirópteros 

coletados nos pedrais do Rio Xingu. Prazo: evidências no 2º RSAP. 
 
• O PAN (Programa de espécies ameaçadas da fauna do Baixo e Médio Xingu, 

proposto como parte dos Programas de Compensação Ambiental) contempla 
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estudos morfológicos e moleculares da possível nova espécie de Nyctinomops. 
Recomenda-se que as espécies de roedores que forem confirmadas como novas 
para a ciência sejam também incluídas nas ações e objetivos do PAN. Prazo: 
evidências nos próximos RSAP. 

 
• Recomenda-se a ampliação da Base de Resgate do Sítio Pimental, já com o projeto 

pronto, antes do início das atividades de supressão no futuro reservatório, de forma 
a receber os exemplares provenientes do resgate realizado durante estas atividades. 
Prazo: evidências no 2º RSAP. 

 
Meio Físico 

 
Programa de Controle da Estanqueidade dos Reservatórios 
 
• Independentemente da discussão técnica com o IBAMA quanto à necessidade de 

desenvolvimento do Programa, concluir as ações que visam viabilizar novo acesso 
à região da Caverna Kararaô, necessárias à retomada do desenvolvimento do 
Programa. Prazo: 30 dias. Entregável: apresentar status no 2º RSAP. 

 
Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques 
 
• Consolidar análise dos dados do monitoramento hidrológico dos igarapés 

interceptados pelos diques a fim de verificar sua suficiência no período de 2 anos, 
subsidiando a decisão quanto a sua continuidade em razão de falhas na coleta de 
dados ou eventual interrupção até retomada na fase de operação. Prazo: 90 dias. 
Entregável: apresentar status no próximo RSAP. 

 
Vegetação 

 
3.2. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas  
 
• Estabelecer um plano de ação para as atividades de revegetação do PRAD sob 

responsabilidade da NE, com prazos, diretrizes e recursos humanos necessários. 
Prazo: 30 dias. Entregável: plano de ação. 

• Providenciar os recursos humanos necessários, tanto no âmbito da NE quanto do 
CCBM, para a execução das atividades de revegetação do PRAD. Prazo: 30 dias. 
Entregável: evidências de contratação. 

• Elaborar indicadores quantitativos para os monitoramentos das futuras atividades 
de revegetação (exceto o plantio de mudas) que reflitam o progresso da restauração 
ecológica. Prazo: apresentar informações solicitadas no próximo RSAP.  

 
12. Plano de Conservação dos Ecossistemas Terrestres 
• Definir um programa de manutenção dos módulos em suas vias de acesso, 

transectos e parcelas, como já proposto no 3º Relatório Consolidado de Andamento 
do PBA. Prazo: próximo RSAP. Entregável: programa. 
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12.1. Programa de Desmatamento e Limpeza das Áreas dos Reservatórios 
• Apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos 

laudos de romaneio emitidos. Prazo: próximo RSAP. Entregável: ARTs. 
• Apresentar um controle da situação de cada pátio final de madeira existentes, 

incluindo os volumes de produtos e subprodutos florestais disponíveis. Informar se 
foram realizadas as seguintes atividades: a organização do material, o protocolo de 
requerimento de AUMPF e a solicitação de vistoria do IBAMA, a realização de 
vistoria pelo IBAMA e a emissão da AUMPF. Apresentar também as datas da 
realização dessas atividades ou a previsão para a sua realização. Prazo: 30 dias. 
Entregável: relatório. 

• Contratar empresa para realizar a fiscalização de não conformidades para as 
atividades de supressão da vegetação na área dos reservatórios. A empresa 
contratada poderá ser a mesma responsável pela fiscalização das obras. Prazo: 30 
dias. Entregável: evidências de contratação. 

• Definir procedimentos para a comunicação e a correção das não conformidades 
detectadas para as atividades de supressão da vegetação na área dos reservatórios. 
Prazo: resultados preliminares em 30 dias e finais no próximo RSAP.  

• Definir a localização dos pátios de madeira para a supressão dos reservatórios. 
Prazo: próximo RSAP. Entregável: mapa. 

 
12.2. Programa de Conservação e Manejo da Flora 
• Apresentar as cartas de recebimento de doações de material botânico pelos 

herbários das instituições parceiras. Prazo: próximo RSAP. Entregável: cartas 
solicitadas. 

• Apresentar os dados do Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da 
Flora de forma a possibilitar a conferência da destinação de cada tipo de material 
coletado. Prazo: apresentar informações solicitadas no próximo RSAP. 

• Explicitar, nos próximos relatórios do Projeto de Salvamento e Aproveitamento 
Científico da Flora, o número de exsicatas e de duplicatas, além do número de 
espécies que possuem material herborizado. Prazo: apresentar informações 
solicitadas no próximo RSAP. 

• Envidar esforços para a marcação das demais matrizes das espécies-alvo do Projeto 
de Formação de Banco de Germoplasma conforme estipulado pelo PBA. Prazo: 
evidência de atendimento no próximo RSAP. 

• Reavaliar a classificação da fitofisionomia das parcelas módulos 1, 2 e 5 
consideradas como de Terra Firme e que, no entanto, se encontravam alagadas 
segundo informado no 2º Relatório Técnico Trimestral. Prazo: resultados da 
avaliação no 3º RSAP. 

• Envidar esforços para a identificação das espécies registradas pelos projetos de 
flora cuja determinação taxonômica permanece incompleta, inclusive com consulta 
a especialistas, caso seja necessário. Prazo: resultados parciais no próximo RSAP 
e finais no 3º RSAP.  

• Informar todas as espécies novas ou prováveis espécies novas registradas no âmbito 
dos projetos de flora, inclusive os locais onde foram coletadas. Prazo: 30 dias. 
Entregável: relatório. 
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• Informar o número total de espécies ameaçadas, de espécies endêmicas e de novos 
registros em relação ao EIA, listando os nomes científicos de cada uma. 
Recomenda-se também incorporar essas informações nos próximos relatórios 
consolidados para o IBAMA. Prazo: apresentar informações solicitadas no 
próximo RSAP. 

• Integrar as listas de espécies geradas pelos diferentes projetos da flora, realizando a 
morfotipagem dos materiais com determinação taxonômica incompleta, indicando 
informações relevantes, tais como: novos registros em relação ao EIA, novos 
registros para o estado, espécies ameaçadas de extinção, endemismos, espécies 
novas ou prováveis espécies novas para a ciência. Prazo: apresentar informações 
solicitadas no 3º RSAP. 

• Atender as recomendações feitas no Relatório de Avaliação Socioambiental - Due 
Diligence (julho de 2012) - Quadro 8.0.a deste Relatório. 

 
13.1. Programa de Monitoramento da Flora 
• Apresentar as cartas de recebimento de doações de material botânico pelos 

herbários das instituições parceiras. Prazo: próximo RSAP. Entregável: cartas 
solicitadas. 

• Envidar esforços para a identificação das espécies registradas pelos projetos de 
flora cuja determinação taxonômica permanece incompleta, inclusive com consulta 
a especialistas, caso seja necessário. Prazo: resultados parciais no próximo RSAP 
e finais no 3º RSAP.  

• Informar todas as espécies novas ou prováveis espécies novas registradas no âmbito 
dos projetos de flora, inclusive os locais onde foram coletadas. Prazo: 30 dias. 
Entregável: relatório. 

• Informar o número total de espécies ameaçadas, de espécies endêmicas e de novos 
registros em relação ao EIA, listando os nomes científicos de cada uma. 
Recomenda-se também incorporar essas informações nos próximos relatórios 
consolidados para o IBAMA. Prazo: apresentar informações solicitadas no 
próximo RSAP. 

• Integrar as listas de espécies geradas pelos diferentes projetos da flora, realizando a 
morfotipagem dos materiais com determinação taxonômica incompleta, indicando 
informações relevantes, tais como: novos registros em relação ao EIA, novos 
registros para o estado, espécies ameaçadas de extinção, endemismos, espécies 
novas ou prováveis espécies novas para a ciência. Prazo: apresentar informações 
solicitadas no 3º RSAP. 

• Atender as recomendações feitas no Relatório de Avaliação Socioambiental - Due 
Diligence (julho de 2012) - Quadro 8.0.a deste Relatório. 

 

Fauna Terrestre 
 
12.3 Programa de Conservação da Fauna Terrestre 
• Para os projetos de monitoramento de Herpetofauna, Avifauna, Mastofauna 

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

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

• Durante a vistoria de campo verificou-se, em relação ao Projeto para Mitigação de 
Impactos pela perda de Indivíduos da Fauna por Atropelamento, que apenas sete 
placas sinalizando a travessia da fauna foram implantadas, e a única passagem de 
fauna vistoriada, no Travessão 27, estava incompleta, sem a tela lateral para 
direcionar os animais. A melhoria das condições dos travessões decorrente do seu 
alargamento e manutenção constantes, bem como o aumento do tráfego de veículos 
devido às obras, resulta na maior probabilidade de atropelamentos. Assim, 
recomenda-se a implantação urgente das demais placas de sinalização e travessias 
de fauna, bem como a finalização daquelas já implantadas. Prazo: 30 dias. 
Entregável: evidência da instalação das placas de sinalização e de parte das 
travessias. Prazo: próximo RSAP. Entregável: restante das travessias. 
 

Limnologia e Ictiofauna  
 
11.2 Programa de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques  
• Devido às baixas concentrações de oxigênio dissolvido observadas nos igarapés e 

as elevadas concentrações de DBO e Coliformes fecais, recomenda-se uma maior 
atenção na gestão desses corpos d’água para não comprometer a biota aquática. 
Recomenda-se também que sejam discutidas as possíveis origens dessa 
contaminação. Prazo: evidência de atendimento no próximo RSAP.  

 
13.3 Programa de Conservação da Ictiofauna 
• Recomenda-se que o Laboratório de Ictiologia seja construído o mais rapidamente 

possível, de forma a permitir o armazenamento adequado dos exemplares, bem 
como acelerar a triagem e identificação do material coletado durante as atividades 
de monitoramento. Prazo: 30 dias. Entregável: informações sobre o andamento. 

 
13.3.4 - Projeto de Monitoramento da Ictiofauna  
• Recomenda-se que as amostras de ictioplâncton sejam analisadas com maior 

agilidade para que não acumulem amostras de diferentes campanhas e os resultados 
possam ser apresentados nos relatórios do IBAMA dentro do cronograma. Prazo: 
evidência de atendimento no próximo RSAP. 

 

Socioeconomia 
 
Em relação ao Plano de Atendimento à População Atingida, apresentar evidências 
do atendimento às recomendações a seguir no 2º RSAP. 
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4.1. Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Rural 
 
4.1.3. Projeto de Reassentamento Rural 
• Recomenda-se estabelecer procedimentos para monitoramento e avaliação da 

implementação dos planos de reassentamento e deslocamento da população, tanto 
rural quanto urbana, assim como da sua condição de vida. Algumas pessoas que 
receberam carta de crédito estão diretamente vinculadas ao Programa de 
Recomposição das Atividades Produtivas Rurais e Projeto de Apoio à Pequena 
Produção e à Agricultura Familiar e está sendo feito um acompanhamento dessas 
famílias, mas é possível que outras famílias não estejam vinculadas a estes 
programas e, neste caso, suas condições de vida também precisam ser monitoradas. 

• Recomenda-se que, nas reuniões com a comunidade para apresentação dos critérios 
de elegibilidade e proposta de deslocamento compulsório e reassentamento, a 
linguagem seja simples, de fácil entendimento e que sejam dadas respostas precisas 
às indagações da população afetada, a fim de evitar mal entendidos e reação 
adversa às soluções propostas. 

 
4.4. Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Urbana 
 
4.4.3. Projeto de Reassentamento Urbano 

• Recomenda-se estabelecer procedimentos para monitoramento e avaliação da 
implementação dos planos de reassentamento e deslocamento da população, tanto 
rural quanto urbana, assim como da sua condição de vida. Algumas pessoas que 
receberam carta de crédito estão diretamente vinculadas ao Programa de 
Recomposição das Atividades Produtivas Rurais e Projeto de Apoio à Pequena 
Produção e à Agricultura Familiar e está sendo feito um acompanhamento dessas 
famílias, mas é possível que outras famílias não estejam vinculadas a estes 
programas e, neste caso, suas condições de vida também precisam ser monitoradas. 

• Recomenda-se que, nas reuniões com a comunidade para apresentação dos critérios 
de elegibilidade e proposta de deslocamento compulsório e reassentamento, a 
linguagem seja simples, de fácil entendimento e que sejam dadas respostas precisas 
às indagações da população afetada, a fim de evitar mal entendidos e reação 
adversa às soluções propostas. 

 
Em relação ao Plano de Relacionamento com a População, apresentar evidências do 
atendimento às recomendações a seguir no 2º RSAP. 
 
7.2. Programa de Interação Social e Comunicação 
• Recomenda-se incluir no próximo RSAP as formas de atuação previstas para o 

Comitê de Comunicação Social da NE nos seguintes casos: 
1) Como será sua função de segunda instância que possa ser acionada em 

casos em que o reclamante não se sinta atendido em uma primeira 
instância?  

2) A ação 18c do Plano de Ação recomenda que o Comitê seja composto por 
um responsável da alta direção da NE e outras partes interessadas para 
analisar e preparar as respostas às consultas e reclamações. Como ocorrerá 
a atribuição dessa segunda instância?  
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3) Essa composição será considerada? 
4) Como esse Comitê poderá atender à recomendação para verificação e 

garantia de que as empresas contratadas e subcontratadas da NE 
disponham de mecanismos de reclamações para trabalhadores? 

• Recomenda-se organizar as reuniões com a comunidade de forma que as respostas 
às indagações sejam mais precisas e convincentes, a fim de evitar mal entendidos e 
reação adversa às soluções propostas. 

 
Em relação ao Plano de Saúde Pública, apresentar evidências do atendimento às 
recomendações a seguir no 2º RSAP. 
 
8.1. Programa de Incentivo à Estruturação da Atenção Básica de Saúde 
 
• Por causa das questões de manutenção das unidades visitadas, sugere-se que sejam 

feitas gestões junto às empresas construtoras ou às prefeituras locais para que as 
unidades obtenham manutenção periódica para que as mesmas não se deteriorem 
prematuramente.  
 

8.3. Programa de Ações para o Controle da Malária 
 
• Recomenda-se que seja feita análise dos dados dos Indicadores de Processos no 

próximo relatório, como foi feito para os Indicadores de Resultado. 
• Recomenda-se priorizar a intervenção e atendimento para áreas urbanas, com 

identificação de fatores agravantes do aumento no número de casos de malária, para 
estabelecimento de ações preventivas. 

 
Em relação ao 15. Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno dos 
Reservatórios – PACUERA: 

 
• Evidenciar a finalização da etapa de Diagnóstico Ambiental e a realização das 

reuniões de discussão, previstas para março de 2013. Prazo: 2º RSAP. 
 
Componente Indígena 
 
• Garantir a periodicidade das reuniões do Comitê Gestor, evidenciando através de 

atas, memórias e registros a realização de reuniões trimestrais. Prazo: 2º RSAP.  
• Incorporar nas reuniões do Comitê Gestor e do Comitê de Monitoramento da Vazão 

Reduzida item de pauta “Reclamações e Respostas”. Prazo: 30 dias.  
• Desenvolver e apresentar proposta de readequação da integração das famílias 

indígenas ribeirinhas no escopo dos planos e programas do PBA. Prazo: 2º RSAP.  
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11.0 
Aspectos Críticos a serem Verificados na Próxima Missão de 
Monitoramento 
 
Obras 
 
• Situação da supervisão ambiental e de saúde de segurança da Norte Energia sobre as 

obras principais e sobre as obras do entorno. 
• Manejo de não conformidades da Norte Energia. 
• Melhorias na gestão de resíduos, incluindo a coleta, a operação das centrais de 

triagem, dos aterros sanitários, da célula de biorremediação. 
•  Manejo dos igarapés interceptados por acessos laterais ao canal de derivação. 
• Forração vegetal de taludes na Vila Residencial, nos canteiros de obras, nos acessos 

e no dispositivo de transposição. 
• Instalação de estruturas de drenagem nos travessões e estabilização e correção de 

processos erosivos. 
• Correção do procedimento de utilização dos bota-foras no Sítio Belo Monte, de 

forma a respeitar os critérios geométricos de projeto e permitir a recuperação tão 
logo sejam encerradas as atividades de deposição de material da escavação. 

 
Meio Físico 
 

• Desenvolvimento e retomada das atividades do Programa de Controle da 
Estanqueidade dos Reservatórios. 

• Avaliação da suficiência dos dados gerados no Programa de Monitoramento dos 
Igarapés Interceptados pelos Diques. 

 

Vegetação 

 

• Situação dos pátios finais de madeira, cujo passivo acumulado desde o início das 
atividades de supressão em junho de 2011 deverão estar resolvidos. Os pátios 
deverão estar limpos e organizados, com as toras separadas por grupos, devidamente 
sinalizados.  Os requerimentos de AUMPF para todos os pátios deverão ter sido 
protocolados. 

• Contratação de empresa para realização da fiscalização das atividades de supressão 
vegetal nas áreas dos reservatórios, bem como a definição de procedimentos de 
comunicação e correção das não conformidades. 

• Definição da localização dos pátios de madeira para a supressão dos reservatórios. 
• Plano de ação para as atividades de revegetação do PRAD sob responsabilidade da 

NE, com prazos, diretrizes e recursos humanos necessários. 
• Suficiência dos recursos humanos necessários, tanto no âmbito da NE quanto do 

CCBM, para a execução das atividades de revegetação do PRAD. 
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Limnologia e Ictiofauna 
 
• Visitar o local de construção do laboratório de Ictiologia e Aquicultura de Peixes no 

Campus da UFPA, em Altamira-PA; 
• Conhecer o local e o funcionamento do modelo reduzido bidimensional do Projeto 

de Implantação e Monitoramento de Mecanismo para Transposição de Peixes; 
• Verificar o armazenamento dos exemplares coletado durante as atividades de 

monitoramento do Programa de Conservação da Ictiofauna; 
• Verificar o andamento das identificações das amostras de ictioplâncton (Projeto 

Monitoramento da Ictiofauna). 
 
Fauna Terrestre, Aquática e Semi-aquática 

 

• Com relação aos Projetos contidos no Programa de Conservação da Fauna Terrestre 
que implicam no monitoramento dos grupos taxonômicos nos módulos RAPELD, 
verificar se foram mantidas, dentro do novo contrato com a Biota Projetos e 
Consultoria, o mesmo esforço amostral e cronogramas empregados pela Arcadis 
Tetraplan.  

• Especificamente com relação aos quirópteros monitorados em pedrais (Projeto de 
Monitoramento de Quirópteros), verificar se foram mantidos pela Biota os sítios de 
monitoramento amostrados durante as campanhas de 2012 pela Arcadis Tetraplan, 
de forma a permitir a comparabilidade dos dados gerados.  

• Dentro do Projeto para Mitigação da Perda de Indivíduos da Fauna por 
Atropelamento, verificar de foram instaladas as placas e sinalizadores, e finalizadas 
as passagens de fauna previstas segundo os dados de monitoramento dos 
atropelamentos nos Travessões. 

• Verificar o andamento das atividades relacionadas à identificação taxonômica das 
espécies de roedores (Neacomys e Oecomys) e da espécie de quiróptero 
(Nyctinomops) registradas no EIA, e da sua busca fora da área de influência do 
Projeto. 

• Verificar se houve o ajuste da grade amostral do monitoramento de fauna aquática e 
semi-aquática (quelônios, crocodilianos, aves aquáticas e semi-aquáticas, e 
mamíferos aquáticos e semi-aquáticos) para abranger o Sítio Canais e Diques, 
antecipando para a fase de construção o monitoramento previsto para a área do 
reservatório intermediário 

• Verificar se houve, durante as atividades de monitoramento, registros de espécies 
que não puderam ser identificadas ou que podem ser novas para a ciência, e caso 
haja, se foram contactados especialistas, de maneira a identificar adequadamente 
estes exemplares. Caso sejam detectadas no monitoramento espécies novas para a 
ciência, estas deverão ser buscadas fora da área de influência do Projeto, da mesma 
forma que as três espécies de roedores pertencentes aos gêneros Neacomys e 
Oecomys e o quiróptero Nyctinomops sp. 

• Verificar se foram empregados os melhores esforços para que as espécies novas 
para a ciência identificadas durante o EIA e atividades de monitoramento foram 
incluídas nos objetivos do PAN. 
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• Verificar se os resultados de monitoramento de fauna cavernícola (invertebrados e 
quirópteros) foram combinados com os resultados já apresentados no EIA, em 
análises que busquem caracterizar adequadamente a fauna específica de cada 
caverna, identificando similaridades entre elas. 

• Verificar se, caso tenha sido confirmada a necessidade de dragagem no Rio Xingu, 
a jusante de Belo Monte, foram avaliados os impactos decorrentes através de uma 
análise simplificada de impactos, de forma a atender ao PD 01. 

• Verificar se foram estabelecidas áreas de controle em pedrais situados fora da AID, 
para verificar possíveis alterações no uso dos pedrais afetados pelas populações de 
aves e quirópteros, utilizando marcação de indivíduos. 

• Verificar se, com base nos dados do monitoramento do atropelamento de fauna no 
trecho asfaltado da BR-230 e identificação os pontos críticos, foram determinadas, 
junto com a operadora, ações passíveis de serem implementadas de forma a reduzir 
o impacto do aumento da circulação de veículos.  

• Verificar se foram adicionadas no PAN metodologias que visem quantificar os 
impactos residuais compensados por este, seguindo o conjunto de metodologias que 
compõem o BBOP (http://bbop.forest-trends.org/pages/guidelines). 

 
Socioeconomia 
  
• Verificação dos procedimentos para monitoramento avaliação da implementação 

dos planos de reassentamento e deslocamento da população, tanto rural quanto 
urbana, assim como da sua condição de vida; 

• Acompanhar e avaliar os procedimentos para realização de reuniões com a 
comunidade para apresentação dos critérios de elegibilidade e proposta de 
deslocamento compulsório; 

• Verificar da situação das famílias em processo de indenização e reassentamento da 
área rural e as pendências em relação às alternativas propostas: famílias Vila Santo 
Antônio e famílias à procura de terras para carta de crédito; 

• Avaliar, em conjunto com a equipe dos programas de reassentamento, detalhes dos 
critérios de elegibilidade que a população tenha questionado no período; 

• Verificação das formas de atuação Comitê de Comunicação Social da NE proposto 
como segunda instância para atendimento dos casos em que os solicitantes não se 
sintam totalmente atendidos pelos atuais canais disponíveis para reclamações e 
como procedimento específico para verificação e garantia de que as empresas 
contratadas e subcontratadas da NE disponham de mecanismos de reclamações para 
trabalhadores; 

• Verificar os mecanismos de consultas e reclamações existentes nas empresas 
contratadas e subcontratadas da NE e CCBM e como são gerenciados por elas; 

• Verificar o contrato de prestação de serviços entre a empresa SEVISAM e o CCBM 
e NE, assim como documentação da empresa perante a Polícia federal e 
treinamentos dos agentes de segurança; 

• Verificar a existência de uma Política de Segurança Patrimonial ou de 
procedimentos voltados à conduta em casos de conflito com a comunidade ou 
situações de emergência. 

• Verificar situação do banco de dados da Comunicação Social; 
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• Verificar no CCBM a forma de registro e categorização para análise das consultas e 
reclamações dos trabalhadores; 

• Verificação da Política de Recursos Humanos quanto a: capacitação e treinamento 
da mão de obra, acordo coletivo com sindicatos, quantidade de mão de obra 
empregada, por gênero e por tipo de contratação (direta e terceirizada), divulgação 
dos mecanismos de reclamações, acompanhamento de quantidade de processos 
trabalhistas; 

• Verificação do andamento dos programas do Plano de Atendimento à População 
Atingida, do Plano de Articulação Institucional, do Plano de relacionamento com a 
População e do Plano de Saúde Pública;  

• Realizar inspeções amostrais nas frentes de serviço e outras áreas, para análise em 
relação aos itens exigidos no Plano de Ação. 

 

Assuntos Indígenas 
 
• As condições de operacionalização do Plano de Gestão e dos Programas de 

Fortalecimento Institucional, Gestão Territorial, Educação Escolar Indígena, Saúde 
Indígena, Patrimônio Cultural Material e Imaterial e Realocação e Reassentamento;  

• As repercussões junto às instituições e representações indígenas das reuniões do 
Comitê Gestor e Comitê de Monitoramento da Vazão Reduzida; 

• As estratégias de integração das famílias indígenas ribeirinhas ao PBA-CI. 
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Anexo 1 – Lista de Documentos Avaliados 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 2 – Reuniões, Vistorias e Entrevistas Realizadas  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 3 – Registro Fotográfico do PAC 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 4 – Registro Fotográfico das Inspeções de SST 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 5 – Acompanhamento do Atendimento a Condicionantes 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 6 – Tabela Resumo do Acompanhamento Processual 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

do PBA 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 8 – Registro Fotográfico das Vistorias às Atividades 

Relacionadas aos Programas do PBA 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Programas Ambientais – Meio Físico 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Programas de Vegetação 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Programas de Fauna Terrestre 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Programas de Limnologia e Ictiofauna 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Programas de Socioeconomia 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 9 – Quadro 8.0.a – Controle do Atendimento às Recomendações 

da Consultoria Socioambiental Independente 
 
 
 
 




